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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att klargöra en beställares behov av ekonomisk bedömning ur ett 
livscykelperspektiv. Studien syftar även till att undersöka varför tillämpningen av livscykelper-
spektivet inte används mer i dagens läge och hur en ökad användning kan uppnås. 
 
I dagens läge fokuseras det mycket på byggkostnaden trots att 85 % av byggnadens energian-
vändning uppkommer under dess drift. Dessutom medför dagens takt på nybyggnation en 
livslängd för en byggnad på 200 år för att upprätthålla dagens bostadsbestånd. Detta borde 
motivera användandet av ett mer långsiktigt tänkande vad gäller utformning och val av materi-
al. Dagens energipris är dessutom högt och visar inte några tendenser till att sjunka. Fram till 
2030 uppskattas efterfrågan på energi i världen att öka med 1,7 % årligen. Detta tillsammans 
med att energianvändningen i dagens flerbostadshus har närmat sig samma nivåer som för 40 år 
sedan, borde då detta leda till ett mer hållbart och långsiktigt tänkande. 
 
Ekonomiska verktyg som tar hänsyn till en byggnads livslängd har funnits under lång tid under 
olika benämningar. Livscykelkostnad (LCC) som går under samlingsnamnet livscykelekonomi 
(LCE) har funnits länge och härstammar från den amerikanska försvarsmakten på 1950-talet, 
där de ville veta vilka kostnader ett projekt för med sig under dess livstid. Dagens användning 
av LCC och LCP (livscykelvinst) är begränsad, men den förekommer på vissa håll under andra 
benämningar. Huvudsyftet med LCC är att estimera och optimera en investerings totalkostnad 
med bibehållen eller bättre prestanda gällande säkerhet, underhåll och tillförlitlighet. Med 
totalkostnad menas kostnaden för att uppföra och förvalta en byggnad under dess livslängd. 
LCP kan likställas med en investeringsvinst som utgör summan av differensen mellan kostnader 
och intäkter för investeringens livslängd. Till skillnad från LCC är det intäkten som är det 
centrala där lönsamheten för investeringen ska optimeras. 
 
Av de åtta personer som intervjuades var det fem personer som kände till livscykelekonomiska 
begrepp. Av dessa fem personer var det endast två stycken som använde det löpande i sitt 
arbete. De som har tillämpat detta har använt sig av LCC och har en positiv inställning till 
detta verktyg. Ett flertal av intervjupersonerna använder LCC utan att veta om det då de till-
lämpar nuvärdesberäkningar vilket LCC-modellen bygger på. Dock gav intervjuerna 
uppfattningen att detta användes mer i ett tidigare skede och inte tillämpas direkt på olika 
byggnadsdelar och i samband med upphandling. 
 
När det gäller användningen av LCE i upphandlingsskedet ställer de flesta av intervjupersoner-
na sig positiva till, men de påpekar även att det finns hinder som korta ekonomiska perspektiv. 
Ur entreprenörens synvinkel finns risken att det saknas resurser för att utföra LCC samt att det 
inte är lönsamt. För att kunna uppnå en framtida ökad användning av LCE bör det bland annat 
ske en kompetensutveckling inom byggbranschen. En annan sak som kan öka användningen av 
LCE är att förändra de ekonomiska perspektiven, vilket ger mer utrymme för mer långsiktigta 
investeringar. 
 
Energideklarationens som infördes den 4/1 2006 har en väldigt liten inverkan på det långsiktiga 
tänkandet. Detta eftersom energiuppföljning redan görs och vetskapen om dess effekter redan 
finns. Dock upplevs syftet och tanken med deklarationen som något positivt. 
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ABSTRACT 
The purpose with this study is to define orderer’s needs of economical judgements out of a life 
cycle perspective. The intention of the study is also to investigate why the life cycle perspec-
tive isn’t used more than it is and how an increased usage can be achieved.  
 
Today are the focuses mostly on the building costs due the fact that 85 % of the buildings 
energy use will appear during its operation. Besides that will today’s rate of new housing con-
struction result in a lifetime on 200 years for a residential building, to obtain the amount. This 
should motivate the usage of a more long term thinking due to the building design and mate-
rial choices. Today’s energy prises are also high and shows no intention to decrease. Until year 
2030 are the ask for the energy use estimated to increase 1,7 % yearly. This together with the 
fact that the energy use, in today’s residential buildings are closing up with the same level who 
was for 60 years ago, should lead to a more sustainable and a more long term thinking.       
 
Economical tools who consider a buildings life time have existed under a long time under 
different names. Life cycle cost (LCC) who goes under the community name life cycle econ-
omy (LCE) have existed for a long time and arise from the American department of defence in 
the 1950. They wanted to now which costs a project will bring during its lifetime. The usage 
of LCC and LCP (life cycle profit) are finite, but it occurs in some parts under different names. 
The main purpose with LCC is to estimate and optimize the investments total cost with pre-
served or better performance about safety, maintenance and confidence. The total cost stands 
for the cost to build and operate the building during its lifetime. LCP can be compared with 
the investment profit that represents the sum of the difference between the costs and the in-
comes for the investments lifetime. The difference compared to LCC is that the income is the 
central to be able to optimize the profitability of the investment.   
 
Of the eight persons who was interviewed there were only five person who recognized the life 
cycle economical concept. Of this five persons it was only two of them who used it continu-
ous in their work. Those who have applied this have used LCC and have a positive attitude to 
this tool. A majority of the persons who have been interviewed are using this tool without 
knowing it when they perform discounted methods, which the LCC-model are based on. But 
the interviews resulted in the understanding that it was used in a earlier stage and was not 
applied on specific construction parts. 
 
The usage of LCE in the stage of purchase is the most of the interviewed person positive to, 
but they also mean that it is obstacle like short economical perspectives in the way. Out of a 
constructors view are there a risk that the resources for performing LCC is missing and that the 
profitability are low. To obtain a future increased usage of LCE, it should be a knowledge 
development in construction industry. Another thing to increase the usage is to change the 
economic perspectives, which will give more room for more long-term investments. 
 
The energy declaration who were introduced in January the 4 2006 have a small influence on 
the long term thinking. This because the energy following up, already exists and the knowl-
edge of its effect are known. But that the purpose and the idea with the declaration is a 
positive thing.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Byggkostnaden utgör endast 15-25 % av en byggnads totala kostnad. Trots detta 
läggs tyngdpunkten på att minimera byggkostnaden. Det har visserligen uppstått en 
diskussion om ett mer långsiktigt tänkande, men det har tyvärr inte fått någon 
större genomslagskraft. Vilket är anmärkningsvärt då dagens takt på nybyggnation 
medför en livslängd för en byggnad på 200 år för att upprätthålla bostadsbeståndet, 
Boverket (2005).  
 
Olika ekonomiska beslutsverktyg som tar hänsyn till en byggnads livslängd har 
funnits sedan lång tid tillbaka. Det är först nu när energipriset stiger och osäkerhe-
ten inför framtiden ökar som användning av dessa verktyg intensifieras. Än så länge 
har användningen av livscykelkostnad (LCC) varit det verktyg som fått störst upp-
märksamhet. Dock har det använts främst för att titta på hur olika tekniska 
lösningar minskar energianvändningen, men det finns även en betydande faktor när 
det gäller drift och underhåll.  
 
Energianvändningen år 2003 uppgick till 156,5 TWh för sektorn bostäder och 
service. Detta motsvarar 39 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. Bostads-
sektorns energianvändning har varit ungefär lika sedan år 1970 trots att både 
byggnadsbeståndet är större och befolkningen ökat, Energiläget (2004). Endast 
antalet bostäder har ökat med cirka 30 % sedan år 1970, IVA (2002). Den största 
förbättringen har skett för sektorn småhus där energianvändningen för uppvärm-
ning minskat med 30 % för nybyggda hus 2002 jämfört med de som byggdes på 
1960-talet. För flerbostadshus har utvecklingen tyvärr inte gett samma effekt då 
nedgången på 1980-talet vänt och är år 2003 uppe i nästan samma nivåer som för 
40 år sedan, STEM (2005b). Detta trots att dagens standard vad gäller nybyggna-
tion av bostäder är väsentligt mycket bättre nu än för 30 år sedan. Dagens teknik 
ger till och med möjligheten att halvera energianvändningen i nybyggda hus.  
 
I december 2002 antogs ett EG-direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet 
med direktivet var att effektivisera energianvändningen i bebyggelse. Detta skall 
leda till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser och minskad import av energi 
till unionen. Den 4 januari 2006 skall direktivet vara genomfört i nationell lagstift-
ning. Skulle det dock råda brist på kvalificerade experter för att upprätta 
energideklarationer får genomförandet skjutas upp till den 4 januari 2009. Energi-
deklarationen gäller för alla byggnader med vissa undantag och omfattar bl.a. 
energiprestandamått, referensvärden och levererad energi, SOU (2004). 
 
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 1 oktober 2005 skriver samhällsbyggnads-
minister Mona Sahlin att ”Oljan ska vara borta från Sverige år 2020”. Detta härrör 
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till regeringens nya mål där Sverige ska bli först att bryta oljeberoendet. För att 
kunna uppnå detta ska förutsättningar skapas i form av skattelättnader, konverte-
rings- och investeringsstöd, vilket ska leda till att beroendet av fossila bränslen ska 
brytas till år 2020, Sahlin (2005). 

1.2 Syfte 
Studien har till syfte att klargöra en beställares behov av ekonomisk bedömning 
med hjälp av verktyg baserade på livscykelperspektiv. Vidare är studiens syfte att 
undersöka varför tillämpning av livscykelperspektiv inte används mer än vad det 
gör och hur en ökad användning kan uppnås.  

1.3 Målgrupp 
Studiens målgrupp är byggbranschen i allmänhet men riktar sig framförallt mot 
byggherrar och entreprenörer som uppför och förvaltar bostäder på den svenska 
marknaden.  

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att enbart rikta sig mot bostäder. Rapporten tar upp meto-
diken för användning av livscykelkostnad och livscykelvinst i en teoretisk studie. 
Livslängdsanalysen har endast genomförts som en litteraturstudie och kalkylräntan 
har inte analyseras mer än i ett beräkningsexempel. Underhållskostnaderna har 
hämtats från offentliga data och investeringsutgifter bedöms översiktligt. Det som 
studerats är användbarheten och behovet av livscykelperspektiv inom byggbran-
schen. I denna studie avgränsas byggbranschen till, att tyngdpunkten ligger på 
beställare och entreprenörer. Undersökningarna bygger på intervjuer av aktörer 
med aktiv bostadsproduktion. Vid beskrivning av material och system som påver-
kar livscykelkostnaden beskrivs endast vilka områden som kan ge betydande 
ekonomiska fördelar. Inga ingående beräkningar genomförs utan det är begränsat 
till korta beskrivningar av olika produkter. 

1.5 Metod 
Rapporten inleds med en metodologisk genomgång av LCC (Life cycle cost) och en 
beskrivning av begreppet LCP (Life cycle profit). Detta avsnitt bygger på en littera-
turstudie med enstaka beräkningsexempel för att underlätta förståelsen för 
metoden. 
 
Vid undersökning av beställarens behov och användbarhet genomfördes åtta styck-
en intervjuer som sedan utvärderats och sammanställts. De frågeställningar som i 
huvudsak undersöktes var: 

− Hur skiljer sig behovet av långsiktiga perspektiv mellan olika kate-
gorier av beställare? 
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− Varför är användandet av LCC respektive LCP så begränsat i dagens 
läge och hur ska det anpassas för att öka tillämpbarheten? 

− Vad finns det för kunskap inom detta område, är den tillräcklig eller 
råder det brist? 

− Finns det någon skillnad mellan entreprenadformer, vilka gynnar 
långsiktighet mest respektive minst? 

 
Entreprenörens användbarhet har undersökts i mindre skala där fokus legat på 
anbudsarbetet och hur det är tillämpbart i det arbetet. Frågeställningarna är liknan-
de de ovan med vissa tillägg: 
 

− Hur kan LCC respektive LCP användas i entreprenörens arbete och 
hur bör det utformas för att underlätta tillämpningen? 

− Vilka fördelar kan motivera användandet av långsiktighet för entre-
prenören? 

− Hur ser kunskapsnivån ut, krävs det utbildning eller anses den till-
räcklig? 

 
Fullständig frågemall finns i bilaga A. Beskrivningen av olika material- och system-
val bygger på befintliga rapporter och har genomförts som en litteraturstudie. Detta 
område beskrivs översiktligt för att kunna få en förståelse för vilka byggnadsdelar 
och komponenter som kan medföra långsiktiga besparingar. 

1.5.1 Intervjuteknik 
Intervjuer baseras på frågor som ställs för att ta del av en persons upplevelser, kun-
skaper mm. och bygger på möten mellan intervjuare och intervjuperson. Begreppet 
intervju kan delas upp i två kategorier, kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa 
intervjuer syftar till att kartlägga området och lära känna dess kvalitéer medan 
kvantitativa intervjuer går ut på att mäta något inom området med hjälp av siffror.  
 
I denna studie har kvalitativa intervjuer valts för att uppnå en djupare förståelse på 
bekostnad av generalitet. Intervjuerna bygger på ett personligt möte där intervjun 
genomförs som ett samtal med förberedda frågor. Dokumentationen har skett med 
hjälp av ljudinspelning som sedan skrivits ner för att underlätta analys. Intervjuma-
terialet har analyserats löpande för att slutligen sammanställas i matrisform. 
Intervjupersonerna har valts efter kunskapsområde och bakgrund. 
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2. TEORI  

2.1 Livscykelekonomiska modeller 
Det finns ett flertal olika livscykelekonomiska (LCE) modeller med olika inrikt-
ningar som miljö, kostnader, vinst och förluster. De som är av betydelse för denna 
studie är LCC och LCP som riktar sig mot den totala kostnaden respektive totala 
vinsten för en investerings livslängd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Ingående delar i livstidskostnad, egen omarbetning från Myrefelt (2004). 

I figur 2.1 tydliggörs investeringens faktorer gällande intäkts- och kostnadsberäk-
ningar. Den nedre delen av figuren som består av underhåll-, drift- och 
kapitalkostnad utgör livscykelkostnaden (LCC). Vinstutrymmet ger livscykelvinsten 
(LCP) som även kan vara resterande delen av figuren då investeringen ger maximal 
avkastning. Då investeringen inte medför full avkastning p.g.a. diverse driftstör-
ningar uppstår en funktionsotillgänglighet som även kallas Life cycle lost  (LCL), 
Myrefelt (2004). 
 
Till figur 2.1 tillkommer även livscykelanalys (LCA), som behandlar investeringens 
miljöpåverkan under dess hela livscykel. Grunden i livscykelanalyser är inventer-
ingen av material- och energiströmmar som sedan värderas och tolkas. En 
fullständig livscykelanalys är väldigt omfattande vilket har lett till att förenklade 
verktyg har utvecklats för att underlätta användningen. Resultaten från en livscy-
kelanalys ger möjlighet till att urskilja vilka processer som ger störst miljöpåverkan 
eller vilken investering som är gynnsammast ur miljösynpunkt, Lundmark (2003). 

