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Titel: Användning av LCC. Vad krävs för att utforma en LCC-modell? 
 

Bakgrund: Försvarsmakten äger och anskaffar komplicerad materiel som ska fungera 
under en lång livslängd. Materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv och 
kostnaderna kända ur ett livscykelperspektiv i största möjligaste mån. Life Cycle Cost 
(LCC) är en metod som kan bidra härtill. Vid anskaffningar och upphandlingar påbjuds 
det att LCC ska användas bland annat i syfte att öka kostnadseffektiviteten och få 
kontroll på kostnader. Till detta krävs en organisation som vet hur man genomför LCC 
på lämpligaste sätt. 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och belysa hur det går till och vad som krävs 
vid framtagning av LCC-modeller och praktisk användning av LCC och därigenom 
även bidra till ökad kunskap och förståelse för LCC-arbetet. 
  
Avgränsningar: I den här uppsatsen avgränsas arbetet att gälla inom FMV:s 
organisation och till huvudsak avhandla vad som krävs av organisationen, t.ex. i form 
av kompetens hos personal, för att utforma LCC-modeller. 
  
Metod: Delvis strukturerade intervjuer har genomförts med tre inom området erfarna 
och kunniga personer. Intervjuunderlag med öppna svar konstruerades utifrån studiens 
syfte och frågeställning som underlag för intervjuerna. Resultatet från intervjuerna 
bildade empiri. Empirin diskuterades och tolkade i förhållande till teorin varefter 
resultatet presenteras. 
 
Resultat, slutsatser: Studien ger en bild av vad som krävs för att bedriva LCC-arbete. 
Den visar vilka kompetenser som behövs (stor bredd av kompetenser krävs) och hur 
man kan organisera arbetet. Studien visar vad som styr utformning av LCC-modeller 
och poängterar olika risker och svårigheter i sammanhanget. Hur man kan förebygga 
och minimera risker och missförstånd framkommer. Studien poängterar problem och 
svårighet kopplat till kvaliteten på uppföljningssystem och likaså kvalitet vad avser 
data, både tillgänglighet och relevans. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Försvarsmakten är en av flera myndigheter som innefattas i Sveriges säkerhetspolitiska 
system. För att kunna lösa de uppgifter som åligger Försvarsmakten (FM) avseende 
landets säkerhet krävs ett flertal olika förmågor, funktioner och system. 
 
De olika systemen består av ett flertal olika materielsystem förutom människor, 
organisationer, kompetenser, byggnader mm. Exempel på materielsystem kan vara: 
flygplan, fartyg, stridsfordon, hjulfordon, lednings- och informationssystem, 
datorsystem, radio, radiolänk, satellitkommunikationsutrustning, krypteringsutrustning, 
olika vapensystem mm. Systemen interagerar mer eller mindre med varandra på olika 
sätt för olika behov. 
 
Materielsystemen är ofta tämligen komplexa och komplicerade vilket oftast innebär 
höga kostnader vid anskaffning och inte minst under användning/ägande av 
materielsystemen. Processen med materielförsörjningen styrs bland annat av 
försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi. 
 
Materielförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk (FMV) som skall inrikta och styra materielförsörjningen. 
Materielförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv där 
livscykelkostnad inkluderar alla statens kostnader.1 
 
Strategin påtalar många olika regler och avvägningar som ska göras och följas vid 
materielförsörjningen. Strategin betonar vikten av att anlägga ett livscykelperspektiv vid 
materielförsörjningen, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Det gäller 
således att man vid upphandling av materielsystem, stora som små, inte enbart tittar på 
anskaffningskostnaden utan också på systemets kostnad under hela livslängden. 
Synsättet gäller givetvis även ur ett tekniskt perspektiv. 
 
FMV skall särskild bedöma totalkostnaden för anskaffningen, inklusive underhålls- och 
driftskostnader, utifrån materielens hela livslängd. FMV skall ha en helhetssyn som 
betyder att alltid presentera förslag, både ekonomiskt och samordnat, till 
Försvarsmakten genom tillämpning av bl.a. Life Cycle Cost (LCC)-metodiken inklusive 
drifts- och underhållskostnad över livslängden.2 
 
FMV är den myndighet som ansvarar för att anskaffa de materielsystem som 
försvarsmakten behöver. Uppgiften innebär mycket förenklat uttryckt att tolka och 
översätta försvarsmaktens förmåge- och funktionskrav till tekniska specifikationer och 
andra underlag, t.ex. kommersiella, för att utgöra 
upphandlingsunderlag/anbudsförfrågan till industrin. Upphandlingsunderlaget måste 
vara utformat så att anbudssvaren/offerterna från industrin är entydiga och 
utvärderingsbara. Man ska kunna värdera kostnad mot teknisk prestanda mm.  
 

                                                 
1Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning - HKV Beteckning 2007-02-02, 23 383:61994 
2 SAMO FM - FMV 2009 Utgåva 2010 – HKV Beteckning 03 200:76010, FMV Beteckning GD 03 
200:59095/2008 
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Materielsystemen som redan finns likaväl den materiel som nyanskaffas till 
försvarsmakten har i de flesta fall lång livslängd, mellan 15-20 år och kanske ibland upp 
till 30 år. Med så pass lång livslängd ökar vikten av att utöver anskaffningskostnaden 
även beräkna kostnaden för den totala livslängden, ägarkostnaden. Således ska 
anskaffningskostnad och ägarkostnaden tas med vid utvärdering av vilket anbud som är 
fördelat vid en upphandling. Detta betonas också i försvarsmaktens 
materielförsörjningsstrategi genom livscykelperspektivet. 
 
Mina erfarenheter inom området materielförsörjning kommer från att jag under min 
yrkesaktiva tid varit verksam inom området. Min erfarenhet innefattar användning, drift 
och underhåll och förvaltning av materielsystem ur ett användarperspektiv inom 
försvarsmakten. Vidare har jag verkat inom utvecklingsorganisationer vid såväl lägre 
som högre organisatorisk nivå. Jag har också arbetat med anskaffning av materiel vid 
FMV under ganska lång tid och alltså fått erfarenhet av den roll som FMV har i 
sammanhanget. Nu framförs livscykelperspektivet och LCC som en viktig parameter i 
materielförsörjningen vilket har gjort att jag finner det intressant och viktigt att studera 
hur arbete med LCC fungerar. 

1.2 Problemdiskussion 

Materielanskaffning till försvarsmakten är en komplicerad process med flera 
intressenter inblandade. Intressenterna utgörs bland annat av: Försvarsmaktens 
högkvarter (HKV) och andra delar ur försvarsmakten, FMV, olika industrier (svenska 
och utländska) och andra företag, i förekommande fall andra myndigheter och 
Försvarsdepartementet. FMV:s uppgift, som sagts ovan, är att är att omvandla 
försvarsmaktens funktions- och förmågebehov till upphandlingsunderlag som kan 
användas för att anskaffa de materielsystem och produkter som tillgodoser det uttalade 
behovet.  
 
Underlaget ska kravställa det system eller produkt som önskas med avseende på 
egenskaper som krävs, t.ex. prestanda, storlek, färg, säkerhet osv. Utöver dessa 
uppgifter måste också anges hur produkten eller systemet ska användas och hanteras 
över hela livscykeln både ur teknisk och också ekonomisk aspekt. Syftet är att redan vid 
anskaffningen få en uppfattning om systemets livstidskostnad, inte enbart 
anskaffningskostnaden utan även den så kallade ägarkostnaden. 
 
Livscykelmodellen, se figur 1, som hänvisas till är definierad i SVENSK STANDARD 
SS-ISO/IEC 152883. Det är denna modell som används av FMV och beskrivs i 
samordningsavtalet mellan FMV och Försvarsmakten4. 

                                                 
3
SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 15288, Fastställd 2003-05-16 Utgåva 1 ICS 35.080.00 Språk: 

engelska, svenska Publicerad: juni 2003, Livscykelprocesser för system Systems engineering – System 
lifecycleprocesses 
4 SAMO FM - FMV 2009 Utgåva 2010 – HKV Beteckning 03 200:76010, FMV Beteckning GD 03 
200:59095/2008 



 

Figur 1. Livscykelmodell enligt SS

I normalfallet kan sägas att anskaffningskostnaden utgörs av de tre första stegen
koncept, utveckling, produkti
således av återstående tre steg
ofta otydlig och svår att överblicka. Detta illustreras i ”LCC
 

Figur 2. ”LCC-isberget”, de gömda aspekterna av LCC.

Anskaffningen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt sett över systemets hela livscykel 
enligt vad som sägs i materielförsörjningsstrategin. Upphandling sker ofta i 
i syfte att erhålla aktuellt system eller produkt till det bästa priset. För att kunna välja ut 
det bästa av de olika förslagen behöver vi kunna värdera desamma sett över hela 
livscykeln. En metodik för att jämföra och värdera olika förslag är L
CycleCost) metodiken som tar hänsyn till livscykelkostnaden. Grundtanken med LCC 
är att underlätta och skapa förståelse för att de kostnaderna som uppstår över tiden 
uppmärksammas, de kan vara betydande. Se figur 2 isberget under vattenytan.
 
För att kunna använda metoden är det nödvändigt att skapa en modell av verkligheten. 
Modellen används sedan för att ta fram underlag som är tillräckligt bra för att kunna 
fatta beslut utifrån. Det är alltså viktigt att modellen som används är utformad så att 
möter det behov som föreligger vid det aktuella tillfället och vad resultatet ska användas 
till. Vid t.ex. värdering mellan olika förslag från anbudsgivare är det nödvändigt att 
modellen knyter an till det aktuella materielsystemets egenskaper.

                                        
5 För beskrivning av LCC hänvisas till kapitel 3
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Modeller har som bekant alltid avgränsningar gentemot verkligheten. För att säkerställa 
att resultatet från genomförd analys är relevant för det önskade ändamålet måste 
modellen spegla verkligheten på de viktigaste och mest kostnadsdrivande områdena. 
Detta för att betydande förändringar och händelser inom dessa områden ska ge utslag i 
analysen. 

1.3 Problemformulering 

Arbetet med att utforma modellen och avgöra vad som, utifrån de olika elementen i 
isbergsbilden, ska ha störst betydelse och anses viktigast vid anskaffning av en produkt 
kräver kunskap och förståelse för produkten ifråga likväl som för hur man använder 
LCC. Härav följer att modellerna inte är exakt lika för alla anskaffningar. Dock bör man 
utgå från samma struktur och beteckningar vid utformning av respektive modell.6 

1.4 Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen är: 
Vad krävs för resurser och kompetenser för att skapa och utforma en relevant LCC-
modell för konkret och praktisk användning vid varje specifik materielanskaffning så att 
olika fallgropar, missförstånd och andra svårigheter i användandet minimeras? 
 
Utifrån den övergripande frågeställningen har följande delfrågor formulerats som avser 
anskaffning med hjälp av LCC. 
− Hur avgörs vilka element modellen ska utgöras av samt till vilken detaljeringsgrad 

dessa ska utformas? 
− Hur säkerställs att anbudsgivare dels förstår vilka uppgifter och vilken data som ska 

levereras till modellen samt att levererad data är korrekt och relevant? 
− Hur bör en grupp som ska skapa och utforma modellen vara utformad när det gäller 

behovet av olika kompetenser och kunskaper? 
− Vilka skillnader finns med att tillämpa LCC i användnings- och underhållsfasen i 

förhållande till anskaffningsfasen? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och belysa hur det går till och vad som krävs vid 
framtagning av LCC-modeller och praktisk användning av LCC och därigenom även 
bidra till ökad kunskap om och förståelse för LCC-arbetet.  

1.6 Avgränsningar 

LCC-begreppet är omfattande och kan beröra många områden. LCC metodiken kan 
också användas för flera olika syften och ändamål. I den här uppsatsen avgränsas 
arbetet att gälla inom FMV:s organisation. 
 
Vidare kommer arbetet att avgränsas till att i huvudsak avhandla vad som krävs av 
organisationen, t.ex. i form av kompetens hos personal, i samband med utformning av 
LCC-modeller och tillhörande nödvändig beskrivningar och riktlinjer som behövs när 
modellen ska användas. 

  

                                                 
6Handbok Driftsäkerhet 2006, s53 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Generellt sett innebär metod: läran om de tillvägagångssätt som vi kan tillämpa oss av 
när vi ska samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir 
kunskap. Vidare innebär metoden att arbetet genomförs på ett systematiskt sätt.7Vid all 
forskning, undersökning eller studier finns olika metoder att använda vid 
genomförandet av arbetet. Metoderna kan delas in i tre metodfamiljer: kvantitativ 
metod, kvalitativ metod och fallstudiemetod.8 
 
Kvantitativa metoder påminner om de metoder som används inom naturvetenskapen, 
dvs. användning av statistik, matematik och aritmetiska formler och ganska klara 
riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning. Det primära kunskapssyftet är att 
orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen. Detta är nödvändigt för 
att man ska kunna pröva om de uppnådda resultaten gäller för alla de enheter som vi vill 
uttala oss om. Det möjliggör förutsägelser om fenomenen.9 
 
Rosengren och Arvidson menar att den kvantitativa metoden lämpar sig för forskning 
där förklarande eller beskrivande syfte föreligger. Kvantitativ metod anses lämplig att 
användas vid beskrivande forskning som avser fenomens förekomst, omfattning och 
utbredning. När det gäller förklarande forskning i form av orsak och verkan eller kausal 
ansats är den kvantitativa metoden med kvantitativa mät- och analystekniker lämplig att 
använda.10 
 
Kvalitativa metoder innebär att vi genom olika typer av datainsamling kan skapa en 
djupare förståelse av problemen som vi studerar. Vid denna metod används endast i 
liten utsträckning statistik, matematik och aritmetiska formler eftersom data inte är av 
den art som gör detta möjligt. Kunskapssyftet är primärt förstående och inte 
förklarande.11 
 
Rosengren och Arvidson säger att kvalitativ metod är lämpligast vid utforskande 
forskning. När syftet med forskningen är att skapa förståelse, och den kausala ansatsen 
inte duger, är den kvalitativa metoden den bäst lämpade.12 
 
Fallstudiemetod föredras generellt sett då frågor om hur eller varför ställs, då man har 
ringa kontroll över den situation som ska studeras och då fokus ligger på aktuella 
skeenden i ett konkret socialt sammanhang. Vidare ger fallstudiemetoden möjlighet för 
forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, t.ex. 
individuella livscykler, organisations- och ledningsprocesser, grannskapsarbete, 
internationella relationer och en industrigrens tillväxt och mognad. Yin säger att 
fallstudiemetoden utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell händelse i 
dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är 
oklara. Vidare bygger fallstudien på flera källor till empiriska belägg och att 

                                                 
7Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 13 
8Linneuniversitetet, Larsson Rolf, Föreläsning 5, Metodsammanfattning 
9Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 31 
10Rosengren K, Arvidson P, Sociologisk metodik, s 301f 
11Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 31 
12Rosengren K, Arvidson P, Sociologisk metodik, s 301f 
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databehöver löpa samman på ett triangulerande sätt. Metoden drar också nytta av den 
föregående utvecklingen av teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data.13 
 
Andersen poängterar att undersökningens syfte och problemställning bör vara 
avgörande för vilket metodval som lämpligen ska användas för att genomföra 
undersökningen.14 Eftersom syftet med den här studien är att beskriva och belysa hur 
det går till och vad som krävs vid framtagning av LCC-modeller och praktisk 
användning av LCC och därigenom bidra till ökad kunskap och förståelse för LCC-
arbetet anser jag att detta bäst låter sig göras med en kvalitativ metod. Jag är i min 
studie inte ute efter mätbar kunskap i form av siffror utan en förståelse och kunskap 
utifrån ett mänskligt handlande. Eftersom den kvantitativa metoden arbetar uteslutande 
med kvantifierbar data anser jag metoden i det här fallet inte är lämplig. Mitt intresse är 
att fånga respondenternas inneboende kunskaper i ämnet och för att uppnå det anser jag 
att en kvalitativ metod är lämplig. 

2.2 Positivism och hermeneutik 

Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga huvudinriktningar om hur forskning 
bör bedrivas och hur man får reda på sanningen.  
 
Positivism är en objektivistisk vetenskapssyn och har naturvetenskapen som ideal ifråga 
om arbetssätt och metod. Den nuvarande positivismen karaktäriseras av följande:15 
• Förespråkar formalisering av begrepp och teorier 
• Så långt som möjligt använda objektiva metoder och tekniker 
• Genomföra empiriska, systematiska observationer för att avgöra teorins hållbarhet 
• Kvantifiera där så är möjligt 
 
Hermeneutiken är att betrakta som en subjektivistisk vetenskapssyn. Hermeneutiken 
betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Det bästa sättet att förstå en människas 
handlande är att sätta sig i den människans ställe och inifrån försöka förstå handlandet 
hävdas i hermeneutiken. Sättet att nå kunskap kan närmast liknas vid ett intuitivt sätt. 
Vid hermeneutisk forskning är resultaten uppenbart beroende av forskaren som person. 
Viktiga begrepp inom hermeneutik är innebörd, mening, avsikt.16 
 
Till huvuddel känns det som min studie innebär att söka ökad förståelse genom att tolka 
den information som kommer fram och det finns ingen tanke att mäta eller kvantifiera 
någonting. Min bedömning är att studien kommer att följa den hermeneutiska vägen. 

