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Sammanfattning 
Kostnader har under många år varit en viktig faktor inom försvarsindustrin och vid ana-
lys av militära system. I syfte att minska sina kostnader och öka effektiviteten har 
många nationer infört olika analyser, verktyg och begrepp för utvärdering av sina utgif-
ter gällande försvarsmaterial, där en av dessa är livscykelkostnadsanalys. Livscykel-
kostnadsanalysen används för att identifiera de mest betydande kostnadsdrivarna och 
därmed möjliggöra den bästa kombinationen av resursanvändning. Livscykelkostnads-
baserade uppskattningar skapar också ett långsiktigt perspektiv och på så sätt underlät-
tar detta en mer genomarbetad bedömning av investeringar. 
 
Denna studie har genomförts vid Saab Dynamics i Karlskoga som tillverkar missilsy-
stem och understödssystem till försvarsindustrin. I Saab Dynamics fall finns det i dags-
läget inte ett standardiserat arbetssätt för användning av livscykelkostnadsanalyser. 
Det har dock uppstått ett sådant behov på grund av ökade kundkrav.  
 
Syftet med studien har därmed varit att skapa bättre förutsättningar för användningen 
av livscykelkostnadsanalyser inom försvarsindustrin. För att uppfylla syftet har studi-
ens författare (1) undersökt hur en tillförlitlig och flexibel livscykelkostnadsmodell kan 
utformas, (2) undersökt hur livscykelkostnadsmodellen och dess underliggande aktivi-
teter under livscykelkostnadsanalysen kan anpassas efter internationella standarder 
utifrån NATO och ISO/IEC, (3) undersökt vilken typ av indata som krävs för att skapa en 
tillförlitlig och flexibel livscykelkostnadsmodell, samt (4) undersökt hur en tillförlitlig 
och flexibel livscykelkostnadsmodell kan presenteras.  
 
Det resultat och de rekommendationer som tagits fram baseras på genomförda inter-
vjuer och en litteraturstudie. Genom litteraturstudien har den teoretiska referensramen 
anpassats efter internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC. Baserat på den 
teoretiska referensramen har sedan studiens författare byggt upp den framtagna livscy-
kelkostnadsmodellen. Utifrån intervjuer med intressenter framgick det att nödvändig 
data dels består av kostnadsdata i form av anskaffningskostnader och återkommande 
kostnader, samt teknisk data i form av kvantiteter, prispålägg, inflationstakt, systeman-
vändning och eventuellt behov av stödsystem. Det framgick också att denna typ av data 
ofta är svår att uppskatta på grund av systemens komplexitet och långa livslängder. Den 
slutgiltiga livscykelkostnadsmodellen är upprättad och presenterad i Microsoft Excel 
där användaren enkelt kan mata in önskad data. Därefter räknar modellen själv ut den 
totala livscykelkostnaden för det specifika systemet och presenterar det med hjälp av 
förbestämda tårt- och stapeldiagram över anskaffningskostnader, återkommande kost-
nader samt de totala livscykelkostnaderna. Dessa diagram har även tagits fram för att 
användaren enkelt ska kunna dra slutsatser kring resultatet genom att inse bakomlig-
gande orsakers kostnadspåverkan. 
  



 
 

  



 
 

Abstract 
Costs have for many years been an important factor in the defense industry and the 
analysis of military systems. Many nations have adopted different analyzes, tools and 
concepts for the evaluation of its expenditure of defense material in order to reduce 
costs and increase efficiency, were one of these is the life cycle cost analysis. Life cycle 
cost analysis makes it possible to identify the most significant cost drivers and enable 
the best combination of resource utilization. Estimates based on life cycle costs also cre-
ate a long-term perspective and thus facilitates a more well-made assessment of the 
investments. 
 
This study was carried out at Saab Dynamics in Karlskoga, which produces missile and 
support systems for the defense industry. Currently at Saab Dynamics, they do not have 
a unified approach to the use of life cycle cost analysis. However, the need has emerged 
because of increased customer demands. 
 
The study aims to create better conditions for the use of life cycle cost analysis in the 
defense industry. To meet the objective, the authors of this study have (1) examined 
how a reliable and flexible life cycle cost model can be designed, (2) examined how the 
life cycle cost model and its underlying activities in the life cycle cost analysis can be 
adapted to international standards from NATO and ISO/IEC, (3) examined the nature of 
the input data required to create a reliable and flexible life cycle cost model, and (4) ex-
amined how a life cycle cost model can be presented.  
 
The result and the recommendations are based on interviews and a literature review. 
Through the literature review, the theoretical framework was adopted to international 
standards from NATO and ISO/IEC. The authors of the study then used this theoretical 
framework to create the final life cycle cost model. Interviews with stakeholders also 
revealed that the input data required for a life cycle cost analysis are both cost data in 
terms of purchasing costs and recurrent costs, and technical data in terms of quantity, 
surcharge, inflation rates, system usage, and the possible need for support systems. The 
interviews also showed that this type of data often is difficult to estimate accurately due 
to the systems complexity and long life time. The final life cycle cost model has been 
prepared and presented in Microsoft Excel, where the user simply can enter the re-
quired data. The model will then automatically calculate the total life cycle cost of the 
specific system and present the final result with predetermined pie and bar charts dis-
playing purchasing costs, recurring costs and the total life cycle costs. These charts have 
been developed to enable the user to easily draw conclusions about the final result by 
realizing underlying causes and their cost impact.  



 
 

  



 
 

Terminologi 
Här presenteras en kortfattad beskrivning av begrepp som har använts i denna studie. 

System Innefattar både den verkliga produkten och dess 
medföljande stödsystem och tjänster. 

 
Understödssystem Markbundna vapensystem för understöd vid 

eventuella stridigheter. 
 
Carl-Gustaf Understödssystem som produceras av Saab Dy-

namics. 
 
Missilsystem Vapensystem för att slå ut luftburna och mark-

bundna hot vid eventuella stridigheter. 
 
Robotsystem 70 (RBS 70) Missilsystem som produceras av Saab Dynamics. 
 
New Generation (NG) Nya generationens vapensystem. 
 
Livscykelkostnadsanalys Metodik för kostnadsuppskattning. 
(LCC-analys) 
 
Kostnadselement  Innefattar ett systems nedbrutna kostnader. 
 
Cost-Breakdown Structure Struktur för kostandsnedbrytning under en 
(CBS) livscykelkostnadsanalys. Listar alla framtagna 

kostnadselement. 
 
Försvarets materielverk Civil oberoende myndighet som tillsammans med 
(FMV)  försvarsmakten, utformar och förser det svenska 

försvaret med försvarsmateriel och tjänster. 
 
North Atlantic Treaty Militärallians mellan ett flertal länder runt om i 
organisation (NATO) världen. Samarbetet tillhandahåller ett system för 

kollektivt försvar.  
 
ISO/IEC Teknisk kommitté mellan den internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) och den in-
ternationella elektrotekniska kommissionen 
(IEC). 

 
Silverbibeln FMVs guide för livscykelkostnadsanalys. 
 
Nomenklaturen System för termer och beteckningar inom ett 

fackområde. 
 
OPUS & SIMLOX Två simuleringsprogram som används av Saab 

Dynamics för att beräkna åtgången av reservdelar 
och underhållsmateriel. 
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar studiens bakgrund, problemområde samt en introduktion till 
varför detta problemområde är intressant att studera. Här introduceras också studiens 
syfte med tillhörande forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Dunk (2012) speglas idag den globala världsmarknaden av hög konkurrens, 
snabb teknisk utveckling och en allt kortare systemlivslängd. På grund av detta har or-
ganisationers affärsfokus på den fysiska produkten flyttats till ett mer integrerat pro-
dukt och service system. Dunk (2012) beskriver vidare att organisationer idag inte 
längre bara är ansvariga för produktion och leverans av sina system utan också för hela 
systemets livscykel från koncept till avfallshantering. Framtida kostnader associerade 
med användningen och ägarskapet av dessa system är också ofta större än den initiala 
anskaffningskostnaden och kan variera kraftigt mellan alternativa lösningar till ett givet 
operativt behov (Berrett, 2001). I och med detta har livscykelkostnadsanalys (LCC-
analys) blivit en allt mer avgörande faktor för många organisationer och dess kunder 
(Cliffe, 2011). En LCC-analys gör det möjligt för användaren att i ett tidigt skede upp-
skatta och styra framtida livscykelkostnader för att därmed möjliggöra en uppskattning 
av den totala kostnaden under ett systems livscykel (Silverbibeln, 2014). 
 
LCC-metodiken har tillämpats sedan 1960-talet när det amerikanska försvarsdeparte-
mentet utvecklade och tillämpade metodiken för att förbättra deras kostnadseffektivitet 
(Bouwer, 2009). Försvarsdepartementets system var idealiska för LCC-analyser ef-
tersom de själva styrde hela livscykeln (Ribeiro m.fl., 2013). Efter utvecklingen har LCC-
analysen flyttats från att endast gälla försvarssystem till att även inkludera industri- och 
konsumentmarknaden där varje användare endast kontrollerar en del av den faktiska 
livslängden hos systemet (Cliffe, 2011).  

1.1.1 Uppskattning av livscykelkostnader inom försvarsindustrin 
Kostnader har under många år varit en viktig faktor inom försvarsindustrin och vid ana-
lys av militära system.  Enligt SIPRI (2013) spenderade världens nationer under 2012 
cirka 1 756 miljarder dollar på vapen och försvar, vilket representerar 2,5 procent av 
den globala BNP, eller 249 dollar per person i världen. Sipple m.fl. (2004) konstaterade 
också i sitt arbete att inköpstillväxten av försvarsmaterial fortsätter att öka och att i de 
flesta fall överstiger de verkliga kostnaderna ofta de budgeterade beräkningarna. I syfte 
att minska sina kostnader och öka effektiviteten har många nationer därför infört olika 
analyser, verktyg och begrepp för utvärdering av sina utgifter gällande försvarsmaterial, 
där en av dessa är LCC-analys (Navarro m.fl., 2008). När det gäller försvarsindustrin är 
LCC-analysen, ur ett internationellt perspektiv, den bästa metodiken för att förbättra 
effektiviteten i militära investeringar (NATO, 2009). Kostnaderna minskar och därmed 
kan ett välgrundat investeringsbeslut fattas utifrån lägsta möjliga resursförbrukning. 
Enligt Navarro & Maturana (2011) används LCC-analysen för att identifiera de mest 
betydande kostnadsdrivarna för att därmed möjliggöra den bästa kombinationen av 
resursanvändning. Ferrin & Plank (2002) konstaterade också att LCC-baserade upp-
skattningar skapar ett långsiktigt perspektiv och på så sätt underlättar en mer genom-
arbetad bedömning av investeringar. 
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Idag använder olika nationer sina egna upphandlingsdokument för utvärdering av sina 
militära investeringar. Bland annat använder Storbritannien	  ”The	  Defense	  Strategy	  for	  
Acquisition	  Reform” där de har etablerat egna livscykelfaser som bygger på begreppet 
”värde för pengarna” (Hartley & Parker, 2003). Ett annat land som kommit långt med 
utvecklingen av LCC-analys är Australien. De har skapat en ny inriktning för ekonomisk 
utvärdering av försvarsutgifter med hjälp av LCC-analys (Navarro & Maturana, 2011). 
Ett tredje exempel är USA som använder ”The	  Defense	  Acquisition	  System” och samti-
digt var den första nationen att införa metodiken (Bouwer, 2009). Smit (2012) beskri-
ver att samtliga av dessa tillvägagångssätt är baserade på nationella policyers och för-
hållanden, men att de alla i grunden är baserade på North Atlantic Treaty Organisations 
(NATO) processer och riktlinjer för LCC-analys.  
 