Igångsättning 

FUNKTIONSOTILLGÄNGLIGHET

VINSTUTRYMME 

UNDERHÅLLSKOSTNAD 

DRIFTSKOSTNAD 

KAPITALKOSTNAD 

Fortfarighet Slutfas Tid 
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2.2 Livscykelkostnad 
Begreppet LCC härstammar från den amerikanska försvarsmakten (Department of 
defence) som på 1950-talet ville veta vilka kostnader ett projekt för med sig under 
sin livstid.  Anledningen till uppkomsten var att få de anslag som tilldelats att räcka 
till utan att specificerade krav och kvalitet skulle bli lidande. För den amerikanska 
försvarsmakten har LCC haft stor betydelse och medfört ökad kvalitet och reduce-
rade totalkostnader, Liljedahl et al (2000).  
 
Huvudsyftet med LCC är att estimera och optimera en investerings totalkostnad 
med bibehållen eller bättre prestanda gällande säkerhet, underhåll och tillförlitlig-
het, Liljedahl et al (2000). Det är alltså inte kostnaden för grundinvesteringen som 
ska styra vid användandet av LCC utan vilken investering som medför lägst total-
kostnad med efterfrågade egenskaper. Med totalkostnad menas kostnaden för att 
uppföra och förvalta en byggnad under dess livslängd. En produkt som medför en 
högre grundinvestering kan reducera kostnaderna på sikt och kan därmed medföra 
en lägre totalkostnad för produktens livslängd. Kostnader som verkar över en 
produkts livslängd kan liknas vid ett isberg där grundinvesteringen är den synliga 
delen och där drift- och underhållskostnaderna står för den osynliga delen, Larsson 
et al (2003).  

2.2.1 Tillämpning av LCC 
Det är i projektets inledande fas som LCC är mest betydelsefullt. Det är då den ger 
störst påverkan på den slutliga utformningen av en framtida investering. I jämförel-
se med andra investeringskalkyler så kräver en LCC-analys mer detaljerade indata, 
vilket ställer höga krav på både köpare och leverantör. Detaljeringsgraden på LCC-
analysen baseras på användningsområde, Larsson et al (2003). Enligt Flanagan et al 
(1989) kan LCC-analys användas till att: 
 

− Utvärdera två eller flera investeringsalternativ. 

− Vara en bas för att förutspå framtida kostnader. 

− Vara ett styrinstrument för att försäkra sig om att en produkt an-
vänds effektivt för att uppnå största möjliga avkastning. 

− Vara underlag för budgetering och planering av framtida finansie-
ringar. 

− Användas i syfte att ta fram den totala ägandekostnaden istället för 
den initiala kapitalkostnaden. 

Vid beräkning av livscykelkostnader anpassas beräkningsmodellen efter vilket än-
damål analysen har. Beräkningsmodellerna kan därför se väldigt olika ut. En LCC-
analys säger ingenting om en byggnads lönsamhet utan är helt inriktad mot kostna-
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der. LCC är användbart då det är svårt att identifiera intäkter eller om de saknas 
helt. 

2.2.2 Beräkningsmodell 
Livscykelkostnaden kan beräknas enligt ekv. 1 som kan beskrivas som en enkel och 
funktionell beräkningsmodell där endast drift-, underhåll- och anskaffningskostna-
der inkluderas, Lundmark (2003). 
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       (1) 

där: 
A : Anskaffningskostnad, kostnader för ny- och ersättningsinvesteringar 

under byggnadens livslängd. 

D :  Driftskostnad, kostnader för administration, skötsel, försörjning mm. 

t : Brukstid, byggnadens livscykel definierat i tid (år). 

U : Underhållskostnad, kostnader för samtliga åtgärder under en kompo-
nents livslängd som syftar till att upprätthålla komponentens funktion 
och tekniska standard. 

r : Real kalkylränta, kalkylränta uttryckt i fast penningvärde. 

K : Livscykelkostnad, totalkostnaden för byggnadens livslängd. 

N: Livslängd, Förväntad användningstid för olika komponenter. 

Denna ekvation kan ta olika former beroende på vilket användningsområde den 
riktar sig mot. I många fall finns det ett restvärde på investeringen som kan ge en 
betydande inverkan på livscykelkostnaden. 

2.2.3 Kalkylränta  
Förhållandet mellan real och nominell kalkylränta illustreras i ekv. 2. 

 )1()1()1( qrr rn +⋅+=+       (2) 

där  rn : Nominell kalkylränta 
 rr : Real kalkylränta   
 q : Inflation 
 
Om summan av real kalkylränta och inflation understiger 15 % kan uttrycket för-
enklas till att den nominella kalkylräntan är summan av inflationen och den reala 
kalkylräntan, Persson et al (2000). 
 
Vid bestämning av kalkylränta bör räntesatsen motsvara den reala räntan på långsik-
tiga lån, Bejrum et al (1996). För nuvarande (aug 2005) ligger den nominella 
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räntan för 10-åriga statsobligationer på 3,14 %, Riksbanken (2005). Det ska obser-
veras att dagens ränta är väldigt låg och därför bör det ske en noggrann utvärdering 
innan den valda räntan fastställs. Inflationen var år 2004 enligt KPI (konsumentpris-
index) 0,4 % och ett medeltal för de senaste 10 åren ger en inflation på 1,2 %, SCB 
(2005). Med dessa förutsättningar fås en real ränta enligt ekv. 3. 

 94,12,114,3 =−=−= qrr nr  %      (3) 

Detta ger alltså en real kalkylränta på ungefär 2 %. Kalkylräntan är enligt definition 
ett krav på investeringen, den uttrycker alltså förräntningskravet på det insatta 
kapitalet. Eftersom det är väldigt svårt att bestämma en korrekt kalkylränta bör den 
innehålla en riskpremie som adderas till den reala räntan. Detta är speciellt aktuellt 
inom byggbranschen eftersom en byggnads livslängd rör sig över långa tidsperioder. 
Riskpremiens storlek bestäms utifrån fastighetens läge, utformning och skick, 
Dahlberg et al (2003). I ett lågriskprojekt kan riskpremien ligga på 2 % medan den 
i ett högriskprojekt kan ligga på 5 -8 %, Bejrum et al (1996). 
 
Kalkylräntan har stor betydelse för en investerings lönsamhet. Vid betraktande av 
en investering med livslängden 60 år och kalkylräntan 4 % uppstår 70 procent av 
investeringens nytta de första 30 åren. Endast de första 10 åren står för 30 % av 
nyttan. Det är alltså mest betydelsefullt vad som sker de första åren under en inve-
sterings livslängd, Lundmark (2003). 

2.2.4 Livslängd 
Begreppet livslängd kan delas upp i teknisk och ekonomisk livslängd. Den tekniska 
livslängden verkar till dess att investeringens funktion har upphört. Den tekniska 
livslängden är oftast inte praktiskt att använda vid beräkningar då andra krav och 
värderingar än investeringens funktion finns. Den ekonomiska livslängden kan 
likställas med investeringens brukstid och beror på lönsamheten hos en investering. 
Kostnader för drift och underhåll är avgörande för brukstiden. Det är dock inte 
bara ekonomiska värderingar som avgör hur lång brukstiden är utan även estetiska. 
Missfärgning, nötning och föråldrat utseende är också av betydelse.  

2.2.5 Beräkningsexempel med LCC 
Beräkningsexemplet behandlar val av fönster vid nybyggnation. I det ena alternati-
vet väljs energieffektiva treglasfönster med ett U-värde på 1,1 W/m2 och i det 
andra väljs vanliga treglasfönster med ett U-värde på 1,9 W/m 2. Livslängd tillika 
kalkylperiod antas vara 25 år med en ommålning efter halva tiden motsvarande en 
kostnad på 150 kr/m2 fönsteryta. Inköpspriset för det energieffektiva- och vanliga 
treglasfönstret sätts till 2800 kr/m2 respektive 2100 kr/m2. Kalkylräntan bestäms till 
6 % inklusive en riskpremie på 3 %. 
 
Skillnaden i U-värden mellan fönstren medför en skillnad i driftkostnad. Driftkost-
naden för det energieffektiva fönstret är 98 kWh/m2 och år. För det vanliga 
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treglasfönstret är driftskostnaden 169 kWh/m2 och år. Energipriset sätts till 0,85 
kr/kWh vilket medför en driftskostnad på 83 kr/m2 per år för de energieffektiva 
fönstren och 144 kr/m 2 per år för de vanliga. Driftkostnaden för fönster baseras på 
den mängd värmeförluster i form av energi som passerar fönstret och beräknas 
enligt nyckeltal som gäller för Stockholm, STEM (2005). Insättning av ovanstående 
värden för energieffektiva fönster i ekv. 1 ger: 
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Ovanstående beräkning visar året för målning samt start och slutår. För en mer 
detaljerad beräkning se bilaga I. Beräkningen för det vanliga treglasfönstret sker på 
samma sätt med ändringen av driftskostnaden. Livscykelkostnaden för det vanliga 
treglasfönstret blev 4010 kr/m2 vilket ger en differens på 71 kr/m2 till fördel för det 
energieffektiva fönstret. Till detta bör även en känslighetskalkyl tas fram där kalkyl-
ränta och den reala prisutvecklingen för energi utvärderas. En känslighetsanalys 
visar hur besparingen varierar med olika scenarier gällande förändrad kalkylränta 
och prisutveckling.  

Tabell 2.1 Känslighetsanalys över differensen vid 25 år för val av fönster, siffrorna anger kr/m2. 

Real kalkylränta [%]        
3 351 481 632 809 1015 
4 243 354 484 634 809 
5 151 247 358 486 635 
6 71 155 251 361 489 
7 3 76 159 255 365 
8 -56 8 80 163 258 
9 -107 -51 12 84 167 

  0 1 2 3 4 
    Real prisutveckling för energi [%] 

 

Utifrån tabell 2.1 kan det ses att beräkningsexemplet ligger på den säkra sidan då 
det kan ses rimligt i dagens läge att en real prisutveckling kommer att ske. Detta 
medför då en betydligt högre differens mellan de två alternativen. Om vi antar att 
den reala kalkylräntan ligger på 5 % och en real prisutveckling på 1 % medför detta 
en differens mellan de två alternativen på 247 kr/m2, vilket är en betydande skillnad 
jämfört med beräkningsexemplet. Om vi istället antar en högre kalkylränta på 7 % 
och ingen real prisutveckling ser vi att differensen mellan de två alternativen är 
marginell. Detta tyder dock på att det finns en viss tolerans att tillgå. I diagram 2.1 
visas livscykelkostnadens utveckling för de två olika fönstren över dess livslängd 25 
år. 
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Diagram 2.1 Livscykelkostnadens utveckling för de två olika fönstren. 

Enligt Bejrum et al (1996) som genomfört en studie av driftkostnaderna på 20 
fastigheter är den förväntade livslängden i regel för kort för fönster. De bedömer att 
brukstiden för fönster ligger på 35 år. Vid tillämpning av denna livslängd i beräk-
ningsexemplet med samma förutsättningar får vi en differens på 175 kr/m2 vilket är 
betydligt större. För mer noggranna beräkningar se bilaga B. 

2.3 Livscykelvinst 
Livscykelvinst kan likställas med en investeringsvinst som utgör summan av diffe-
rensen mellan kostnader och intäkter för investeringens livslängd. Livscykelvinsten 
utgörs alltså av lönsamheten för investeringens hela brukstid. Till skillnad från LCC 
är det intäkten som är det centrala där lönsamheten för investeringen ska optimeras. 

2.3.1 Tillämpning av LCP 
Livscykelvinst används främst då det går att tydliggöra och mäta intäkter. För bo-
städer utgörs intäkterna av hyror och ett eventuellt restvärde. Hyrorna minskar 
realt med tiden då förslitningar uppstår och en tilltagande omodernitet. Det kan 
också ske förändringar i fastighetens omgivning som påverkar hyrorna positivt eller 
negativt. Detta medför att differensen mellan intäkter och kostnader även kallat 
driftnetto kommer att minska realt med tiden. Detta kan dock motverkas genom 
att genomföra reinvesteringar som höjer byggnadens modernitet samt att kontinu-
erligt underhåll genomförs. Detta bör beaktas vid beräkning av intäkterna för 
livscykelvinsten, Bejrum et al (1994). 
 
När det gäller flerbostadshus bör hänsyn till vakansgraden tas då intäkterna för 
LCP- kalkylen beräknas. Detta eftersom det inte alltid kommer att vara fullt uthyrt 
och inbringa den tänkta hyran. Några av orsakerna som kan inträffa under byggna-
dens livslängd kan vara en överhettning av bostadsmarknaden, eller att området där 
byggnaden är belägen anses mindre attraktivt, Dahlberg et al (2003). En del av 
detta beaktas i den riskpremie som adderas till kalkylräntan. 
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2.3.2 Beräkningsmodell 
För att intäkter och kostnader ska kunna jämställas beräknas nuvärdet av dessa. I 
ekv. 4 erhålls nuvärdet av livscykelvinsten, Bejrum (1996). 
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där: 
A : Anskaffningskostnad, kostnader för ny- och ersättningsinvesteringar 

under byggnadens livslängd. 

I : Intäkter i form av hyra, bidrag mm. 

D : Driftskostnad, kostnader för administration, skötsel, försörjning mm. 

t : Brukstid, byggnadens livscykel definierat i tid (år). 

U: Underhållskostnad, kostnader för samtliga åtgärder under en kompo-
nents livslängd som syftar till att upprätthålla komponentens funktion 
och tekniska standard. 

r : Real kalkylränta, kalkylränta uttryckt i fast penningvärde. 

 P : Livscykelvinst, differensen mellan intäkter och kostnader för byggna-
dens livslängd. 

 R: Restvärdet, resterande värde för byggnaden eller investeringen år n. 

n : Livslängd, Förväntad användningstid för olika komponenter. 

I ovanstående formel ses att intäkterna minus drift- och underhållskostnaderna 
utgör driftnettot för år t som sedan nuvärdesberäknas med den reala kalkylräntan 
för år t. Den sista termen utgörs av restvärdet för år n, även denna nuvärdesberäk-
nas men då används den reala kalkylräntan för år n. 

2.3.3 Beräkningsexempel med LCP 
Detta beräkningsexempel behandlar val av utformning för nybyggnation, där två 
olika inriktningar studeras. Det första alternativet har som mål att minska drift och 
underhållskostnaderna med bibehållen standard. Detta ska göras genom att klimat-
skärmen förbättras med tjockare isolering och energieffektiva fönster. Fasaden är av 
tegel och taket av plåt med en livslängd som likställs med byggnadens. Invändigt 
används klinker och parkett i våtutrymmen respektive vardagsrum. Dessa åtgärder 
leder till en högre byggkostnad som hamnar på 13 000 kr/m2. Drift- och under-
hållskostnaderna ligger på 200 kr/m 2, år respektive 100 kr/m2, år och hyran sätts 
till 1300 kr/m2, år. Restvärdet antas vara 8 000 kr/m2. 
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Alternativ två har till syfte att bygga en funktionell och trivsam byggnad med 
liknande standard som alternativ 1. Skillnaden här är att de byggtekniska normerna 
följs vilket leder till något mindre isolering och standard fönster. Byggnadens fasad 
är av puts och på taket ligger det papp. Detta medför att fasaden bör underhållas 
vart 20:e år och taket bör läggas om efter 25 år. Den invändiga utformningen är 
densamma med undantaget att golven i våtutrymmen blir av plastmatta. Med dessa 
förutsättningar blir byggkostanden 11 000 kr/m2 för alternativ två. Drift- och 
underhållskostnaderna hamnar på 250 kr/m2, år respektive 175 kr/m2, år och hyran 
sätts till 1300 kr/m2, år. Restvärdet antas vara 6000 kr/m2. 
 