2.3 Induktion och deduktion 

Det finns i princip två tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra vetenskapliga slutsatser. 
Den ena är deduktion, bevisföringens väg, som innebär att man utifrån generella teorier 
och principer drar slutsatser om enskilda händelser. Detta tillvägagångssätt används 
främst vid kvantitativ metod.17Deduktion kan kontrasteras till det andra 
tillvägagångssättet, induktion. 
 

                                                 
13Yin R, K, Fallstudier: design och genomförande, s17ff 
14Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 34 
15 Rosengren K, Arvidson P, Sociologisk metodik, s 319f 
16 Rosengren K, Arvidson P, Sociologisk metodik, s 323 
17Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 29f 
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Induktion, upptäcktens väg, innebär att vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en 
princip eller teori. Tillvägagångssättet innebär att utifrån empiri generera generell 
kunskap om teorin. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid explorativa studier vid vilka 
det oftast används kvalitativ metod eller fallstudier.18 
 
Målet med min studie är inte att dra några generella slutsatser utan att öka kunskapen 
och förståelsen för vad som krävs vid framtagning av LCC-modeller och praktisk 
användning av LCC. Jag anser att det är lämpligast att nyttja de teoribildningar och 
kunskap som redan finns inom området. Min uppfattning att både induktion och 
deduktion kommer att användas i min studie. 
 
Studien inleds med litteratursökning för att finna lämplig litteratur inom området LCC. 
Det deduktiva tillvägagångssättet hjälper mig att utifrån befintlig teori förbättra min 
kunskap och förståelse för LCC, och därefter formulera relevanta frågor för 
empiriinsamlingen. Lämplig teori väljs ut som sedan får utgöra en teoretisk referensram 
mot vilken den insamlade empirin kan jämföras och diskuteras. Resultatet kan sedan bli 
en del av teorin eller ny teori. 

2.4 Datainsamling 

Det finns i princip två olika typer av data, nämligen primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är den data som samlas in av forskaren själv vid den enskilda studien. 
Sekundärdata är sådana data som redan finns och är insamlad av andra forskare, 
personer, institutioner osv. i form av litteratur, rapporter med flera 
dokumentationsformer.19 
 
I den här studien samlas sekundärdata in från ett urval av den litteratur, rapporter och 
standarder som finns inom relevant område. Jag söker således sekundärdata som 
beskriver LCC-tekniken och även dokumentation om hur FMV förväntas använda sig 
av tekniken. 
 
För att samla in primärdata finns olika möjligheter där frågeteknik utgör en. Vi skiljer 
här mellan personlig intervju och enkättekniker. Vid enkäter svarar respondenten utan 
att intervjuaren finns på plats. Frågeformulären kan vara strukturerade och 
standardiserade i olika grad allt efter behov. Strukturering innebär till vilken grad 
frågesituationen styrs av enkäten eller intervjuaren. Standardisering innebär bland annat 
hur svaren ska avges, nämligen med öppna eller slutna svarsmöjligheter. Den kvalitativa 
intervjun kännetecknas av kvalitativa frågetekniker utan fasta svarsalternativ och är 
ostrukturerad. Intervjun genomförs som ett samtal och styrs så lite som möjligt.20 

2.4.1 Intervjuer 

Jag har i min studie valt den personliga intervjun för att samla in empirin som utgör 
primärdata. Intervjuerna omfattar tre personer som alla har stor erfarenhet av att arbeta 
med LCC i olika sammanhang. En intervju genomförs med befattningshavare inom 
FMV. Denne har under många år deltagit och ansvarat för arbetet med LCC inom ett 
flertal anskaffningsuppdrag. De båda andra intervjuerna genomförs med 
befattningshavare vid två konsultföretag som känner till FMV mycket väl. Dessa 

                                                 
18Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 29f 
19Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 150 
20Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 152 
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personer har också gedigen erfarenhet av LCC inom FMV men även från andra 
branscher och områden. Respondenterna valdes ut på grundval av en gedigen erfarenhet 
av att arbeta med LCC kopplat till anskaffningar vid FMV, och även erfarenhet från 
andra områden och branscher som i konsultfallen. 
 
Enligt Andersen används den delvis strukturerade intervjun, vilken är ett kvalitativt 
instrument för informationsinhämtning, i sammanhang när vi har viss teoretisk eller 
empirisk kunskap inom det aktuella området, men är nyfikna och öppna för ny 
information som respondenterna besitter. Vid den delvis strukturerade intervjun 
används vanligen ett intervjuformulär med öppna frågor som underlättar för 
intervjuaren att de ämnen som ska belysas verkligen blir det. Detta genom att checka av 
listan emellanåt samt att styra samtalet in på rätt spår om det skulle hamna för mycket 
utanför ämnet. Intervjun genomförs ju som ett öppet samtal i syfte att respondenterna 
ska bidra med så mycket av sin kunskap och erfarenhet inom ämnet som möjligt, så det 
gäller att vara försiktig med styrningarna. Med ett annat kvalitativt redskap, nämligen 
den öppna intervjun skulle möjligen ändå djupare information erhållas. Denna metod 
innebär dock betydligt större krav på intervjuaren vid genomförandet av intervjun 
samtidigt som dokumentation av densamma ska ske. Metoden är mycket tidskrävande, 
avseende dokumentation, analys och tolkning.21 
 
I min studie kommer jag att använda instrumentet eller redskapet den delvis 
strukturerade intervjun för att samla in primärdata, empirin. Med hjälp av denna 
intervjumetod anser jag att respondenterna inte blir för mycket styrda utan kan känna 
sig öppna i sina uttalanden och fritt ge uttryck för sina synpunkter. 

2.4.2 Urval 

För insamling av empirin i min studie söker jag personer att intervjua som besitter 
expertkompetens inom det studerade området, LCC i samband med 
materielanskaffning. Min avsikt är att intervjua en person vid FMV med gedigen 
erfarenhet av LCC. Personen ska ha medverkat och ansvarat för LCC under många år i 
samband med olika typer av materielanskaffning. Jag avser också intervjua personer 
från den privata sektorn, konsultföretag, som har dels kunskaper om och erfarenhet från 
FMV:s verksamhet. Jag har satt upp vissa kriterier som ska uppfyllas av 
respondenterna. Dessa kriterier är som följer: 
• Flera års erfarenhet från arbete med LCC 
• Framtagning och anpassning av LCC-modeller för olika ändamål 
• Erfarenhet från anskaffning av olika typer av materiel med LCC 
• Erfarenheter från utvärdering av anbud från leverantörer med avseende på LCC 
• Kunskap om livscykelmodell 
Efter en genomförd sökprocess inom FMV och lämpliga konsultföretag har jag funnit 
tre lämpliga personer som väl uppfyller de uppsatta kriterierna. 
 
Håkan Wikström återfinns vid FMV. Håkan arbetar för närvarande som produktledare 
för Driftsäkerhet, Analys och LCC vid Anskaffningskontor Logistik, som är den enhet 
som svarar för expertkompetens avseende LCC. Håkan har lång erfarenhet inom 
området ILS och logistik, mer än 20 år varav 10 år har ägnats åt att arbeta med LCC. 

                                                 
21Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 161f 
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Håkan har varit delaktig i flera stora och komplexa system såsom 
helikopteranskaffning, stridsflygplanet JAS 39 Gripen med flera system. 
 
Vid konsultföretaget Systecon AB återfinns Patrik Alfredsson. Patrik är Tekn Dr i 
optimeringslära och systemteori och arbetar för närvarande som konsult huvudsakligen 
inom områdena modellering, ILS och utbildning. Patrik har arbetat inom området under 
20 år, doktorandtiden inkluderad. Patriks erfarenheter av LCC är omfattande och 
innefattar modellutveckling, utbildning och medverkan vid olika anskaffningsuppdrag, 
bland annat vid FMV. 
 
Stuart Allison som är den tredje respondenten har sin hemvist vid konsultföretaget 
Syntell AB. Stuarts huvudsakliga arbetsfält är inom ILS management men är också 
verksam inom system engineering och upphandlingar. Stuart har 25 års erfarenhet inom 
området och har arbetat med LCC i flera stora internationella projekt. I projekt 
Eurofighter (sameuropeisk utveckling av ett stridsflygplan) arbetade han med att ta fram 
kostnadsbaserade analyser som underlag för avvägningsbeslut och beslut om 
reparationsnivåer för system. Stuart har också erfarenheter från att producera LCC-data 
åt flera svenska försvarsindustrier som del i stora internationella anbud. Stuart har också 
arbetat med LCC-koncept som en del av upphandlingar vid många FMV-projekt. 

2.4.3 Genomförande 

För att uppfylla studiens syfte är jag tillfreds med tre respondenter och den kunskap och 
erfarenhet de besitter enligt min bedömning. Intervjuerna genomförs med en planerad 
tidsåtgång per intervju till 45 – 90 minuter. Intervjuerna genomförs ganska koncentrerat 
i tiden om möjligt, med tanke på respondenternas möjligheter. Alla tre intervjuerna 
följer samma intervjuunderlag. Intervjuerna dokumenteras med ljudupptagning och 
anteckningar som förs under intervjun. I direkt anslutning efter avslutad intervju 
redigeras anteckningarna till lämplig form för senare behov. Detta är en metod som 
rekommenderas av Andersen22. Ljudupptagning kan vara bra att ha om osäkerhet 
infinner sig avseende de anteckningar som nedtecknats. Dokumenteringen av 
intervjuerna ligger till grund för empiriska resultatet och sammanfattas i kapitlet Empiri. 
I kapitlet tolkning genomförs inledningsvis en jämförelse mellan de tre intervjusvaren 
för att finna likheter och skiljaktigheter mellan respondenternas svar varefter resultat 
från empirin diskuteras och tolkas i förhållande till teorin. Vad studien kommit fram till 
presenteras utifrån problemfrågeställningarna och studiens syfte. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter oavsett vad 
vi avser att mäta23. I forskning talas det också om reliabilitet i samband med hur väl 
studien kan replikeras av andra forskare. Målet är således att om en forskar följer 
samma tillvägagångssätt som tidigare formulerats och genomförts av en annan forskare 
ska de komma fram till samma resultat och slutsatser. En förutsättning för att 
möjliggöra detta är att dokumentera tillvägagångssättet noggrant.24 Min uppfattning är 
att detta inte är möjligt i den här studien med tanke på att studien följer den 
hermeneutiska vägen som innebär att resultatet är uppenbart beroende av forskaren som 
person. 

                                                 
22Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 145 
23Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 85 
24Yin R, K, Fallstudier: design och genomförande, s 59 
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Definitionsvaliditet representerar graden av överensstämmelse mellan de teoretiska 
begreppen och empirin. Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp, nämligen 
giltighet och relevans. Giltigheten säger något om huruvida man kan generalisera 
resultaten till andra områden. Relevansen säger huruvida vår datainsamling och de 
teoretiska idéerna överensstämmer med varandra och passar för vår problemställning. 
Det går inte att mäta definitionsvaliditeten utan vi får använda omdömet och 
argumentera för vår ståndpunkt.25 Validiteten avseende relevans i den här studien anser 
jag vara godtagbar bland annat beroende på den förväntade goda kunskapen inom 
området som respondenterna antas besitta. 
  

                                                 
25Andersen I, Den uppenbara verkligheten, s 85 
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3 Teori 

3.1 Investerings- och produktkalkyl 

Företag vill eller behöver investera i nya maskiner, ny anläggning, byggnad eller 
liknande för att expandera eller ersätta t.ex. gamla maskiner. En investering 
kännetecknas av att de är långsiktiga och innebär stora kostnader. Vid 
investeringstillfället krävs en grundinvestering . Investeringen ska ge upphov till 
framtida tillgångar. För att kunna värdera om en investering är lönsam eller inte över 
tänkt livslängd görs en investeringskalkyl. Kalkylen används också för att rangordna 
mellan alternativ om det är flera. Kalkylen beräknar grundinvesteringen och de framtida 
löpande betalningarna som investeringen ger upphov till under den tänkta livslängden. 
Eftersom det rör sig om lång tid diskonteras kalkyleringen med en kalkylränta. Det 
finns flera olika grundläggande metoder som används i samband med 
investeringskalkylering. Här nämns fyra grundläggande metoder för att bedöma en 
investerings lönsamhet: nuvärdeskalkylen, slutvärdekalkylen, annuitetskalkylen och 
internräntekalkylen.26 
 
Produktkalkylen är tänkt att vad en produkt/tjänst kostar att tillverka och sälja. Kalkylen 
ska visa om tillverkning av produkten är lönsam eller inte genom att jämföra den egna 
tillverkningskostnaden med ett försäljningspris för produkten/tjänsten på marknaden. 
Kalkylen består av kostnader för tillverkning, försäljning och övriga kostnader.  
Kalkylen tar också hänsyn till produktens livslängd (hur länge det går att tjäna pengar 
på den).27 Det är alltså i huvudsak en kostnadskalkyl men kan också innehålla intäkter. 
Produktkalkylen omfattar förkalkyl och efterkalkyl. Förkalkylen upprättas innan beslut 
om t.ex. produktionsstart av någon produkt. Förkalkylen kan alltså innehålla en del 
osäkerhet. Som uppföljning när kostnaderna är kända upprättas en efterkalkyl och 
jämförelse med förkalkyl kan göras för att se vilka skillnader som finns som kanske 
behöver åtgärdas eller vidarutredas. Efterkalkylering görs med varierande ambitionsnivå 
från stickprov till systematiskt av samtliga kostnader (ställer krav på 
uppföljningssystem).28 
 
För många produkter/tjänster och investeringar är ovanstående kalkyler inte tillräckligt 
detaljerade samt tar inte tillräcklig hänsyn till kundernas intäkter och kostnader över 
produktens hela livslängd. Vid sådana tillfällen kan livscykelkalkyler (LCC) tillämpas.29 
Vid en jämförelse mellan investeringskalkyl och LCC så tar båda hänsyn till 
investeringskostnaden men LCC tar även med de kostnader som uppstår vid användning 
av produkten under hela produktens livstid. Detta ger en bättre uppfattning om den 
totala kostnaden för produkten som beslutsunderlag inför en investering. 

3.2 Life Cycle Cost 

3.2.1 Inledande beskrivning 

Life Cycle Cost, eller LCC som det normalt uttrycks, beskriver den totala kostnaden för 
ett system/produkt över hela dess livslängd. LCC ger möjligheter att ”tänka efter före” 

                                                 
26 Greve J, Modeller för finansiell planering och analys, 2008, s 105ff 
27 http://www.produktkalkyl.se/ 2011-05-17 
28 Alnestig P, Segerstedt A, Produktkalkyler, 2008, s 11,186ff 
29 Alnestig P, Segerstedt A, Produktkalkyler, 2008, s 17 
 



 

för att få en önskad produkt till lägsta kostnad öv
ger en högre anskaffningskostnad men lägre framtida kostnader kan totalt bli det 
kostnadseffektivaste alternativet.
(IEC) skall LCC beskriva de totala kostnaderna för 
LCC-anlyserna ger också värdefulla underlag till beslutsprocessen när olika 
avvägningar ska göras och beslut fattas.
analyserar data med hjälp av kvantitativa verktyg och tekni
framtida resursbehov för ett system oavsett vilken livscykelfas systemet befinner sig i
 
Enkelt uttryckt ät LCC en kraftfull teknik som stödjer den process utifrån vilken chefer 
och andra ansvariga kan fatta kostnadseffektiva besl
föreläggs dem vid de olika
kostnadsestimaten/uppskattningen
 
De största möjligheterna att påverka och uppnå besparingar på livstidskostnaden är i de 
tidiga faserna av livscykeln, cirka 80 % av livstidskostnaden bedöms vara intecknad 
innan produktionen startar. Dock bedöms endast 20 % av kostnadsutfallet ha skett 
medan resten (80 %) faller ut under användnings
nedan. 
 