Även den svenska försvarsindustrin är en av de aktörer som insett fördelarna med att 
införa ekonomiska kostnadsanalyser för att granska sina utgifter gällande försvars-
material. I mitten på 1980-talet fick Försvarets Materielverk (FMV) i uppdrag att ut-
forma en metodik för anskaffning av materiel inom försvaret (Silverbibeln, 2014). Då 
detta skulle ske till lägsta livscykelkostnad valde man att tillämpa LCC-metodiken. Den 
första publikationen togs fram av driftsäkerhetssektionen men omarbetades 1992 och 
reviderades ytterligare 2002 på grund av att LCC-nomenklaturen undergick förnyelse. 

1.2 Problemdiskussion 
Smit (2012) beskriver att NATO redan 1998 drog slutsatsen att det saknades ett stan-
dardiserat tillvägagångssätt för kostnadsanalyser inom multinationell försvarsupp-
handling. Berrett (2001) pekar också på att när organisationer planerar att förvärva ett 
system spenderar de ofta mycket tid och pengar för att skapa en ekonomisk utvärdering 
av den initiala kapitalkostnaden. Berrett (2001) beskriver vidare att vad många organi-
sationer missar är de gömda, framtida kostnaderna som kan ha en stor inverkan på en 
organisations framtida existens. Den svenska försvarsmakten och organisationer som är 
verksamma inom försvarsindustrin hanterar ofta materiel under långa tidsperioder 
(Silverbibeln, 2014). Detta har bidragit till att nyttjande- och supportkostnader efter 
anskaffning blivit en allt mer dominerande faktor och som oftast överskrider de initiala 
budgetberäkningarna. I Saab Dynamics fall hanteras materiel upp till 30 år efter leve-
rans, vilket gör att de system som såldes på 1980-talet fortfarande används och är i be-
hov av support (Saabgroup, 2014). Enligt Dunk (2012) finns det också bredare miljö-
konsekvenser som följer de beslutet som tas vid förvärv av ett system. Resurser an-
vänds vid framtagning, användning och bortskaffning med potential att påverka miljö 
tillsammans med direkt miljöpåverkan. Dunk (2012) fortsätter med att betona att detta 
i sin tur kan leda till utökade kostnader och att det därför är viktigt att organisationer 
använder sig av ekonomiska kostnadsanalyser som överblickar systemens totala kost-
nader, utspridda under hela dess livscykel, för att erhålla en korrekt utvärdering. 
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LCC-metodiken är internationellt känd och har dessutom implementerats inom de flesta 
försvarsindustrier. Ändå är teoretiker och ledande militära myndigheter överens om att 
tillämpningen av LCC-analysen kräver utveckling. Detta har bekräftats av NATO (2009) 
som konstaterade att det finns en utbredd medvetenhet om LCC-frågan men att inga 
effektiva lösningar ännu har fastställts som speglar komplexiteten, betydelsen och 
punktligheten av frågan. NATO (2009) bekräftar också att nuvarande användning av 
LCC-analysen inte alltid är effektiv och få, om ens några studier, har gjorts för att avgöra 
om internationella standarder för utvärdering av militära utgifter uppfyller kraven hos 
LCC-analysen. Därmed uppkommer behovet av ytterligare forskning inom detta om-
råde. 
 
I litteraturen finns det inte heller någon standardmetod för hur organisationer kan ge-
nomföra en LCC-analys (NATO, 2009). Dessa varierar i både form och omfattning och 
anpassas till varje enskild användare, där fokus kan ligga på olika aspekter inom olika 
områden (Ribeiro, 2013). I Saab Dynamics fall finns det i dagsläget inte ett standardise-
rat arbetssätt för användning av LCC-analys. Det finns enskilda fall där organisationen 
räknar på livscykelkostnader men avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt är tydligt 
och i övrigt ligger huvudsakligt fokus på produktionskostnader kontra försäljningsin-
täkter. Behovet av ett standardiserat arbetssätt har dock uppstått på grund av påtryck-
ningar från den aktuella marknaden i form av ökade kundkrav. Det finns därmed en 
önskan hos Saab Dynamics att implementera en kostnadsmodell (LCC-modell) som ska 
underlätta organisationens arbete med LCC-analys genom att ligga som underlag för 
framtida kostnadsuppskattningar.  

1.3 Syfte 
Med ovanstående problemdiskussion i beaktande kommer studiens syfte vara att skapa 
bättre förutsättningar för användning av LCC-analys inom försvarsindustrin. För att 
lyckas med detta ska studiens författare ta fram en detaljerad LCC-modell som därefter 
ska kunna ligga som underlag för fortsatt arbete inom området. Denna LCC-modell ska 
kunna anpassas efter aktuella frågeställningar och använda data från interna och exter-
na informationskällor. Vidare ska LCC-modellen vara flexibel för att kunna användas vid 
utveckling av nya system, modifiering av befintliga system, samt som beslutsstöd vid val 
av olika underhållslösningar. Slutligen ska LCC-modellen och dess underliggande aktivi-
teter under LCC-analysen också anpassas efter internationella standarder utifrån NATO 
och ISO/IEC. Detta för att det slutgiltiga resultatet ska kunna användas på en multinat-
ionell marknad. Detta syfte har därmed lett fram till studiens forskningsfråga som pre-
senteras nedan: 
  

¾ Hur kan en tillförlitlig och flexibel LCC-modell utformas för försvarsindustrin? 

För att lättare kunna besvara studiens forskningsfråga har ytterligare tre delfrågor ta-
gits fram och presenterats nedan: 

¾ Hur kan LCC-modellen och dess underliggande aktiviteter under LCC-analysen an-
passas efter internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC? 
 

¾ Vilka indata krävs för att kunna skapa en tillförlitlig och flexibel LCC-modell? 
 

¾ Hur kan en tillförlitlig och flexibel LCC-modell presenteras? 
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1.4 Avgränsningar 
Utifrån befintliga kundkrav och önskemål från Saab Dynamics är det önskvärt att studi-
ens LCC-modell och dess underliggande aktiviteter under LCC-analysen anpassas efter 
internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC. Därmed kommer den teoretiska 
referensramen att huvudsakligen begränsas utifrån dessa datakällor. Studiens LCC-
modell kommer även att avgränsas till kundens perspektiv. De vill säga att den fram-
tagna LCC-modellen kommer att fokusera på varje enskilt köp och inte för den totala 
mängden system som också skulle kunnat vara intressant ur Saab Dynamics perspektiv. 
Detta fokus har valts för att kunna effektivisera varje enskilt fall. Den LCC-modell som 
tas fram i denna studie ska dock vara generaliserbar för att kunna användas som en 
flexibel kostnadsmodell för en stor variation av system. 
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1.5 Studiens fortsatta disposition 
I Tabell 1 nedan presenteras rapportens fortsatta disposition tillsammans med en över-
gripande beskrivning av innehållet i rapportens olika kapitel. 
 
Tabell 1: Rapportens fortsatta disposition. 

Kapitel Innehåll 
 
Kapitel 2 
Metod 
 

 
Detta kapitel redogör för hur studien har genomförts. Inled-
ningsvis förklaras vilka forskningsstrategier och ansatser som 
ligger till grund för studien. Därefter presenteras de datain-
samlingsmetoder som har använts för att säkerställa att studi-
ens syfte uppfyllts. Avslutningsvis beskrivs metodproblematik 
och hur detta har behandlats under studiens gång. 
   

Kapitel 3 
Teoretisk referens-
ram 

Här presenteras studiens teoretiska referensram som har an-
vänts för att ge en ökad förståelse och fördjupad kunskap 
kring det valda fokusområdet.  
 

Kapitel 4 
Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av 
Saab Group och dess historia. Därefter följer en presentation 
av fallstudieorganisationen och dess verksamhet, marknad, 
produkter, affärsfokus samt nuvarande ställning till LCC-
analys. 

 
Kapitel 5 
Genomförd  
LCC-analys 

 
Här presenteras studiens genomförda LCC-analys med ut-
gångspunkt från den teoretiska referensram som återfinns i 
kapitel 3. Här har också studiens författare presenterat dragna 
slutsatser utifrån LCC-analysen och studiens två utförda fall-
studier. 
 

Kapitel 6 
Resultat och rekom-
mendationer 

Detta kapitel presenterar resultatet av studiens genomförda 
LCC-analys med syfte att skapa rekommendationer för hur 
användningen av en gemensam och flexibel LCC-modell kan 
underlättas. 
 

Kapitel 7 
Diskussion 

Rapportens sista kapitel sammanfattar de tankar och reflekt-
ioner som uppkommit under studiens gång. Här kommer en 
diskussion föras kring studiens framtagna rekommendationer, 
dess reliabilitet och validitet, vald metod samt förslag till fort-
satta studier.   
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2 Metod 
Detta kapitel redogör för hur studien har genomförts. Inledningsvis förklaras vilka forsk-
ningsstrategier och ansatser som ligger till grund för studien. Därefter presenteras de da-
tainsamlingsmetoder som har använts för att säkerställa att studiens syfte uppfyllts. Av-
slutningsvis beskrivs metodproblematik och hur detta har behandlats under studiens 
gång. 

2.1 Forskningssyfte 
Saunders m.fl. (2009) beskriver tre undersökningsansatser; deskriptiv, explanativ och 
explorativ. En deskriptiv studie besvarar frågorna vem och vad och handlar om att besk-
riva en personprofil, händelse eller situation och kan användas som en fortsättning eller 
förstudie till en explorativ studie. En explanativ studie svarar på frågan vad och är ett 
sätt att analysera vardagliga relationer mellan variabler och hur de påverkar varandra, 
med betoning på en situation eller ett problem. Slutligen beskrivs en explorativ studie 
som svarar på frågorna hur och varför och är ett tillvägagångsätt för att finna ny kun-
skap genom att ställa frågor och se på händelser och fenomen ur ett nytt perspektiv. 
Den explorativa studien kan utföras på tre principiella sätt: 
 

¾ Litteraturanalys 
¾ Expertintervjuer med kunniga personer inom området 
¾ Fokusgrupper 

 
Till detta arbete har studiens författare utgått från ett explorativt tillvägagångssätt på 
grund av att det finns mycket tillgänglig teori kring LCC-metodiken. Därmed har studi-
ens författare utgått från befintlig teori och modeller för att ur ett nytt perspektiv, finna 
lösningar på problem och skapa bättre förutsättningar för implementeringen och an-
vändningen av LCC-analys inom försvarsindustrin. 

2.2 Forskningsansats 
Saunders m.fl. (2009) beskriver två typer av forskningsansatser; deduktiv och induktiv. 
Genom ett deduktivt tillvägagångssätt används redan befintlig teori för att ta fram en 
hypotes och därefter utformas en forskningsstrategi för att testa hypotesen. Ett induk-
tivt tillvägagångssätt innebär att en teori utvecklas som ett resultat av insamlad och 
analyserad data.  
 
Med utgångspunkt från studiens forskningssyfte har studiens författare vidare valt att 
använda sig av ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta på grund av att befintlig teori och 
modeller använts för att utveckla de rekommendationer som ges som förslag till studi-
ens fallstudieorganisation och som samtidigt ska gynna fortsatt forskningen inom om-
rådet. 