Den reala kalkylräntan sätts till 5 % där en riskpremie på 2 % inkluderas. Vakans-
graden är inkluderad i de givna hyrorna som sätts till 2 %. Hyrorna utgör hela 
intäkten för byggnaden och antas ha en negativ real utveckling på -1 % samt att 
underhållet kommer att ha en motsatt real utveckling på 2 %. Driftkostnaderna 
antas öka realt med 0,5 % eftersom en stor del av detta innefattar kostnader för 
energianvändning. Kalkylperioden tillika byggnadens livslängd sätts till 35 år. 
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Ovanstående beräkning visar livscykelvinsten för alternativ 1 som blev 1752 kr/m2, 
för mer detaljerade beräkningar se bilaga C. Livscykelvinsten för alternativ 2 beräk-
nas på samma sätt till 916 kr/m2. Utifrån dessa resultat är alternativ 1 det mest 
lönsamma sett över byggnadens livslängd. Även i detta räkneexempel bör det göras 
en känslighetsanalys vilket kan ses i tabell 2.2. I diagram 2.2 visas utvecklingen av 
livscykelvinsten för de två alternativen sett över des kalkylperiod. 
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Diagram 2.2 Diagram över livscykelvinsten för alternativ 1 och 2 över tidsperioden 35 år. 
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Tabell 2.2 visar att en högre real kalkylränta än 5 % ger en negativ avkastning med 
undantaget då den reala prisutvecklingen är 0 % och kalkylränta 6 %. För alternativ 
2 gäller ungefär samma sak med begränsningen att den reala prisutvecklingen för 
drift inte överstiger 2 % vid 5 % kalkylränta, se bilaga C. 

Tabell 2.2 Känslighetsanalys över livscykelvinsten vid 35 år för alternativ 1, siffrorna anger kr/m2. 

Real kalkylränta [%]         
3 7041 6723 6366 5966 5516
4 4205 3946 3658 3336 2976
5 1964 1752 1518 1257 965
6 172 -3 -196 -410 -647
7 -1279 -1424 -1584 -1761 -1957
8 -2468 -2589 -2723 -2870 -3033
9 -3453 -3556 -3668 -3792 -3928

 0 0,5 1 1,5 2
  Real prisutveckling för drift [%]  
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3. NULÄGET 

3.1 Samhällets intresse 
I dag finns det ett antal organisationer av varierande slag, vars arbete angränsar till 
området livscykelekonomi. Dessa organisationer har olika inriktningar som energi, 
miljö, byggkostnader, byggherrerollen, forskning etc. Nedan beskrivs kortfattat ett 
antal organisationer som bedriver någon form av arbete som angränsar till denna 
studie. Uppkomsten av dessa organisationer är av olika slag i form av statliga, ideel-
la och branschinriktade initiativ. 

3.1.1 ByggaBo-Dialogen 
Dialogprojektet ByggaBo och Förvalta för framtiden startades hösten 1999 och 
bygger på en dialog mellan företag, kommuner och regeringen. Dialogen föresprå-
kar en effektiv energianvändning, hälsosam inomhusmiljö samt effektiv 
resursanvändning. Dialogen baseras på en frivillig överenskommelse och projektets 
deltagare undertecknade den 8 maj 2003 denna, innehållande ByggaBo-målen. 
Överenskommelsen innehåller åtaganden som är indelade i sju grupper vilka kan 
ses nedan. Den innehåller även ett antal långsiktiga mål som syftar till att uppnå en 
hållbar bygg- och fastighetssektor inom loppet av en generation. 

 1. Planera för ett hållbart samhällsbyggande 

2. Se till helheten och hela byggnadsverkets livscykel 

3. Skapa en effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och fastighetsförvaltnings-
process och nya garantiformer för hållbar utveckling 

4. Förvalta byggnadsverk med energi- och miljöhänsyn 

5. Klassificera byggnader 

6. Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor 

7. Följ upp och utvärdera 

Varje grupp innehåller en eller flera åtaganden och i varje grupp förutom grupp 7 
finns det möjlighet att undanta vissa punkter. För denna studie är grupp två intres-
sant då den behandlar livscykelperspektivet. Företag, kommuner, myndigheter och 
verk ska arbeta utifrån en helhetssyn med livscykelperspektiv. De ska utifrån egna 
fastställda rutiner tillämpa LCC-analyser vid val av system, installationer och ut-
formning av byggnader. Det ingår även att genomföra upphandling av större 
byggnadsdelar och komponenter med beaktande av LCC. 
 
Medlemmarna i dialogen är spridda mellan byggherrar, fastighetsförvaltare, arkitek-
ter, tekniska konsulter, bygg- och byggmaterialindustrin, kommuner, myndigheter 
och verk samt regeringen. För att uppnå ByggaBo-målen är det en viktig förutsätt-
ning enligt dialogen att spelreglerna för miljö-, energi- och skattefrågor är 
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långsiktigt, stabila och tydliga. Det anses också viktigt att instifta olika incitament 
för att stimulera aktörerna. De kostnader som uppstår för varje medlem utgår dia-
logen från att varje medlem själv ska svara för, ByggaBo (2005). 

3.1.2 Formas 
Formas står för ”Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande”. For-
mas ska enligt regeringens direktiv stödja forskning vid universitet, högskolor och 
forskningsinstitut. De ska även arbeta för att samverkan med andra forskningsfinan-
siärer och med näringslivet kommer till stånd, Formas (2005a). De ska också 
ansvara för information om forskning och forskningsresultat. 
 
Formas forskningsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggnad delas in i 
fem programområden som kan ses nedan. Inom dessa områden görs särskilda insat-
ser. 

 1. Miljö 

 2. Jord- och trädgårdsbruk, fiske- och rennäring. 

 3. Skog och skogsbruk 

 4. Bebyggelse 

 5. Samhällsplanering 

För denna studie är programområdet bebyggelse intressant. Detta område behand-
lar forskning som skall bidra till byggnader och anläggningar som är stimulerande, 
trygga, hälsosamma samt energi- och resurseffektiva. Det ska även ge stöd till ut-
vecklingsarbete och experimentbyggande, Formas (2005b).  

3.1.3 Byggsektorns kretsloppsråd 
Byggsektorns kretsloppsråd bildades 1994 för att skapa ett heltäckande och samord-
nat engagemang inom bygg- och fastighetssektorn. Kretsloppsrådet är en ideell 
organisation och har till syfte att samordna sektorns ökande miljöintresse samt att 
vara en stark drivkraft för ett uthålligt kretsloppssamhälle. Rådets främsta uppgift är 
att fungera som kontaktorgan för bygg- och fastighetssektorn gentemot miljödepar-
tementet och myndigheter. 
 
Kretsloppsrådets arbete bygger på ”Byggsektorns miljöprogram 2010” som ska realise-
ras genom åtgärdsprogram vilket sträcker sig från år 2003 till 2010. Detta 
åtgärdsprogram är uppdelat i följande fyra områden: 

 1. Energihushållning 

 2. Materialhushållning 

 3. Utfasning av farliga ämnen 

 4. Säkerställande av en god innemiljö 
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För denna studie är området energihushållning intressantast då den delvis behandlar 
livscykelperspektivet och utvecklingen av LCC-kalkyler för att underlätta ett mer 
energieffektivt samhälle. Arbetet med de olika åtgärderna utförs av de olika intres-
segrupperna som Kretsloppsrådet är uppbyggt av. De fyra intressegrupperna är 
byggherrar och fastighetsägare, arkitektföretag och tekniska konsultföretag, byggin-
dustri samt byggmaterialindustrin, Kretsloppsrådet (2005). 

3.1.4 Boverkets Byggkostnadsforum 
Den 1 januari 2002 bildade Boverket Byggkostnadsforum på uppdrag av regering-
en. Byggkostnadsforum inrättades som en självständig enhet inom Boverket och 
har till syfte att genom information, upplysning och utveckling på sikt få ner bygg- 
och boendekostnaderna. 
 
Boverkets Byggkostnadsforum får årligen använda 20 miljoner kronor för att stödja 
lämpliga pilotprojekt som på ett nytt sätt bidrar till sänkta boendekostnader. Detta 
gäller vid nybyggnation av hyresbostäder samt att projekten värnar om ekologisk 
hållbarhet. Det finns även möjlighet att söka anslag för avslutade projekt som mot-
svarar ovanstående syfte och inriktning. Dessa pengar ska då användas för att i 
efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projektet.  
 
Pilotprojekten är indelade i sju grupper innehållande ett antal projekt. En av dessa 
är inriktade mot en effektivare bygg- och förvaltningsprocess vilken berör denna 
studie. Syftet med denna grupp är att visa hur man med en ökad helhetssyn kan 
uppnå lägre kostnader, ökad lönsamhet och låga boendekostnader.  

3.1.5 Byggherreforum 
I syfte att värna om byggherrarnas intresse i Sverige bildades på 1960-talet intresse-
föreningen Byggherreforum. Föreningen har ett 90-tal medlemmar fördelat på 
industri, handel, kommun, landsting, statliga verk samt fatighetsbolag. Byggherre-
forum har som mål att tillvarata, företräda och driva medlemmarnas intressen.  
 
Det övergripande målet är att skapa en konkurrenskraftig byggmarknad genom att 
bidra till att vidareutveckla medlemmarnas intressen. Detta sker av föreningens åtta 
arbetsgrupper som har till syfte att tillvarata medlemmarnas kompetens och öka 
erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna. Arbetsgrupperna har olika inriktningar 
som avtal och regelverk, FoU och högskolekontakter, Beställarrollen i förvaltnings-
skedet mm. Inom dessa arbetsgrupper kan det bildas projektgrupper som inriktar 
sig mot enskilda frågor. 

3.1.6 Statens energimyndighet 
Statens energimyndighet har en traditionell myndighetsstyrelse med ledamöter som 
utses av regeringen. Energimyndigheten arbetar för att skapa en effektiv och hållbar 
energianvändning samt en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. För att uppnå 
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detta lämnas stöd till forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, om-
vandling, distribution och användning av energi. Det lämnas även stöd till 
pilotprojekt där ny teknik används. 
 
Stödet till forskning och utveckling anses vara en viktig drivkraft för att uppnå en 
hållbar energianvändning vilket ska bidra till energieffektiviseringar i samhället. År 
2004 delades det ut 801 miljoner kronor till 850 projekt. Denna summa är år 2005 
reducerad till 440 miljoner och var planerad att gälla fram till år 2011, STEM 
(2005c). Dock föreslår regeringen i budgetpropositionen 2005/06:01 att anslaget 
skall återgå till samma nivå som gällde innan 2005 under tidsperioden 2006-2008, 
STEM (2005d). Energimyndigheten har tagit fram ett nytt program där fokus ska 
ligga på systemperspektiv och långsiktigt tänkande. För att uppnå detta har sex 
temaområden tagits fram innehållande särkilt prioriterade insatser. 

 1. Energisystemstudier 

 2. Byggnaden som energisystem 

 3. Energiintensiv industri 

 4. Transportsektorn 

 5. Kraftsystemet 

 6. Bränslebaserade energisystem 

Inom temaområdet byggnader skall en av prioriteringarna vara att skapa ett cent-
rum för energi- och resurseffektivt byggande och förvaltning. Detta centrum ska 
samla aktörer inom branschen för att identifiera problem och hinder som motver-
kar att de bästa tekniska lösningarna används. Det prioriteras även att utföra studier 
av samverkan mellan tekniska system, IT, information och beteende. Visionen för 
temaområdet byggnader är att all energianvändning i bebyggelse ska vara effektiv 
och långsiktigt hållbar. Det har även upprättats ett antal effektmål fördelade på 
nyproduktion och det befintliga fastighetsbeståndet som ska uppnås innan utgången 
av år 2011. För nyproduktion är följande effektmål uppsatta: 
 
 1. Den totala energianvändningen för klimatisering per kvadratmeter ska 

reduceras med 25 % i samverkan med kraven på god inomhusmiljö. 

 2. Majoriteten av bostäder och lokaler ska utformas med utgångspunkt från 
ett livscykelkostnadsperspektiv. 

 3. Forskningen ska bidra till framtagandet av sex stycken demonstrerade 
koncept för byggnader och lokaler som saknar behov av värme och kyla 
för klimatisering inom sju år. 

För det befintliga fastighetsbeståndet har följande effektmål upprättas: 
 
 1. Den totala energianvändningen för klimatisering per kvadratmeter ska 

reduceras med 10 % i samverkan med kraven på god inomhusmiljö. 
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 2. 60 % av oljeförbrukningen ska ersättas med förnybart/långsiktigt hållbar 
energi. 

 3. Drift- och hushållsel ska reduceras med 1 % årligen. 

 4. El för uppvärmning och tappvarmvatten ska reduceras med 15 %. 

 5. Forskningen ska bidra till sex stycken koncept av ombyggda bostäder 
och lokaler som saknar behov av värme och kyla för klimatisering. 

Energimyndigheten är även inblandade i internationella samarbeten och då främst 
inom EU. Förutom forskning tillämpas även teknikupphandlingar för att få fram ny 
energieffektiva produkter. Detta har bland annat resulterat i nya energieffektiva 
luftrenare för tilluftsaggregat och resurseffektiva tappvarmvattenarmaturer, STEM 
(2005d). 

3.2 Upphandling med livscykelperspektiv 
I dagens läge finns det ett antal rapporter som visar att långsiktiga investeringar 
lönar sig. Trots detta används ett mer kortsiktigt tänkande vilket medför att fokus 
hamnar på att minimera byggkostnaden. Användandet av livscykelekonomiska 
analyser inom byggbranschen anses som bristfällig enligt Lundmark (2003). 
 
Upphandling med livscykelperspektiv tillämpas i dagens läge i viss mån. Detta 
enligt en rapport som är framtagen av en arbetsgrupp inom byggabo-dialogen, 
ByggaBo (2002). Rapporten grundar sig i en sammanställning av deltagarna i ar-
betsgruppen som är fördelade över olika aktörer med fastigheter i byggbranschen. 
Några av frågorna som utvärderades var: 

 1. Hur värderas långsiktighet och hållbarhet? 

 2. Varför gör man inte alltid det man själv ställer krav på? 

 3. Hur arbetar beställarledet med upphandlingsfrågor? 

De representerade företagens princip var att totalkostnaden skall vara ledande vid 
projektering samt att särskild vikt ska läggas på livscykelkostnader. För detta fanns 
dokument med tydliga mål hur den egna organisationen skall arbeta och vilka krav 
som ställs gentemot samarbetspartners med avseende på livscykelkostnader. Där-
emot saknades det tillräckligt utvecklade arbetsmetoder i de tidiga skedena i 
projekten hos vissa företag. Anledningen till detta var att det behövs mer kunskap 
och bättre utvecklade arbetsmetoder, ByggaBo (2002). 
 