Figur 3. Tidiga skeden bestämmer LCC

Vid användning av LCC bör man 
framkommer inte är helt exakta kostnader. De presenterade kostnaderna 
övergripande insikt i kostnadsfaktorer och kan också hjälpa till vid 
alternativa lösningar. LCC påvisar storleken på kostnader och identifierar områden med 
potentiell möjlig kostnadsbesparing och även tekniska och organisat

                                        
30Flanagan et al, 1989, s ix (preface)
31IEC 60300, 2004, s 6 
32 Code of Practice for Life Cycle Costing, s1
33Sullivan et al, 2006, s 32 
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för att få en önskad produkt till lägsta kostnad över tiden. En produkts konstruktion som 
ger en högre anskaffningskostnad men lägre framtida kostnader kan totalt bli det 
kostnadseffektivaste alternativet.30 Enligt International Electrotechnical Commission 

skall LCC beskriva de totala kostnaderna för anskaffning, ägande och avveckling. 
anlyserna ger också värdefulla underlag till beslutsprocessen när olika 

avvägningar ska göras och beslut fattas.31LCC är en process som samlar in, tolkar och 
analyserar data med hjälp av kvantitativa verktyg och tekniker för att prediktera 
framtida resursbehov för ett system oavsett vilken livscykelfas systemet befinner sig i

Enkelt uttryckt ät LCC en kraftfull teknik som stödjer den process utifrån vilken chefer 
och andra ansvariga kan fatta kostnadseffektiva beslut avseende olika möjligheter som 

de olika faserna i livscykeln och därmed också med olika nivå på 
uppskattningen. 

största möjligheterna att påverka och uppnå besparingar på livstidskostnaden är i de 
v livscykeln, cirka 80 % av livstidskostnaden bedöms vara intecknad 

innan produktionen startar. Dock bedöms endast 20 % av kostnadsutfallet ha skett 
medan resten (80 %) faller ut under användnings- och underhållsfasen.

Tidiga skeden bestämmer LCC (Code of Practice for Life Cycle Costing, egen bearbetning)

Vid användning av LCC bör man vara medveten om att de kostnadsuppskattningar som 
framkommer inte är helt exakta kostnader. De presenterade kostnaderna 

insikt i kostnadsfaktorer och kan också hjälpa till vid jämförelse mellan 
alternativa lösningar. LCC påvisar storleken på kostnader och identifierar områden med 
potentiell möjlig kostnadsbesparing och även tekniska och organisatoriska områden som 

                                                 
Flanagan et al, 1989, s ix (preface) 

Code of Practice for Life Cycle Costing, s1 
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framtida resursbehov för ett system oavsett vilken livscykelfas systemet befinner sig i32.  

Enkelt uttryckt ät LCC en kraftfull teknik som stödjer den process utifrån vilken chefer 
ut avseende olika möjligheter som 

i livscykeln och därmed också med olika nivå på 

största möjligheterna att påverka och uppnå besparingar på livstidskostnaden är i de 
v livscykeln, cirka 80 % av livstidskostnaden bedöms vara intecknad 

innan produktionen startar. Dock bedöms endast 20 % av kostnadsutfallet ha skett 
och underhållsfasen.33Se figur 3 

 
(Code of Practice for Life Cycle Costing, egen bearbetning) 

att de kostnadsuppskattningar som 
framkommer inte är helt exakta kostnader. De presenterade kostnaderna ger däremot en 

jämförelse mellan 
alternativa lösningar. LCC påvisar storleken på kostnader och identifierar områden med 

oriska områden som 



 

kan förbättras. LCC bör vara en kontinuerligt pågående 
projektets/systemets hela livscykel.
 
De metoder och modeller som används i processen med att ta fram 
kostnadsuppskattningarna är beroende av tillgänglig data, vad k
ska användas till och tillgänglig tid för att genomföra arbetet. När väl omfånget av 
LCC-studien bestämts kan processen med att ta fram kostnaderna börja
och tekniker för att uppskatta kostnader kan användas under ar
ofta i flera iterationer beroende av ytterligare tillgänglig data, förändringar i gjorda 
antagande mm. Processen avslutas med att resultatet presenteras.
 

Figur4. Process för Life Cycle Cost analys

3.2.2 Varför Life Cycle

Enligt IEC är huvudsyftet med LCC att förse beslutsfattare med underlag för beslut i 
någon eller alla faser av en produkts livscykel. Flera källor beskriver att 
kan bidra med beslutsunderlag 
• Värdera alternativa designlösningar och val av leverantör
• Bedömning av ekonomisk förutsättning/läge för projektet/produkten
• Identifiera och kostnadseffektiva förbättringar
• Värdering och jämförelse

tester, kontroller, underhåll, avveckling etc.
• Värdera olika lösningar för ersättning, livstidsförlängning eller avveckling av 

anläggningar 
• Allokera investerings
• Värdera finansiella risk och osäkerhetsområden
• Långsiktig finansiell planering
• Förbättra organisationens affärsprocesser
Vidare anses att en noggrant genomförd LCC kanske är det bästa sättet att bedöma 
värdet av det man får för investerade pengar (value for money).

                                        
34 Code of Practice for Life Cycle Costing, s2
35Code of Practice for Life Cycle Costing, s2
36Flanagan et al, 1989, s 15f 

Code of Practice for Life Cycle Costing, s 5
IEC 60300, 2004, s 8 
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kan förbättras. LCC bör vara en kontinuerligt pågående aktivitet under 
projektets/systemets hela livscykel.34 

De metoder och modeller som används i processen med att ta fram 
kostnadsuppskattningarna är beroende av tillgänglig data, vad kostnadsuppskattningen 
ska användas till och tillgänglig tid för att genomföra arbetet. När väl omfånget av 

studien bestämts kan processen med att ta fram kostnaderna börja
uppskatta kostnader kan användas under arbetets gång.

ofta i flera iterationer beroende av ytterligare tillgänglig data, förändringar i gjorda 
antagande mm. Processen avslutas med att resultatet presenteras.35Se figur 

Cost analys (Code of Practice for Life Cycle Costing, egen bearbetning

Varför Life Cycle Cost 

är huvudsyftet med LCC att förse beslutsfattare med underlag för beslut i 
någon eller alla faser av en produkts livscykel. Flera källor beskriver att 

underlag för ett flertal behov, exempelvis:36 
Värdera alternativa designlösningar och val av leverantör 
Bedömning av ekonomisk förutsättning/läge för projektet/produkten
Identifiera och kostnadseffektiva förbättringar 

ering och jämförelse olika alternativa strategier för produktens
ller, underhåll, avveckling etc. 

Värdera olika lösningar för ersättning, livstidsförlängning eller avveckling av 

smedel mellan olika produkters behov av utveckling/förbättring
Värdera finansiella risk och osäkerhetsområden 
Långsiktig finansiell planering 
Förbättra organisationens affärsprocesser 

Vidare anses att en noggrant genomförd LCC kanske är det bästa sättet att bedöma 
man får för investerade pengar (value for money). En ytterligare orsak till 

                                                 
Code of Practice for Life Cycle Costing, s2 

Code of Practice for Life Cycle Costing, s2 

Code of Practice for Life Cycle Costing, s 5 

aktivitet under 

ostnadsuppskattningen 
ska användas till och tillgänglig tid för att genomföra arbetet. När väl omfånget av 

studien bestämts kan processen med att ta fram kostnaderna börja. Flera datakällor 
betets gång. Arbetet görs 

ofta i flera iterationer beroende av ytterligare tillgänglig data, förändringar i gjorda 
Se figur 4 nedan. 

 
, egen bearbetning) 

är huvudsyftet med LCC att förse beslutsfattare med underlag för beslut i 
någon eller alla faser av en produkts livscykel. Flera källor beskriver att LCC-processen 

Bedömning av ekonomisk förutsättning/läge för projektet/produkten 

olika alternativa strategier för produktens: användning, 

Värdera olika lösningar för ersättning, livstidsförlängning eller avveckling av 

a produkters behov av utveckling/förbättring 

Vidare anses att en noggrant genomförd LCC kanske är det bästa sättet att bedöma 
En ytterligare orsak till 
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varför LCC är att genom att utveckla realistiska och väl dokumenterade uppskattningar 
av LCC minimeras risken för kostnadsökningar. 
 
Det finns ett antal fördelar för alla som är intressenter i ett system genom att använda 
LCC. Dessa är som följer:37 
• Ger en bättre förståelse för alla kostnader i verksamheten samt identifierar 

kostnadsdrivare som kan bli föremål för besparingar 
• Ger en realistisk verksamhets och budgetplanering genom metodisk och konsistent 

uppskattning av kostnader 
• Ger en bas för att genomföra mätningar av effektiva organisations- och 

logistikscenarios 
• Tillhandahåller mätvärde vid värdering av två eller flera tekniska lösningar som 

bidrag till beslutsunderlag 
 

3.3 Vad krävs för att genomföra Life Cycle Cost analys 

3.3.1 Syfte 

Innan analysarbetet påbörjas är en förutsättning att det är helt utklarat vad som ska 
värderas/estimeras och vad resultatet sedan skall användas till, med andra ord syftet 
med arbetet måste vara bestämt och tydliggjort. De system som är i fokus för arbetet 
kan vara av varierande omfattning, inriktning och mognadsgrad. Det kan vara 
nödvändigt att skräddarsy på vilket sätt LCC-analysen ska genomföras för att få svar på 
ställda frågor och med tanke på kostnadskrav och tillgänglig data. Med vissa variationer 
(detaljnivå) kan dock i grunden samma tillvägagångssätt avseende LCC-analys 
tillämpas oavsett projektens inriktning och deras kravspecifikationer.38 

3.3.2 Krav 

Krav i det här sammanhanget innebär en beskrivning av vad en produkt eller tjänst ska 
vara eller göra. Kravet beskriver förmåga, karaktäristik, kvalitet, tillgänglighet mm som 
ett system ska inneha för att ge önskat värde och nytta för en användare. För att 
genomföra LCC-analys är det viktigt att man förstår kraven som relaterar till det system 
som är i fokus för analysen. Kraven kan dela in i tre huvudområden: 
• Operativa krav som representerar de behov som intressenterna har för att kunna lösa 

sina uppgifter 
• Tekniska krav är nedbrutna från de operativa kraven för att forma en mätbar teknisk 

kravspecifikation för det tekniska systemet 
• Prestandakrav representerar de tjänster som systemet ska tillhandahålla en 

användare enligt dennes kravställning39 
 
Enligt Blanchard genereras utifrån dessa övergripande krav design, produktions, 
användnings och underhållskrav. Med andra ord måste LCC-analys grundas på 
definition av systemets användningskrav, en definition av valt underhållskoncept och en 
projektplan med användningsprofil för systemet samt dess tänkta livslängd.40 

                                                 
37 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 6 
38 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 9 
39 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 9 
40Blanchard, 1992, s 410f 



 

3.3.3 Vilka begränsningar finns

Det finns behov av att ta reda på vilka begränsningar som finns när det gäller 
genomförande av LCC-analysen. Även om fördelarna med LCC är känt och anammat 
kan det finnas olika orsaker som innebär begränsningar med 
såsom:41 
• Tidsbegränsning bestämd
• Begränsade och lämpliga resurser för att stödja arbetet
• Begränsningar i tillgänglig data
• Begränsningar beroende av mognadsgraden på kraven
• Begränsningar beroende av ekonomiska och affärsmässiga förhå

3.3.4 Data 

Det behövs relativt stora mängder av data för att genomföra LCC
LCC-analysen är data-driven avgör till stor del mängden, kvaliteten och karaktären av 
tillgänglig data val av metod och vilka analyser som kan genomföras och dä
vilka resultat analysen kan uppnå.
bristvara och den som finns ganska osäker. Detta medför att antaganden måste göras för 
att kunna genomföra analyser. Detta resulterar i att uppskattningen av kost
grov. Mängden och kvaliteten på data ökar oftast i takt med att systemet 
och därmed kan antagandena minska. 
detaljerade metoder kan användas för uppskattning av kostnaderna.
 

Figur 5. Förhållande mellan datamognad och antagandenivå
Life Cycle Costing) 

Den data som används vid analysarbetet har sitt u
drift och underhållsdata, 
användare, designdata.43

är primär (kommer direkt från källan) eller sekundär (är derivat från primärdata
kanske ändrad). Hänsyn bör alltså tas till varifrån data kommer och därmed använda 
den utifrån dess bedömda förutsättningar.
leverantörer och i samband med anbud. Det är i dessa sammanhang viktigt använda i 
förväg överenskomna mallar
                                        
41 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 10
42 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 41
43Blanchard, 1992, s 438 
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begränsningar finns 

Det finns behov av att ta reda på vilka begränsningar som finns när det gäller 
analysen. Även om fördelarna med LCC är känt och anammat 

kan det finnas olika orsaker som innebär begränsningar med att genomföra 

bestämd av beslutsfattare 
Begränsade och lämpliga resurser för att stödja arbetet 
Begränsningar i tillgänglig data 
Begränsningar beroende av mognadsgraden på kraven 
Begränsningar beroende av ekonomiska och affärsmässiga förhållanden

Det behövs relativt stora mängder av data för att genomföra LCC-analysen. Eftersom 
driven avgör till stor del mängden, kvaliteten och karaktären av 

tillgänglig data val av metod och vilka analyser som kan genomföras och dä
vilka resultat analysen kan uppnå. Under en produkts/systems tidiga skeden är data 
bristvara och den som finns ganska osäker. Detta medför att antaganden måste göras för 
att kunna genomföra analyser. Detta resulterar i att uppskattningen av kost
grov. Mängden och kvaliteten på data ökar oftast i takt med att systemet 
och därmed kan antagandena minska. Se figur 5 för förtydligande. Detta innebär att mer 
detaljerade metoder kan användas för uppskattning av kostnaderna.42 

Förhållande mellan datamognad och antagandenivåunder de olika livscykelfaserna

Den data som används vid analysarbetet har sitt ursprung från många olika källor
rhållsdata, logistikdata, produktion och konstruktionsdata, data från 

43 Dessa kan ha skiftande trovärdighet som kan
primär (kommer direkt från källan) eller sekundär (är derivat från primärdata

änsyn bör alltså tas till varifrån data kommer och därmed använda 
den utifrån dess bedömda förutsättningar. Data efterfrågas och beställs ofta från 
leverantörer och i samband med anbud. Det är i dessa sammanhang viktigt använda i 
förväg överenskomna mallar eller standarder för hur informationen ska levereras. 
                                                 

Code of Practice for Life Cycle Costing, s 10 
Code of Practice for Life Cycle Costing, s 41 

Det finns behov av att ta reda på vilka begränsningar som finns när det gäller 
analysen. Även om fördelarna med LCC är känt och anammat 

att genomföra arbetet, 

llanden 

analysen. Eftersom 
driven avgör till stor del mängden, kvaliteten och karaktären av 

tillgänglig data val av metod och vilka analyser som kan genomföras och därmed också 
Under en produkts/systems tidiga skeden är data 

bristvara och den som finns ganska osäker. Detta medför att antaganden måste göras för 
att kunna genomföra analyser. Detta resulterar i att uppskattningen av kostnader blir 
grov. Mängden och kvaliteten på data ökar oftast i takt med att systemet blir mer moget 

. Detta innebär att mer 
 

 
under de olika livscykelfaserna (Code of Practice for 

rsprung från många olika källor t.ex.: 
logistikdata, produktion och konstruktionsdata, data från 

kan ha skiftande trovärdighet som kan bero på om data 
primär (kommer direkt från källan) eller sekundär (är derivat från primärdata och 

änsyn bör alltså tas till varifrån data kommer och därmed använda 
Data efterfrågas och beställs ofta från 

leverantörer och i samband med anbud. Det är i dessa sammanhang viktigt använda i 
eller standarder för hur informationen ska levereras. 



 

Vidare bör det på något sätt säkerställas 
leverantör är korrekt och inte manipulerad på något sätt.

3.3.5 Metoder för kostnadsuppskattning

För att uppskatta kostnader
metoder . Dessa kan delas in i tre områden enligt Blanchard.
1. Kända faktorer eller värden

− Användning av kända kostnader för aktiviteter/tjänster/produkter multiplicerat 
med antal. 

2. Beräknade relationer
− Analytiskt verktyg som relaterar olika kostnadskategorier till de 

kostnadsgenererande variablerna, t.ex. kostnad per körmil, kostnad per 
reparationsåtgärd, kostnad per volymenhet mm. Relationerna förekommer i 
varierande form, från enkla tumregler och analoga förhållanden till formella 
matematiska formler
statiska analyser av empirisk
Rimlighetsbedömningar av värden som 
iakttas vid användning av metoden eftersom felaktiga värden kan bidra till stora 
fel i resultatet. 

3. Expertutlåtande: 
− Ofta görs kostnadsuppskattningen av experter

otillräcklig eller saknas he
Figur 6 nedan visar exempel på vanliga metoder som används i de olika faserna av 
livscykeln. 
 