2.3 Forskningsstrategi 
Enligt Yin (2009) finns det fem huvudsakliga forskningsstrategier; experiment, enkät-
undersökning, arkivanalys, historia och fallstudie. Dessa strategier beskriver olika till-
vägagångssätt för att samla in och analysera data i syfte att undvika misslyckanden till 
följd av ett olämpligt strategival. Dessa strategier har Yin (2009) sammanfattat i en ta-
bell, se Tabell 2 nedan, vilket används för att underlätta valet av strategi genom att be-
skriva olika situationer där respektive strategi anses lämpligast. 
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Tabell 2: Forskningsstrategier. (Inspirerad av Yin 2009) 

Strategi Typ av forsknings-
fråga 

Kräver kontroll över 
beteendemässiga 
händelser? 

Fokuserar på 
samtida händel-
ser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätundersökning Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 
Syftet med denna studie har varit att genom befintlig teori skapa bättre förutsättningar 
för användningen av LCC-analys inom försvarsindustrin, där den huvudsakliga forsk-
ningsfrågan varit av karaktär hur. Studien har även fokuserat på samtida händelser utan 
någon kontroll av beteendemässiga händelser. Utifrån detta valde studiens författare 
fallstudie som den mest lämpliga forskningsstrategin. Enligt Saunders m.fl. (2012) un-
dersöker en fallstudie ett fokusområde eller ett fenomen inom sitt eller flera samman-
hang. Saunders m.fl. (2012) fortsätter med att beskriva att denna strategi är relevant 
när syftet är att skapa en djupgående förståelse kring fokusområdet och dess process, 
samtidigt som en fallstudie är vanligt förekommande inom explorativa och deduktiva 
studier på grund av forskningsfrågornas karaktär. 

2.4 Metodval 
Enligt Saunders m.fl. (2009) kan metodvalet för en studie vara kvantitativ, kvalitativ 
eller en kombination av de båda. En kvantitativ studie bygger på numerisk data som kan 
införskaffas genom att analysera diagram eller statistik. En kvalitativ studie bygger på 
icke-numerisk eller kvantifierbar information som ofta baseras på intervjuer eller ge-
nom kategorisering av data.  
 
Denna studie har baserats på ett kombinerat metodval med både kvantitativa och kvali-
tativa datainsamlingsmetoder. Analysprocessen har utförts parallellt för att möjliggöra 
att kvantitativ data analyserades kvantitativt och att kvalitativ data analyserades kvali-
tativt. Kvalitativ data har först och främst tillhandahållas genom en litteraturstudie till-
sammans med intervjuer med anställda vid fallstudieorganisationen. Kvantitativ data 
har i sin tur huvudsakligen tillhandahållas genom analys av historisk data. 

2.5 Insamling av data 
Enligt Saunders m.fl. (2009) finns det två typer av data som kan användas vid en studie; 
primär och sekundär data. För att kunna besvara forskningsfrågorna och samtidigt er-
hålla det bästa resultatet krävs ofta en blandning av både primär och sekundär data. 
Saunders m.fl. (2009) fortsätter med att beskriva att primär data är den information 
som samlats in specifikt för den pågående studien, medan sekundär data är den inform-
ation som tidigare samlats in för andra ändamål, men som fortfarande är av relevant 
karaktär för den pågående studien. Primär data kan samlas in på flera olika sätt, men 
Saunders m.fl. (2009) beskriver de tre populäraste tillvägagångssätten som; observat-
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ioner, intervjuer och frågeformulär. Sekundär data däremot, inkluderar både rådata och 
publicerade dokument. Saunders m.fl. (2009) avslutar med en påpekning att de flesta 
organisationer ofta lagrar stora mängder sekundär data för att stödja organisationen i 
form av till exempel lönedetaljer, brev, e-mail, mötesprotokoll eller försäljningsstatistik 
av varor och tjänster.  
 
I denna studie har både primär och sekundär data använts. Primär data har i huvudsak 
samlats in genom intervjuer med anställda vid fallstudieorganisationen. Dessa utfördes 
för att studiens författare ville skapa sig en förståelse för processer, införskaffa viktig 
data och samla expertkunskap inom området. Samtidigt kunde studiens författare skapa 
sig en övergripande förståelse för de specifika systemens totala livscykelkostnader, från 
koncept till avfallshantering. Sekundär data har huvudsakligen samlats in genom en 
litteraturstudie och genom historisk data. Syftet med insamlad sekundär data var att 
ytterligare förstärka kunskapen inom det valda fokusområdet genom att ligga som ett 
komplement till primär data. Samtidigt har insamlad sekundär data också utgjort grun-
den till den presenterade teoretiska referensramen.  

2.5.1 Intervjuer 
En intervju definieras av Nationalencyklopedin (NE, 2013) som en samtalsform som 
primärt syftar till utfrågning av en person. Saunders m.fl. (2009) beskriver det som en 
målmedveten diskussion mellan två eller flera människor. Saunders m.fl. (2009) påpe-
kar också att det finns flera olika typer av intervjuformat som består av olika grader av 
formalitet och struktur, där dessa presenteras nedan: 
 

¾ Strukturerade intervjuer 
¾ Semi-strukturerade intervjuer 
¾ Ostrukturerade intervjuer 

 
Enligt Saunders m.fl. (2009) kan strukturerade intervjuer liknas med standardiserade 
intervjuer. Här används ett frågeformulär med förhandsskrivna frågor som ställs till 
respondenten och det resultat som erhålls antecknas på förutbestämt sätt, vanligtvis 
med för-kodade svar. Enligt Saunders m.fl. (2009) kan semi-strukturerade intervjuer 
liknas med icke standardiserade intervjuer och går ut på att personen som intervjuar 
ofta har en lista på teman med tillhörande frågor som kan användas. Detta betyder att 
frågorna som ställs kan variera från intervju till intervju, samtidigt som de kan ställas i 
varierande ordning beroende på vilken riktning som intervjun tar. Samma författare 
understryker också att oskrivna frågor kan tas upp om personen som intervjuar upp-
täcker att något saknas och det är därför viktigt att antingen spela in intervjun eller föra 
noggranna anteckningar, för att inte viktig data ska förkastas. Saunders m.fl. (2009) be-
skriver vidare ostrukturerade intervjuer som informella. Det vill säga att det inte finns 
några förbestämda frågor att ställa i dessa situationer. Däremot måste en stor förståelse 
för ämnet finnas hos författaren och vilken aspekt som ska utvärderas. Saunders m.fl. 
(2009) påpekar att respondenten i dessa fall kan prata fritt kring händelser, beteenden 
eller åsikter angående fokusområdet. Utöver de redan nämnda intervjuformaten be-
skriver Saunders m.fl. (2009) att det också skiljer sig hur personen som intervjuar inte-
ragerar med respondenten. Det vanligast förekommande är att intervjuer genomförs 
personligen, alltså mellan personen som intervjuar och en respondent. Det kan även 
förekomma situationer då det genomförs gruppintervjuer. Personen som intervjuar 
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samlar här en grupp respondenter med liknande intresse eller betydelse för ämnesvalet 
och ställer sedan frågorna till hela gruppen.  
 
Eftersom denna studie har ett explorativt tillvägagångssätt har valet av intervjuformat 
varit semi-strukturerad och ostrukturerad, där intervjuer har genomförts med ett flertal 
intressenter vid fallstudieorganisationen. Dessa intressenter har varit involverad i de 
specifika systemen, där studiens författare har valt intervjurespondenter från olika om-
råden som till exempel försäljning, produktion och support. Dessa intervjuer har till 
största delen varit semi-strukturerade då ett visst ämne varit i fokus som studiens för-
fattare sedan ställt frågor kring. En sammanställning av de semi-strukturerade inter-
vjuer som förts finns presenterad i Bilaga 1. Här har respondentens namn uteslutits på 
grund av anonymitet och istället presenteras respondentens titel och diskussionsom-
råde. Ostrukturerade intervjuer har främst används tillsammans med studiens handle-
dare och avdelningschef vid fallstudieorganisationen, eftersom det då varit möjligt för 
de närvarande att fritt diskutera med varandra och studiens författare har då enbart 
valt att styra ämnet som diskuterats. Syftet med genomförda intervjuer var i det initiala 
steget att studiens författare ville skapa sig en övergripande förståelse för fallstudieor-
ganisationens nuvarande ställning till LCC-analys. Efter detta initiala steg använde stu-
diens författare de presenterade insamlingsmetoderna för att kontinuerligt erhålla nöd-
vändig information och data kring LCC-analysens utformning och innehåll samt efter-
traktat tillvägagångssätt. 

2.5.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie syftar till att skapa förståelse för tidigare forskning inom det fokus-
område som studeras (Saunders m.fl., 2009). Enligt Ejvegård (2003) kan till exempel 
bibliotekens databaser användas för litteratursökning och sökningen kan då ske utifrån 
sökord som är specifika för studien. Enligt (Saunders m.fl., 2009) gäller det dock att allt 
material som tas fram är aktuellt och relevant, samtidigt som tillräckligt med tid bör 
tillsättas litteratursökningen på grund av att det är en tidskrävande process. 
 
I detta arbete har litteraturstudien genomförts för att öka kunskapen kring det valda 
fokusområdet. Den har behandlat forskningsartiklar i ämnet för att se var forskningen 
står idag och för att analysera vilket tillvägagångssätt som använts vid liknande studier. 
De forskningsartiklar som använts i denna studie hämtades via sökmotorer och databa-
ser tillgängliga via biblioteket vid Luleå tekniska universitet, där dessa utgjordes av 
PRIMO, Proquest och Emerald. De sökord som använts vid litteratursökningen var 
bland annat LCC, Life Cycle Cost, LCC-methods, Defense Industry samt Defense Industry 
LCC. Som en del i litteraturstudien fanns det även en tillgänglig förstudie som tidigare 
tagits fram av fallstudieorganisationen. Denna förstudie behandlade LCC-relaterad litte-
ratur med fokus på internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC. De dokument 
som tas upp i denna förstudie har studerats och analyserats av studiens författare. 
Denna analys visade att de flesta NATO dokument som studerats refererar till varandra 
och även refererar till vissa specifika ISO/IEC dokument. På grund av detta har studiens 
författare gjort ett urval av relevant data samt lagt fokus på NATO-baserade dokument, 
eftersom de täcker de relevanta områden som förstudien föreslog och samtidigt är an-
passade till försvarsindustrin. Nedan i Tabell 3 presenteras en sammanfattning av dessa 
utvalda dokument och innehållande delar. 
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Tabell 3: Sammanfattning av använda NATO och ISO/IEC dokument. 

 Organisationer NATO ISO/IEC FMW 

Standarder 

A
LC

CP
-1

 

R
TO

 T
R

-0
58
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TO

 T
R

-0
54

 

R
TO

 T
R

-S
A
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06

9 

IS
O

/IE
C

 1
52

88
 

IE
C

 6
03

00
-3

-3
 

"S
ilv

er
 B

ib
le

" 

Relevanta områden        
Aktiviteter x x   x x  
Tillvägagångssätt x  x   x  
Kostnadsnedbrytning x x x   x x 
Generell CBS x x x     
Kostnadselement   x   x  
Definitioner och begränsningar x x x     
Dokumentation x       
Dimensioner x x     x 
Generell guide x  x x x x x 
Datainsamling x  x    x 
Datanormalisering   x x  x  
In-/out-puts x  x  x   
Relationer   x  x x  
Metoder x  x x x   
Modeller x  x   x x 
Livscykelprocesser x  x  x   
Kvalité x       
Resurser x x   x   
Riskanalys x  x   x  
Känslighetsanalys x  x x    
Livscykelfaser x   x x  x 
Intressenter    x x   
Terminologi  x   x   

2.5.3 Historisk data 
I denna studie har historisk data samlats in genom analys av redan befintliga dokument 
och registrerad data vid fallstudieorganisationen. Detta för att identifiera relevant in-
formation och data som senare hjälp studiens författare att bygga upp studiens LCC-
modell och underliggande aktiviteter under LCC-analysen. Data har även samlats in från 
tidigare enstaka fall då det utförts livscykelkostnadsberäkningar vid fallstudieorganisat-
ionen, från tidigare försäljningar av liknande eller samma system samt från tidigare of-
ferter och kundönskemål.  