Det är tyvärr inte varje projekt som följer företagens princip gällande totalkostnad 
och långsiktighet. Orsakerna till detta är varierande, bland annat så drivs byggpro-
jekt ofta under stark tidspress och det är många olika aktörer inblandade. 
Byggprojekt startar ibland med allt för kort tid för projektering vilket kan leda till 
problem i produktionen i form av oklarheter och motsägande uppgifter. Det kan 
också bli så att alla dokument inte följs upp och skjuts då tills nästa projekt och så 
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vidare. Ett annat scenario kan vara när ett projekt kostnadsberäknas tas det ofta 
hänsyn till framtida kostnader för drift och underhåll. Men när projektet ska hand-
las upp och anbudet överstiger den budgeterade summan resulterar det vanligtvis 
prutning. Vilket kan leda till att billigare alternativ vid själva upphandlingen väljs 
istället, ByggaBo (2002). 
 
De deltagande företagens rutiner gällande upphandling skiljer sig lite beroende på 
ägarform och fastighetsbestånd. Dock anses upphandlingen av konsulter som en 
viktig faktor eftersom de beslut som fattas i de tidiga skedena låser förutsättningarna 
för projektet. Framförallt för möjligheterna att åstadkomma energieffektiva lösning-
ar. Resultatet från det inledande skedet i projektet beror i stor utsträckning på 
konsulternas kompetens. Att fatta rätt beslut i projektenas inledande skede är fram-
förallt viktigt vid projektering av kontor och andra lokaler. Detta eftersom det blir 
allt kortare kontraktstider och snabb omsättning på hyresgäster. Detta bidrar till att 
material och installationer byts ut och därför inte uppnår sin egentliga livslängd. 
Framförallt för ytskikt i lokaler som sällan uppnår sin tänkta livslängd utan snarare 
sin så kallade modelivslängd. För att motverka detta används mer flexibla och 
robusta system  som exempelvis flyttbara väggar som inte påverkar golvbeläggning-
en, ByggaBo (2002). 
 
Några av de företag som är representerade i arbetsgruppen har börjat energidekla-
rera sina fastigheter för att uppnå en minskad energianvändning. I detta ingår att 
identifiera eventuella förbättringar och utföra LCC-kalkyl för varje byte som före-
slås. Det har även förekommit i flera fall att anbud handlats upp med avseende på 
livscykelkostnader, ByggaBo (2002). 

3.2.1 Identifierade hinder 
För att kunna åstadkomma långsiktighet och hållbarhet identifierade arbetsgruppen 
inom byggabo-dialogen de hinder som motverkar utvecklingen. Dessa hinder 
delades upp på områdena organisation, ekonomi, kunskap och teknik. Några av 
hindren kan ses nedan: 

Organisation: 
 - Byggprocessens traditionella struktur 

 - Bristande engagemang från ledningen 

 - Korta projekttider 

 - Uttrycket ”så har vi alltid gjort tidigare” 

Ekonomi: 
 - Tröskeleffekt vid investeringstillfället då kostnaderna ökar 

 - Skillnad mellan teori och praktik 

 - Olika ”plånböcker” för investering, drift samt underhåll 
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 - Svårigheter i att motivera nyinvesteringar trots långsiktig lönsamhet 

Kunskap: 
 - Bristande insikt om framtida värderingar inom samhället och affärslivet 

 - Inte tillräcklig kunskap mellan investering och driftskostnad hos led-
ning, medarbetare och leverantörer 

 - Låg kunskap om ekonomiska verktyg 

 - Bristande kännedom om befintlig kunskap 

Teknik: 
 - Svårigheter med att utföra LCC-beräkningar samt att följa upp 

 - Inte alltid utlovad prestanda på system och komponenter 

 - Stora krav på kompetens och organisation på grund av avancerad 
teknik 

Andra orsaker som nämns är att kostnader för drift och underhåll som tillhandahålls 
oftast är bristfälliga vilket kan leda till missvisande kalkyler. Även kortsiktiga mark-
nadskrav på avkastning medför hinder för att kunna generera långsiktig lönsamhet, 
ByggaBo (2002). Ett annat hinder kan vara att de investeringar som görs för att 
minska energianvändningen och underhållskostnaderna medför ett högre taxerings-
värde, Sterner (2002). Detta kan då resultera i att investeringen inte blir lönsam. 

3.2.1 ENEU-konceptet 
ENEU-konceptet är en metod för upphandling och projektering av energikrävan-
de utrustning där livscykelenergikostnaden tas med i bedömningen mellan olika 
investeringsalternativ. Den första upplagan av metodiken publicerades 1994 vid 
namn ENEU 94 och var riktad mot industrin. Året därpå utkom en version som 
riktade sig mot byggsektorn. Den tredje upplagan utkom vid namn ENEU 2000 
även kallat ”Kalkylera med LCC energi ”. Denna upplaga har modifierats med hänsyn 
till erfarenheter från användandet.  
 
ENEU 2000 är uppbyggt som ett modulsystem och omfattar handledning, juridik-
dokument, riktlinjer och blanketter för respektive teknikområde. Konceptet 
behandlar installationssystem som kyl, luftbehandling, belysning mm. De beräk-
ningar som utförs enligt ENEU 2000 behandlar främst investeringskostnaden och 
livscykelenergikostnaden. Men om möjlighet finns medtas även livscykelkostna-
derna för underhåll och andra miljöfaktorer än energi. Den totala kostnaden 
används sedan för att värdera inkomna anbud. 
 
De årliga kostnaderna under dess livslängd/brukstid nuvärdesberäknas och den 
totala livscykelkostnaden enligt ENEU 2000 beskrivs av ekv. 5. I normalfallet 
inkluderas endast investeringskostnaden och energikostnaden. 
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MiljöUnderhållEnergiTOT LCCLCCLCCgInvesterinLCC +++=    (5) 
 
För att utvärdera inkomna anbud används en värderingssumma som beskrivs enligt 
ekv. 6. Denna summa används av beställaren för att göra en ekonomisk utvärdering 
av anbuden. 
 

MiljöUnderhållEnergi LCCLCCLCCaAnbudssummsummaVärderings ⋅+⋅+⋅+= γβα  
 
          (6) 

Beställaren ges möjlighet att vikta kostnaderna för energi, underhåll och miljö med 
hjälp av faktorerna a , ß och ?. Värdet på dessa faktorer fastlägges innan anbudsför-
frågan skickas ut. Detsamma gäller för vilka system och komponenter som ska 
analyseras med hänsyn till livscykelkostnad. Entreprenören använder sig av de 
framtagna blanketter som finns för olika typer av utrustningar när beräkningarna 
genomförs. Dessa blanketter bifogas anbudsförfrågan och innehåller all information 
anbudsgivaren behöver. Anbudsgivarens beräkningar bilägges det normala anbudet. 
Detta fungerar sedan som underlag för den ekonomiska utvärderingen av inkomna 
anbud enligt ovan. Det tas även hänsyn till andra faktorer som leveranstid, service-
grad etc. vid det slutliga valet av entreprenör eller leverantör. 

 

3.3 Olika perspektiv 
Med olika perspektiv menas här framförallt kort- respektive långsiktigt perspektiv. 
Dessa är av stor betydelse inom bygg- och fastighetsbranschen då dess slutprodukt 
verkar över en betydande tidsperiod. 1980-talet lärde oss faran av kortsiktiga per-
spektiv för byggnader, Bejrum et al (1996).  
 
Om kort- respektive långsiktigt perspektiv ska definieras i tid måste hänsyn tas till 
vilken verksamhet och ändamål det ska gälla. I ett byggprojekt så kanske byggher-
ren har ett långsiktigt perspektiv som rör sig över hela byggnadens livslängd och ett 
kortsiktigt perspektiv på ett år eller två. Konsulterna i ett projekt kanske har ett 
långsiktigt perspektiv som sträcker sig från projektets programfas tills det att det är 
färdigställt. Byggentreprenörens långsiktiga perspektiv inom projektet kanske bara 
sträcker sig från upphandlingsskedet till färdigställandet vilket kan vara ett år eller 
två. 
 
Enligt Bejrum et al (1994) är långsiktiga perspektiv att föredra inom byggsektorn. 
Dock finns det ett antal hinder för att tänka långsiktigt. Bland annat så är det inte 
självklart att ett det anläggs ett tidsperspektiv bortom ens egen livslängd.  En annan 
orsak är att framtiden känns så osäker eller att kunskapen för att kunna uppskatta 
det inte finns. Sen är även de krav på ekonomiredovisning utformade så att det 
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fokuseras på räkenskapsåret som tidsperspektiv. Vilket kan leda till att de korta 
perspektiven smittar av sig, Bejrum et al (1994). 
 
Skillnader mellan olika aktörer och dess intressen tillsammans med de hinder som 
finns kan göra det svårt att implementera ett långsiktigt tänkande och få det att 
fungera. 

3.4 Energiprisets utveckling 
Fram till år 2030 uppskattas efterfrågan för den årliga energianvändningen i världen 
att öka med 1,7 % per år, STEM (2004). Detta tillsammans med ett skenande 
oljepris kommer det med stor sannolikhet inte bidra till att dagens prisutveckling på 
energi dämpas, snarare tvärtom. I diagram 4.1 visas prisutveckling för elenergi 
under perioden 1997-2005 beroende på konsumtion, SCB (2005). För en årlig 
konsumtion på 20000 kWh har elpriset stigit med 54,2 % under perioden 1997-
2005. Detta ger ett årligt medelvärde på prisutvecklingen med 5,56 %. Diagram 4.2 
visar att den största prisutvecklingen skedde under åren 2002-2004 vilket kan 
förklaras genom att tillrinningen i vattenmagasinen var dålig. Detta resulterade då i 
dyrare produktionsmetoder för framställning av elenergi, STEM (2005b). 
 

Prisutveckling på el för hushåll 1997-2005
(inkl skatt och moms)

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0

19
97

199
9

200
1

200
3

20
05

Öre/kWh

3500 kWh

7500 kWh

20000 kWh

Inflation 1997-2005

Nominell prisutveckling 5,56
%/år

 

Diagram 4.1 Prisutveckling på el för hushåll åren 1997-2005. Priserna inkluderar skatt och moms. 

I diagram 4.2 visas den nominella prisutvecklingen i procent samt fördelningen 
mellan real prisutveckling och inflationen under perioden 1997-2005. Utifrån de 
ingående värdena i diagrammet kan medelvärdet på den reala kalkylräntan för 
perioden 1997-2005 bestämmas till 4,5 % och inflationen till 1,1 %. Vid använd-
ning av denna reala utveckling i tabell 2.1 fås en betydligt större differens mellan 
investeringsalternativen.  



3. NULÄGET 

24 

Prisutvekling i procent

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

199
7

199
9

20
01

200
3

%

Real prisutveckling

Inflation enligt KPI

Medelvärde för Nominell
prisutveckling 5,56%

 

Diagram 4.2 Medelvärde för prisutvecklingen med hänsyn till inflationen under perioden 1997-2005. 

3.5 Material- och systemval 
Val av material och olika system vid ny- och ombyggnation är av stor betydelse för 
byggnadens totala lönsamhet. Faktorer som drift, underhåll och estetik är sånt som 
måste beaktas vid byggnation. Dessa faktorer avgör vilken livslängd som varje 
enskild byggnadsdel kommer att uppnå.  

3.5.1 Klimatskal 
Med klimatskal menas golv, väggar och tak som har till uppgift att skärma av utek-
limatet på ett sådant sätt att en behaglig och hälsosam inomhusmiljö uppnås. Detta 
samtidigt som energihushållningen är bra och de yttre klimatbelastningarna behärs-
kas.  

3.5.1.1 Isolering 

Mängden isolering i en byggnad har en direkt effekt på energihushållningen. En 
ökad isoleringsmängd är främst motiverad vid nybyggnation men även vid större 
ombyggnationer där klimatskalet åtgärdas. Den största effekten av ökad isoleringen 
fås via takbjälklaget där även lönsamheten är mest märkbar. En påtaglig effekt fås 
även vid ökad isolering i grund och väggar. Dock blir lönsamheten märkbar först 
på lite längre sikt. 
 
Utöver energibesparingen vid ökad isolering uppnås även en ökad komfort i form 
av en tätare byggnad. Dessutom minskar värmebehovet vilket medför att en mind-
re effekt på uppvärmningssystemet kan tillämpas som i sin tur leder till en 
kostnadsbesparing i investeringstillfället. Det ska även tilläggas att effekten av köld-
bryggor minskas vid ökad isolering. 

3.5.1.2 Fönster 

Fönster har liksom isolering en betydande effekt på energihushållningen. Vid val av 
fönster är det viktigt att veta vilken värmegenomgångskoefficient (U-värde) det har 
och vilket material fönsterkarmen är av. Ett energieffektivt fönster har ett U-värde 
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runt 1,0 W/m2K och är ungefär dubbelt så effektivt som ett vanligt treglasfönster. 
Det finns fönster som har ett lägre U-värde än 1,0 W/m2K men för dessa finns det 
risk att utvändig kondens uppstår. För att undvika detta rekommenderas det att U-
värdet på glaset inte får understiga 0,8 W/m2K, STEM (2005a). 
 
Valet av material på fönsterkarm är av stor betydelse ur underhållssynpunkt. Detta 
eftersom ett träfönster exempelvis måste målas om inom en period av 10-15 år. 
Detta behov kan reduceras genom att välja mer underhållsfria fönster i plast eller en 
träkarm med ytskikt av aluminium. Till detta bör dock de estetiska värderingarna 
beaktas. 
 
Energieffektiva fönster medför en ökad investeringskostnad men resulterar oftast i 
en minskad driftkostnad i form av en energibesparing. Dessutom fås samma effekt 
här som vid ökad isolering att effekten på uppvärmningssystemet kan minskas. 
Energieffektiva fönster minskar även risken för att kallras uppstår vilket bidrar till 
en bättre inomhusmiljö i form av ökad komfort, STEM (2005a). 

3.5.1.3 Utvändiga ytskikt 
Vid val av utvändiga ytskikt är det framförallt underhåll och estetik som är viktigt 
förutsatt att dess funktion uppfylls. Men det bör även tas hänsyn till vilken livslängd 
materialet har. När det gäller fasad har de flesta material en väldigt lång livslängd. 
Det som skiljer dem åt är behovet av underhåll. En tegelfasad är i princip under-
hållsfri under sin livslängd till skillnad mot en träfasad som måste målas om vart 10 
år. Därtill kanske estetiken talar för en putsad fasad som i jämförelse med en träfa-
sad kräver mindre underhåll. En träfasad medför ungefär den dubbla 
underhållskostnaden jämfört med andra material, men har en mindre investerings-
kostnad, Bejrum et al (1996). 
 
När det gäller takmaterial är det framförallt dess livslängd och estetik som är viktig 
förutsatt att dess funktion uppfylls. Ett billigt alternativ är papptak men det har 
dock en kortare livslängd än plåt och tegel och kräver därför en omläggning inom 
25-30 år, Bejrum et al (1996). 

3.5.2 Installationer 
Andelen installationer i våra byggnader ökar hela tiden och utgör en allt större del 
av de totala bygg- och driftkostnaderna. År 1950 stod installationerna för 10 % av 
den totala byggkostnaden i bostäder och lokaler. Samma siffra år 1990 är 20% och 
30% för kontor. Detta medför att val av och utformning av installationer utgör en 
allt viktigare faktor, ByggBo (2002). 