Figur 6. Metod för kostnadsuppskattnings vid respektive livscykelfas

3.3.6 Antaganden 

Brist på nödvändig information
underhållsorganisation mm.)
antaganden om densamma för att kunna beräkna en komplett livstidskostn
systemet i fråga. Det är viktigt att dokumentera vilka antaganden som gjorts
spårbarhet är det noga med att göra

                                        
44 Methods and Models for Life Cycle Costing
45 Blanchard, 1992, s 412ff 
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Vidare bör det på något sätt säkerställas så gott det går att data som kommer från en 
leverantör är korrekt och inte manipulerad på något sätt.44 

Metoder för kostnadsuppskattning 

ader utifrån data med skiftande kvalitet används varierande 
. Dessa kan delas in i tre områden enligt Blanchard.45 

Kända faktorer eller värden: 
Användning av kända kostnader för aktiviteter/tjänster/produkter multiplicerat 

ioner (analog/likartad och/eller parametrisk): 
Analytiskt verktyg som relaterar olika kostnadskategorier till de 
kostnadsgenererande variablerna, t.ex. kostnad per körmil, kostnad per 
reparationsåtgärd, kostnad per volymenhet mm. Relationerna förekommer i 
varierande form, från enkla tumregler och analoga förhållanden till formella 
matematiska formler (med varierande komplexitet) där underlaget
statiska analyser av empirisktdata från liknande befintliga system. 

imlighetsbedömningar av värden som erhålls måste göras och vaksamhet bör 
iakttas vid användning av metoden eftersom felaktiga värden kan bidra till stora 

Ofta görs kostnadsuppskattningen av experter eftersom tillgänglig data är 
otillräcklig eller saknas helt, även om metoden av många anses diskutabel.
nedan visar exempel på vanliga metoder som används i de olika faserna av 

Metod för kostnadsuppskattnings vid respektive livscykelfas (Code of Practice for Life Cycle Costing

 

Brist på nödvändig information (t.ex. data avseende operativa scenario, 
underhållsorganisation mm.) när den behövs medför att det är nödvändigt att 
antaganden om densamma för att kunna beräkna en komplett livstidskostn
systemet i fråga. Det är viktigt att dokumentera vilka antaganden som gjorts
spårbarhet är det noga med att göra uppdateringar av alla förändringar som görs 

                                                 
ls for Life Cycle Costing, s 6-4 

så gott det går att data som kommer från en 

kvalitet används varierande 

Användning av kända kostnader för aktiviteter/tjänster/produkter multiplicerat 

Analytiskt verktyg som relaterar olika kostnadskategorier till de 
kostnadsgenererande variablerna, t.ex. kostnad per körmil, kostnad per 
reparationsåtgärd, kostnad per volymenhet mm. Relationerna förekommer i 
varierande form, från enkla tumregler och analoga förhållanden till formella 

underlaget grundas på 
rån liknande befintliga system. 

och vaksamhet bör 
iakttas vid användning av metoden eftersom felaktiga värden kan bidra till stora 

eftersom tillgänglig data är 
, även om metoden av många anses diskutabel. 

nedan visar exempel på vanliga metoder som används i de olika faserna av 

 
r Life Cycle Costing) 

(t.ex. data avseende operativa scenario, 
att det är nödvändigt att göra 

antaganden om densamma för att kunna beräkna en komplett livstidskostnad för 
systemet i fråga. Det är viktigt att dokumentera vilka antaganden som gjorts. För att få 

alla förändringar som görs 
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avseende data och antaganden efterhand som tiden går. En god vana är att genomföra 
känslighetsanalyser av antaganden på nyckelfaktorer.46 

3.3.7 Kostnadsnedbrytning 

Kostnadsnedbrytningen, Cost Brakedown Structure (CBS) på engelska, konstrueras för 
att säkerställa att alla relevanta kostnader som relaterar till systemet i fråga 
omhändertas. Kostnadsnedbrytningen måste göras för varje tillfälle och skräddarsys att 
passa det syfte som analysen har. Således finns ingen definierad modell för hur 
strukturen ska se ut dock bör den tillfredställa följande krav:47 
• Enkel att utveckla, använda och uppdatera 
• Tillräckligt heltäckande för att innefatta samtliga relevanta kostnadselement 
• Måste vara tydlig vad gäller definitioner av kostnader 
• Vara flexibel i mening att kunna anpassas till olika system och utvecklas med 

systemet/projektet över tiden 
• Kunna jämföras med andra kostnadsnedbrytningar för att möjliggöra för 

beslutsfattare att analysera olika valmöjligheter 
Vidare kan strukturen brytas ner på flera olika sätt som man tycker passar för syftet, 
några exempel: Tidsaspekten, kostnadsslag, produktnedbrytning, processer/aktiviteter, 
resurser. Det är vanligt att visa strukturen i form av en trädstruktur som ger en bra 
överblick av faser och aktiviteter. Se figur 7 nedan. 
 

                                                 
46 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 13 
47 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 13f  
 



 

Figur 7. Kostnadsnedbrytning (Cost
Life Cycle Costing) 

3.3.8 LCC-modell 

En LCC-modell är en kostnadsmodell som är baserad på tekniska och ekonomiska 
parametrar och ska prediktera kostnader för ett systems livstid
från kostnadsnedbrytningen utförs mer eller mindre komplicerade beräkningar för att 
visa livscykelkostnad eller annan kostnad som är av intresse. Modellen utgör 
analytiskt verktyg för att beräkna kostnader.
Strukturdjup och antal förgreningar väljs efter analysens syfte och användningsområde i 
överensstämmelse med kostnadsnedbrytningen för aktuellt system. Om man t.ex. är 

                                        
48Sveriges Mekanförbund, 1984, s 64
49 Blanchard, 1992, s 438 
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Kostnadsnedbrytning (Cost Brakedown Structure, CBS) baserad på livscykelfaserna

modell är en kostnadsmodell som är baserad på tekniska och ekonomiska 
parametrar och ska prediktera kostnader för ett systems livstid48. Utifrån data/kostnader 

snedbrytningen utförs mer eller mindre komplicerade beräkningar för att 
visa livscykelkostnad eller annan kostnad som är av intresse. Modellen utgör 

för att beräkna kostnader.49 Modellen beskrivs som en trädstruktur . 
djup och antal förgreningar väljs efter analysens syfte och användningsområde i 

överensstämmelse med kostnadsnedbrytningen för aktuellt system. Om man t.ex. är 

                                                 
Sveriges Mekanförbund, 1984, s 64 

 
erad på livscykelfaserna (Code of Practice for 

modell är en kostnadsmodell som är baserad på tekniska och ekonomiska 
. Utifrån data/kostnader 

snedbrytningen utförs mer eller mindre komplicerade beräkningar för att 
visa livscykelkostnad eller annan kostnad som är av intresse. Modellen utgör således ett 

Modellen beskrivs som en trädstruktur . 
djup och antal förgreningar väljs efter analysens syfte och användningsområde i 

överensstämmelse med kostnadsnedbrytningen för aktuellt system. Om man t.ex. är 



 

intresserad av underhållslösningen för ett system görs djupare nedb
underhållskostnader.50Se figur 
 

Figur8. Life Cycle Cost model (FMV kurs Driftsäkerhet och LCC

3.3.9 Risk och osäkerhet

Att uppskatta livstidskostnaden för ett nytt system är otvivelaktigt förknippat med 
många risker och osäkerheter. Osäkerheten består i huvudsak av variationer och kvalitet 
förknippade med tillgänglig data och gjorda antaganden. 
som kan inträffa och medföra problem eller orsaka skada. Det är följaktligen viktigt att 
genomföra analyser av risker och osäkerheter för varje kostnadsuppskattning för 
aktuellt system för att till fullo förstå möjliga variationer i uppskattade kostnader

3.3.10 Presentation av resultat

Det är viktigt att resultatet presenteras på ett för intressent
resultatet ska besvara deras frågor. Presentationen ska innehålla resultat och på vilka 
grunder de har genererats. Redovisning av syftet med och genomförandet av arbetet ska 
redovisas likväl som vilka antaganden som är gjorda
kostnader. Man bör också i presentationen redovisa vilken hänsyn som är tagen till 
gjord bedömning av risker och osäkerheter.

3.3.11 Vem genomför arbetet

För att genomföra arbetet krävs resurser i form av personal och kanske speciella 
verktyg. Beroende på projektets storlek, tid till förfogande, ambitionsnivå och tidigare 
erfarenhet behövs resurser i varierande omfattning. En lämplig sammansättning av 
personal avseende kompetenser borde vara följande:
• En ansvarig och sammanhållande
• En expert avseende LCC
• En som är kunnig inom aktuell produkt/system
• En som är kunnig inom 
• En datoroperatör 

                                        
50HandbokDriftsäkerhet 2006, s54f
51 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 16
52Ibid, s 17ff 
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intresserad av underhållslösningen för ett system görs djupare nedbrytning av 
Se figur 8 nedan. 

model (FMV kurs Driftsäkerhet och LCC (kursmaterial), egen bearbetning)

Risk och osäkerhet 

Att uppskatta livstidskostnaden för ett nytt system är otvivelaktigt förknippat med 
er och osäkerheter. Osäkerheten består i huvudsak av variationer och kvalitet 

förknippade med tillgänglig data och gjorda antaganden. Risker associeras till händelser 
som kan inträffa och medföra problem eller orsaka skada. Det är följaktligen viktigt att 
genomföra analyser av risker och osäkerheter för varje kostnadsuppskattning för 
aktuellt system för att till fullo förstå möjliga variationer i uppskattade kostnader

Presentation av resultat 

Det är viktigt att resultatet presenteras på ett för intressenterna förståeligt sätt eftersom 
resultatet ska besvara deras frågor. Presentationen ska innehålla resultat och på vilka 
grunder de har genererats. Redovisning av syftet med och genomförandet av arbetet ska 
redovisas likväl som vilka antaganden som är gjorda i samband med uppskattade 
kostnader. Man bör också i presentationen redovisa vilken hänsyn som är tagen till 
gjord bedömning av risker och osäkerheter.52 

Vem genomför arbetet 

För att genomföra arbetet krävs resurser i form av personal och kanske speciella 
verktyg. Beroende på projektets storlek, tid till förfogande, ambitionsnivå och tidigare 
erfarenhet behövs resurser i varierande omfattning. En lämplig sammansättning av 
personal avseende kompetenser borde vara följande: 

En ansvarig och sammanhållande 
En expert avseende LCC- metodik och modeller 

som är kunnig inom aktuell produkt/system 
En som är kunnig inom användning och underhåll 

                                                 
HandbokDriftsäkerhet 2006, s54f 

de of Practice for Life Cycle Costing, s 16 
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genomföra analyser av risker och osäkerheter för varje kostnadsuppskattning för 
aktuellt system för att till fullo förstå möjliga variationer i uppskattade kostnader.51 
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För att genomföra arbetet krävs resurser i form av personal och kanske speciella LCC-
verktyg. Beroende på projektets storlek, tid till förfogande, ambitionsnivå och tidigare 
erfarenhet behövs resurser i varierande omfattning. En lämplig sammansättning av 
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Arbetet underlättas om gruppen bildas och deltar tidigt i projektet. 53 

3.4 När genomförs Life Cycle Cost analys54 

LCC-analys kan genomföras i varje fas under ett systems livstid. Tillvägagångssätt och 
noggrannhet i resultat skiljer dock och även syftet. Detta beror av tillgång på data och 
systemets mognadsgrad samt att det i olika faser är olika frågor som är mer intressanta 
att få svar på. 
 
När ett system ska anskaffas kan man välja mellan att utveckla själv eller att köpa ett 
färdigt system. När valet blir att köpa ett färdigt system sammanslås ofta de tre första 
faserna och bildar en anskaffningskostnad. LCC kan i detta sammanhang användas i 
syfte att: 
• Stödja anbudsutvärdering 
• Jämföra alternativa lösningar avseende kostnader över livstiden och välja den bästa 

lösningen 
• Bestämma den totala livstidskostnaden 
 
  

                                                 
53Sveriges Mekanförbund, 1984, s 69-70 
54 Code of Practice for Life Cycle Costing, s 23-25 
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4 Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av de olika företag och den myndigheten 
där respondenterna utövar sin dagliga gärning. Det kan vara på sin plats att få en 
uppfattning om vilken verksamhet de olika företagen bedriver. Det bör kanske sägas att 
respondenternas synpunkter och svar representerar deras personliga uppfattningar. 
Företagsbeskrivningen är hämtad från respektive företags hemsida. 

4.1.1 Försvarets materielverk (FMV) 

FMV beskriver sig på sin hemsida på följande sätt.55 
 
”FMV är en myndighet som arbetar för regeringen. Vi hjälper Sveriges försvar och 
militärer att få en bra utrustning när de övar i Sverige eller behöver hjälpa andra länder 
att nå fred bland sitt folk. Utrustningen ska fungera på ett bra och tryggt sätt. Behöver 
försvaret bli av med gammal utrustning, kan vi sälja eller skrota den. 
 
Vi hjälper också andra. Kustbevakningen har fått nya båtar och flygplan med vår hjälp. 
Polisen ska få ny radioutrustning och hjälp med att få ett bra system för sin utrustning. 
Regeringen har bett oss sköta affärerna när flygplanet JAS ska säljas till andra länder. 
 
Vårt arbete handlar mycket om att tänka. Hur sakerna blir bra och vad som måste göras. 
Många som arbetar hos oss har gått på högskola eller universitetet och kan mycket om 
hur olika teknisk utrustning behöver fungera. Sedan ber vi industrin hjälpa oss med att 
göra den. Vi testar alltid att resultatet har blivit rätt innan vi lämnar den ifrån oss till 
dem som beställt utrustningen av oss. Vi arbetar också tillsammans med andra länder 
om hur utrustningen kan göras bättre. 
 
FMV hjälper också andra myndigheter när de behöver köpa olika tekniska saker. Vi kan 
mycket om affärer och juridik. Det gör arbetet enklare.” 

4.1.2 Syntell AB 

Syntell AB beskriver sig på sin hemsida på följande sätt.56 
 
”Vi skapar värden för våra kunder!  
 
Syntell AB är kärnan i Syntell Group. En snabbt växande företagsgrupp som 
tillsammans med partners levererar kundvärde till företag och myndigheter. Med vår 
helhetssyn kan vi hjälpa dig med alla aspekter runt utveckling, anbud och upphandling, 
leverans och livscykler av komplexa tekniska system och vi är verksamma inom 
branscher som IT, försvar, energi och fordon.  
 
Låt oss lösa dina problem! Våra expertkonsulter kan hjälpa såväl företagsledningar som 
projektorganisationer eller göra punktinsatser. Vi kan också utbilda din personal med 
hjälp av vårt förstklassiga kursutbud. En relation med oss utmynnar oftast i ett 
långsiktigt samarbete.  
 
                                                 
55http://www.fmv.se/  (2011-05-08) 
56http://www.syntell.se/ (2011-05-08) 
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Syntell kombinerar det lilla företagets flexibilitet med den större organisationens 
resurser genom dotterbolag och vårt unika partnernätverk Syntell&Partners. Flera av 
våra anställda kombinerar en gedigen industriell erfarenhet med en forskarbakgrund och 
vi samarbetar aktivt med en rad universitet och högskolor världen över. Med rötter i 
England är globalt arbete vår vardag. Vi hjälper dig därför gärna med dina 
internationella kund- och leverantörsförhållanden.” 

4.1.3 Systecon AB 

Systecon AB beskriver sig på sin hemsida på följande sätt.57 
 
”Systecon är ett personalägt och oberoende konsult- och programvaruföretag med 
världsledande kompetens inom områdena systemlogistik, driftsäkerhet, underhåll och 
kostnadseffektivitet. 
 
Vår kärnverksamhet är att förse våra kunder med lösningar som säkerställer högre 
produktivitet, bättre tillgänglighet och högre systemsäkerhet till lägsta kostnad sett ur ett 
livscykelperspektiv. Genom ett effektivare systemutnyttjande kan våra kunder förbättra 
sin lönsamhet. Våra verktyg är lång erfarenhet, ett brett bransch- och systemkunnande 
samt en programvarusvit speciellt utvecklat för uppgiften. 
 
I nära samarbete med våra kunder utför Systecon analyser av tekniska system och deras 
underhållssystem för att sedan kunna ta fram en optimal lösning. 
 
Systecons verksamhet indelas i tre affärsområden: Konsulttjänster, Utbildning, 
Programvara 
 
Systecon finns, förutom i Sverige, också representerade i Storbritannien via det delägda 
dotterbolaget Systecon UK. Vårt internationella nätverk omfattar representanter i 
Tyskland, Italien, Grekland, Turkiet, Australien, Singapore, Kina, Sydkorea, Japan och 
Taiwan. 
 
Systecon har varit pionjärer inom systemlogistikområdet i snart fyra decennier. Vi har 
bland annat medverkat i stora spännande projekt som X2000, Volvo XC90, JAS 39 
Gripen, Nordic Standard Helicopter, SkyCab, Korvetten Visby och den europeiska 
rymdstationen Columbus. 
 