2.5.4 Urval 
Saunders m.fl. (2009) beskriver att det oftast är omöjligt att både samla in och analysera 
all tillgänglig data relaterat till en studies forskningsfrågor på grund av tid, pengar, re-
surser och tillgång. Men med hjälp av rätt urvalstekniker går det dock att samla in en 
mindre mängd data som kan representera hela populationen, alltså den totala mängden 
data på ett rättvist sätt. För att möjliggöra detta måste först och främst ett beslut tas 
kring vilken typ av urvalsteknik som ska användas. Saunders m.fl. (2009) beskriver att 
det finns två alternativ att välja mellan; sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. 
Saunders m.fl. (2009) beskriver också att det finns olika tekniker att utföra respektive 
urvalsprocess på och de populäraste teknikerna presenteras nedan i punktform: 
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¾ Sannolikhetsurval 
o Enkel slumpmässig 
o Systematisk 
o Stratifierad slumpmässig 
o Kluster 
o Flerstegs 

¾ Icke sannolikhetsurval 
o Kvot 
o Omdöme 
o Snöboll 
o Bekvämlighet 

Enligt Saunders m.fl. (2009) innebär sannolikhetsurval att sannolikheten att varje fall-
studie som genomförs på populationen är känd och alltid visar samma resultat. Av den 
anledningen används ofta sannolikhetsurval när det handlar om undersökningsbase-
rade forskningsstrategier, eftersom det där krävs att urvalet representerar hela popu-
lationen. För icke sannolikhetsurval gäller det, enligt samma författare, att varje fallstu-
die som genomförs inte kan sägas representera hela populationen och därför är det 
omöjligt att svara på forskningsfrågor gällande populationens karaktär. Saunders m.fl. 
(2009) belyser dock att för de flesta studier kan olika typer av urvalstekniker behöva 
användas i olika skeden och att det även kan vara så att det används både sannolikhets-
urval och icke sannolikhetsurval i samma studie. 

För denna studie har ett icke sannolikhetsurval med fokus på snöbollsurval valt att an-
vändas. Studiens författare har i första hand kontaktat ansvariga handledarna för att 
erhålla nödvändig data. När dessa inte kunnat ge tillräckligt med information har de 
istället rekommenderat andra intressenter som kan tänkas inneha nödvändig data och 
så vidare. Detta har därmed lett fram till studiens snöbollsurval vilket pågått tills studi-
ens författare ansett att tillräckligt med data erhållits.  På grund av detta har det fram-
tagna materialet även automatiskt triangulerats, i och med att flera olika intressenter 
har uttryckt sig kring samma frågor. Detta har underlättat för studiens författare genom 
att minska den tid och de resurser som krävdes för att leta intressenter, vilket möjlig-
gjort att mer tid har kunnat läggas på det slutgiltiga resultatet. 

2.6 Bearbetning av data 
Enligt Smit (2012) används dataanalys för att skapa struktur och undvika felaktigheter 
för all insamlad data. Insamlad data kommer också med stor sannolikhet från en mängd 
olika källor och på grund av detta saknas ofta en enhetlighet, vilket leder till att en nor-
malisering av insamlad data ofta är oundviklig (NATO, 2007). 

Dataanalys 
Syftet med studiens genomförda dataanalys var att identifiera eventuellt avvikande 
mätvärden samt undersöka statistik som beskrev insamlad data. Här kunde dessa avvi-
kande mätvärden behandlas samtidigt som insamlad data kunde jämföras med historisk 
data. 

Datanormalisering 
Syftet med studiens datanormalisering var att skapa en enhetlighet av insamlad data på 
grund av dess ursprung. Här kunde dataförändringar och anpassningar genomföras för 
att göra insamlad data tillämpningsbar för användning i LCC-analysens kostnadsme-
toder och kostnadsmodeller. Ett exempel på datanormalisering som genomförts är att 
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en inflationsfaktor på tre procent per år har lagts på alla kostnader och priser som tagits 
från äldre prislistor. 

2.7 Tillförlitlighet 
Saunders m.fl. (2009) påpekar att det under en forskningsstudie alltid finns en risk att 
insamlad data och studiens resultat är otillförlitliga. Ett citat från Raimond (1993) säger 
att:  
 
”En vetenskaplig metodik måste ses för vad det verkligen är. Ett sätt att hindra mig från 
att lura mig själv när det gäller mina kreativt formade subjektiva föraningar som har ut-
vecklats ur förhållandet mellan mig och mitt material”.  
 
För att reducera risken för otillförlitlig data och minska sannolikheten att felaktiga re-
sultat erhålls bör studiens validitet och reliabilitet prövas enligt Saunders m.fl. (2009). 
Allt material som används i studien bör också behandlas objektivt och det ska alltid fin-
nas en underbyggd källkritik. Enligt samma författare är det också viktigt att säkerställa 
att vald litteratur är aktuell och att hänsyn tagits till när dessa är skrivna och publice-
rade. Saunders m.fl. (2009) understryker också att triangulering kan användas som ett 
effektivt verktyg. Här säkerställs trovärdigheten av insamlad data genom att undersöka 
ifall två eller flera oberoende källor presenterar liknande resultat.  

2.7.1 Validitet  
Saunders m.fl. (2009) beskriver generellt validitet som ett sätt att analysera ifall mät-
ningen eller resultatet verkligen skett på det som avsetts, de vill säga som ett verktyg 
för att säkerställa kvalitén på studien som utförs. Det finns olika former av validitet och 
de som beskrivs av Saunders m.fl. (2009) är; konstruerad validitet, intern validitet och 
extern validitet. Konstruerad validitet innebär att mätningar görs på det som avsetts ska 
mätas. Den interna validiteten är om det kan finnas en orsaksrelation mellan två variab-
ler. Alltså i vilken utsträckning som resultatet kan tillskrivas interventioner snarare än 
eventuella brister i forskningsdesignen. Extern validitet kan beskrivas som i vilken ut-
sträckning resultatet i studien kan sägas vara generaliserbar och därmed användas i 
andra situationer än just den testade studien. För fallstudier betonar Yin (2009) att det 
brukar innebära problem med extern validitet eftersom det kan vara svårt att veta hur 
generaliserbar den genomförda studien verkligen är. Saunders m.fl. (2009) påpekar 
också att under semi-strukturerade intervjuer kan hög validitet fås om de genomförs 
noggrant och att frågorna förtydligas där det krävs. Dessutom bör svaren och reaktion-
erna utvärderas från olika vinklar. 

För att stärka validiteten i denna studie har allt material kritiskt granskas och analyse-
ras. Detta har dels skett av studiens författare samt representanter från fallstudieorga-
nisationen, för att säkerställa att allt material som hanterats är korrekt och speglar 
verkligheten. Materialet har också behandlats av studiens handledare och ansvariga 
lärare vid Luleå Tekniska Universitet för att säkerställa studiens vetenskapliga grund. 
Vidare har den förstudie som erhållits från fallstudieorganisationen och som studiens 
författare initialt utgått från, nyligen tagits fram, vilket medfört att den litteratur som 
behandlats är relevant och valid. 
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2.7.2 Reliabilitet 
Enligt Saunders m.fl. (2009) avser reliabilitet tillförlitligheten i de tekniker som använts 
under studiens datainsamling. En viktig aspekt är ifall samma resultat uppnås om stu-
dien upprepas eller om studien skulle simuleras av en annan forskare. Enligt Saunders 
m.fl. (2012) är det därför viktigt att rätt beslut tas kring hur den fortsatta forskningen 
ska bedrivas för att därmed öka tillförlitlighet i slutsatser och resultat. 

För att kunna bedöma reliabiliteten i studien kan enligt Saunders m.fl. (2012), följande 
frågor ställas: 

¾ Kommer mätningarna att leda till samma resultat vid ett annat tillfälle? 
¾ Kommer liknande observationer att uppnås av andra tillämpare? 
¾ Finns det insyn i hur studiens data analyserades? 

Ser man till vad som negativt kan påverka reliabiliteten hos en studie, har Robson 
(2002) identifierat fyra faktorer. Den första handlar om felaktigheter som uppstår på 
grund av det valda området eller på grund av studiens respondenter. Till exempel kan 
resultatet av ett frågeformulär, ställt till organisationsanställda, skilja sig stort beroende 
på vilken veckodag som undersökningen genomförs. På grund av detta bör bland annat 
fredag eftermiddag och måndag morgon	  uteslutas	  och	  en	  mer	   ”neutral”	   tid	  bör	  väljas.	  
Detta för att respondenterna inte ska ha	  en	  ”för”	  positiv	  eller	  negativ	   inställning.	  Den	  
andra faktorn är att det valda området eller respondenterna har en partisk inställning 
under en studie. Detta är bland annat ett stort problem i organisationer som kategorise-
ras av en auktoritär ledning eller där personal känner sig osäkra. På grund av att re-
spondenterna partiskt ställer sig till frågor och svarar vad de tror att deras chefer vill 
höra, erhålls felaktiga resultat. För att reducera risken för partisk inställning bör re-
spondenterna behandlas anonymt och det resultat som erhålls bör kritiskt granskas. 
Den tredje faktorn handlar om att observatörerna inte är konsekventa. Är det fler än en 
person som håller i studien kan till exempel uppdelade intervjuer framkalla olika resul-
tat, beroende på att alla har sitt eget sätt att ställa frågor. För att reducera denna risk 
kan observatörerna tydligt strukturera upp sina intervjuer. Den sista faktorn handlar 
om att observatörerna har en partisk inställning under en studie. 

För att stärka reliabiliteten i denna studie har studiens författare kritiskt granskat och 
analyserat framtaget material och resultat med hjälp av de tre ovanstående frågorna 
inspirerad av Saunders m.fl. (2012). För att ytterligare reducera chansen att negativa 
faktorer påverkar studiens reliabilitet har också studiens författare försökt att genom-
föra intervjuer under neutrala tider. Detta för att respondenternas humör ska ha en så 
liten påverkan som möjligt på resultatet. Respondenter har också behandlas anonymt så 
långt som möjligt. Detta för att säkerställa att inget partiskt resultat erhållits. För att 
säkerställa att studiens författare är konsekventa har även intervjuer utförts gemen-
samt. En person har ansvarat för frågorna och den andre har ansvarat för anteckningar-
na. Studiens författare har också försökt att till största grad arbeta objektivt. Inga par-
tiska ställningar har tagits till information, insamlingsmetoder eller övriga områden. 
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2.7.3 Fallstudie 
Saunders m.fl. (2009) definierar en fallstudie som en strategi för forskning som involve-
rar empirisk undersökning av ett speciellt samtida fenomen. Saunders m.fl. (2009) fort-
sätter med att beskriva att en fallstudie är speciellt intressant ifall önskan finns om god 
förståelse för forskningens kontext och de involverade processerna. 

För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet har studiens författare valt att genom-
föra två stycken fallstudier uppbyggda på missilsystemet RBS 70 NG och understödssy-
stemet Carl-Gustaf. Dessa två fallstudier hjälpte studiens författare att få en djupare för-
ståelse för de specifika systemen, samtidigt som verklig data kunde användas för att 
testa den framtagna LCC-modellen. En beskrivning av dessa två fallstudier presenteras 
mer djupgående under sektion 4.2.1 respektive 4.2.2. Framtagen data har dock inte pre-
senterats i studien på grund av sekretess utan istället har ungefärliga procentsatser an-
vänts för att visa på kvantiteter och förhållanden.  