3.5.2.1 Luftbehandlingssystem 

Ventilation i äldre byggnader bygger på principen självdrag. Självdrag fungerar på 
så vis att luften transporteras genom otätheter i klimatskalet och ventiler. Denna 
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princip är dock inte tillämpbar i samma utsträckning i dagens byggnader eftersom 
de byggs för att undvika läckage. Därför är ventilation en viktig del för att uppnå 
en god inomhusmiljö och en mer hållbar byggnad. Det finns ett antal olika system 
för ventilation som mekanisk frånluft (F) eller mekanisk från- och tilluft (FT). 
Nackdelen med dessa är att de inte tar till vara på den värmeenergi som finns att 
tillgå i frånluften. Därför är det lämpligt att kombinera ett F- och FT-system med 
någon sorts värmeåtervinning. Det går att återanvända ända upp till 80 % av vär-
men i luften, IVA (2002). Några exempel på värmeåtervinning är värmeväxlare 
och värmepump. Värmeväxlaren används i samband med ett FT-system där vär-
men i frånluften överförs till den kallare tilluften. Detta system kallas även för FTX. 
Vid användning av en värmepump bygger ventilationssystemet på frånluft där 
energin återanvänds och återförs till byggnadens vattenburna värmesystem eller 
tappvarmvattensystem. Detta system kallas för FVP och går även att kombinera 
med FTX för att uppnå en ökad återvinning av energin (FTX+VP), Torssell 
(2005). 
 
Valet mellan FVP och FTX beror på olika faktorer som underhåll, drift, geografi, 
och kostnad. Dessutom måste hänsyn tas till vilka behov användaren har och ut-
formning av byggnaden, Torssell (2005) 

3.5.2.2 Belysningssystem 
Belysning står för cirka 20 % av elanvändningen i bostäder och 25 % i lokaler. 
Valet av ljuskälla beror dock inte bara på energianvändning utan vilken livslängd 
ljuskällan har. Livslängden på ljuskällor varierar mellan 1000 och 10000 timmar 
beroende på om det är en vanlig glödlampa eller en lågenergilampa. En normal 
drifttid för belysning i hushåll ligger på ungefär 2000 timmar per år. Detta ger för 
en byggnad med livslängden 60 år och en normal drifttid för belysningen. Att en 
vanlig glödlampa byts ut cirka 120 gånger medan en lågenergilampa endast byts ut 
11 gånger. Det finns även möjlighet att minska den årliga drifttiden med hjälp av 
närvarostyrning och på så sätt även förlänga livslängden på ljuskällan, IVA (2002). 
 
En annan del som är viktig är valet av belysningsarmaturer och då framförallt i 
lokaler. Där högfrekvensdriftdon i lysrörsarmaturer haft en stor inverkan på energi-
användningen för belysning. Belysning leder även ofta till ett oönskat 
värmeöverskott i framförallt lokaler. Detta erfordrar ett onödigt högt ventilations-
flöde eller ett ökat behov av kyla som leder till en ökad energianvändning. Detta 
kan då motverkas delvis genom att använda mindre energikrävande ljuskällor, IVA 
(2002). 

3.5.2.3 Värmesystem 
Att välja värmesystem är inte lätt då det finns en uppsjö av olika system som även 
går att kombinera med varandra. En viktig faktor vid val av system är känsligheten 
mot prisvariationer. System som är beroende av elenergi som exempelvis direkt-
verkande el påverkas i stor grad vid prisökningar på energi, Larsson et al (2003). 
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Valet av en elpanna medför även det en stor känslighet mot prisökningar. Det 
positiva i det fallet är att radiatorsystemet redan finns. Detta minskar då kostnaden 
vid ett eventuellt byte mot eller kombination av en annan energikälla. Ett flexibelt 
val av värmesystem kan vara att välja någon form av förbränningspanna där energi-
slag som olja, gas och pellets går att använda. Detta gör det möjligt att växla mellan 
de olika energislagen efter dess prisvariationer. Dock medför detta en ökad arbets-
insats och eventuellt en ökad kostnad för ägaren/brukaren.  
 
Något som framförallt används mycket i småhus är värmepumpar av olika slag. 
Dessa kan medföra en hög investeringskostnad men medför en lägre driftkostnad. 
Värmepumpen omvandlar lågvärdig energi till högvärdig energi genom olika källor 
som exempelvis luft, jord, berg, vatten och sol. Nackdelen med värmepumpar är 
dess skadefrekvens där det vanligtvis är kompressorn som krånglar, Torssell (2005). 
 
Ett alternativ med lång livslängd och som är relativt underhållsfritt är fjärrvärme. 
Fjärrvärme har en hög investeringskostnad men medför en lägre driftskostnad. 
Nackdelen med detta är att det måste finnas tillgång till ett fjärrvärmenät och att 
det inte finns någon möjlighet att välja mellan leverantörer, Larsson et al (2003). 
Det finns även möjlighet att kombinera fjärrvärme med en värmepump som exem-
pelvis använder en solfångare som värmekälla, Warfvinge (2005). 

3.5.3 Tappvarmvatten 
Tappvarmvattnet står för cirka 10-20 % av energianvändningen beroende på boen-
deform. En åtgärd för att minska användningen är att använda resurseffektiva 
engreppsblandare. En annan är att använda effektiva varmvattenberedare som är 
tillräckligt isolerade, IVA (2002). Det går även att tillämpa tidigare nämnda meto-
der som värmepumpar av olika slag för att minska energianvändningen. Detta 
genom att värmepumpen är kopplad till både uppvärmningssystemet och tapp-
varmvattensystemet. Det finns även möjlighet att förvärma det blivande 
tappvarmvattnet via en spillvarmvattenvärmeväxlare och på så sätt ta reda på den 
värmeenergi som finns i spillvattnet. 

3.5.4 Vitvaror 
När det pratas om vitvaror är det framförallt dess energianvändning som nämns. 
Apparater står nämligen för 15 % av den totala energianvändningen i befintliga 
bostäder där vitvaror står för den större delen. De apparater som kräver mest el-
energi är kyl och frys men det är även de som har störst besparingspotential. Alla 
vitvaror som säljs på marknaden ska sedan 1995 vara EU-märkta efter energieffek-
tivitet i sju klasser från G till A, där A är energieffektivast. Om den modernaste och 
energieffektivaste utrustningen på marknaden används skulle det minska använd-
ningen av hushållsel med uppåt 40 %, IVA (2002). 
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4. INTERVJUSTUDIE 

4.1 Genomförande 
Intervjuerna som genomfördes var till antalet 8 stycken och var av formen kvalita-
tiva intervjuer, se avsnitt 1.5.1. Intervjuerna genomfördes som enskilda intervjuer. 
Till dessa intervjuer togs en frågemall fram som bygger på ett antal ämnesområden 
innehållande ett antal frågor, se bilaga A. Ämnesområdena var uppdelade enligt 
följande: 
 

- Intervjupersonens bakgrund och erfarenheter 

- Livscykelekonomiska modeller 

- Dagens användning 

- Framtida användning 

- LCE i upphandling 

- Entreprenadformens inverkan 

- Energideklaration 

- Bransch- och intresseorganisationernas påverkan 

Till detta ställdes några avslutande frågor där intervjupersonen fick en möjlighet att 
göra tillägg eller kommentera frågorna. För att underlätta analyseringen av inter-
vjuerna dokumenterades dessa med hjälp av ljudinspelning, för att sedan skrivas ner 
och redovisas i ett matrissystem. 

4.2 Intervjuobjekten 
Valet av intervjupersoner grundar sig på att angripa ämnet för studien från olika 
synvinklar. Därför valdes intervjupersonerna efter ett antal olika kriterier. Dessa 
kriterier var att ägandet skulle variera och att de skulle inneha någon sorts ledande 
befattning samt vara delaktiga i byggprojekt av någon form. Varierat ägande gäller 
främst för beställare där ägandet är fördelat på kooperativt, kommunalt och privat. 
Ägandeformen för entreprenören är privat.  
 
Intervjupersonerna är fördelade på fem beställare och tre entreprenörer, där entre-
prenörerna är internt i Skanska i olika bolag. Nedan finns en kort beskrivning av 
varje enskild intervjuperson. 
 
Intervjuperson 1: Har en bakgrund som entreprenör där han arbetat som arbets-
ledare, platschef, projektingenjör och inköpare. Efter det började han jobba som 
projektledare för ett större kooperativt ägt fastighetsföretag. Där är han för nuva-
rande chef för byggavdelningen i nordöstra Götaland. 
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Intervjuperson 2: Har jobbat inom bostadssektorn i 30 år där han bland annat 
arbetet med bostadsfinansiering och bostadsadministration. Han har tidigare arbetet 
i ett större entreprenörföretag som byggherre där han skapat nya projekt och leve-
rerat bostadsrättsföreningar. Sedan ett år tillbaka är han Vd för ett kommunalt 
fastighetsföretag. 
 
Intervjuperson 3: Har arbetat som arbetsledare på en mekanisk verkstad i 12 år 
för att sedan börja arbeta på ett kommunalt fastighetsföretag i fem år. Men har 
sedan 1996 arbetat som förvaltare i ett privat fastighetsföretag där han även är 
arbetsledare för ett antal fastighetsskötare. 
 
Intervjuperson 4: Har en bakgrund inom entreprenadsidan där han har arbetat 
med allt från bostäder till lasarett och industrier. Arbetar för nuvarande som bygg-
chef i ett kooperativt fastighetsföretag. Där han är avdelningsansvarig och arbetar 
framförallt med nybyggnation och ombyggnation. 
 
Intervjuperson 5: Har en bakgrund som gymnasieekonom samt 20 poäng eko-
nomi och juridik. Efter avslutade studier startade han sitt eget fastighetsföretag 
1987. Företaget är ett litet familjeföretag med ett fastighetsbestånd på 35 000 m2 
varav 20 000 m2 är bostadsyta och resterande delen kontorsyta. Har posten som 
VD och arbetar för närvarande med två stora byggprojekt. 
 
Intervjuperson 6: Har jobbat inom Skanska sedan 1987 och har arbetat med 
framförallt bostäder hela tiden. De sista 10 åren har arbetsuppgifterna i huvudsak 
bestått av projektutveckling. Arbetar för nuvarande som affärsutvecklare och är 
med från att skaffa mark till försäljning.  
 
Intervjuperson 7: Har arbetat som VVS-konsult i 14 år innan han började på 
Skanska för 9 år sedan. Arbetar för nuvarande som teknik och konceptansvarig 
inom installation och energi. Nuvarande arbetsuppgifter är att fungera som stöd 
och support till byggorganisationen samt att ta fram standarder och rekommenda-
tioner. Arbetar även med olika utvecklingsfrågor.   
 
Intervjuperson 8: Har arbetat inom byggbranschen större delen av sin yrkesverk-
samma tid. Har bland annat haft eget företag och hållit på med fastigheter. För 
nuvarande arbetar han som kalkylingenjör på ett stort byggföretag.   

4.3 Resultat  
Intervjuerna sammanfattades i matrisform där den ena omfattar intervjuperson ett 
till fem, se tabell 4.1. Den andra matrisen omfattar intervjuperson sex till åtta, se 
tabell 4.2. Intervjupersonerna har delats upp på det viset att de som tillhör Skanskas 
olika interna bolag har placerats i en enskild matris. Detta för att ge en bättre över-
sikt och en tydlig indelning.  
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Intervjupersonerna är alla inblandande på något sätt i byggprojekt. Spridningen 
mellan dem är stor och täcker upp en stor del av byggprocessen. Merparten av 
intervjupersonerna är med helt eller delvis från det att tomten inhandlas till det att 
byggnaden är färdig för inflyttning. Medan intervjuperson 3 huvudsakligen är 
inblandad i förvaltningsskedet. Två av intervjupersonerna har dessutom ett övergri-
pande ansvar för verksamheten i form av verkställande direktör. 
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Tabell 4.1 Intervjumatris med intervjuperson 1-5. 

Intervjumatris Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 Intervjuperson 5 

Arbetsuppgifter 
 

Chef för byggavdelningen i 
nordöstra Götaland. Är delaktig i 
de tidiga skedena i ett projekt. 
Leta mark och ta fram ett bra 
projekt och en bra ide för att 
sedan förverkliga den och lämna 
över det till en projektledare. 

Arbetar som Vd för ett kommu-
nalt bostadsföretag. Har det 
övergripande ansvaret för 
organisationen. 

Arbetar som förvaltare vilket 
medför ekonomiskt ansvar för sin 
avdelning. Fungerar även som 
arbetsledare för ett antal fastig-
hetsskötare. Arbetar också med 
att handla upp och leda projekt 
upp till en miljon.  

Arbetar som byggchef och är 
avdelningsansvarig. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter är ny- och 
ombyggnation men arbetar även 
med framtagning av handlingar 
och genomför upphandlingar. 

Ekonomisk bakgrund. Är Vd i 
sitt eget företag. Arbetar 
huvudsakligen med ekonomi och 
upphandlingar.  

Byggprojekt 
 

Arbetar uteslutande med 
bostäder i olika ägandeformer, 
framförallt bostadsrätter. Anser 
att det är intressant att vara med 
i hela processen, från idé till 
färdig produkt. 

Arbetar framförallt med hyresrät-
ter men även lokaler. Anser att 
det intressanta med byggprojekt 
är att det gäller att tänka efter 
före. 

Jobbar med hyresrätter och 
lokaler. Anser att personkemin är 
viktig vid löpande jobb samt 
tilliten mellan beställare och 
entreprenör. 

Arbetar med bostäder i form av 
bostadsrätter. Anser att det är 
kreativiteten som driver en hela 
tiden och att det är det som gör 
att det är kul att hålla på med 
byggnation.  

Arbetar med bostäder i form av 
hyresrätter samt även lokaler. Är 
mer delaktig i de ekonomiska 
bitarna. 

Olika perspektiv 
 

Kort perspektiv är det närmsta 
året. När det gäller att skapa 
projekt ligger den långsiktigt 
planeringen på 3-5 år. Sedan 
upprättas en ekonomisk plan 
vid bildandet av en bostadsrätts-
förening som sträcker sig 11 år 
framåt. 

Anser att ett långt perspektiv i 
samband med byggnation och 
fastigheter är 30 år. Ett kort 
perspektiv är upp till ett år. Där 
emellan finns det ett antal 
medellånga perspektiv. 

Tillämpar främst korta perspektiv 
i form av avhjälpande underhåll. 
Planerat underhåll läggs i 
budgeten inför nästkommande 
år.  

Anser att ett kort perspektiv är 
inom ett par år. Tycker att det  
långa perspektivet bör åtminsto-
ne vara 6-10 år. 

Anser att det korta perspektivet 
är ett halvår framåt och det långa 
3-4 år. Ser dock sitt ägande 
längre än 5 år. Vid renovering 
och ombyggnation används ett 
längre perspektiv på ända upp till 
15 år. 

Beställar- och för-
valtningsorganisation 

De är uppdelade på två 
affärsområden som är fristående 
från varandra. Det pågår ett 
förändringsarbete nu för att öka 
samarbetet i de tidiga skedena. 