Vår erfarenhet från både den militära och den civila sektorn har gett oss en bredd som är 
unik i branschen. Exempel på kunder är Banverket, Boeing, Bombardier, British 
Aerospace, Försvarets Materielverk, Lockheed Martin, LKAB, SAAB, SAS, SL, SPP, 
Statoil, Tetrapak, Vattenfall och Volvo.” 

4.2 Sammanställning av intervjusvaren 

Nedan följer en sammanställning av svaren från respondenterna. Svaren i sin helhet 
återfinns i bilaga 2. Sammanställningen följer i stort sett samma struktur som 
intervjuunderlaget. Intervjuunderlaget återfinns i bilaga 1. 

                                                 
57http://www.systecon.se/case/A1_Company_Overview/ (2011-05-08) 
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4.2.1 Utformning av LCC modell och kostnadselement 

Det är svårt att generalisera hur utformningen genomförs då det beror på 
omständigheterna vid respektive tillfälle. Utformning av modellen och vilka 
kostnadselement som ska tas med styrs dock av krav från olika styrande dokument och 
vad analysens syftar till. Varje fas i livscykeln har sina distinkta kostnadselement 
kopplade till sig. Beroende på vilken livscykelfas man är intresserad av formas också 
kostnadselementen utifrån densamma. Man väljer i sammanhanget ut de 
kostnadselement som bedöms vara de mest betydande för det beslut som ska fattas eller 
passar bäst till syftet med analysen. I någon mening ska dock kostnadselementen spegla 
hela livscykeln. 
 
Att utforma och avgöra till vilken detaljnivå som kostnadselementen ska utformas beror 
av vilken detaljnivå som behövs för att förstå projektets kostnadsstruktur samt att fånga 
kostnader för önskad spårbarhet. Detaljnivån utformas för att kunna vara särskiljande 
mellan olika aktiviteter som anses intressanta av olika orsaker, som att hitta flaskhalsar 
eller att i utvecklingsfasen välja en dyrare lösning som innebär besparingar i 
användnings- och underhållsfasen. Om projektet ska anskaffa COTS (Commercial Off 
The Shelf), utveckla systemet eller både och är avgörande för kostnadselementens 
detaljnivå. Hur kostnadselementens detaljnivå avgörs beror således på vilken typ av 
frågor/problem som man försöker att lösa, vilken grad av tydlighet i svaren som krävs 
och i vilken fas man är, tidiga faser innebär svårigheter att få fram detaljer. 
 
Val och utformning av detaljnivå av kostnadselement är inte beroende av vilken typ av 
materiel som avses, men det beror av om det är ett utvecklingsprojekt eller en så kallad 
COTS-anskaffning. I utvecklingsprojekt kan man ha urskiljande element (möjlighet att 
påverka) i anskaffningskostnaden medan cots-anskaffning ger ett anskaffningspris. 
Detta förhållande leder till olika beskrivningsnivåer av modellen och elementen. När det 
gäller underhållskostnaden, så styrs LSC (Life Support Cost) designen av vilken 
underhållspolicy som valts: outsourcad, mixat mellan leverantör och kund eller helt i 
egen regi. Om valet är outsourcad kan det räcka med en nivå, pris per år gånger antal år. 
För mixad modell krävs en mer detaljerad beskrivning av modellen och elementen 
framför allt de variabler som man kontrollerar och kan påverka. Egen regi lösningen 
kräver en detaljerad beskrivning som ger möjlighet till den uppföljning och styrning 
man önskar. 
 
Det som också har avgörande betydelse för val av och utformning av 
kostnadselementens detaljnivå är komplexiteten hos materielslaget, mognadsgraden av 
teknologin, osäkerheter och storleken på projektet. Större osäkerhet leder till att man 
vill ha tillgång till mer data att utvärdera för att kunna hantera osäkerheten/risken. Ett 
stort projekt innehåller många komplexa nivåer, komplicerad utrustning och komplexa 
försörjningskedjor. Detta medför omfattande inneboende komplexitet i varje modell 
som ska försöka fånga kostnaderna sett över en rimligt lång livscykel (betänk 
exempelvis den tekniska utvecklingen som ersätter gammal teknik och att förutse 
kostnader för det). 

4.2.2 Kvalitetssäkring av efterfrågade data och uppgifter 

För att säkerställa att en anbudsgivare eller leverantör förstår vilka uppgifter och data 
som efterfrågas måste modellen förklaras. Syftet med modellen och elementen måste 
klargöras likaså vad data ska användas till och vilka livscykelfaser allt ska kopplas till. 
Modellen beskrivs noggrant nivå för nivå och element för element. Varje nytt element 
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och ny ekvation beskrivs noggrant genom att definiera varje ingående variabel. På så vis 
tydliggörs det hur leverantör förväntas presentera värden och beräkningar. Det är alltså 
viktigt att beskriva modellen noggrant och strukturerat som också förmedlar hur 
beräkningar genomförs. Även hur kopplingar till tekniska och andra krav inverkar bör 
framgå. Ett bra och kraftfullt sätt att kvalitetssäkra efterfrågade data och uppgifter är att 
tillhandahålla mallar med exempel på hur det förväntade svaret kan se ut. Ett annat sätt 
är att genomföra ett informellt möte för att diskutera LCC frågor, allt inom ramen för 
lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
För att kontrollera att levererade uppgifter och data är korrekta och relevanta kan man 
göra jämförelser av levererade värden med kända erfarenhetsvärden från liknande 
system. En möjlighet är att genomföra ett möte med leverantören och ”känna honom på 
pulsen” avseende lämnade LCC-uppgifter. Kontroll av antaganden som gjorts och av 
källorna som data kommer från ger underlag för bedömning av korrekthet och relevans. 
Likaså dokumenterad beskrivning av de beräkningar som har genomförts. 

4.2.3 Organisationens resurs- och kompetensbehov 

För att ta fram en bra och användbar modell behövs det en kombination av kompetenser 
med projekterfarenhet, användarkunskap, teknisk förståelse för systemet ifråga, 
förståelse för ingående underhållsdelar, analytisk kunskap eller kort sagt kunskap och 
förståelse för alla faserna i livscykeln. LCC kompetens behövs för modellering, kunskap 
om lämpliga verktyg som kan användas och förmåga att konstruera och anpassa 
lämpliga matematiska formler. 
 
Alla dessa olika kompetenser behövs för att erhålla kunskap och information om: tänkt 
användning av systemet, det tekniska systemets egenskaper, systemets 
underhållsstruktur och LCC kompetens för att utveckla och forma modellen eftersom 
samtliga parametrar bidrar till LCC. Vidare behövs det personer med olika erfarenheter 
och kunskaper för att värdera och bedöma om resultat och andra ingångsvärden är 
relevanta och korrekta och på så vis bidra till ett trovärdigare beslutsunderlag. 
 
För att lösa LCC- arbetet krävs någon form av organisering i projekten som anskaffar 
systemen. Lämpligt kan vara att tillsätta en person som är ansvarig för LCC (en svår 
uppgift som kräver breda kunskaper och erfarenheter) och har tillgång till lämpliga 
projektmedlemmar för olika kompetensbehov och även stöd av en LCC-expert. Det är 
också viktigt att projektledare och andra personer i ledande roller stöttar och förstår 
arbetet med LCC då LCC är en hjälp för beslutsfattande under ett systems hela 
livscykel. Det är också viktigt att LCC-gruppen etableras tidigt och arbetar under 
projektets hela tid. 
 
Att ha en grupp med kärnkompetens inom organisationen (FMV i det här fallet) som 
stöttar projekten är av godo. En sådan grupp skulle efter hand samla på sig värdefulla 
insikter och erfarenheter från medverkan i olika projekt. Den kunskapen kan sedan 
användas av projekten efter behov inför olika frågeställningar och beslutssituationer.  
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4.2.4 LCC i användnings- och underhållsfasen 

I anskaffningsfasen kan designavvägningar avseende driftsäkerhet och teknisk 
prestanda göras för att innehålla ställda operativa krav på produkten/systemet. Inom 
driftsäkerhet görs avvägningar 
mellan funktionssäkerhet, 
underhållssäkerhet och 
underhållsmässighet. Dessa tre 
påverkar den övergripande 
designen av såväl det tekniska 
systemet som 
underhållssystemet. LCC är en 
parameter i beslutsunderlaget 
för val av design. Således kan 
man i anskaffningsfasen påverka och ta beslut som medför minskade kostnader senare, 
minskad LCC. I anskaffningsfasen är tillgänglig data oftast predikterad och 
motsvarande gäller för användning av systemet som oftast utgörs av tänkta 
användningsfall/scenarier. Man tvingas också förlita sig på bedömningar avseende olika 
frågeställningar.  
 
I användnings- och underhållsfasen kan man följa upp och få fram mätt (sann) data och 
på så vis upptäcka eventuella trender i systemet som kan utgöra underlag för åtgärder. 
Kostnadsutfallet kan jämföras och stämmas av med de prognoser som togs fram under 
tidigare faser. Dessa data och uppgifter kan bearbetas och forma en databas för framtida 
användning ur ett erfarenhetsperspektiv. Med dessa ”sanna” uppföljningsvärden finns 
möjlighet att kontinuerligt justera och trimma underhållssystemet och LCC-modellen 
och på så vis få bättre kontroll på systemet. Följaktligen finns också möjlighet att 
upptäcka områden som bedöms behöva noggrannare och mer detaljerad uppföljning än 
vad som antogs inledningsvis. För att detta ska vara möjligt krävs det väl fungerande 
driftuppföljning tillsammans med ekonomisk uppföljning. 
 
Orsakerna till att det förhåller sig som ovan mellan de olika faserna beror till största 
delen på tidsfaktorn. Ju längre tiden går erhålls mer och mer mätt och ”sanningsenlig” 
data och andra erfarenheter från systemet som ger säkrare underlag. Även syftet med 
LCC är oftast olika vid olika faser, men gemensamt är att LCC används som ett verktyg 
för beslutsunderlag. 
 
De största svårigheterna och problemområdena med att tillämpa LCC i användnings och 
underhållsfasen härrör sig till kvaliteten på uppföljningen och systemen förknippade 
med detta. Även att uppfatta nyttan av insamlad data kan ses som en svårighet eller 
problemområde. Kvaliteten på data och även på insamlingen av densamma är 
otillräcklig. Den information och data som finns tillgänglig är ofta inte tillräckligt 
detaljerad för att kunna utföra några djupare analyser. Vidare är det svårt att få en klar 
bild av koppling mellan kostnad och var i det tekniska systemet som den har genererats. 
De uppföljningssystem som finns (tillgängliga vid FMV och FM) är inte tillfyllest för 
det behov som finns. Systemen är inte designade för att återge den komplexa 
kostnadsbild som förekommer i de komplexa försörjningskedjor som kan relateras till 
ett system. Problemen med uppföljningssystemen kan ta sig uttryck i: 
• Att drift- underhålls- och materieluppföljning inte har initierats i tid och därmed inte 

möter syftet med densamma 
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• Att i tid inte kunna genomföra förändringar avseende ny/förändrad funktionalitet 
som behövs i uppföljningssystemen 

• Att rapportering från användare är bristfällig 
• Att koppling mellan olika uppföljningssystem (drift- och underhåll, ekonomi, 

resursledning) inte kan hanteras tillfredsställande för att få en så fullständig bild av 
systemet ifråga som möjligt 

 
Orsaker till att dessa problem och svårigheter uppstår kan i mångt och mycket relateras 
till kompetens och attitydfrågor hos olika rollinnehavare. I FMV:s processer för 
verksamhetsledning belyses inte frågor avseende drift- och underhållsuppföljning 
tydligt nog. FMV ledning inställning till, samt kompetens hos projektledare och 
produktledare avseende betydelsen av drift- och underhållsuppföljning sett ur ett 
livscykelperspektiv är tveksam och otillräcklig. Vidare är användarna inte vana vid att 
samla data på ett koncistent sätt, dessutom är de system som finns för ändamålet inte 
tillräckligt anpassade för detsamma. Industrin är inte heller alltid intresserad av att 
leverera ”riktig” data beroende av kommersiell inverkan (vill inte avslöja sanna 
kostnader). 

4.2.5 Risker och fallgropar samt behov av förändringar 

Risker och fallgropar förknippat med LCC-arbete i samband med materialanskaffning 
är säkerligen många sett i stort och smått. Här följer några områden som anses vara de 
mest betydande: 
• Tillgång till och kvalitet på data är otillräcklig. Detta är kanske mest påtagligt i 

tidiga faser vid jämförande LCC-analyser. FMV har inget centralt system för att 
samla LCC-information. Det som finns är hos enskilda handläggare. Osäkerhet om 
kvaliteten på data som leder till missuppfattning och felaktig tolkning innebär risk 
för att beslut fattas på felaktiga grunder, ”garbages in – garbages out” 

• Avsaknad av LCC-kompetens i tidiga berednings/planeringsskeden (materielplan, 
systemlivscykelplan, projektplan osv.) och bristande LCC-kompetens och förståelse 
hos projektledare, produktledare vid genomförande 

• Risk för att man missbedömer leverantörers förmåga avseende LCC-kunskap och 
utformar en modell med för djup detaljeringsgrad 

• Risk att man hamnar i en så kallad ”open loop” vilket innebär att LCC inte fullföljs 
under hela livscykeln på ett tillräckligt bra sätt 

• En uppenbar risk är att uppföljningssystemen inte är tillräckligt bra 
• Det kan vara svårt att få acceptans i organisationen för behovet av LCC 
• En utmaning är att skapa ett ”mindset” för värdering av det tekniska systemet 

gentemot priset, ”value for money” med hjälp av LCC 
 
Det finns inom FMV behov av förändringar i samband med tillämpning av LCC. FMV 
bör tillämpa LCC i varje projekt och ur LCC perspektiv fungera som en kompetentare 
anskaffningsorganisation. För att lyckas med det krävs att kompetensen (LCC) 
utvecklas hos medarbetarna. Vidare behövs det skapas en utbildning om hur man kan 
göra värdeskapande bedömningar med LCC som en ingående variabel i samband med 
anskaffningar. På så vis kan leverantör väljas utifrån värde, möjlighet till värdering av 
kraven som ger ett mervärde för inlagda pengar, och inte enbart pris (value for money). 
Ett mycket närbesläktat och viktigt område är att utveckla sättet/förmågan hur man kan 
mäta/värdera tekniska system och produkter i form av värde som kan användas som 
utslagsfaktor utöver pris vid val av produkt/system.  
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Vidare behöver projekten vägledning i form av mallar och guidlines för modeller och 
tillhörande metodik. Ett sådant arbete är påbörjat och utformningen planeras till olika 
versioner beroende av materielprojektens varierande komplexitet. Arbetet inkluderar till 
del även framtagning av enklare, för ändamålet, lämpliga verktyg. 
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5 Tolkning 

5.1 Jämförelse mellan respondenternas svar 

Innan jag går in på analys av den utifrån respondenternas svar beskrivna empirin kan 
det vara på sin plats med en reflektion om hur respondenternas svar förhåller sig till 
varandra (likheter och olikheter). Efter att ha studerat svaren och sammanställt dessa har 
jag bildat mig en uppfattning om inbördes förhållande mellan svaren från respektive 
respondent. Min uppfattning är att respondenterna har svarat på liknande sätt i allt 
väsentligt. Skillnaderna består mest i att man innehållsmässigt betonat något olika delar 
inom samma område. Detta faktum har medfört att svaren från respondenterna har 
kompletterat varandra på ett positivt sätt. Det finns en skillnad i svaren avseende 
konkretiseringsgrad och koppling till verksamheten. Respondenten från FMV har i stor 
utsträckning nyttjat FMV specifika rollers funktioner, hänvisat till dokumenttyper osv. 
som används inom FMV och FM. Respondenterna från konsultföretagen ger sin syn 
utifrån ett resonemang av mer allmän karaktär, men de använder sig också av konkreta 
och relevanta exempel i stor utsträckning. Sammantaget vill jag påstå att 
respondenternas svar i det stora hela är samstämmiga och/eller kompletterande. 
 

5.2 LCC-modell och kostnadselement 

Svaren från respondenterna pekar på att det som styr utformningen av modellen och 
vilka kostnadselement som ska ingå är krav och styrningar från styrande dokument, t.ex. 
kravspecifikationer, samt vad analysens syfte är. Utifrån den livscykelfas som är 
intressant väljs också de kostnadselement som bedöms viktigast och betydelsefullast för 
analysens syfte. Det är alltså svårt att generalisera utformning av modellen utan den 
måste utformas och anpassas utifrån omständigheterna som råder vid varje unikt 
tillfälle. 
 