2.7.4 Källkritik 
Det finns två anledningar till varför en litteraturstudie ska genomföras enligt Saunders 
m.fl. (2009). Den första anledningen är att en preliminär genomsökning av litteraturen 
kan hjälpa att förfina forskningsidéer. Den andra anledningen är att det ofta ställs krav 
att demonstrera medvetenhet och kunskap kring det valda området, samt kunna visa på 
att studien passar in i en bredare kontext. Ett citat från Jankowicz (2005) förklarar detta 
på ett bra sätt: 

”Det	  finns	  ingen	  anledning	  att	  uppfinna hjulet	  på	  nytt…	  arbetet	  som	  du	  utför	  görs	  inte	  i	  ett	  
vakuum, utan bygger på idéer som andra personer har studerat före dig. Detta kräver att 
du beskriver vad som har publicerats och att du framställer informationen på ett relevant 
och	  kritiskt	  sätt.” 

För de flesta studier är litteraturstudien en av de första aktiviteter som utförs. Saunders 
m.fl. (2009) förklarar dock att trots den tidiga starten kommer det förmodligen att be-
hövas ett kontinuerligt sökande av data under hela studiens process. Detta på grund av 
att ju mer kunskap som erhålls om ämnet, desto mer inriktat blir varje sökning och tro-
ligen mer relevant. Saunders m.fl. (2009) beskriver också att det kan vara forsknings-
frågorna eller målsättningen med studien som förändras efter det att litteraturstudien 
genomförts. Saunders m.fl. (2009) förklarar vidare att det är viktigt att vidhålla en kri-
tisk inställning till all litteratur som undersöks och att ett kritiskt förhållningssätt kan 
summeras i två egenskaper; kapaciteten att utvärdera det som läses och kapaciteten att 
relatera det som läses med annan information. Slutligen presenterar Saunders m.fl. 
(2009) fem kritiska frågor som kan användas vid en kritisk bedömning av litteratur: 

¾ Varför läser jag det här? (För att säkerställa att fokus hålls på syftet med läsning-
en och motverka eventuella sidospår skapat av författarens agenda) 

¾ Vad försöker författaren få fram genom att skriva så här? (Svaret på detta kan 
hjälpa till att bestämma hur värdefull texten är för det egna syftet) 

¾ Vad säger författaren som är relevant för det jag vill ta reda på? 
¾ Hur övertygande är författaren? (Är argumenten baserade på en slutsats som 

motiveras av bevis) 
¾ Vad kan jag använda det jag läser till? 
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I detta arbete har studiens författare försökt att behålla en kritisk bedömning av all lit-
teratur som samlats in. Studiens författare har även använt sig av de frågor som presen-
terats ovan av Saunders m.fl. (2009) för att säkerställa att litteraturen använts på rätt 
sätt och att den varit relevant för studien samt att eventuella påståenden varit motive-
rade och bevisade. 

2.8 Studiens arbetsgång 
Studien inleddes med en nulägesbeskrivning som bestod av ostrukturerade intervjuer 
med ansvariga handledare vid fallstudieorganisationen, samt en analys av interna do-
kument. Nulägesbeskrivningen genomfördes för att skapa en förståelse för organisat-
ionen och dess nuvarande ställning till fokusområdet. Därefter genomfördes en littera-
turstudie av relevant material för att bygga upp studiens teoretiska referensram. I och 
med det valda explorativa tillvägagångssättet användes denna befintliga teori som väg-
ledning genom studiens fortsatta moment. Efter uppbyggnaden av den teoretiska refe-
rensramen kunde studiens insamling och bearbetning av data påbörjas. Här utfördes 
den primära datainsamlingen genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 
med intressenter hos fallstudieorganisationen. Sekundär datainsamling skedde genom 
historisk data utifrån organisationens interna databaser. Insamlad och bearbetad data 
kunde sedan användas för att bygga upp studiens kostnadselement och LCC-modell. 
Detta för att möjliggöra en livscykelkostnadsuppskattning av organisationens specifika 
system. När LCC-modellen väl var färdigställd kunde studiens författare testa dess till-
förlitlighet genom de två fallstudier som presenterats i rapporten. Samtidigt utförde 
studiens författare även en riskanalys med syfte att testa eventuell osäkerhet och risk 
med framtaget material. Det erhållna resultatet kunde sedan utvärderas och revideras, 
varpå rapporten färdigställdes och studien presenterades vid fallstudieorganisationen 
och vid Luleå tekniska universitet. 

Utöver de ovan presenterade aktiviteterna har studien även involverat fem seminarie-
tillfällen vid Luleå tekniska universitet. Dessa har bestått av; ett inledande seminarium 
där diskussion fördes kring ämnesval, ett PTM-seminarium där diskussion fördes kring 
studiens problem, teori och metod, ett avstämningsseminarium där diskussion fördes 
kring det hittills utförda arbetet, ett PAJ-seminarium där den slutgiltiga avstämningen 
skedde, samt ett slutseminarium där studien presenterades inför handledare, opponen-
ter och övriga intressenter vid Luleå tekniska universitet. Inför och efter samtliga semi-
narietillfällen har tid avsatts för opponering av övriga respondenter och korrigering av 
eget material utifrån kommentarer och påpekningar från handledare, opponenter och 
övriga seminariedeltagare. Nedan i Figur 1 presenteras studiens genomförda aktiviteter 
och tidsspann.  
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Figur 1: Tidslinje och flödeskarta över studiens genomförda aktiviteter 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som har använts för att ge en 
ökad förståelse och fördjupad kunskap kring det valda fokusområdet. Den teoretiska refe-
rensramen tillsammans med genomförd nulägesbeskrivning kommer senare att ligga till 
grund för studiens genomförda LCC-analys.   

3.1 Definition av en LCC-analys 
Dunk (2012) definierar en LCC-analys som samtliga kostnader för ett system, från kon-
cept till avfallshantering och beskrivs som en systematisk analys för att uppskatta kost-
nadsbärande aktiviteter hos potentiella systemalternativ. Analysen hjälper organisat-
ioner att lättare utvärdera och välja det systemalternativ som bäst passar organisation-
en, dess kunder och som samtidigt leder till en så låg livscykelkostnad som möjligt. 
Dunk (2012) beskriver vidare att LCC-analysen vanligtvis används av tillverkande or-
ganisationer och omfattar ett antal livscykelfaser som ofta består av koncept, design, 
test, produktion, marknadsföring, distribution, administration, service, garanti och av-
fallshantering.  

Enligt Smit (2012) kan en LCC-analys användas på många olika sätt och definitionen 
kan variera beroende på vem som använder analysen. En definition av en LCC-analys 
presenteras av Berrett (2001) och uttrycks i följande formel: 

Livscykelkostnad = kapitalkostnad + operationskostnad +  
underhållskostnad + avfallskostnad – restvärde 

Berrett (2001) fortsätter med att beskriva att det dock kan vara svårt att fastställa ett 
mått på varje variabel i ovanstående formel. Detta på grund av att framtida kostnader 
ofta är karaktäriserade av en hög nivå av osäkerhet som uppstår på grund av en variat-
ion av faktorer. Nedan presenteras enligt Berrett (2001) några exempel på dessa fak-
torer: 

¾ Förutsägelse av mönstret för systemanvändningen över tiden. 
¾ Naturen och omfattningen för operationskostnaderna. 
¾ Behovet och kostnaden för underhåll. 
¾ Effekterna av inflation för de enskilda och totala kostnaderna. 
¾ Systemets förutspådda livslängd. 
¾ Betydelsen av framtida utgifter jämfört med utgifter idag. 

LCC-analysens detaljnivå kan också skilja sig stort mellan olika fall. Berrett (2001) på-
pekar att en LCC-analys kan bestå av allt från en simpel tabell av uppskattade årliga 
kostnader, till en komplex datormodell som möjliggör för användaren att skapa scena-
rier baserade på antaganden om framtida kostnadsdrivare. Berrett (2001) understryker 
att LCC-analysens fokus och komplexitet bör reflektera komplexiteten av systemet som 
analyseras, möjligheten att förutspå framtida kostnader samt betydelsen av de framtida 
kostnaderna för organisationen. 

3.2 Användningsområden för en LCC-analys 
Smit (2012) refererar till NATOs ALP-10 guide när han förklarar att alla multinationella 
organisationer bör implementera en LCC-analys eftersom det är, om det utförs på rätt 
sätt, det enskilt bästa verktyget för att uppskatta värdet för pengarna inom försvars-
material. Smit (2012) förklarar också att LCC-analysen även kan tillämpas inom en 
mängd andra områden som till exempel; uppskattning av alternativa lösningar, hante-
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ring av befintlig budget, utveckling av framtida profiler för utgifter, utvärdering av möj-
lig kostnadsreduktion, uppskattning av ekonomiska risker samt förbättring av affärs-
processer för organisationer.  

LCC-analysen har många användningsområden och det finns många organisatoriska och 
ekonomiska fördelar. Smit (2012) anser att LCC-analysen kan användas för att på ett 
effektivt och ekonomiskt sätt kontrollera olika intressenters varierande krav. Intressen-
ter i det här fallet är alla som blir berörda av det specifika systemet som; kunder, leve-
rantörer, ingenjörer, designers, planerare, ekonomipersonal och så vidare. Dunk (2012) 
presenterar att en fördel med LCC-analysen är att den förväntas göra det möjligt för 
organisationer att lättare bedöma effektiviteten i sin planering genom att jämföra fak-
tiska livscykelkostnader med budgeterade livscykelkostnader och samtidigt se fördel-
ningen av dessa. Samma författare säger också att LCC-analysen är användbar eftersom 
den förbättrar organisationers bedömning av ett systems lönsamhet och organisation-
ens förmåga att fatta bättre och mer korrekta prissättningsbeslut.  

Det finns också forskning som stärker att en implementering av en LCC-analys kan leda 
till fördelar och bättre resultat ur ett miljöperspektiv. Dunk (2012) säger att den inter-
nationella oron för miljöfrågor och miljöpåverkan har gett organisationer incitament att 
tillverka och marknadsföra miljövänliga system. Studier har visat att kunder föredrar 
allt mer miljövänliga system och att de undviker de med negativ miljöpåverkan vid an-
vändning eller avskaffning. Dunk (2012) tillägger också att en implementering av en 
LCC-analys sannolikt kommer att hjälpa till i utformningen av mer miljöönskvärda sy-
stem samtidigt som den ökar organisationers förståelse av deras systems miljöpåver-
kan, från koncept till potential återvinning. Detta bidrar till en minskning av organisat-
ioners negativa miljöpåverkan och tillhörande kostnader. 

3.3 Ett systems livscykelfaser 
Smit (2012) har i sin artikel, hämtat från NATO AAP-48 ”Life cycle stages and processes”	  
och ISO/IEC 15288 ”System life cycle process”, presenterat sju olika livscykelfaser för ett 
system. Dessa är; koncept, anskaffning, utveckling, produktion, nyttjande, support samt 
avskaffning, där samtliga representerar en viktig period i ett systems livscykel. Dessa 
livscykelfaser presenteras nedan i Figur 2. 

 
Figur 2: Livscykelfaser. (Inspirerad av Smit, 2012) 

Smit (2012) beskriver vidare att syftet med livscykelfaserna är att dela upp LCC-
analysen i mindre och mer lättförståeliga tidssteg, där nödvändig indata för kostnads-
uppskattningar skiljer sig åt mellan faserna. Han poängterar också att dessa faser hjäl-
per till med att adressera osäkerhet och risk som associeras med kostnad, tidsplanering, 
uppsatta mål och beslutsfattning. Övergången mellan varje fas representeras av en be-
slutspunkt där ett beslut tas om att antingen fortsätta eller lägga ned studien (NATO 
AAP-48, 2007).  