Det är uppdelat på två delar med 
en byggchef och en förvaltnings-
ansvarig. Samarbete till viss del 
beroende på projekt. 

Vi är en förvaltande organisation 
med främst löpande jobb. Större 
projekt handhar en projektledare 
hos oss.  

Uppdelat på en byggavdelning 
och en förvaltningsavdelning. 
Samarbete gällande erfarenhets-
utbyte är litet dock finns det 
mycket förvaltarkompetens inom 
byggavdelningen som beaktas vid 
upphandling av nya projekt. 

Vi är ett litet företag vilket gjort 
att det delats upp individuellt. 
Dock är alla delaktiga i större 
beslut. 

Livscykelekonomiska  
modeller 
 

Känner inte till dessa begrepp 
och har inte kommit i kontakt 
med det.  

Har inte kommit i kontakt med 
det tidigare och inte sett något 
sådant ekonomiskt verktyg. 

Känner till begreppet LCC och 
har tillämpat det lite grann och 
då med hjälp av konsulter. Har 
använt det i samband med 
energikostnader för att få en 

Känner till det och pratar mycket 
om det. Används framförallt i 
samband med upphandling av 
installationer då det är lätt att 
mäta.  

Känner till begreppet och är då 
bekant med LCA. Har dock valt 
att inte satsa på de åtgärderna än. 
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investering med billigare drift. 
 

LCE i upphandling 
 

Ställer sig positiv till det. Anser 
även att det är positivt att detta 
används av entr eprenören. En 
möjlig förhöjd anbudssumma 
kan tolereras till viss del om det 
kan motiveras. Osäker på om 
garantier på sådana kalkyler är 
möjligt men tacksam om det 
gick. 

Det går ju att presentera i ett 
sidoanbud där entreprenören 
beskriver hur det kan ge lägre 
kostnader på sikt och vara bättre 
för miljön. Risken är dock att 
det kan sorteras bort. Längre 
garantitider kan ge en ökad 
långsiktighet.  

Några garantier finns det väl inte 
egentligen. Det är väl energibiten 
det går att räkna på.  

Anser att det vore oerhört 
positivt om det skulle användas 
av entreprenören. Att få igenom 
en högre anbudssumma är dock 
väldigt svårt för oftast är det 
tyvärr kostnaden på sista raden 
som avgör. När det gäller 
garantier ska det vara något som 
är grepp- och mätbart och inte 
överstiga 5 år. 

 

Entreprenadformens 
inverkan 
 

Val av entreprenadform beror 
mycket på var man lägger 
ansvaret. Om vi vill ta ansvaret 
blir det bättre att välja en delad- 
eller general-entreprenad. Vid 
användning av LCE i ett kort 
perspektiv så skulle det nog bli 
fler entreprenader på färdiga 
handlingar. 

En partnering som fungerar 
exemplariskt skulle jag rent 
spontant säga, att den lämpar sig 
bättre än andra.  

Om LCE skulle användas så bör 
det vara i en totalentreprenad för 
att kunna hålla ihop det och lova 
något. Det är svårt att ställa krav 
på varje enskild arbetsgrupp. 

Valet av entreprenadform har 
oerhört stor inverkan på 
användandet av LCE. Den rena 
totalentreprenaden ger nästan 
aldrig något utrymme för LCE. 
Ska detta innefattas ska det vara 
på färdiga handlingar typ 
generalentreprenad. 

Det finns nog fördelar med både 
styrda entreprenader och typ 
totalentreprenader. Valet faller 
dock på en delad entreprenad där 
det går att styra själv lite mer.  

Energideklaration 
 

Det kommer inte att påverka 
oss så mycket. Vi har haft de 
där målen hela tiden. Deklara-
tionen fyller nog en större 
funktion på befintliga bostads-
rättsföreningarna, för de 
bostäder som byggs idag klarar 
de kraven. 

Vi har redan ett sorts par tnerskap 
med Siemens som nu genomlyser 
våra fastigheter gällande energi-
användningen. Vi ligger så pass 
väl med redan. För vår del 
kommer den inte ge någon extra 
stimulerande effekt. Ser energi-
deklarationen mer som en 
formalitet som måste göras. 

Vi gör energiuppföljning varje 
månad som sedan jämförs med 
föregående år. Vi jobbar med det 
hela tiden då energin idag är 
väldigt dyr. Någon större effekt 
får den nog inte, såvida inte 
styrmedel som skatter och 
liknande tillämpas.  

Förstår idén och den är inte 
tokig. Men det är lite att skjuta 
över målet. Tycker att vi redan 
har instrumenten för detta idag. 
Vi vet redan idag vilken 
energiåtgång varje byggnad har, 
det som saknas lite är analysen 
som deklarationen tar upp. Detta 
skapar mer en ny yrkeskår som 
kostar mer än vad det smakar.  

Energikostnaden följs upp 
kvartalsvis och de åtgärder som 
behöver göras för att sänka 
kostnaden görs ändå. För vår del 
kommer det inte ge någon effekt 
mer än att bidrar till ökad 
byråkrati. 

Bransch- och intres-
seorganisationer 
 

Anser att branschorganisationer 
är bra. Tror det måste finnas 
organisationer som bryter lite av 
konkurrenssituationen. 

Organisationer har en viktigt roll 
vad gäller attityder och och är 
samtidigt en förebild. Ett bra 
organ att samla erfarenheter i och 
dra slutsatser. 

Har inget speciellt att göra med 
sådan då vi inte är engagerade i 
någon sån organisation. 

Vet inte så mycket om dem, men 
som system kan sådana här 
organisationer sprida kunskap. 

Det är sällan det ger något 
tillbaka som motsvarar den 
kostnad som det är att vara med. 
Känns ibland som det betalas för 
att hålla ett gäng sysselsattta. 
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Tabell 4.2 Intervjumatris med intervjuperson 6-8. 

Intervjumatris Intervjuperson 6 Intervjuperson 7 Intervjuperson 8 
Arbetsuppgifter 
 

Arbetar som affärsutvecklare inom projektutveck-
ling och är med från att skaffa mark till försäljning. 
Arbetar med bostäder i de tidiga skedena och till 
viss del även produktionsfrågor.  

Arbetar som teknik och konceptansvarig inom installa-
tion och energi. Fungerar som stöd och support till 
byggorganisationen och tar fram standarder och 
rekommendationer. Arbetar övergripande med energi 
och utvecklingsprojekt. 

Arbetar som kalkylingenjör och då inom husbyggna-
tion.  Den främsta uppgiften är att ta fram anbud. 

Byggprojekt 
 

Arbetar med nyproduktion av bostäder i olika 
ägandeformer. Anser att det är intressant att 
bestämma vad det ska vara för produkt på de olika 
tomterna. Att vara med att skapa och arbeta 
tillsammans med arkitekten och andra aktörer. 

Arbetar med nyproduktion av bostäder och lokaler i de 
tidiga skedena. Tycker att det speciella med byggprojekt 
är att förenkla och ordna till saker och ting.  

Arbetar med husbyggnationer i olika format och 
ändamål.  Anser att det är speciellt intressant med 
ombyggnad och tillbyggnad av äldre fastigheter. Där 
det sker en förädling av det gamla.  

Olika perspektiv 
 

Anser att ett kort perspektiv är garantitiden 2 år och 
ett långt perspektiv är byggnadens livslängd. Vid 
upprättandet av bostadsrättsföreningar görs det en 
driftskostnadskalkyl på 11 års. 

Vid miljö, LCC-analyser och LCC-upphandlingar tittas 
det på 25 år. Det kallar vi långt perspektiv för installa-
tioner. Sen har byggnaden en lägre livslängd så stommen 
räknas på 50 år. Kort sikt är sånt som har att göra med 
service och underhåll. 

Anser att förvaltningen är långsiktig medan byggandet 
är kort. Men menar även att byggandet sker med ett 
långt perspektiv då dess livslängd är lång. 

Beställar- och för-
valtningsorganisation 

  
 
 
 
 
 

 

Livscykelekonomiska  
modeller 

Känner till begreppet, men tyvärr så räknar inte vi 
så mycket på det där i våra projekt. 

Känner till begreppet och använder det löpande. 
Luftbehandlingsaggregat handlar vi standardmässigt upp 
med LCC. 

Känner till begreppet men använder sig inte av det i 
sitt arbete.  

LCE i upphandling 
 

Anser att de ska in i anbudsskedet om de ska få 
någon verkan. Bör finnas någon modell att jobba 
efter. Det måste ju gå att jämföra. Tycker det är 
svårt att ha garantitider som är längre än 5 år. Det 
måste nog finnas parametrar från början som man 
visar att man uppfyller. 

Tillämpar LCC-upphandling för vissa produkter. Anser 
att om det skapas rutiner för detta går det ganska snabbt 
att ta fram förslag som går att lämna i ett anbud. Om det 
kunde tecknas ett funktionskontrakt där sälja-
ren/byggaren har ett funktionsansvar i 10 år skulle det 
underlätta användningen av LCC. Om det inte går att 
garantera att det blir billigare är frågan hur verkningsfullt 
det blir.  
 
 
 

Anser att om det ska användas så ska det göras i 
projekteringsstadiet för att få någon verkan. När det 
kommer till anbudsskedet så är det för sent att påverka. 
Anser att det är möjligt att lämna garantier på LCE. 
Men anser att huvudsaken är att det går att påvisa hur 
det är. 
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Entreprenadformens 
inverkan 

Anser att om det byggs upp ett regelverk kring detta 
spelar det ingen roll om det är en general- eller en 
totalentreprenad. Föredrar dock totalentreprenader 
där funktionsansvaret läggs på den som projekterar 
och bygger. 

Anser att valet av entreprenadform inte spelar så stor 
roll. Men skulle inte våga som beställare att LCC-
upphandla en hel byggnad med endast några få funk-
tionskrav.  
 
 

Om det ska finnas möjlighet att påverka i anbudsske-
det bör det vara en totalentreprenad.  Anser att detta 
bör vara med i ett tidigt skede där det går att resonera 
om det som i någon sorts samarbetsavtal. 

Energideklaration Anser att det som energideklarationen innebär i 
princip redan görs i dagens läge. Tror att effekten 
kommer att bli att fokus på detta ökar och att det 
blir ett ämne det pratas om. 

Eftersom vi har energisystem och räknar ut siffrorna i 
projekteringsstadiet är de färdiga att lämna över till 
energideklaranten. Därför påverkar det inte oss så 
mycket. Tycker inte att alla byggnader ska deklareras. 
Utan det ska finnas någon grovmetod att gallra ut de 
dåliga byggnaderna och sedan sätta in resurserna på 
dessa. Ser positivt på energideklarationer och att det 
satsas på dessa frågor. 

Anser att energideklarationen är bra och tror den 
kommer att ge effekt på lång sikt. Tror att denna 
endast kommer att förekomma och påverka totalent-
reprenader. Men ser inte något problem i att ta fram 
en sådan mer än att det påverkar i form av en kostnad. 

Bransch- och intres-
seorganisationer 

Anser att de är lite anonyma. För att vara i bran-
schen når de inte ut riktigt. 

Det behövs mer samverkan och mer samsyn i byggbran-
schen. Men det får inte gå för långt. För går det riktigt 
långt är det ingen som vågar göra något annorlunda.  

Anser att dom är bra men tycker även att det inte 
händer så mycket. 
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5. ANALYS 

5.1 Dagens användning av livscykelekonomiska modeller 
Kännedomen om livscykelekonomiska modeller varierade mellan intervjuperso-
nerna. Allt från dem som tillämpade det ofta till dem som inte kände till begreppet 
alls. Det var fem stycken av intervjupersonerna som kände till begreppet, varav 
intervjuperson 3 har använt det vid några enstaka tillfällen men menar att det inte 
är något de arbetar aktivt med i organisationen. Intervjuperson 4 och 7 använder 
det löpande i sitt arbete. De som använder det i sitt arbete arbetar främst med LCC 
och alla är positivt inställda till det.  
 
De tre intervjupersonerna som har använt LCC i sitt arbete har främst tillämpat det 
på installationer som luftbehandlingsaggregat, kylsystem, undercentraler etc. Men 
det används även på andra byggnadsdelar som exempelvis fönster. Några av anled-
ningarna till varför det användes främst på installationer var att det är mätbart och 
lätt att jämföra. En annan åsikt var att det fanns en stor besparingspotential för 
installationer. 
 
När det gäller svårighetsgraden för tillämpandet av LCC skiljer sig svaret något 
mellan intervjuperson 4 och 7. Intervjuperson 4 menar att det inte är så invecklat 
men att det behövs utbildning för att få en förståelse för begreppet och dess till-
lämpning, medan intervjuperson 7 menar att det inte är helt lätt att bedöma 
resultatet. Dock medger denne att det handlar om att förenkla beräkningarna för att 
underlätta arbetsgången. 

5.2 Livscykelekonomiska modeller i upphandlingsskedet 
Livscykelekonomiska modeller i upphandlingsskedet nyttjas endast av intervjuper-
son 4 och 7. Under intervjuerna ställdes frågan om användningen av LCE i 
anbudsskedet vilket gav ett positivt gensvar, där det gavs positiva reaktioner på om 
entreprenören använder detta i anbudsskedet. Frågan om dess betydelse mynnade 
ut i ett liknande svar från alla intervjupersoner att den initiala kostnaden har väldigt 
stor betydelse. Intervjuperson 1 medgav att det finns en viss tolerans i anbudssum-
man om det kan motiveras med bra argument. Detta medger även intervjuperson 4 
till viss del, men menar även att det är svårt att få igenom en högre anbudssumma 
och få den till en fördel. Intervjuperson 4 menar även att det kan finnas möjlighe-
ter att föreslå alternativa lösningar och utföranden som medför en bättre produkt 
utan att det resulterar i en högre initial kostnad. Intervjuperson 7 säger att det 
måste finnas en hävstångseffekt på de satsade pengarna. Om det satsas på en högre 
initial kostnad måste det ge en vinst på minst lika mycket ur ett livscykelperspektiv.  
Intervjuperson 8 anser att det inte finns resurser och att det inte är lönsamt att 
använda LCE i ett byggentreprenörföretag. Det är först när det ställs krav på detta 
som det kan finnas resurser för det. 
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”Det är ju människor som bara ser på sin egen verksamhetstid, man ser inte tillräckligt långt 
fram.” (I4) 
 
När det gäller garantier på upphandlingar innehållande livscykelekonomiska mo-
deller råder det varierade meningar. Intervjuperson 1 och 3 anser att det är osäkert 
om det går att lämna sådana garantier, medan intervjuperson 7 ställer sig frågande 
till hur verkningsfullt det är om en billigare drift inte kan garanteras. Den föreslag-
na garantitiden varierar mellan 5-10 år, där intervjuperson 4 och 6 anser att den 
inte bör vara längre än 5 år. Eftersom de som hade anknytning till projektet med 
stor sannolikhet inte finns kvar efter 10 år. Ur intervjuerna framkom det även lite 
olika förslag på hur denna garanti kan utformas. Intervjuperson 5 ansåg att den 
skulle fungera som en sorts försäkring som ett försäkringsbolag ställde ut till bygg-
företaget, där byggföretaget hade någon sorts åtgärdsplan om det skulle avvika från 
det utlovade. Åtgärdsplanen ska då fungera som en kompromisslösning där de 
inblandade delar på kostnaden för åtgärderna där exempelvis entreprenören står för 
70 % och beställaren för den resterande delen. Intervjuperson 7 ansåg att ett sorts 
funktionskontrakt bör skrivas med byggentreprenören. Där byggentreprenören har 
ett funktionsansvar som löper över 10 år och garanterar en årlig driftskostnad. 
 