Detaljnivån som kostnadselement bör brytas ner till kan bero av flera olika aspekter. 
Respondenterna menar att nedbrytning till en nivå som kan vara särskiljande mellan 
aktiviteter vilka anses särskilt intressanta är en urvalsfaktor. På så vis kan exempelvis 
flaskhalsar upptäckas eller en konstruktion kan (under utvecklingsfas) ändras för att ge 
minskade drift- och underhållskostnader i senare faser och därmed lägre LCC. Andra 
orsaker för val av detaljnivå anses bero av materielslagets komplexitet, mognadsgrad av 
teknologin, storlek på projektet och andra osäkerheter. Osäkerheter medför nästan per 
automatik ökat behov av detaljkännedom för att göra bedömningar och avvägningar 
som leder till väl underbyggda beslut. 
 
Andra aspekter som enligt respondenterna har bäring på utformning av kostnadselement 
är huruvida det handlar om ett utvecklingsprojekt eller om det är en så kallad COTS-
anskaffning som ska genomföras. Vid COTS-anskaffning köps en färdig produkt och 
man kan alltså i detta skede inte påverka utvecklingen av densamma som man kan vid 
ett utvecklingsprojekt vilket leder till skillnader i beskrivning och nivå av 
kostnadselementen mellan dessa typer av anskaffning. Motsvarande gäller för drift- och 
underhållsdesignen som beror av vilken underhållspolicy som valts: outsourcad, mixad 
mellan leverantör och kund eller i egen regi. Dessa tre varianter ger så klart upphov till 
olika behov avseende kostnadselement och detaljnivåer. T.ex. räcker det förmodligen 
med en årskostnad vid det outsourcade fallet medan det vid det mixade exemplet finns 
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behov av djupare detaljnivå avseende de variabler som man har kontroll över och kan 
påverka. Som en naturlig följd blir behovet större vid egen regi och kräver den 
detaljnivå som behövs för önskad uppföljning och styrning. 
 
Beskriven teori säger att krav på och syfte med analysen är en avgörande förutsättningar 
för utforma och skräddarsy modellen och kostnadselementen. Vidare säger teorin att 
kostnadsnedbrytningen måste utformas vid varje analystillfälle för att säkerställa att 
relevanta kostnader som relaterar till systemet ifråga omhändertas och passar syftet med 
analysen. 
 
Vid jämförelse mellan empiri och teori finns samstämmighet enligt min mening. Som 
jag ser det ger empirin också en exemplifierande beskrivning som bidrar till en ökad 
förståelse för vad som ligger till grund för hur kostnadselementen med tillhörande LCC-
modell beslutas och utformas. Vidare kanske förståelsen ökar för vilka möjligheter och 
svårigheter som kan vara förknippade med genomförandet av arbetet. 

5.3 Kvalitet avseende efterfrågad data och uppgifter 

Från respondenternas svar framgår att på bästa sätt säkerställa att en leverantör eller 
anbudsgivare förstår vilka uppgifter och data som efterfrågas måste den tänkta LCC-
modellen med ingående element beskrivas och förklaras på ett tydligt och strukturerat 
sätt. Härvid förklaras syftet med modellen och elementen samt även vilka matematiska 
formler som används och hur beräkningar ska genomföras. För att förtydliga är ett bra 
sätt att tillhandahålla mallar med exempel som visar hur förväntat svar kan se ut eller så 
genomför man ett möte med leverantören, om detta är möjligt, och diskuterar LCC-
frågor. För att kunna kontrollera om levererad data är relevant kan jämförelser med 
erfarenhetsvärden göras om man har tillgång till lämplig sådan. Respondenterna menar 
också att man av leverantören bör kravställa dokumenterad beskrivning som styrker 
beräkningar likaväl som trovärdighet och kvalitet på levererad data. Man kan också 
genomföra ett möte med leverantören ”och känna honom på pulsen” som en respondent 
uttrycker det. 
 
I den beskrivna teorin framhålls olika problem med data och dess kvalitet och 
tillgänglighet under de olika faserna i livscykeln. Vidare sägs det att i samband med 
beställning av data från leverantörer är det viktigt att använda i förväg överenskomna 
standarder eller mallar för hur information ska levereras. Det bör också på något sätt 
säkerställas att levererad data är korrekt och inte manipulerad på något sätt. 
 
Empiri och teori sammanfaller och förmedlar motsvarande viktiga saker att tänka på vid 
beställning av data. Empirin ger dessutom djupare exemplifieringar på hur man kan gå 
till väga vid beställning av data och också vilka krav som ställs på leverantörer likaväl 
som på beställare i sammanhanget. Detta bidrar enligt min uppfattning till ökad 
förståelse för problematiken med insamling, kvalitet och tillgänglighet runt data som 
behövs för att genomföra analyser. 

5.4 Resurs- och kompetensbehov 

För att ta fram en bra och användbar modell behövs, enligt respondenterna, en 
kombination av kompetenser med: projekterfarenhet, användarkunskap, teknisk 
förståelse för systemet, förståelse för underhållssystemet, analytisk förståelse och LCC-
kompetens. Alla dessa kompetenser representerar parametrar som ingår i LCC och 
behövs för att utveckla och forma modellen. Respondenterna menar också att 
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personerna bör vara erfarna för att bättre kunna värdera och bedöma huruvida olika 
ingångsvärden och resultat är mer eller mindre rättvisande för att bidra till trovärdiga 
beslutsunderlag. 
 
Respondenterna menar att en grupp som besitter kärnkompetens avseende LCC borde 
finnas inom organisationen (FMV). En sådan grupp kan samla mycket erfarenheter och 
insikter från flera olika projekt som kan användas vid stöd till och medverkan i andra 
nya projekt som genomförs. I respektive projekt behöver LCC-arbetet organiseras med 
en person som ansvarar för arbetet, enligt en respondents åsikt ”en svår uppgift som 
kräver breda kunskaper och erfarenheter”. Till sin hjälp har han eller hon tillgång till 
projektmedlemmar med lämplig kompetens och även stöd av en LCC-expert. LCC-
arbetet underlättas genom att organisering och uppstart av detsamma görs tidigt i 
projektet. Vidare är det av stor betydelse att projektledare och personer i andra ledande 
roller stöttar och förstår arbetet med LCC. 
 
Beskriven teori säger att resurser krävs i form av personal och kanske speciella LCC-
verktyg. Omfattning av resurser beror av flera orsaker såsom projektets storlek, tid, 
ambitionsnivå och tidigare erfarenheter. Vidare säger teorin att en lämplig 
sammansättning av personal avseende kompetenser borde var: en ansvarig, en LCC-
expert (metodik, modeller), en produkt/systemkunnig, en kunnig inom användning och 
underhåll av systemet och en dataoperatör. 
 
Vid en jämförelse mellan teori och respondenternas uppfattning kan i stort sett 
konstateras samstämmighet även inom detta område som jag ser det. Det finns några 
detaljer som inte explicit nämns i empirin, nämligen verktygsbehovet och 
dataoperatören. Sammantaget tolkar jag att kompetensbehovet för att bedriva LCC med 
kvalitet är omfattande. Empirin ger klart besked om vikten av att det finns personal med 
kunskaper som härrör från samtliga faser i livscykeln i mer eller mindre omfattning 
beroende på projektets art. Vidare menar jag att empirin även här kan bidra till ökad 
förståelse för behov av olika kompetenser och en organisation som kan hantera och 
stödja LCC-arbetet ur skiftande behov och aspekter. 

5.5 LCC i användnings- och underhållsfasen 

Designavvägningar som görs för att nå ställda operativa krav görs i anskaffningsfasen 
varvid LCC är en parameter i beslutsunderlaget. LCC-resultat kan således bidra till att 
påverka designen som leder till minskade kostnader i senare faser. Dock är tillgänglig 
data och andra uppgifter som behövs för att genomföra analyser i anskaffningsfasen ofta 
predikterade. Exempelvis är uppgifter om systemets användning och behov av 
underhåll, driftprofil, förknippat med osäkerheter. 
 
Inte helt oväntat finns det under användnings- och underhållsfasen möjlighet att följa 
upp systemet genom att mäta data som är av intresse. Olika värden såsom kostnader kan 
jämföras med tidigare prognoser och kanske tillföra erfarenheter för framtida liknande 
anskaffningar. Respondenterna menar att med ”sanna” uppföljningsvärden finns 
möjlighet att justera underhållssystem och LCC-modell för att få bättre kontroll på 
systemet och kanske också nå en minskad LCC. Följaktligen finns möjlighet till 
förfining av systemet om behov av noggrannare och mer detaljerad uppföljning inom 
något område bedöms nödvändigt. För att möjliggöra detta hävdar respondenterna 
bestämt att det krävs väl fungerande driftuppföljning tillsammans med ekonomisk 
uppföljning. 
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Tyvärr är de största svårigheterna och problemområdena med LCC inom användnings- 
och underhållsfasen kvaliteten på uppföljningen och systemen som används för 
ändamålet enligt respondenterna. Problemen som beskrivs berör många områden varav 
koppling mellan ekonomiuppföljning och uppföljningen av drift/teknik utgör en. Just 
detta förhållande medför att det är svårt att upptäcka var i det tekniska systemet som 
kostnader uppstått, vilket naturligtvis medför svårigheter i att åtgärda problemet som 
kanske kunde leda till minskad LCC. Sammanfattningsvis har respondenterna beskrivit 
ett stort antal konkreta problem och svårigheter med uppföljningssystemen allt ifrån 
tekniska system till den mänskliga faktorn och människors inställning kopplat till den 
komplexitet som stora komplexa och tekniskt komplicerade system utgör. 
 
Enligt respondenterna kan problem och svårigheter relateras till kompetens och 
inställning hos olika rollinnehavare och också till de tekniska systemen som finns. 
Bland annat anses att kompetensen hos projekt och produktledare inom FMV är 
tveksam och otillräcklig avseende betydelsen av drift- och underhållsuppföljning sett ur 
ett livscykelperspektiv. När det gäller materielsystemens användare så är de inte vana 
vid att samla in och rapportera data med det här syftet på ett ändamålsenligt och 
koncistent sätt, dessutom är systemen för ändamålet ofta dåligt anpassade. 
 
I beskriven teori framhålls att huvudsyftet med LCC är att förse beslutsfattare med 
underlag för beslut. Dessa underlag kan t.ex. avse: designavvägningar, identifiering av 
kostnadseffektiva förbättringar, värdering av olika lösningar som ersättning av en 
befintlig, livstidsförlängning av system med flera. I teorin berörs också problemet med 
kvaliteten och trovärdigheten av insamlad data. Vid en jämförelse mellan teori och 
empiri finns en överensstämmelse i stora drag. Min tolkning av empirin innebär ett 
tillskott i form av beskrivning runt problemen med uppföljning. I empirin ges en 
detaljerad och ingående beskrivning av problemen med uppföljningssystemen under 
användnings- och underhållsfasen som på olika sätt belyser vilka svårigheter som finns 
och vad det kan leda till. Som jag ser det borde detta i stor utsträckning bidra till ökad 
förståelse för problematiken och komplexiteten runt just uppföljningssystem. 

5.6 Risker, fallgropar och förändringar 

I ett par avslutande frågor uppmanas respondenterna att fundera runt vilka förändringar 
som behövs vid FMV avseende LCC-arbete och vilka som är de största riskerna och 
fallgroparna de ser med LCC i samband med materielanskaffning vid FMV.  
 
Inte helt oväntat kanske, så återkommer många av de diskuterade problemen som risker 
och fallgropar vid LCC i samband med materielanskaffning. Ett område är 
problematiken runt kvaliteten på data, både tillgänglighet och relevans. Kvaliteten på 
data har en avgörande betydelse för resultatet, ”Garbages in - Garbages out” som en 
respondent uttrycker det. Ett annat riskområde anses vara kompetens, både inom egna 
led och hos vissa leverantörer. Om leverantörer har otillräcklig kompetens inom 
området är risken uppenbar att efterfrågade uppgifter och data blir otillräckliga för 
avsett behov. En uppenbar risk är att uppföljningssystemen inte är tillräckligt bra, vilket 
ju diskuterades grundligt tidigare. En annan risk eller fallgrop är att man inte fullföljer 
LCC hela livscykeln. Slutligen vill jag framhålla mer en utmaning än risk, nämligen att 
utveckla förmåga att genomföra värdering av det tekniska systemet gentemot priset, 
”value for money”, med hjälp av LCC. 
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Respondenterna anser samfällt att det behövs förändringar vid FMV i samband med 
tillämpning av LCC. Flera av förändringsförslagen går, inte helt otippat, att härleda till 
vissa av ovan nämnda risker.  Man anser att FMV bör tillämpa LCC i varje projekt i 
lämplig omfattning och därmed bli en kompetentare anskaffningsorganisation vad avser 
LCC. FMV behöver kompetensutveckla medarbetarna inom LCC-området. 
Respondenterna menar vidare att ett viktigt område att utveckla är hur man kan 
värdera/mäta tekniska system och produkter i form av värde som kan användas som 
faktor vid val av system/produkt.  
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6 Nya kunskaper 

6.1 Svar på frågeställningar 

Jag kommer att utifrån genomförd tolkning koppla till de inledande frågeställningarna 
genom att svara på desamma. Genom att besvara frågorna uppnås syftet med studien 
som ju är att beskriva och belysa hur det går till och vad som krävs vid framtagning av 
LCC-modeller och praktisk användning av LCC och därigenom även bidra till ökad 
kunskap och förståelse för LCC-arbetet. 
 
Delfråga 1. 
Hur avgörs vilka element modellen ska utgöras av samt till vilken detaljeringsgrad 
dessa ska utformas? 
 
Det går inte att ge ett generellt svar på frågan eftersom det är svårt att generalisera 
utformning av modellen utan den måste anpassas efter de omständigheter som råder vid 
varje specifikt tillfälle. Det som styr utformningen är vilka krav som finns och vilket 
syfte analysen som ska genomföras har. Krav och syfte är olika i de olika 
livscykelfaserna. Kostnadselementens detaljeringsgrad beror av flera olika aspekter 
såsom: vilken livscykelfas man är i, nivå för att vara särskiljande mellan intressanta 
aktiviteter, materielslagets komplexitet, mognadsgrad av använd teknologi, storlek på 
projekt, om det är ett utvecklingsprojekt eller om det rör sig om en COTS-anskaffning, 
hur underhållssystemet är uppbyggt mm. Man måste alltså vid varje unikt tillfälle 
utifrån krav och syfte besluta om utformning av modell och kostnadselement. 
 
Delfråga 2. 
Hur säkerställs att anbudsgivare dels förstår vilka uppgifter och vilken data som ska 
levereras till modellen samt att levererad data är korrekt och relevant? 
 
Genom att beskriva den modell som ska användas mycket noggrant och strukturerat 
avseende matematiska formler och beräkningar och även syfte. För att förtydliga kan 
man skicka med en mall som visar hur förväntat resultat kan se ut. Kontroll av levererad 
data kan göras på lite olika sätt. Man kan jämföra med relevanta erfarenhetsvärde eller 
genomföra möte med leverantör och därigenom bilda sig en uppfattning. Ett annat sätt 
är att begära dokumentation som styrker beräkningar och kvalitet och trovärdighet på 
levererad data. 
 
Delfråga 3. 
Hur bör en grupp som ska skapa och utforma modellen vara utformad när det gäller 
behovet av olika kompetenser och kunskaper? 
 
En sådan grupp ska innehålla alla parametrar som ingår i LCC vilket innebär: 
projekterfarenhet, användarkunskap, teknisk förståelse för systemet, förståelse för 
underhållssystemet, analytisk förståelse och LCC-kompetens. Personerna bör ha god 
erfarenhet eftersom många bedömningar och avvägningar ska göras och ibland med 
ringa underlag. Organiseringen eller utformning görs genom att en ansvarig för LCC-
arbetet utses som får lämpliga projektmedlemmar med avseende på kompetens och 
kunskap till hjälp. Det ska också finnas en LCC-expert avdelad till projektet. 
Organisationen bör ha en kärngrupp för LCC som kan stötta och medverka i respektive 
projekt. 
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Delfråga 4. 
Vilka skillnader finns med att tillämpa LCC i användnings- och underhållsfasen i 
förhållande till anskaffningsfasen? 
 
Det finns många skillnader och här kommer några att nämnas. I anskaffningsfasen görs 
designavvägningar för att nå operativa krav där LCC är en parameter i 
beslutsunderlaget. Det är i anskaffningsfasen som design och konstruktion kan påverkas 
för att bland annat minska LCC. Ofta är data och andra uppgifter som behövs i 
anskaffningsfasen predikterade och motsvarande gäller för användningsprofiler.  
 
I användnings- och underhållsfasen finns möjligheter att mäta data av intresse och få 
sanna värden. På så vis kan man justera underhållssystem och LCC-modell för att få 
bättre kontroll på systemet. Man kan förfina och öka detaljeringen för noggrannare 
uppföljning inom något område som verkar intressant som kan leda till underlag för 
förbättringar av något slag. För att möjliggöra detta krävs väl fungerande system för 
såväl driftuppföljning och ekonomisk uppföljning. 
 