Vidare presenteras enligt Sandberg & Strömberg (1999) nedan i Figur 3, ett systems 
fyra inledande livscykelfaser där fastställningen av livscykelkostnaderna visas i förhål-
lande till när kostnader faktiskt uppkommer. Här presenteras också möjligheten till 
kostnadsbesparing över systemets livscykel.  

Koncept Anskaffning Utveckling Produktion Nyttjande Support Avskaffning
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Figur 3: Möjlighet att påverka livscykelkostnader (Inspirerad av Sandberg & Strömberg, 1999) 

3.3.1 Konceptfasen 
Konceptfasen är den allra första och startar enligt NATO AAP-48 (2007) med ett beslut 
att fylla en funktionsbrist med en materiell lösning och avslutas med en kravspecifikat-
ion för den specifika lösningen. Samma artikel beskriver vidare att syftet med koncept-
fasen är att granska de relativa behoven, potentiella risker och kostnadsfördelar med 
det nya systemet eller uppgraderingen av ett redan existerande system. Genom ana-
lyser, utvärderingar, kostnadsuppskattningar, handelsstudier samt experimentella- el-
ler prototyputvecklingar kan en eller flera alternativa lösningar tas fram för att möta 
det identifierade behovet eller konceptet. 

Dunk (2012) pekar på att konceptfasen, ur ett kostnadsperspektiv, är den viktigaste 
fasen under ett systems livscykel. Att genomföra en LCC-analys redan i konceptfasen ger 
den största kostnadsbesparingen, där signifikanta förändringar kan genomföras till 
lägsta kostnad. Dunk (2012) beskriver vidare att bevis pekar på att i genomsnitt 80 pro-
cent av ett systems livscykelkostnader fastställs redan innan produktionsfasen och där 
finns det också mest pengar att spara. Detta visas tydligt i Figur 3 ovan där möjligheten 
till kostnadsbesparingar är som störst i början av systemets livscykel. Dunk (2012) 
hävdar också att beslut som fattas redan i konceptfasen vanligtvis resulterar i att orga-
nisationer får en bättre genomgripande förståelse över de resurser som krävs för pro-
duktion. Dunk (2012) beskriver vidare att en implementering av en LCC-analys redan i 
konceptfasen kan vara ett effektivt sätt att hantera efterföljande kostnader, samtidigt 
som LCC-analysen kan hjälpa organisationer att förbättra systemets utformning och 
dess omsättningsbarhet. Smit (2012) understryker att vid senare steg av analysen kan 
kostnader också blivit låsta, det vill säga att kostnadsbesparingar inte får samma effekt, 
samt att de tar längre tid att implementera. 

NATO (2008) beskriver dock att kostnader under konceptfasen ofta baseras på initiala 
uppskattningar och liten exakt data, vilket leder till en högre osäkerhet. För att säker-
ställa att kostnadsuppskattningen genomförs på ett lämpligt sätt och att korrekta resul-
tat erhålls, föreslår NATO (2008), att en systematisk, noggrann och granskningsbar LCC-
analys bör implementeras. Det är viktigt att den kostnadsuppskattning som används 
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under konceptfasen tillhandahåller en helhetsuppskattning av kostnader och tid, samt 
identifierar kostnadsdrivare.  

3.3.2 Anskaffningsfasen 
Efter konceptfasen måste ett beslut fattas om att antingen utveckla eller köpa in ett sy-
stem, för att fylla funktionsbristen och erhålla det specifika systemet. Enligt NATO 
(2008) kallas denna fas för anskaffningsfasen och beskriver köpet av ett system eller 
delar av ett system. Samma författare säger att processen skapar möjligheter för data-
utbyte och datainsamling, samt införandet av specifika kostnadsmetoder och kost-
nadsmodeller. Anskaffningsprocessen är också en del av avtalsprocessen med syftet att 
tillhandahålla systemet i enlighet med köparens behov. Anskaffningsprocessen startar 
så snart som ett beslut tagits att material ska köpas in. För att erhålla nödvändig data 
presenteras nedan enligt NATO (2008) ett antal aktiviteter som bör utföras: 

¾ Baserat på systemets behov och krav kan processen användas för att utvärdera 
potentiella leverantörer genom att de får svara på kostnadsrelaterade frågor och 
fylla i en CBS. 

¾ Samla in data från interna källor för att kunna färdigställa kostnadsmetoder och 
kostnadsmodeller. 

¾ Använd dataanalys för att identifiera kostnadsdrivare, kostnader som går att på-
verka, samt kostnader som skiljer sig mellan de alternativa lösningarna. 

¾ Utvärdera resultatet. Här tas ett beslut om att antingen stödja upphandling eller 
att iterera processen tills båda parter är tillfredsställda med resultatet. 

Enligt NATO (2008) finns det dock ett antal problem som kan komma att påverka kost-
nadsuppskattningarna och som måste tas i beaktande under anskaffningsprocessen. 
Dessa presenteras nedan i punktform: 

¾ Datautbyte mellan köpare och säljare. 
o Köparen sitter på information relaterad till användning, begränsningar, 

personal och så vidare. Denna baserar sin LCC-analys på indata från en 
variation av källor. 

o Säljaren sitter på information relaterad till systemet och dess specifikat-
ioner i form av förbrukning, underhållskostnad, felfrekvens, utbildnings-
kostnad och så vidare. Denna etablerar ofta sin egen LCC-analys. 

¾ Under anskaffningsfasen kan ett prestationsbaserat kontrakt fastställas mellan 
köparen och säljaren för att uppnå mätbara resultat, vilket i slutändan kommer 
att påverka livscykelkostnaderna. Följaktligen, för att kunna uppskatta livscykel-
kostnader under anskaffningsprocessen krävs det att detta kontrakt fastställs 
samtidigt som materialkontraktet levereras. De möjliga varianterna av ett 
materialkontrakt beror på följande: 

o Den del av underhållet som ska utföras av säljaren. 
o Den del av underhållet som ska utföras av en tredjepart eller kunden 

själv, där säljaren endast ska tillhandahålla dokumentation, testutrust-
ning, reservdelar och så vidare. 

¾ Vilka tekniker bör köparen använda för att erhålla kostnadsuppskattningar kring 
nyttjande- och supportfasen? 

o Begär alternativa underhållspaket innehållande minst ett alternativ base-
rat på ett komplett fast pris för allt underhåll, givet ett visst uppdragskon-
cept. 
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o Utvärdering av operativ data enligt en särskild avtalsförpliktelse. 
o Testa. 

¾ Hur organiseras utbytet av data? 
o Avtalsaspekter relaterade till säljaren (konfidentiell information). 
o Utlämnande av sekretessbelagd militär information. 
o Definitioner och nomenklaturer relaterade till livscykelkostnader för att 

undvika feltolkningar. 
o Överenskommelse om formatet på de uppgifter som ska utbytas. 

Hädanefter kommer dock anskaffningsfasen inte att behandlas enskilt utan istället 
kommer den att vara ett ingående moment under övriga livscykelfaser. 

3.3.3 Utvecklingsfasen 
Utvecklingsfasen beskriver utvecklingen av det specifika systemet. Enligt NATO AAP-48 
(2007) pågår denna fas under hela systemets utveckling och avslutas med en färdig ma-
teriell lösning. Här utvecklas systemet som ska möta användarkrav och som ska kunna 
produceras, testas, utvärderas, användas, stödjas, och avskaffas, där betoningen bör 
ligga på att utvärdera det mest kostnadseffektiva alternativet. Denna fas försäkrar också 
att framtida faser (produktion, nyttjande, support och avskaffning) beaktas och införli-
vas i systemets design, genom att involvera alla intressenter. Enligt NATO (2008) kan 
denna fas också utgöra en del av processen för att utvärdera leverantörsanbud. Här kan 
en leverantörsförfrågan initieras och en diskussion föras med en eller flera potentiella 
leverantörer. Data som tas emot kan ge en bättre förståelse för LCC-analysen och möj-
ligheten att påverka livscykelkostnader genom marknadskonkurrens. Samma författare 
beskriver också att denna leverantörbedömning skapar en möjlighet att vidareutveckla 
systemets CBS genom bättre transparens och högre precision. 

3.3.4 Produktionsfasen 
Produktionsfasen startar så snart som systemet är färdigutvecklat och avslutas med ett 
färdigproducerat system. Enligt NATO AAP-48 (2007) produceras eller framställs sy-
stemet och eventuella stödsystem under produktionsfasen. Under denna fas erhålls fak-
tisk kostnadsrelaterad data i form av till exempel kontrakt och testresultat (NATO, 
2008). Här kan också eventuella förändringar eller uppdateringar på kostnadsupp-
skattningar genomföras på grund av den utökade precisionen och tillgängligheten av 
verklig data, vilket i sin tur kommer leda till mer korrekta kostnadsuppskattningar.  

3.3.5 Nyttjandefasen 
Nyttjandefasen startar när systemet tas i drift och avslutas när det tas ur bruk. Under 
nyttjandefasen används enligt NATO (2008) det specifika systemet vid de avsedda 
driftplatserna, där systemet levererar den nödvändiga servicen med fortsatt drift och 
kostnadseffektivitet. Kostnadsrelaterad och icke kostnadsrelaterad data kan under 
denna fas samlas in med hjälp av olika hjälpmedel, som till exempel databaser eller 
kunddata. 

3.3.6 Supportfasen 
Supportfasen startar ofta samtidigt som nyttjandefasen och avslutas när systemet av-
skaffas och supportservicen läggs ned. Under supportfasen tillhandahålls enligt NATO 
AAP-48 (2007), logistiska lösningar för att möjliggöra fortsatt drift och hållbar service 
för systemet. NATO (2008) understryker att under supportfasen är det viktigt att samla 
in och analysera kostnadsrelaterad data tillsammans med teknisk data från till exempel 
databaser eller kunddata. Detta för att kunna granska den existerande driften och stödja 
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koncept och hårdvara. Viktigt att ta i beaktande är dock att specificera fördelningen av 
kostnadselementen för att kostnader inte ska dubbelräknas. 

3.3.7 Avskaffningsfasen 
Avskaffningsfasen börjar när systemet tas ur bruk och avslutas när systemet helt har 
avskaffats. Under denna fas sker avskaffningen av det specifika systemet och relaterad 
drift- och supportservice (NATO, 2008). Samma författare beskriver vidare att syftet 
med avskaffningsfasen är att avaktivera, bryta ned, återanvända, eller avlägsna syste-
met och eventuella restprodukter. Här ska all eventuell miljöpåverkan återställas eller i 
alla fall reduceras till ett accepterat tillstånd. Enligt NATO (2008) kan kostnadsrelaterad 
data som samlas in under denna fas används för att fylla upp de interna databaserna för 
att sedan kunna användas till framtida studier. 

3.4 Tillvägagångssätt under en LCC-analys 
Enligt NATO (2007 & 2008) består en LCC-analys av en rad olika aktiviteter som bör 
utföras i den ordning som de presenteras nedan. Först och främst finns det ett antal vik-
tiga faktorer som bör tas i beaktande innan LCC-analysen initieras och därefter bör 
dessa finnas i åtanke under hela LCC-analysens process. Därefter följer aktiviteterna 
förstudie, insamling och bearbetning av data, metoder och modeller för kostnadsupp-
skattning, kostnadsnedbrytning, osäkerhet och risk, validering och kalibrering, doku-
mentation och slutligen rapportering. 