Intervjuperson 7 anser även att en LCC-besiktning bör genomföras vid färdigstäl-
landet. En funktionskontroll där aggregat och styr- och övervakningssystem 
kontrolleras för att se att de fungerar som de ska och att hitta eventuella felaktighe-
ter. Denne anser att det finns stor besparingspotential i att kontrollera att 
installationerna är rätt inställda.  
 
De intervjupersoner som tillämpar LCE i upphandlingsskedet är överens om att 
detaljeringsgraden för LCC ska vara överskådlig och inte så detaljerad. Intervjuper-
son 7 anser att LCC inte ska räknas på en hel byggnad. Detta för att det blir 
komplicerat och mindre trovärdigt. För att det ska bli mer lättbegripligt bör delsy-
stem plockas fram där det presenteras hur dessa har valts och vilka överväganden 
som gjorts. En del synpunkter som framkom under intervjuerna var att det kan 
finnas risker med alternativa förslag i sidoanbud. Intervjuperson 4 menar att det 
finns de beställare som kan ta alternativa lösningar som en förolämpning gentemot 
dennes föreslagna utformning, men att det samtidigt finns de som uppskattar och 
tar till sig alternativa lösningar. Även intervjuperson 2 påstår att det finns risker 
med sidoanbud då det kan sorteras bort. Detta instämmer även intervjuperson 8 i 
men anser att det oftast inte finns resurser att tillämpa modeller som LCE i anbuds-
skedet. Denne anser även att det inte är lönsamt för en byggentreprenör att göra 
detta. 
 
”Det bästa är ju om man kan påvisa alternativa lösningar som inte kostar särskilt mycket 
pengar.” (I4) 
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5.3 Beställar- och förvaltarorganisation 
Bland de intervjupersoner som ingick i en organisation med både en bygg-
/beställar- och förvaltningsorganisation var det likartade svar. Intervjuperson 1 
medgav att samarbetet mellan de två affärsområdena har varit litet, men att det nu 
pågick en förändringsprocess där ambitionen var att öka samarbetet dem emellan. 
Även intervjuperson 4 medger att erfarenhetsutbytet mellan bygg och förvaltning 
är litet, men menar även att mycket av förvaltarkompetensen finns på båda hållen. 
Intervjuperson 5 som driver ett familjeföretag har även där delat upp bygg och 
förvaltning, men nämner även att alla är inblandade i de stora beslut som tas. 

5.4 Olika perspektiv 
Intervjupersonernas definition av kort respektive långt perspektiv varierade stort 
framför allt för det långsiktiga. Detta kan bero på att deras avsikt med perspektivet 
skildes åt. Det korta perspektivet varierade mellan noll till fyra år. Det längre per-
spektivet varierade mellan 10-25 år för installationer. För själva byggnaden var det 
långa perspektivet 30-50 år. Det togs upp av intervjuperson 2 och 5 att andra 
perspektiv som rörde ekonomi och planering sett på lång sikt låg på tre till fyra år. 

5.5 Framtida användning 
Under intervjuerna identifierades en hel del synpunkter och förslag på hur en ökad 
användning ska kunna uppnås. Det som framhölls främst var kompetensutveckling. 
Då gäller det framförallt en ökad kunskap för dem som är inblandade i byggproces-
sens olika skeden, men även att skapa ökad kunskap hos slutkunden. Detta för att 
kunna uppnå en ökad förståelse och efterfrågan på mer energieffektiva och driftsäk-
ra byggnader. En annan betydande faktor som nämndes var att det krävs ändrade 
ekonomiska perspektiv. Det som framkom var att det i dagens läge råder alldeles 
för korta ekonomiska perspektiv för att långsiktiga investeringar ska vara möjliga. 
En annan faktor som kan motivera en ökad användning var stigande driftskostnader 
i form av framtida prisutveckling på energi. 
 
Intervjuperson 7 anser att det finns en viss misstänksamhet mot LCC. Därför bör 
trovärdigheten för begreppet öka och detta genom att nyansera begreppet, genom 
att jämföra olika alternativ och inte bara titta på den totala livscykelkostnaden, utan 
även väga in andra parametrar som exempelvis miljöpåverkan och flexibilitet. 
Denne menar att detta ger en bättre bild och tillsammans med hävstångstänket en 
tryggare investering, se 5.3. 
 
”Vi har byggt dom som om vi byggt för egen förvaltning och har vi bara bra hävstång så är 
det förståndigt att göra det.”(I7)  
 
När det gäller ansvaret för att motivera en ökad användning av LCE framhölls det 
av intervjuperson 1, 2 och 7 att det bör vara ett gemensamt ansvar inom byggbran-
schen. Intervjuperson 4 menade att det är beställarens ansvar då det är denne som 
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har avgörandet och sitter på pengarna, men framhöll även att var och en som 
innehar kunskapen har ett ansvar att sprida den. Intervjuperson 6 och 8 ansåg att 
det krävdes att myndigheter ställde krav. Intervjuperson 6 ansåg även att interna 
krav krävdes för att detta ska användas på projektnivå. 

5.6 Entreprenadformens inverkan  
När det gäller entreprenadformens inverkan på användningen av LCE är åsikterna 
väldigt spridda. Intervjuperson 6 föredrar totalentreprenader där ansvaret för pro-
duktens funktion läggs på dem som projekterar och bygger. Intervjuperson 3 
instämmer med att det bör vara en totalentreprenad för att det ska gå att hålla ihop 
och kunna lova något. Intervjuperson 8 anser också att det ska vara en totalentre-
prenad om det ska finnas chans att kunna påverka. Detta motsäger intervjuperson 4 
då denne menar att en ren totalentreprenad nästan aldrig ger något utrymme för 
LCC då hela ansvaret läggs på entreprenören. Om detta ska ingå bör det vara på 
färdiga handlingar typ generalentreprenad. Även intervjuperson 1 menar att det bör 
vara på färdiga handlingar, åtminstone i ett kort perspektiv, men tillägger även att 
det beror på vem ansvaret läggs på. Vidare att samarbetsentreprenader där hela 
projektgruppen är med från början är att föredra ur denna synpunkt, eftersom 
produkten skapas gemensamt. En liknande åsikt har även intervjuperson 2 som 
anser att en partnering som fungerar exemplariskt är att föredra ur ett livscykelper-
spektiv, där det förs en dialog och de olika parternas behov blir mer tydliga.  
 
”Om det här blir en viktig del av byggverksamheten att ha det här perspektivet kan jag 
tänka mig att det blir fler entreprenader på färdiga handlingar.” (I1)  
 
Intervjuperson 5 anser att det finns fördelar med både styrda entreprenader och 
totalentreprenader, men föredrar delad entreprenad där det går att styra själv lite 
mer. Intervjuperson 7 tror inte valet av entreprenadform spelar någon roll för 
användningen av LCE. Denne anser också att som beställare inte våga LCC-
upphandla en hel entreprenad med bara ett par funktionskrav. Utan anser sig behö-
va säga så mycket mer för att kontrollera kvaliteten. 

5.7 Energideklarationens påverkan 
Samliga intervjupersoner anser att energideklarationen kommer att påverka deras 
verksamhet väldigt lite eller inte alls. De använder sig redan av energiuppföljning 
månadsvis eller kvartalsvis, där sedan resultatet analyseras. Intervjuperson 3 menar 
att energin är så pass dyr idag vilket medför att det är en stor bit inom fastighets-
branschen idag. Därför analyseras detta hela tiden vilket leder till förbättringar. 
Intervjuperson 5 anser att det är en sorts självbevarelse, de åtgärder som behövs för 
att minska energianvändningen görs ändå. Denne anser att en deklaration leder till 
mer byråkrati. Intervjuperson 2 och 4 anser att det kommer att leda till en ökad 
administrativ kostnad. Intervjuperson 4 tycker att det skapar en ny yrkeskår som 
kostar mer än vad det ger tillbaka, men säger sig dock förstå idén och anser att den 
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inte är fel. Denne anser samtidigt att det redan finns instrument för detta. Intervju-
person 1 anser att energideklarationen kommer att ha en större betydelse på äldre 
bostadsrättsföreningar. Eftersom de som byggs i dagens läge redan uppfyller dess 
krav.  
 
”Dom åtgärder vi vill göra för att minska energibehovet exempelvis gör vi ju ändå.” (I5) 
 
Intervjuperson 7 ställer sig positiv till deklarationen och att dessa frågor kommer 
upp, men anser att det ska göras med förstånd. Energideklarationen i sin nuvarande 
form är för krånglig och arbetet för omfattande. Denne tycker att det är onödigt att 
deklarera alla byggnader, utan istället bör det användas en grovmetod som gallrar ut 
de dåliga byggnaderna och sedan analysera dessa.  
 
”Jag är positiv till energideklarationen och att man gör det och tar tag i de här frågorna, men 
man ska göra det med förstånd.” (I7) 
 
Intervjuperson 6 tror att energideklarationen kan leda till ett annat fokus på energi-
frågor och att det blir ett ämne som det pratas om när människor köper bostad.  

5.8 Bransch- och intresseorganisationer 
Åsikterna om olika bransch- och intresseorganisationers påverkan och nytta är 
spridda mellan intervjupersonerna. Intervjuperson 1 anser att dessa organisationer är 
bra eftersom de bryter lite av konkurrenssituationen. Det instämmer även intervju-
person 7 i och menar att det behövs mer samförstånd och samverkan i 
byggbranschen, men anser att det inte får gå för långt då det kan finnas risk för att 
utvecklingen i branschen hämmas. Finner dock att byggbranschen har långt kvar 
innan denna risk uppenbaras. Intervjuperson 4 anser att dessa organisationer funge-
rar som kunskapsspridare, vilket även intervjuperson 2 anser då de lyssnar på väldigt 
många och samlar erfarenheter och kan dra slutsatser. Denne anser även att dessa 
organisationer har en viktig roll vad gäller attityder samt att de fungerar som före-
bilder. 
 
”Organisationer har ju en viktig roll vad gäller attityder och är förebilder också.”(I2)  
 
Intervjuperson 6 och 8 anser att dessa organisationer är lite anonyma för att vara i 
branschen, då de inte riktigt når ut. Intervjuperson 5 tycker att utbytet är dåligt 
från dessa organisationer. 

5.9 Intervjuernas tillförlitlighet  
Intervjuernas tillförlitlighet påverkas av en mängd olika faktorer. Dessa faktorer kan 
ses som brister i intervjun och bidrar till missvisande svar. Några av faktorer som 
påverkat denna studie beskrivs nedan. 
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De flesta brister som uppstått vid intervjuerna grundar sig på intervjuarens bristande 
kunskaper och erfarenheter inom intervjuteknik. En betydande faktor är formule-
ringen av de frågor som ställts vid intervjuerna, där de i vissa fall har upplevts som 
röriga, vilket har resulterat i att svaret har avvikit från frågans syfte. Det förekom 
även i vissa fall att orden lades i munnen på intervjuperson då de tvekade eller 
letade efter ord. Detta kan ha påverkat intervjupersonens svar. Med hjälp av de 
ljudinspelningar som gjordes vid intervjutillfället har dessa felkällor uppmärksam-
mats. Vilket lett till att de kunnat tolkats rätt eller bortsetts ifrån. 
 
Det har även gjorts missbedömningar i den förväntade vetskapen om intervjuns 
ämne hos intervjupersonerna. Detta har lett till att intervjuaren gjort kortare be-
skrivningar av ämnet. Detta medför en risk för att intervjupersonen svarar på ett 
sånt sätt som intervjuaren vill höra. För att detta ska kunna upptäckas och risken 
minimeras har intervjuerna lyssnats igenom ett flertal gånger. Samma åtgärd har 
genomförts för att undvika misstolkningar i samband med summerandet av inter-
vjupersonernas svar i en intervjumatris. 
 
Dessa intervjuer hade gett ett bättre resultat om frågeunderlaget byggt på en mer 
noggrann undersökning av respektive företag. Ett mer verksamhetsanpassat fråge-
underlag kunde ha gett ett mer sanningsenligt och rättvist resultat. Resultatet hade 
med stor sannolikhet gynnats av att vara uppdelat i två delar, där nuvarande arbets-
sätt undersökts i första hand och därefter vetskapen om och tillämpningen av LCE. 
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6. SLUTSATS 
Syftet med studien var att klargöra en beställares behov av ekonomisk bedömning 
med hjälp av verktyg som är baserad på livscykelperspektiv. Vidare var syftet att 
undersöka varför tillämpningen är begränsad och hur en ökad användning kan 
uppnås.  
 
Av de åtta personer som intervjuades var det fem personer som kände till begreppet 
livscykelekonomiska modeller. En av dessa hade använt detta någon gång i sitt 
arbete medan två stycken använde detta löpande. De som kände till begreppet och 
har använt det i sitt arbete har då främst tillämpat LCC. Deras inställning till detta 
verktyg är övergående positivt. 
 
Eftersom modeller som LCC och LCP bygger på nuvärdesberäkningar kunde 
slutsatsen dras att ett flertal av de intervjuade använde detta i sitt arbete utan att 
känna till det. Den uppfattning som intervjuerna resulterade i då var att detta an-
vänds mer övergripande för projektet och att det inte tillämpas direkt på olika 
byggnadsdelar.  
 
Av intervjuerna framgick det att de flesta ställde sig positivt till ett användande av 
LCE i upphandlingsskedet. Det framkom även att den initiala kostnaden är av stor 
betydelse. Det nämndes även att det går att motivera en högre kostnad men att det 
är svårt att få igenom. Detta stämmer även överens med entreprenörens synvinkel 
där det varken anses lönsamt eller att det finns resurser för det. Dock ansågs det 
som positivt att detta användes av entreprenören i upphandlingsskedet. Det fram-
kom även att detta kan användas som något sorts försäljningsargument. Detta är 
något som borde anammas av byggentreprenörerna för att kunna skapa sig en 
möjlig konkurrensfördel. Detta då det upplevs vara en väldigt stor konkurrens 
mellan byggentreprenörer. För att livscykelekonomiska kalkyler ska kunna tilläm-
pas i entreprenörens arbete krävs det att arbetet standardiseras. På så vis kan 
arbetsgången förenklas så att resurserna räcker och kostnaderna hålls nere.  
 
För att kunna uppnå en ökad framtida användning av LCE krävs det en kompe-
tensutveckling i alla led för att kunna framhäva dess positiva egenskaper. Med alla 
led menas att kunskapen hos konstruktörer, beställare och entreprenörer förbättras, 
men även att tankesättet planteras hos slutkunden så att denna kan ställa krav. I 
dagens läge tillämpas alldeles för korta ekonomiska perspektiv för att långsiktiga 
investeringar ska vara möjliga. Anledningarna till detta är många men med en ökad 
kunskap inom området kan detta leda till att de ekonomiska perspektiven ändras.  
 