De största svårigheterna och problemområdet med LCC i användnings- och 
underhållsfasen är kvaliteten på uppföljningen och systemen som används för detta. 
Problemen berör många områden och detta innebär att ovan beskrivna möjligheter är 
begränsade. Ett område som är besvärande är att kopplingen mellan 
ekonomiuppföljningen och drift/teknikuppföljning inte är tillräcklig vilket kan få till 
följd att det är svårt att upptäcka var i det tekniska systemet som kostnaden uppstått. Det 
är viktigt att poängtera att fungerande och relevanta uppföljningssystem är av stor vikt 
för att fullt ut kunna nyttja möjligheter med LCC. 
 
Slutligen den övergripande frågeställningen som är: 
Vad krävs för resurser och kompetenser för att skapa och utforma en relevant LCC-
modell för konkret och praktisk användning vid varje specifik materielanskaffning så att 
olika fallgropar, missförstånd och andra svårigheter i användandet minimeras? 
 
Den här frågan har besvarats genom de fyra delfrågesvaren men det kan vara på sin 
plats att komplettera genom att beskriva några risker och fallgropar som är förknippade 
med LCC i samband med materielanskaffning. Problematiken runt kvaliteten på data, 
både tillgänglighet och relevans anses vara en riskfaktor. Detsamma gäller kompetens 
både inom egna led och hos leverantörer. En annan risk eller fallgrop är att man inte 
fullföljer LCC under hela livscykeln. En uppenbar risk är att uppföljningssystemen inte 
är tillräckligt bra. 

6.2 Sammanfattande konklusion 

Som en konklusion vill jag säga att en expertgrupp som fungerar och utvecklas 
kontinuerligt skapar möjligheter att leverera stöd och bistå med kompetens till nya och 
pågående projekt utifrån vunna erfarenheter från genomförda projekt. På så vis kan 
många problem och svårigheter avseende arbetet med LCC minskas eller minimeras och 
därmed uppnås förbättringar och högre kvalitet på arbetet. En sådan grupp kan också 
ställa relevanta krav och påverka nödvändiga förändringar i uppföljningssystemen. 
Expertgruppen kan även underlätta och förbättra tillgången till erfarenhetsdata som 
finns lagrad i olika databaser samt förädla data för relevant användning för projektens 
specifika behov. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 

Även om området LCC är ganska väletablerat och har använts under ganska lång tid 
finns det behov av att fortsätta med studier och undersökningar. Några områden som jag 
tycker kan vara intressanta och aktuella presenteras här. 
• Genomföra en studie eller undersökning om vilka olika databaser där 

erfarenhetsdata från olika system och produkter finns. Vilka möjligheter som finns 
att få tillgång till dessa. Vidare vad som krävs för att kunna nyttja informationen vad 
som gäller exempelvis behov av verktyg, programvaror osv. eller om nyttjandet är 
förenat med licenser eller liknande och med fler frågor.  

• Ett annat intressant område som också är aktuellt kan vara att studera om hur man 
värderar tekniska system i form av värde som kan användas vid urval. Vilka olika 
framtagna modeller och metoder finns, finns det några lämpliga programvaror för 
ändamålet med flera liknande frågor och hur bra och användbara skulle de i så fall 
kunna vara kan vara intressant och värdefull information. 

• Behovet av verktyg och/eller programvaror för att kunna genomföra olika 
bearbetningar och analyser finns alltid. En undersökning vad som erbjuds i stort som 
smått utifrån FMV:s behov kan behövas. 

• En studie för att stötta pågående förbättringsarbete om hur man på FMV skulle 
kunna utveckla och därmed underlätta arbetet med LCC i de olika projekten. En 
sådan studie skulle kunna innehålla frågor om tillvägagångssätt, framtagning av 
relevanta mallar för olika ändamål, någon form av guidlines som hjälp vid 
exempelvis utvärdering av LCC-underlag osv. 

• En studie som undersöker vad beslutsfattare har för uppfattning om LCC och vad 
man tillskriver värdet av LCC i samband med underlag för beslut. Undersökningen 
bör täcka samtliga faser för att om intresset skiljer sig över tiden. Det kan vara 
intressant att göra en koppling till styrande dokument som säger att LCC ska 
användas. 
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Bilaga 1- Intervjuunderlag 
Intervjufrågor vid den delvis strukturerade intervjun avseende LCC-arbete. 
 
Grundfrågor 
Namn: 
Organisation: 
Befattning: 
Huvudsakligt arbetsområde: 
År inom området: 
Erfarenhet av LCC: 
 
Frågor om hur modellen utformas, skräddarsys. 
1. Vad ligger till grund för vilka olika kostnadselement som ska tas med i modellen? 
2. Hur avgörs det till vilken detaljnivå som respektive kostnadselement som ingår i 

modellen skall utformas? 
3. Skiljer det på val av och till vilken detaljnivå kostnadselementen utformas beroende 

på vad som ska anskaffas (typ av materiel)? Om så är fallet i så fall varför? 
 
Frågor rörande kvalitetssäkring av efterfrågade data och uppgifter. 
4. På vilket sätt säkerställs det att en anbudsgivare förstår vilka uppgifter och data som 

efterfrågas? 
5. Hur kan det kontrolleras att levererade uppgifter och data är korrekta och relevanta 

för det tänkta ändamålet? 
 
Frågor om organisationens behov av kompetenser mm. 
6. Vilka olika kompetenser behövs för att ta fram en tillräckligt bra och ändamålsenlig 

modell? 
7. Varför behövs de olika kompetenserna? 
8. Hur ska en grupp med de nödvändiga kompetenserna organiseras i varje projekt som 

ska genomföra en anskaffning och varför? 
 
Frågor som avser användnings- och underhållsfasen. 
9. Vilka är de (tre) väsentligaste skillnaderna med att tillämpa LCC i användnings- och 

underhållsfasen jämfört med anskaffningsfasen? 
10. Varför är det dessa skillnader? 
11. Vilka är de (tre) största svårigheterna/problemområdena med tillämpning av LCC i 

användnings- och underhållsfasen? 
12. Varför är det så? 
 
 Avslutande frågor. 
13. Borde det inom FMV skapas förändradeförutsättningar för respektive projekt att 

tillämpa LCC-metoden? Om svaret är ja, på vilket sätti så fall? 
14. Vilka är de tre största fallgroparna och svårigheterna med att tillämpa LCC vid 

materielanskaffning? 



 

Bilaga 2 – Redovisning av respondenternas svar
Här redovisas respondenternas fullständiga svar på intervjufrågorna.
 
Fråga 1 
Vad ligger till grund för vilka olika kostnadselement som ska tas med i modellen?
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Krav från dokument såsom TTEM (syfte), Projektdirektiv (syfte), Projektplan (syfte)
SAMO, Inriktning Logistik etc. ligger till grund. Hela livscykeln ska i någon mening 
speglas av kostnadselementen.
Ex på syften för vilken LCC kan anv

 
Stuart Allison, Syntell AB
 
Varje enskild fas i livscykeln har sina distinkta kostnadselement kopplade till sig. 
Beroende på vilken livscykelfas man är intresserad av så formas också 
kostnadselementen utifrån densamma
 
Patrik Alfredsson, Systecon
 
Det finns flera aspekter, men de kostnadselement som bedöms ge de mest betydande 
utslagen för det beslut som ska fattas, det behövs inte en komplett modell. Skiljer 
mellan om det är utvecklingsprojekt eller om det är en cots
the shelf). Vid t.ex. cots-
integrering av systemet och underhållskostnad räcka. Det är svårt att generalisera, det 
beror av omständigheterna vid respektive tillfälle. Vid val av kostnadselement behö
medverkan från projektets övriga kompetenser och/eller erfarenheter från liknande 
situationer. 
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Redovisning av respondenternas svar
Här redovisas respondenternas fullständiga svar på intervjufrågorna.

Vad ligger till grund för vilka olika kostnadselement som ska tas med i modellen?

 

Krav från dokument såsom TTEM (syfte), Projektdirektiv (syfte), Projektplan (syfte)
SAMO, Inriktning Logistik etc. ligger till grund. Hela livscykeln ska i någon mening 
speglas av kostnadselementen. 
Ex på syften för vilken LCC kan användas:

Stuart Allison, Syntell AB 

Varje enskild fas i livscykeln har sina distinkta kostnadselement kopplade till sig. 
Beroende på vilken livscykelfas man är intresserad av så formas också 
kostnadselementen utifrån densamma. 

Patrik Alfredsson, Systecon AB 

Det finns flera aspekter, men de kostnadselement som bedöms ge de mest betydande 
utslagen för det beslut som ska fattas, det behövs inte en komplett modell. Skiljer 
mellan om det är utvecklingsprojekt eller om det är en cots-anskaffning (comercial off

-anskaffning kan kostnadselement för anskaffningskostnad, 
integrering av systemet och underhållskostnad räcka. Det är svårt att generalisera, det 
beror av omständigheterna vid respektive tillfälle. Vid val av kostnadselement behö

projektets övriga kompetenser och/eller erfarenheter från liknande 

Redovisning av respondenternas svar 
Här redovisas respondenternas fullständiga svar på intervjufrågorna. 

Vad ligger till grund för vilka olika kostnadselement som ska tas med i modellen? 

Krav från dokument såsom TTEM (syfte), Projektdirektiv (syfte), Projektplan (syfte): 
SAMO, Inriktning Logistik etc. ligger till grund. Hela livscykeln ska i någon mening 

 

Varje enskild fas i livscykeln har sina distinkta kostnadselement kopplade till sig. 
Beroende på vilken livscykelfas man är intresserad av så formas också 

Det finns flera aspekter, men de kostnadselement som bedöms ge de mest betydande 
utslagen för det beslut som ska fattas, det behövs inte en komplett modell. Skiljer 

anskaffning (comercial off 
anskaffning kan kostnadselement för anskaffningskostnad, 

integrering av systemet och underhållskostnad räcka. Det är svårt att generalisera, det 
beror av omständigheterna vid respektive tillfälle. Vid val av kostnadselement behövs 

projektets övriga kompetenser och/eller erfarenheter från liknande 
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Fråga 2 
Hur avgörs det till vilken detaljnivå som respektive kostnadselement som ingår i 
modellen skall utformas? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Det avgörs dels av den tekniska nedbrytningsgraden TRL (TechnicalReadinessLevel) 
som tillämpas i (respektive) projekt kopplat till projektets MTS (Master Time 
Schedule). Meningen är att det skall vara ett stöd i olika skeden/faser 
t.ex.Produktionsskedet och användnings- och underhållsskede. 
 
Det absolut avgörande är att detaljeringsnivån skall svara mot det syfte med LCC som 
fastställts. Det beror av om det är egen utveckling eller köp av COTS. Är det kort om tid 
blir detaljnivån inte så djup. 
 
Exempelvis kan man ta uppgifter från OPUS10 avseende reservmaterielanskaffningen 
och skapa ett kostnadselement CIS (Cost Investment Spares) som man endast överför 
den informationen från OPUS 10 till LCC modellen. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Detaljnivån för kostnadselementen beror av vilken detaljnivå som behövs för att förstå 
projektets kostnadsstruktur. T.ex. i utvecklingsfasen kan man välja en mer kostsam 
lösning (t.ex. produktval/lösning) som innebär besparingar i användnings- och 
underhållsfasen.  Det innebär att det verkligen beror på vilken typ av frågor/problem 
som man försöker att lösa, vilken grad av tydlighet i svaren krävs och i vilken fas man 
är. Om projektet ska anskaffa COTS, utveckla systemet eller både och är avgörande för 
kostnadselementens detaljnivå. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
I tidiga faser är det svårigheter att få fram detaljer vilket ger grov detaljering av 
elementen men detaljbeskrivningen kan succesivt ökas med tiden,till en sådandetaljnivå 
som fångar kostnaden för att uppnå önskad spårbarhet. Detaljnivån utformas för att 
kunna skilja mellan olika aktiviteter som anses intressanta av olika orsaker, t.ex. att vara 
särskiljande för att hitta eventuella flaskhalsar. Parameterisering är viktigt för att kunna 
se hur man har kommit fram till svaret som ges. 
 
 
Fråga 3 
Skiljer det på val av och till vilken detaljnivå kostnadselementen utformas 
beroende på vad som ska anskaffas (typ av materiel)? Om så är fallet i så fall 
varför? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Val av, utformning samt vilken detaljeringsnivå av kostnadselementberor på omfattning 
(ex antal system/avsatta pengar MSEK i MP), komplexitet 
(teknisk/funktionellt/internationella samverkansformer) av systemet/ materielen som 
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skall anskaffas, däremot skiljer det inte mellan vilken typ av system/materiel det är. Det 
finns också skillnader i vad den specifika branschen (oavsett teknikområde 
MARK/SJÖ/FLYG/LED) är van vid att hantera i offertarbete samt hur stor den enskilde 
leverantören är, d.v.s. vilka resurser de har för att ta fram det som efterfrågas i form av 
LCC i en RFQ. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Det skiljer mellan om det ett utvecklingsprojekt, en COTS-anskaffning eller en 
kombination av de båda (integration av COTS). 
Olika typer av komplexitet leder till olika behov av detaljnivå även om det övergripande 
konceptet är detsamma. Komplexiteten av materielslaget, mognadsgrad av teknologi 
och osäkerhet ger vilket behov av detaljnivå som önskas. Större osäkerhet leder till att 
man vill ha tillgång till mer data att utvärdera för att kunna hantera osäkerheten/risken. 
Ett stort projekt innehåller många komplexa nivåer, komplicerad utrustning och 
komplexa försörjningskedjor. Detta medför omfattande inneboende komplexitet i varje 
modell som ska försöka fånga de kostnader som hänger ihop med ett så komplext 
system sett över en rimligt lång livscykel (betänk exempelvis den tekniska utvecklingen 
som ersätter gammal och att förutse kostnader för det). 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Ja det kan man nog säga och det gäller kanske framför allt mellan utvecklingsprojekt 
och så kallad cots-anskaffning. I utvecklingsprojekt kan man ha urskiljande element 
(möjlighet att påverka) i anskaffningskostnaden medan cots-anskaffning ger ett 
anskaffningspris. Detta förhållande leder till olika beskrivningsnivåer av modellen och 
elementen. När det gäller underhållskostnaden, så styrs LSC designen av vilken 
underhållspolicy som valts: outsourcad, mixat mellan leverantör och kund eller helt i 
egen regi. Om valet är outsourcad kan det räcka med en nivå, pris per år gånger antal år. 
För mixad modell krävs en mer detaljerad beskrivning av modellen och elementen 
framför allt de variabler som man kontrollerar och kan påverka. Egen regi lösningen 
kräver en detaljerad beskrivning som ger möjlighet till den uppföljning och styrning 
man önskar. 
 
 
Fråga 4 
På vilket sätt säkerställs det att en anbudsgivare förstår vilka uppgifter och data 
som efterfrågas? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 

 
  

LSC 

CI C3 

C3P C3C C3R CIT CIM CID CIS 



42 
 

En LCC-modell byggs upp hierarkiskt i ett antal olika nivåer. På varje nivå förekommer 
ett eller flera kostnadselement. Högsta nivån till vilken alla kostnadselement summeras 
till är LCC. 
 
LCC-modellen utarbetas och dokumenteras noggrant. Dokumentationen är viktig då den 
skall tjäna som bas för datainsamling, kommunikation av modellen mellan t.ex. kund 
och leverantör samt för vidare uppdateringar och revideringar. 
 
Modellen dokumenteras praktiskt genom att efter en introduktion, som anger syfte och 
användning av modellen, beskriva detsamma nivå för nivå och kostnadselement för 
kostnadselement. Varje nytt element och varje ny ekvation beskrivs noga genom att 
definiera varje ingående variabel. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Det måste klargöras vilket syftet är med modellen och de olika elementen och vad data 
ska användas till samt till vilka livscykelfaser allt ska kopplas. Med modellen måste det 
finnas tydligt förklarat för leverantören hur det förväntas att begärda värden ska 
beräknas och presenteras: vad ska vara med och vad ska inte vara med, vilka 
antaganden kan göras, hur förväntas samlade data vara dokumenterad etc. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Ett bra och kraftfullt sätt är att tillhandahålla mallar med exempel på hur det förväntade 
svaret kan se ut. Ett annat sätt är att genomföra ett informellt möte för att gå igenom och 
diskutera upplägget av anbudet ur ett LCC-perspektiv, allt inom ramen för vad LOU 
medger. Det är viktigt att beskriva LCC-modellen noggrant och strukturerat som också 
förmedlar hur beräkningar genomförs, hur koppling till tekniska och andra krav 
inverkar. 
 