3.4.1 Viktiga faktorer 
Det är viktigt att de kostnadsuppskattningar som genomförs, passar för ändamålet och 
att de ligger i enlighet med användarens krav (NATO, 2007). Nedan presenteras enligt 
NATO (2008) ett antal viktiga faktorer som bör tas i beaktande innan en LCC-analys 
initieras och därefter alltid bör finns i åtanke under hela LCC-analysens process, ef-
tersom de kan komma att påverka framtida kostnadsuppskattningar, valet av lämpliga 
kostnadsmetoder och kostnadsmodeller samt det slutgiltiga resultatet. 

¾ Systemets natur och komplexitet: Påverkar i huvudsak produktträdet och in-
nehållet i processer och aktiviteter som betraktas i analysens CBS. En detaljerad 
presentation av en CBS kan ses under sektion 3.4.5  

¾ Kostnadsuppskattningens omfattning: Påverkar skalan och djupet av kost-
nadselementens utformning. Detta för att uppnå dess fulla potential, vilket un-
derlättar beslutfattningsprocessen, budgetering och så vidare. 

¾ Systemets livscykelfaser: Påverkar systemets CBS genom innehållet i processer 
och aktiviteter under varje fas. Till exempel om det läggs mindre vikt vid en spe-
cifik fas kommer det leda till en mindre utarbetad CBS. 

¾ Tillgänglig eller förväntat tillgänglig data: Data som används för ett systems 
kostnadsuppskattning varierar från grova uppskattningar till noggrant registre-
rad data beroende på vart i livscykeln systemet befinner sig. Allteftersom syste-
met mognar ökar också mängden och kvalitén av tillgänglig data. Detta gör det 
möjligt att allteftersom, vidareutveckla och förfina systemets CBS för mer kor-
rekta resultat.  

Utöver de ovan presenterade faktorerna är det också viktigt att kontinuerligt behålla en 
hög kvalité på LCC-analysens kostnadsuppskattningar. Detta för att kunna uppnå kor-
rekta och valida slutresultat. För att lyckas med detta beskriver NATO (2008) att det är 
viktigt att känna till vad som karaktäriserar en kostnadsuppskattning av hög kvalité och 
nedan presenteras dessa karaktärer: 
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¾ Noggrannhet: Kostnadsuppskattningar bör vara opartiska, icke över konserva-
tiva och baseras på bedömning av de mest sannolika kostnaderna. Insamlad data 
bör vara korrekt normaliserad enligt tekniska specifikationer och inflation ge-
nom att använda lämpliga riktlinjer. Tidsfasningen för uppskattningen bör också 
vara logisk och noggrant beräknad. 

¾ Omfattning: En kostnadsuppskattning använder en CBS som är anpassad till 
lämplig detaljnivå, för att försäkra att inga kostnadselement utesluts eller dub-
belräknas. Alla kostnadsbaserade specifikationer och antaganden bör också vara 
beskrivna i dokumentationen för LCC-analysen. 

¾ Förmåga att replikeras och granskas: Kostnadsuppskattningar i form av kost-
nadselement som presenteras i systemets CBS bör vara spårbara till dess ur-
sprung. Kostnadsuppskattningar bör vara noggrant dokumenterade och inne-
fatta datakällor, statistik, detaljerade beräkningar och resultat, samt förklaringar 
till varför en specifik metod, modell eller referens valdes. Detta gör det möjligt 
att följa upp och återskapa LCC-analysen och därmed erhålla samma resultat. 

¾ Spårbarhet: All insamlad data och kostnadselement bör vara spårbara till dess 
ursprungskälla.  

¾ Punktlighet: Det krävs att kostnadsuppskattningar görs i rätt tid för att ge be-
slutsfattarna den värdefulla insikt de behöver. Presenteras de inte i tid kan vissa 
kostnader missas att tas med i beräkning. 

¾ Trovärdighet: Trovärdighet är den viktigaste egenskapen hos en god kostnads-
uppskattning och för att behålla en hög trovärdighet krävs det att ovanstående 
egenskaper tas i beaktande. 

Beroende på LCC-analysens komplexitet och omfattning kommer behovet av resurser 
och noggrannhet att variera (NATO, 2008).  Tillräckligt med tid och resurser bör ges för 
att erhålla en robust och trovärdig kostnadsuppskattning, vilket leder till en mer kor-
rekt LCC-analys. Samma författare påpekar dock att det bör finnas en balans mellan re-
sursanvändning och kostnadsuppskattningens betydelse för LCC-analysen, vilket bety-
der att användaren inte bör lägga för mycket tid på kostnader som har liten betydelse 
för det slutgiltiga resultatet. 

3.4.2 Förstudie 
Innan LCC-analysen påbörjas är det också enligt NATO (2008) viktigt att tydligt defini-
era LCC-analysens tillvägagångssätt och omfattning. Denna definition tillsammans med 
specifikationer och antaganden skapar nämligen LCC-analysens grund och en förståelse 
för vad resultatet ska användas till. Samtidigt säkerställer detta en enhetlighet mot de 
tillvägagångssätt som används av NATO. NATO (2008) beskriver vidare att för mer 
komplexa system kan ett kravdokument för kostnadsuppskattning (CERD) eller en 
kostnadsuppskattningsgrund (BoE) användas för att tydligt strukturera upp LCC-
analysen och skapa en förståelse för LCC-analysens syfte, omfattning och innehållande 
delar. I Bilaga 2 presenteras ett detaljerat exempel på en BoE och dess innehållande de-
lar. Detta exempel har byggt på en analys av Pickett (2005). 

Enligt Smit (2012) kan användningsområdet för en LCC-analys vara allt från stora kri-
tiska projekt, till mindre självständiga. Smit (2012) betonar att det gäller att tillväga-
gångssättet anpassas till det valda fokusområdet och de frågor som ska besvaras. Detta 
har bekräftats av NATO (2007) som beskriver att tillvägagångssättet bör anpassas till de 
kostnadskrav som finns uppsatta och tillgängligheten av nödvändig data. Enligt Smit 
(2012) kan samma tillvägagångssätt till LCC-analysen appliceras på alla typer av system 
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med endast en liten variation i detaljnivå, oberoende av deras specifikationer. Smit 
(2012) beskriver vidare att detta tillvägagångssätt kan liknas med en förstudie till LCC-
analysen och nedan presenteras förstudiens fyra steg enligt samma författare: 

¾ Definiera LCC-analysens ändamål. 
¾ Fastställ LCC-analysens innehåll, begränsningar och antaganden. 
¾ Utveckla LCC-analysens ramverk. 
¾ Fastställ nödvändig data som ska användas inom LCC-analysens ramverk.  

Efter att LCC-analysens förstudie har fastställts kan uppskattningen av ett systems 
livscykelkostnader påbörjas. Hur detta genomförs presenteras nedan i Figur 4, i form av 
en övergripande processkarta och i Figur 5, i form av en mer detaljerad och analytisk 
processkarta. Som kan ses i Figur 4 kommer information från förstudien, samt kost-
nadsuppskattningar från LCC-analysens kostnadsmetoder och kostnadsmodeller att 
leda till LCC-analysens CBS. Denna kommer sedan ligga till grund för beräkningen av 
systemets totala livscykelkostnader. NATO (2007) poängterar dock att det kan vara 
nödvändigt att utföra flera iterationer under LCC-analysens genomförande, allteftersom 
de första resultaten börjar komma in. Detta på grund av att mer data blir tillgänglig, an-
taganden blivit förtydligade eller att en kalibrering önskas. 

 

 

 
Figur 4: Processkarta för beräkning av ett systems livscykelkostnader. (Inspirerad av NATO, 2007) 
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3.4.3 Insamling och bearbetning av data 
Efter LCC-analysens förstudie kan insamling och bearbetning av data påbörjas. Smit 
(2012) betonar att LCC-analysen är en databaserad analys, vilket leder till att insamling 
och bearbetning av data är ett av de viktigaste och mest resurskrävande momenten. Här 
konsumeras ofta stora mängder tid, ansträngningar och resurser för att samla in nöd-
vändig data. Detta har bekräftats av NATO (2007) som understryker att insamlad och 
bearbetad data utgör grunden för hela LCC-analysen där mängden, kvalitén och andra 
karaktärer definierar vilken kostnadsmetod och kostnadsmodell som kan tillämpas, 
samt trovärdigheten av det slutgiltiga resultatet. 

Insamling av data 
Enligt NATO (2007) är målet med LCC-analysens datainsamling att erhålla den nödvän-
diga informationen som krävs för att bygga upp kostnadsmodeller och välja lämplig 
kostnadsmetodik. Enligt NATO (2008) kan en väl utförd datainsamling leda till fördelar 
som bättre välgrundade kostnadsprognoser och kostnadsuppskattningar, reducerat 
arbete som krävs för att tillämpa en kostnadsuppskattning, reducerad tid för uppskatt-
ning av kostnader, samt att inhämtad data kan användas i framtida LCC-analyser för 
liknande system. 
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Figur 5: Analytisk processkarta för beräkning av ett systems livscykelkostnader. (Inspirerad av NATO, 2008) 
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Viktigt att tänka på innan insamlingsprocessen påbörjas är dock att i början av en LCC-
analys är det ofta svårt att uppskatta ett systems slutgiltiga utformning på grund av att 
mycket lite är känt kring slutfasen och i de tidiga faserna baseras ofta insamlad data på 
expertkunskap, uppskattningar och historisk data (NATO, 2008). Även extern data från 
andra organisationer, system eller projekt kan användas tills mer trovärdig, intern data 
erhållits. Enligt NATO (2008) finns det också vissa faktorer som bör tas i beaktande un-
der insamlingsprocessen eftersom de kan påverka arbetet och processens framgång. 
Nedan har dessa presenterats enligt NATO (2008): 

¾ Existens: Typen och mängden av nödvändig data för att kunna genomföra en 
specifik uppskattning existerar inte. 

¾ Tillgänglighet: Nödvändig data kan vara otillgänglig på grund av säkerhets-
stämplingar, konkurrenskänslighet och så vidare.   

¾ Validitet: Insamlad data kan visa sig vara icke valid och sakna nödvändig nog-
grannhet. 

¾ Tidsbrist: Eftersom datainsamling är en tidskrävande process kan tidsbrist 
hämma arbetet. Detta kan leda till att viktig data antingen missas eller medvetet 
inte tas med på grund av bristen på tid.  

¾ Underliggande krav: Det är viktigt att förstå hur olika datakällor används och i 
vilka tillfällen som de passar att användas. Det kan finnas underliggande krav 
som gör att vissa datakällor inte passar till vissa områden eller under vissa om-
ständigheter. 

Allteftersom det specifika systemet mognar ökar dock mängden och kvalitén av tillgäng-
lig, intern data (Smit, 2012). Detta leder till att färre antaganden behöver tas och mer 
detaljerad data kan användas för mer korrekta uppskattningar. Eftersom osäkerhet, risk 
och möjlighet till förändring minskar i takt med systemets mognadsgrad är behovet av 
data störst i de tidiga livscykelfaserna (NATO, 2007). På grund av detta bör mer tid och 
resurser fördelas till den datainsamling som genomförs i de tidiga faserna av ett 
systems livscykel. Enligt NATO (2008) möjliggör detta också en utveckling av en mer 
accepterad och kontrollerbar kostnadsuppskattning. Ofta tas också beslut kring budget 
och alternativa tillvägagångssätt upp tidigt i en LCC-analys och därför är det viktigt att 
använda sig av erfaren personal med god analytisk förmåga. Detta för att stödja be-
slutsprocessen i dessa viktiga skeden. Inspirerad av Smit (2012) presenteras nedan i 
Figur 6, relationen mellan systemets mognadsgrad och nivån av antaganden som bör 
tillämpas. 
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Figur 6: Relationen mellan nivå av mognadsgrad och nivå av uppskattning. (Inspirerad av Smit, 2012) 

De uppskattningar som utförs under en LCC-analys baseras också ofta på en stor variat-
ion av datatyper. Nedan har de vanligaste huvuddatatyperna presenterats enligt NATO 
(2008): 

¾ Kostnadsrelaterad data: Kostnadsrelaterad data representerar kostnader i 
form av en specifik valuta som är förknippade med aktiviteter eller material.    