Skillnader mellan olika beställares perspektiv när det gäller långsiktighet är svårt att 
tyda utifrån denna studie. Detta kan bero på att dagens marknadsläge med de korta 
ekonomiska perspektiven medför en likartad syn. Det kan också ha betydelse hur 
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deras organisation är uppbyggd med avseende på förvaltning och byggande. Av 
intervjuerna framkom det att samarbetet mellan bygg och förvaltning är för litet 
och bör bli bättre. Det borde dock sporra att hålla nere driftkostnaderna för de 
beställare som bygger för egen förvaltning. 
 
Den kommande energideklarationen anses i dess nuvarande form få en väldigt liten 
verkan på ett mer långsiktigt tänkande. Detta eftersom liknande energiuppföljning 
redan används och vetskapen om dess effekter redan finns. Det som kan ändras är 
brukandet av bostäder. Tanken och syftet med deklarationen upplevs dock som 
positivt av de flesta. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
Denna studie har riktats sig främst mot beställare och även lite till byggentreprenö-
rer. Därför är det lämpligt att titta på andra aktörer inom byggbranschen. En 
liknande undersökning som riktar sig mot arkitekter och konstruktörer bör 
genomföras, där deras arbetssätt undersöks. Men även tittar på deras kunskap om 
LCE och i vilken utsträckning det används. 
 
Ett annat sätt att undersöka tillämpningen av LCE är att vända sig till tillverknings-
industrin och titta på hur det fungerar i deras organisation. För att sedan jämföra 
det med den arbetsgång som råder i byggbranschen. Där kan det vara intressant att 
jämföra hur deras drift och underhålls organisation är uppbyggd samt vart i hierar-
kin de bifinner sig. För att sedan jämföra det med byggbranschen. 
 
En annan viktig bit att titta på är hur livscykelekonomiska kalkyler kan användas i 
entreprenörens arbete ur en praktisk synvinkel. Detta genom att titta närmare på 
vilka resurser och möjligheter som finns att tillgå för att detta ska kunna bli en del 
av det anbudsarbete som bedrivs idag. Studera arbetsgången och identifiera möjliga 
förändringar i det befintliga arbetssättet. 
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Bilaga A 
 
Frågeunderlag till intervjuer  

Bakgrund 

1.  Vilka är dina tidigare arbetslivserfarenheter? 
2.  Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
3.  Vad tycker du är utmärkande med att jobba i byggprojekt?  
4.  På vilket sätt är du delaktig i byggprojekt? 
5.  Vilka delar anser du vara mest intressanta? 
6.  Vilken sorts byggprojekt är er organisation delaktiga i? 
7.  På vilket sätt definierar du kort- respektive långsiktigt perspektiv? 
8. Hur anser du att ert arbete inom organisationen är upplagt baserat på kort - respektive 

långsiktigt perspektiv? 
9. Hur ser er beställar- och förvaltningsorganisation ut? 
LCE 

10. Känner till begreppet livscykelekonomiska modeller? 
11.  Hur ser ert förhållande ut till livscykelekonomiska modeller som livscykelkostnad och 

livscykelvinst?  
12.  Har ni kommit i kontakt med LCC eller LCP i ert tidigare arbete?  
13. Hur har det format sig i projektet? 
14.  När i projektet har det använts? 
15.  Vilka positiva och negativa effekter anser du att detta verktyg har?  
16. Är livscykelekonomiska modeller något som kan gynna er verksamhet? 
17. På vilken nivå anser du att kunskapen om LCE befinner sig på inom er organisation?  
18. Är kunskapsnivån tillräcklig eller behöver den förbättras? 
Användningen idag 

19. Hur ser du på dagens användning av livscykelekonomiska modeller inom er organisatio-
nen?  

20. Vilka möjliga förändringar av användandet anser du bör genomföras? 
21. Varför tror du att dagens användning av LCE-kalkyler i samhället inte används fullt ut?  
22. Vad anser du om svårighetsgraden i tillämpningen av LCE-kalkyler? 
Framtida användning 

23. Vad tror du behövs för att uppnå en ökad användning av ett mer långsiktigt perspektiv 
inom byggbranschen?  

24. Vad anser du kan motivera en ökad användning?  
25. Vem tycker du bär ansvaret för att motivera en ökad användning av livscykelekonomiska 

perspektiv?  
26. Vilka fördelar för er organisation ser du med LCC och LCP?  
27. Hur disponeras den totala livscykelkostnaden med avseende på kort respektive lång sikt 

inom er verksamhet?   
28. Kan fördelningen av livscykelkostnaden ses som ett tillräckligt incitament för att börja 

använda LCE-kalkyler? 
 
 



LCC/LCP i upphandling 

29. Vad anser du om livscykelekonomiska analyser i anbudsskedet? 
30. Är det rimligt att detta används i anbudsskedet? 
31. Vilken betydelse har det i en upphandling? 
32. Kan en högre anbudssumma innehållande alternativa lösningar motiveras med 

LCC/LCP? 
33. I vilken form anser du att det bör presenteras i ett anbud? 
34. Vilken detaljeringsgrad bör presenteras i ett anbud? 
35. Vilka garantier anser du bör lämnas vid användning av livscykelekonomiska analyser i 

anbud?   
Entreprenadformer 

36. Vilken inverkan har entreprenadformen på användandet av LCC/LCP? 
37. Finns det någon entreprenadform som lämpar sig bättre än andra? 
38. Vad anser du om upphandlingsformer där samarbetet mellan beställare och entreprenör 

liknar partnering?  
39. Kan ett sådant samarbete öka möjligheterna till ett mer långsiktigt tänkande? 
40.  På vilket sätt kan det öka? 
Energideklaration 

41.  Från och med den 6:e januari ska alla byggnader energideklareras - hur påverkar det er 
verksamhet? 

42. Vad anser du om energideklarationer? 
43. Tror du att dessa kommer att ge en önskad effekt? 
44. Hur tror du de kommer att påverka tankesättet vid nybyggnation respektive ombyggnad? 
Intresseorganisationer 

45.  Vad anser du om intresseorganisationer som exempelvis byggherreforum och byggabo-
dialogen? 

46. Är ni delaktiga i någon intresseorganisation av det slaget? 
47. Hur anser du att det påverkar er verksamhet? 
Sammanfattning 

48. Är det något du vill tillägga till det vi har pratat om? 
49. Har du någon kommentar till frågorna och deras innehåll? 



Bilaga B 
 
Underlag för LCC - beräkningar 
 
 Energipris 0,85 kr/kWh Differens   71 kr/m2   
 Kalkylränta 0,06 %  Real prisutveckling energi 0,00     
               
 Energieffektiva treglasfönster U-värde 1,1  Vanliga treglasfönster U-värde 1-9   
               
t 
[År] A D U r LCC år t  

t 
[År] A D U r LCC år t 

1 2800 83,3 0 0,06 2878,6 2879  1 2100 143,7 0 0,06 2235,5 2236 
2 0 83,3 0 0,06 74,1 2953  2 0 143,7 0 0,06 127,8 2363 
3 0 83,3 0 0,06 69,9 3023  3 0 143,7 0 0,06 120,6 2484 
4 0 83,3 0 0,06 66,0 3089  4 0 143,7 0 0,06 113,8 2598 
5 0 83,3 0 0,06 62,2 3151  5 0 143,7 0 0,06 107,3 2705 
6 0 83,3 0 0,06 58,7 3210  6 0 143,7 0 0,06 101,3 2806 
7 0 83,3 0 0,06 55,4 3265  7 0 143,7 0 0,06 95,5 2902 
8 0 83,3 0 0,06 52,3 3317  8 0 143,7 0 0,06 90,1 2992 
9 0 83,3 0 0,06 49,3 3367  9 0 143,7 0 0,06 85,0 3077 

10 0 83,3 0 0,06 46,5 3413  10 0 143,7 0 0,06 80,2 3157 
11 0 83,3 0 0,06 43,9 3457  11 0 143,7 0 0,06 75,7 3233 
12 0 83,3 150 0,06 115,9 3573  12 0 143,7 150 0,06 145,9 3379 
13 0 83,3 0 0,06 39,1 3612  13 0 143,7 0 0,06 67,3 3446 
14 0 83,3 0 0,06 36,8 3649  14 0 143,7 0 0,06 63,5 3510 
15 0 83,3 0 0,06 34,8 3684  15 0 143,7 0 0,06 59,9 3570 
16 0 83,3 0 0,06 32,8 3716  16 0 143,7 0 0,06 56,5 3626 
17 0 83,3 0 0,06 30,9 3747  17 0 143,7 0 0,06 53,3 3680 
18 0 83,3 0 0,06 29,2 3776  18 0 143,7 0 0,06 50,3 3730 
19 0 83,3 0 0,06 27,5 3804  19 0 143,7 0 0,06 47,5 3777 
20 0 83,3 0 0,06 26,0 3830  20 0 143,7 0 0,06 44,8 3822 
21 0 83,3 0 0,06 24,5 3854  21 0 143,7 0 0,06 42,3 3864 
22 0 83,3 0 0,06 23,1 3878  22 0 143,7 0 0,06 39,9 3904 
23 0 83,3 0 0,06 21,8 3899  23 0 143,7 0 0,06 37,6 3942 
24 0 83,3 0 0,06 20,6 3920  24 0 143,7 0 0,06 35,5 3977 
25 0 83,3 0 0,06 19,4 3939   25 0 143,7 0 0,06 33,5 4011 

     3939        4011  
 





Bilaga C 
Underlag för LCP - beräkningar 

  Alternativ 1      
   kr/m2, år Real utvekling [%]     
 Intäkter 1300 -1  LCP 1752 kr/m2 
 Driftkostnader 200 0,5     
 Underhållskostnader 100 2     
        
 Kalkylränta 5 %     
 Anskaffningskostnad 13000 kr/m2     
 Restvärde 8000 kr/m2     
 Kalkylperiod 35 år     
        

t 
[År] I D U r 

Driftnetto åt 
t LCP år t  

1 1300,0 200,0 100,0 0,05 952 -10597  
2 1287,1 201,0 102,0 0,05 893 -9705  
3 1274,4 202,0 104,1 0,05 836 -8868  
4 1261,8 203,0 106,2 0,05 784 -8085  
5 1249,3 204,1 108,4 0,05 734 -7351  
6 1236,9 205,1 110,6 0,05 687 -6663  
7 1224,7 206,1 112,9 0,05 644 -6020  
8 1212,5 207,1 115,2 0,05 603 -5417  
9 1200,5 208,2 117,5 0,05 564 -4853  

10 1188,6 209,2 119,9 0,05 528 -4326  
11 1176,9 210,3 122,4 0,05 494 -3832  
12 1165,2 211,3 124,9 0,05 462 -3370  
13 1153,7 212,4 127,4 0,05 432 -2939  
14 1142,3 213,5 130,0 0,05 403 -2535  
15 1131,0 214,5 132,7 0,05 377 -2158  
16 1119,8 215,6 135,4 0,05 352 -1806  
17 1108,7 216,7 138,2 0,05 329 -1477  
18 1097,7 217,8 141,0 0,05 307 -1170  
19 1086,8 218,9 143,9 0,05 287 -884  
20 1076,1 220,0 146,8 0,05 267 -616  
21 1065,4 221,1 149,8 0,05 249 -367  
22 1054,9 222,2 152,8 0,05 232 -135  
23 1044,4 223,3 156,0 0,05 217 82  
24 1034,1 224,4 159,1 0,05 202 284  
25 1023,8 225,6 162,4 0,05 188 471  
26 1013,7 226,7 165,7 0,05 175 646  
27 1003,7 227,8 169,1 0,05 163 809  
28 993,7 229,0 172,5 0,05 151 960  
29 983,9 230,1 176,1 0,05 140 1100  
30 974,1 231,3 179,7 0,05 130 1230  
31 964,5 232,5 183,3 0,05 121 1351  
32 955,0 233,6 187,1 0,05 112 1463  
33 945,5 234,8 190,9 0,05 104 1567  
34 936,1 236,0 194,8 0,05 96 1663  
35 926,9 237,2 198,8 0,05 89 1752  

     13302   

 



 
  Alternativ 2      
   kr/m2, år Real utvekling [%]     
 Intäkter 1300 -1  LCP 916 kr/m2 
 Driftkostnader 250 0,5     
 Underhållskostnader 175 2     
        
 Kalkylränta 5 %     
 Anskaffningskostnad 11000 kr/m2     
 Restvärde 6000 kr/m2     
 Kalkylperiod 35 år     
        
t 
[År] I D U r 

Driftnetto åt 
t LCP år t  

1 1300,0 250,0 175,0 0,05 833 -9079  
2 1287,1 251,3 178,6 0,05 778 -8301  
3 1274,4 252,5 182,2 0,05 725 -7576  
4 1261,8 253,8 185,9 0,05 676 -6900  
5 1249,3 255,1 189,7 0,05 630 -6269  
6 1236,9 256,3 193,6 0,05 587 -5682  
7 1224,7 257,6 197,6 0,05 547 -5135  
8 1212,5 258,9 201,6 0,05 509 -4626  
9 1200,5 260,2 205,7 0,05 474 -4153  

10 1188,6 261,5 209,9 0,05 440 -3712  
11 1176,9 262,9 214,2 0,05 409 -3303  
12 1165,2 264,2 218,6 0,05 380 -2923  
13 1153,7 265,5 223,0 0,05 353 -2570  
14 1142,3 266,8 227,6 0,05 327 -2243  
15 1131,0 268,2 232,2 0,05 303 -1940  
16 1119,8 269,5 236,9 0,05 281 -1659  
17 1108,7 270,9 241,8 0,05 260 -1399  
18 1097,7 272,2 246,7 0,05 240 -1158  
19 1086,8 273,6 251,7 0,05 222 -936  
20 1076,1 275,0 256,9 0,05 205 -731  
21 1065,4 276,4 262,1 0,05 189 -542  
22 1054,9 277,8 267,5 0,05 174 -368  
23 1044,4 279,1 272,9 0,05 160 -208  
24 1034,1 280,5 278,5 0,05 147 -60  
25 1023,8 282,0 284,2 0,05 135 75  
26 1013,7 283,4 290,0 0,05 124 199  
27 1003,7 284,8 295,9 0,05 113 312  
28 993,7 286,2 301,9 0,05 103 415  
29 983,9 287,7 308,1 0,05 94 510  
30 974,1 289,1 314,4 0,05 86 596  
31 964,5 290,6 320,8 0,05 78 673  
32 955,0 292,0 327,4 0,05 70 744  
33 945,5 293,5 334,0 0,05 64 807  
34 936,1 295,0 340,9 0,05 57 864  
35 926,9 296,5 347,8 0,05 51 916  

     10828   

 
 
 
 
 



Känslighetsanalys över livscykelvinsten vid 35 år för alternativ 2, siffrorna anger kr/m2. 
 

Real kalkylränta [%]         
3 5073 4674 4228 3728 3166 
4 2904 2581 2221 1819 1368 
5 1180 916 622 296 -69 
6 -208 -426 -667 -934 -1232 
7 -1339 -1520 -1720 -1941 -2186 
8 -2272 -2424 -2591 -2775 -2978 
9 -3050 -3178 -3319 -3474 -3643 

 0 0,5 1 1,5 2 
  Real prisutveckling för drift [%]  

 
 



 