 
Fråga 5 
Hur kan det kontrolleras att levererade uppgifter och data är korrekta och 
relevanta för det tänkta ändamålet? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
• Genom att använda erfarenhetsvärden från liknande upphandlingar rörande liknande 

system.  
• Genom att fråga om några kostnader inte har redovisats av leverantör i offert (bra 

med förslag på kostnadsposter, ex produktionskostnad). Samt om de har fört över en 
del efterfrågade kostnader från LCC-modellen till optioner (vilket händer). 
Jämförande av LCC-modellens kostnader med det som efterfrågats i optioner och se 
om de ligger i linje med vad som angetts. 

• Samt genom att fråga vad de uppföljningssystem som FM har, kan leverera i form 
av LCC-information (ie VD-LIV, FENIX, LIFT etc.)och att dessa är statistiskt 
tillförlitliga och att ta reda på vilka ”gråzoner” där finns i underlaget. 

• Det finns erfarenhetsdatabaser med data samlad från hela världen som möjliggör 
analogijämförelser av ett helt nytt system, till detta arbete krävs speciella 
verktyg/programvara t.ex. FACET. 
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Stuart Allison, Syntell AB 
 
Det ska vara klarlagt vilka källor för data som använts och vilka antaganden som gjorts. 
Spårbarhet av mätt data är till hjälp och någon form av trovärdighetskontroll av källorna 
som använts bör genomföras. Dokumenterad beskrivning av beräkningen och ändamålet 
i syfte att försäkra sig om att rätt baseline har använts. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Genom att ha möte med anbudsgivare och ”känna honom på pulsen” avseende lämnade 
LCC uppgifter. Man kan tekniskt kontrollera genom att jämföra hans data med ett känt 
data i en för övrigt känd miljö. Att utifrån en förväntad baseline som är byggd på 
erfarenhetsvärde genomföra rimlighetskontroll på offerterna.  
 
 
Fråga 6 
Vilka olika kompetenser behövs för att ta fram en tillräckligt bra och 
ändamålsenlig modell? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
LCC kompetens, specifik projektkompetens (kan vara projektledare PL,System 
EngineeringSE, System SafetySS,IntegratedLogistic Support ILS,Training & Training 
Equipment T & TE, Support & Test Equipment S & TE, Logistic Support Analysis 
LSA, DriftSäkerhet DS (Relibility, Maintainability, Supportability & TestabilityRMS & 
T), Kommersiell, Ekonomiskt strategiska rådgivare, etc.) 
Man plockar ihop ett team av människor som behövs vid varje projekt. Drift och 
verksamhetskunniga ”ev. kommande användare” kan/bör delta. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Inte enbart kompetens i matematik, behovet är en kombination av projekterfarenheter, 
användarkunskap, kunskap och förståelse för alla faser i livscykeln exempelvis SE, ILS. 
Det behövs kompetens för att värdera om resultat är trovärdiga eller inte. Samtliga som 
har ansvar inom det aktuella systemet/området måste vara medvetna om att det 
förväntas att de bidrar med ingångsvärden och data. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Teknisk kompetens avseende det aktuella materielsystemets egenskaper, ILS-
kompetens för att förstå ingående underhållsdelar, analytisk kompetens, LCC 
kompetens avseende: modellering, kunskap om lämpliga verktyg, förmåga att justera 
formler i modellen för att anpassa till avvikelser i det tekniska systemet. Vidare behövs 
eventuellt den tänkta slutanvändaren av systemet för exempelvis framtagning av 
användningsfall. 
 
 
Fråga 7 
Varför behövs de olika kompetenserna? 
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Håkan Wikström, FMV 
 
För att göra en så ändamålsenligt korrekt bedömning om vad som är relevant, svarar 
mot krav respektive syfte, vad kan marknaden leverera i form av LCC etc. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
De behövs för att få korsreferens från individer med olika erfarenheter som är till hjälp 
för att värdera om resultat eller ingångsvärden (data) leder till att felaktiga slutsatser 
dras såsom anskaffningsbeslut baserade på LCC. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
För att erhålla kunskap och information om: tänkt användning, det tekniska systemets 
egenskaper, systemets underhållsstruktur och LCC kompetens för att utveckla och 
forma modellen. Samtliga parametrar bidrar till LCC. 
 
 
Fråga 8 
Hur ska en grupp med de nödvändiga kompetenserna organiseras i varje projekt 
som ska genomföra en anskaffning och varför? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Det ska finnas en ansvarig för LCC-arbetet som har dragningsrätt på lämplig 
(kompetens) personal. Efter att man tagit fram en ändamålsenlig LCC-modell med 
tillhörande metodik är det av oerhörd vikt i ett projekt att PrL och PL stödjer och 
engagerar sig i genomförandet av LCC i detspecifika projektet samt att PrL/PL förstår 
att LCC hjälper dem genom att vara ett management verktyg i alla faser. Naturligtvis 
skall PrL/PL genom att utöva sina positioner även se till att övriga kompetenser inom 
projektet följer intentionen fullt ut. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
En central grupp med kärnkompetens som stöttar projekten skulle få värdefull insikt och 
erfarenhet från många projekt, den kunskapen kan sedan användas efter behov av 
projekten som stöd i beslutsprocessen. LCC-ansvarig (en svår uppgift som kräver breda 
kunskaper och erfarenheter) måste kommunicera med de individer som är ansvariga för 
delar i projektet och systemet för att säkerställa att rätt data samlas in och samtidigt 
underhålla medvetenheten om behovet av LCC 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Gruppen ska jobba under hela projektets tid och etableras tidigt i projektet. Det bör 
finnas en LCC-grupp (experter) som stöttar samtliga projekt (kanske i olika omfattning) 
att tillämpa LCC. LCC-tänket har påverkan på utformning av underhållsplaner. 
 
 
Fråga 9 
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Vilka är de (tre) väsentligaste skillnaderna med att tillämpa LCC i användnings- 
och underhållsfasen jämfört med anskaffningsfasen? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
I koncept, utvecklings och produktionsfas gäller det att göra designavvägningar mellan 
driftsäkerhet och tekniska prestanda för att uppnå en kravsatt operativ förmåga på den 
högsta nivån. Samt att i nivån driftsäkerhet göra avvägningar mellan funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Dessa tre påverkar den totala föreslagna 
designlösningen, som kommunicerande kärl, vad gäller såväl tekniskt system och 
underhållssystem. Avvägningen görs med hjälp av LCC (management) som en 
parameter i val av övergripande designlösning.På ett eller annat sätt bör kanske nämnas 
att Kostnader för studier, prototyper, anskaffningar och projektkostnader/övriga 
kostnader inom anskaffningsfasen bör ingå i designarbetet/lösningen/beskrivningen. 
 
I användnings- och underhållsfasen håller man koll på kostnadsutfall (t.ex. drift- och 
underhållskostnader) för att upptäcka trender, ofta via drift- och materieluppföljning 
tillsammans med FM fakturasystem (ex VDLIV) och kostnadsmässigt stämma av fasens 
kostnadsutfall med prognoser/kalkyler som togs fram i tidigare faser (stäm av 
uppfyllandegrad av fastställt TTEM). 
 
När FMV bestämmer att man måste komma med en åtgärd så gör man det på 
motsvarande sätt som i designfaserna ovan. Men med det tillägget att föreslagna 
åtgärder kan än mer variera (metodförändringar för utförande av underhåll ie uppdatera 
UH-dok, korta TurnAroundTime TAT hos leverantör, reservmateriel 
kompletteringsanskaffning, etc.) nu än under designfaserna. Avvägningen görs med 
hjälp av LCC (management). 
 

 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
I anskaffningsfasen kan man påverka designen av det tekniska systemet och 
underhållssystemet i syfte att minska LCC. Man kan ta beslut tidigt som innebär 
reducerade kostnader senare (val av utrustning, trade-offs). I användningsfasen kan man 
endast återspegla de verkliga kostnaderna. Anskaffningsfasen ger endast predikterad 
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data medan användningsfasen producerar mätt (sann) data. Dessa data kan forma en 
historisk databas för framtida användning ur ett erfarenhetsperspektiv. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
I anskaffningsfasen måste man förlita sig på predikterade data och/eller uppgifter från 
leverantörer avseende data. Man får också förlita sig på tänkta användningsfall, 
prototyping, bedömningar och predikteringar.I användningsfasen kan, med fungerande 
uppföljningssystem, reella värden erhållas som successivt kommer närmare en sanning. 
LCC i användningsfasen innebär möjlighet att justera modellen mot sanning så gott det 
går. Genom att bedriva en kontinuerlig underhållsberedning och samtidigt trimma LCC 
får man bättre kontroll på systemet och förfining av modellen kan göras där det bedöms 
behövas. Det är mycket viktigt att driftuppföljning fungerar och kan leverera resultat 
och uppgifter i tid 
 
 
Fråga 10 
Varför är det dessa skillnader? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Vanligtvis är det helt olika syften med LCC i olika faser. En sak gemensamt dock är 
management. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Huvudsakligen beror det av tiden, möjligheterna att genomföra kostnadseffektiva 
förändringar av systemet minskar avsevärt ju längre in i livscykeln man kommer. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Underlaget i form av data av olika slag blir mer och mer tillförlitlig eller 
”sanningsenlig”. 
 
 
Fråga 11 
Vilka är de (tre) största svårigheterna/problemområdena med tillämpning av LCC 
i användnings- och underhållsfasen? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
• Att drift-, underhålls- och materieluppföljning inte har initierats i tid och därför inte 

möter syftet med D&M uppföljning enligtstyrdokument som projekten har att ta 
hänsyn till. (se rutin nedan) 

• Att genomföra designförändringar (i tid) i ny/förändrad funktionalitet i D&M 
uppföljningssystemen. 

• Rapporteringen från användaren bristfällig. 
• Hur kopplingen mellan värden i ekonomiska uppföljningssystem (ex 

Ekonomisystem (PRIO) och andra resursledningssystem som VDLIV,LIFT) och 
D&M uppföljningssystem ska kunna hanteras. 
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• Förenklad rutin för vad som ska/bör följas upp: 
o Utifrån krav och syfte genomförs en ”reversed engineering” för att hitta termer 

och nyckeltal som ska följas upp. 
o Kontrollera vad FM stödsystem kan hantera/leverera av termer och nyckeltal 

samt hitta diskrepanser. 
o Hantering av funna diskrepanser  
o Beslut om vad som ska följas upp.  
o Informationsdelning av termer och nyckeltal mellan intressenter 

(FM/FMV/Industri) i alla livscykelfaser 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Kvaliteten på data, uppfatta nyttan av data, dåliga antaganden. Kvaliteten på 
insamlingen av mätt data är otillräcklig, det är svårt. Få en klar och sann bild av 
kopplingen mellan en kostnad och var den genererats i det tekniska systemet. 
Uppföljningssystemen är inte designade för att återge den komplexa kostnadsbild som 
förekommer i de komplexa försörjningskedjor som kan relateras till ett system.  
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
• Man har inte kontroll på informationen som finns tillgänglig. 
• För mycket och tidskrävande projektarbete. 
• Den information som finns är inte tillräckligt detaljerad för att kunna göra djupare 

analyser. 
• Uppföljningssystemen är inte tillräckligt bra. 
 
 
Fråga 12 
Varför är det så? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
• Kompetenshöjning krävs på PrL/PL nivå avseende vikten av D&M uppföljning i ett 

FMV perspektiv. 
• Förändring i VHL processer (Verksamhetsledning) som belyser tydligare när D&M 

uppföljningsarbetet ska börja. 
• FMV ledning inställning till FMV livscykelperspektiv att kunna återanvända 

information från D&M uppföljning. 
• Inte trogen ”processen” för D&Muppföljning i enskilda projekt. 
Man har på AKLOG (handläggare) tagit tag i att utreda och göra något 
konstruktivt/användbart åt kopplingen mellan D&M- samt ekonomiska 
uppföljningssystem. Det är ganska enkelt att utföra, men utan stöd från högt uppsatta så 
har det inte blivit realiserat. 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Användarna är inte vana vid att samla sådana data på ett koncistent sätt, systemen som 
finns för ändamålet är inte tillräckligt anpassade för uppgiften. Vidare är industrin inte 
alltid intresserad av att skapa ”riktig” data beroende av kommersiell press (vill inte 
avslöja den sanna kostnaden). 
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Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Se fråga 11. 
 
 
Fråga 13 
Borde det inom FMV skapas förändradeförutsättningar för respektive projekt att 
tillämpa LCC-metoden? Om svaret är ja, på vilket sätti så fall? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
Svaret är ja på första frågan. Vi håller på att ta fram mallar för tre olika LCC-modeller 
med tillhörande metodik med hänsyn till materielprojektens varierande komplexitet. 
Arbetet inkluderar även framtagning av lämpliga verktyg för ändamålet (excel, 
CATLOC) 
 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
Svaret är ja. Skapa en utbildning om hur vi kan göra värdeskapande bedömningar med 
LCC som en variabel i samband med anskaffning. Då kan vi välja leverantör utifrån 
värde och inte enbart pris (Value for money). Detta måste förklaras för FMV projekten 
(inklusive inköpsfunktionen) så att de förstår och på så vis påverka kulturen i projekten. 
Detta behöver backas upp med utbildning. Ett sätt att skapa förståelse för 
värdebegreppet är att utveckla ett ”mindset för värde” och inte enbart pris som skulle 
kunna likställas eller relateras till begreppet kvalitet. Man behöver utveckla hur man kan 
mäta det tekniska systemet i form av värde för att kunna göra värdeskapande 
bedömningar. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
Svaret är ja och FMV borde tillämpa LCC i varje projekt och ur LCC perspektiv 
fungera som en kompetentare anskaffningsorganisation. Vidare bör kompetensen (LCC) 
utvecklas hos medarbetarna, t.ex. projektledare, produktledare. En sådan kompetens 
skulle kunna leda till någon form av certifiering i LCC.Utveckla LCC lägsta pris 
jämfört med kravuppfyllnad (inte enbart uppfyllda skallkrav, utan också möjlighet till 
värdering av kraven som ger ett mervärde för inlagda pengar, ”value for money”). 
Utveckla sättet/förmåga att värdera produkter och tona ner enbart pris som utslagsfaktor 
som underlag vid val. 
 
 
Fråga 14 
Vilka är de tre största fallgroparna och svårigheterna med att tillämpa LCC vid 
materielanskaffning? 
 
Håkan Wikström, FMV 
 
• LCC kompetens finns inte representerad i beredningen av materielplan, 

projektdirektiv, initierabeslut, affärsstrategi, systemlivscykelplan, projektplan, RFI, 
RFQ etc. 
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• MSAs/PrLs/PLs vilja, tillika kompetens, att tillämpa LCC är oftast för låg och dessa 
roller bör få kompetenshöjande åtgärder. Detta gäller också för Systemledningen (på 
FMV SML). På hög nivå inom FMV skall spridandet av att medvetandegöra för alla 
på FMV att det också uttryckligen tydligt framgår att SAMO/(VHL) gäller oavsett 
vad det står i MP, projketdirektivet (ie så att det inte upplevs att man i dessa 
dokument har förhandlat bort LCC från det specifika uppdraget/projektet). 

• Vid jämförande LCC-analyser i tidiga skeden (koncept) finns nästan ingen 
information från liknande tidigare materielanskaffningar att tillgå (då LCC-
information finns, så ligger informationen hos materielprojekt och hos enskilda 
handläggare vilket gör det svårt för det finns ofta inget projektarkiv). FMV har inget 
samlingsställe för denna typ av LCC information centralt (om det kommer så, 
kanske åtkomst för bara några få personer) för att kunna återanvända fortfarande 
relevant information för kommande konceptstudier/ anskaffningar för 
materielsystem. 

• Missbedömt leverantör avseende LCC-kunskap (för djup detaljeringsgrad på 
modellen). 

 
Stuart Allison, Syntell AB 
 
En svårighet är att skapa ”mindset för värde” gentemot pris, där ”value for money” 
innebär att kvalitet värderas högt. Syftet med och kunskap om hur LCC-data ska 
användas är oklart, vilka är intressenterna och vad är fokus? Kvaliteten på predikterad 
tillgänglig data är osäker, hur validera data, felaktiga eller missuppfattad data kan leda 
till felaktiga beslut. Svårt att få acceptans i organisationen för behovet av LCC. 
 
Patrik Alfredsson, Systecon AB 
 
• En stor osäkerhet är tillgång och kvalitet på data som måste användas, ”Garbages in 

– Garbages out”.  
• En fallgrop är att man hamnar i så kallad ”open loop” vilket innebär att LCC inte 

fullföljs under hela livscykeln på ett tillräckligt bra sätt. Det är därför bra att binda 
upp både leverantör och sig själv avseende uppföljning över tiden.  

• En annan svårighet är att ha tillgång till tillräckligt bra uppföljningssystem. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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