¾ Teknisk data: Teknisk data tillägger en kravspecifikation för det specifika sy-
stemet och skapar en grund för kostnadsuppskattningen (dimension, vikt, säker-
hetskrav och så vidare).       

¾ Programmatisk data: Programmatisk data hänvisar till LCC-analysens para-
metrar som förklarar och driver kostnader (tidsplanering, typ av kontrakt och så 
vidare). 

Enligt NATO (2008) kan därefter dessa tre huvudtyper ytterligare delas upp i fyra del-
typer, vilka presenteras nedan enligt samma författare: 

¾ Primär data: Primär data presenteras i sin ursprungliga form och utan någon 
typ av alternering. Den erhålls från den ursprungliga källan och innebär ofta hög 
kvalité och trovärdighet, vilket gör att den är mycket användbar för en kostnads-
analytiker. 

¾ Sekundär data: Sekundär data baseras på primär data, vilket gör att den inte 
erhållits från den ursprungliga källan. Eftersom sekundär data inte hänvisar till 
den ursprungliga källan och ofta har alternerats, kan kvalitén och trovärdigheten 
vara lägre. För en kostnadsanalytiker kan dock denna typ av data vara använd-
bar för att, i kombination med andra datatyper, triangulera framtaget material. 

¾ Objektiv data: Objektiv data bygger på en kvantitativ och objektiv karaktär och 
samlas ofta in genom en formell datainsamlingsprocess. 

¾ Subjektiv data: Subjektiv data är baserad på personliga perspektiv och åsikter 
kring det specifika systemet. Denna typ av data är icke kvantitativ och tillhanda-
håller ofta information som krävs för att tolka och validera objektiv data. 
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Utifrån dessa fyra deltyper är primär och objektiv data de med högst kvalité och trovär-
dighet och därmed de mest värdefulla (NATO, 2008). Därmed rekommenderar samma 
författare att fokus bör ligga på att samla in dessa typer av data.  

Vidare beskriver NATO (2007) att en LCC-analys förutom en bred variation av data 
också kräver en bred variation av datakällor. Enligt NATO (2008) kan till exempel in-
samlad data utgöras av intern eller extern data, där intern data genererats inom organi-
sationen och extern tillhandahållits genom externa datakällor utanför organisationen. 
Det finns en bred variation av datakällor att tillgå och nedan i punktform presenteras 
enligt NATO (2008) några potentiella exempel: 

¾ Bokföringar 
¾ Kostnadsrapporter 
¾ Historiska kostnadsrelaterade databaser 
¾ Experter 
¾ Tekniska databaser 
¾ Kontrakt 
¾ Kostnadsförslag 
¾ Offerter 

Bearbetning av data 
Efter insamlingsprocessen krävs det ofta en bearbetning av insamlad data. Denna bear-
betning utförs vanligtvis med hjälp av en dataanalys och en datanormalisering. Enligt 
Smit (2012) används dataanalys för att skapa struktur och undvika felaktigheter för all 
insamlad data. Denna utförs vanligtvis i två steg där det första steget är att en graf ritas 
över insamlad data med målet att identifiera eventuella avvikande mätvärden som 
sticker ut från mängden. Dessa bör, om funna, ges extra uppmärksamhet under kost-
nadsuppskattningen. Andra steget utgörs av en datavalidering där målet är att under-
söka statistik som beskriver insamlad data, att behandla eventuella avvikande mätvär-
den, samt jämföra insamlad data med historisk data. Insamlad data kommer också med 
stor sannolikhet från en mängd olika källor. På grund av detta saknas ofta en enhetlig-
het, vilket leder till att normalisering av insamlad data ofta är oundviklig (NATO, 2007). 
En normalisering inkluderar generellt förändringar och anpassningar för att göra in-
samlad data tillämpningsbar för användning i LCC-analysens kostnadsmetoder och 
kostnadsmodeller. Enligt samma författare presenteras nedan syftet med en datanor-
malisering: 

¾ Anpassa all insamlad data till ett specifikt år. Detta underlättar analys och jämfö-
relse av ekonomiska uppgifter. 

¾ Anpassa all konstant och nuvarande kostnadsrelaterad data för att räkna med 
förväntad inflation.  

¾ Urval av korrekta index för konvertering.  
¾ Urval av korrekta växelkurser.  
¾ Justera kostnader och data för tekniska specifikationer som till exempel storlek, 

vikt, komplexitet och mognad.  
¾ Justera kostnader och data för olika driftsprofiler, temperaturer och körsträckor. 
¾ Justera priserna för partistorlekar, inlärningskurvor och produktionskapacitet. 

3.4.4 Metoder och modeller för uppskattning av livscykelkostnader 
Enligt NATO (2007) bör kostnadsmetoder och kostnadsmodeller appliceras under LCC-
analysens insamling och bearbetning av data för att uppskatta och bryta ner det speci-
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fika systemets kostnadselement. Enligt NATO (2007) finns det också många olika typer 
av kostnadsmetoder och kostnadsmodeller att använda sig av vid utförandet av kost-
nadsuppskattningar. Det är därför viktigt att veta vilka användningsområden respektive 
begränsningar som finns med respektive alternativ för att säkerställa att de används på 
bästa sätt.  

Metoder för kostnadsuppskattning 
Enligt NATO (2007) består en kostnadsuppskattning ofta av en kombination av flera 
kostnadsmetoder. Detta är ofta nödvändigt eftersom det kan behövas olika kostnadsme-
toder för olika faser under ett systems livscykel och användning av flera kostnadsme-
toder kan stärka validiteten i det framtagna materialet. Nedan i Tabell 4 presenteras ett 
antal alternativa kostnadsmetoder och hur dessa har kategoriserats efter de områden 
där de är bäst lämpade. 

Tabell 4: Metoder för kostnadsuppskattning. (Inspirerad av NATO 2007) 

Kategorier Kostnadsmetoder 

Optimering Linjärprogrammering 
Heuristik 

Simulering 
Systemdynamik 
Händelsestyrd 
Monte Carlo 

Beräkning 

Analog 
Parametrisk 
Teknisk 
Katalog 
Tumregel 
Expertutlåtande 

Beslutsstöd Analytisk hierarkisk process  
Flervalsanalys (MCDA) 

 
Vidare beskriver NATO (2003) att användningen av dessa kostnadsmetoder ofta skiljer 
sig åt beroende på i vilken livscykelfas som systemet befinner sig i. Samma författare 
fortsätter med att beskriva när respektive alternativ är bäst att tillämpa. Kostnadsme-
toderna som kategoriserats som beräkningar kan med fördel användas i alla faser och 
de mest förekommande ut av dessa är analoga och parametriska. I de första faserna är 
det dock vanligast att använda sig av kostnadsmetoden systemdynamik eller de kost-
nadsmetoder som kategoriserats som beslutstöd, eftersom det går att använda sig av 
omdöme istället för teknisk data som kan vara begränsad i dessa faser. I de senare fa-
serna används med fördel antingen kostnadsmetoderna som kategoriserats som simule-
ring eller optimering för att uppskatta kostnader för support samt jämföra olika alterna-
tiv. 

Modeller för kostnadsuppskattning 
NATO (2007) beskriver de kostnadsmodeller som används vid kostnadsuppskattning 
som matematiska och statistiska relationer samlade i en systematisk sekvens av formler 
där kostnadsuppskattningar fås genom lämplig datainput. Dessa ekvationer, regler, re-
lationer, konstanter och variabler ska därefter försöka beskriva situationen som stude-
ras och kostnadsmodellerna kan variera från enkla enstaka ekvationer till väldigt kom-
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plexa system med hundratals beräkningar. NATO (2007) beskriver att de flesta nationer 
ofta använder egenutvecklade modeller för kostnadsuppskattning eftersom de är base-
rade på en förbestämd CBS. NATO (2008) rekommenderar dock att varje kostnadsmo-
dell bör genomgå verifiering och validering för att säkerställa dess trovärdighet. Använ-
dandet av mer än en kostnadsmodell är generellt bra, men det bör även balanseras med 
kunskap och förståelse för hur kostnadsuppskattningen kommer att användas. 

3.4.5 CBS 
Efter att nödvändig data samlats in och bearbetats, samtidigt som det specifika syste-
mets kostnadselement uppskattats och brutits ner med hjälp av LCC-analysens kost-
nadsmetoder och kostnadsmodeller, kan detta sammanställas med hjälp av en CBS un-
der systemets sju olika livscykelfaser (NATO, 2007). Denna CBS används för att säker-
ställa att alla relevanta kostnadselement, relaterade till det specifika systemet, är identi-
fierade, definierade och tas i beaktande. Enligt Smit (2012) kan detta liknas med en 
noga strukturerad lista över alla kostnader relaterade till ett systems livscykel. För att 
en CBS ska vara effektivt och användbart krävs det enligt Smit (2012) att den uppfyller 
följande krav: 

¾ En CBS ska vara enkel att utveckla, använda och uppdatera. 
¾ En CBS bör omfatta alla relevanta kostnadselement. 
¾ En CBS bör vara tydlig i sin kostnadsdefinition. 
¾ EN CBS bör vara flexibel för att kunna anpassa sig till olika system. 
¾ EN CBS bör vara jämförbar med andra CBS, vilket underlättar analysering av al-

ternativ. 

Viktigt att tänka på är att det ofta krävs en kombination av kostnadsnedbrytningar för 
att skapa de kostnadselement som en CBS består av. Smit (2012) refererar till RTO TR-
058/SAS-028 (2003), där NATO föreslagit att kostnader bryts ner genom de resurser 
som används av en aktivitet som tillämpas på ett system. Ett så kallat produktträd defi-
nierar alla relevanta systemelement, en aktivitetslista definierar alla möjliga aktiviteter 
som genomförs under en livscykel och en resurslista definierar alla möjliga resurser 
som används av en aktivitet. LCC-analysens CBS erhålls därefter genom att kombinera 
produktträdet, aktivitetslistan och resurslistan. Som beskrivs av NATO (2008) innebär 
dock en ökad detaljrikedom i kostnadsnedbrytningen att LCC-analysens generaliser-
barhet succesivt försvinner. Det vill säga att ju mer en kostnad bryts ned, desto mer 
specifik blir den för det specifika systemet.  

Tillvägagångssätt 
När en CBS ska tillämpas i en LCC-analys är det första steget enligt NATO (2008), att 
beakta omfattning, specifikationer, gränser, historisk data, samt systemets livscykelfa-
ser och processer som definierats i tidigare steg. Det är viktigt att definiera vad som an-
ses som kostnader och vad som anses bli utdata. Nästa steg blir således att genomföra 
en kostnadsuppskattning med relevanta kostnadsmetoder och kostnadsmodeller ge-
nom att bryta ned aktiviteter i kostnader. Dessa kommer sedan att forma systemets 
kostnadselement. Allteftersom systemet mognar måste även LCC-analysens CBS utveck-
las och det brukar oftast ske när ny data blir tillgänglig (NATO, 2003). Samma författare 
menar att allteftersom en CBS utvecklas kan det leda till användning av ny indata eller 
användning av nya kostnadsmetoder och kostnadsmodeller, beroende på vilken data 
som finns tillgänglig. Den stora mängden data representeras av definitionen av omfatt-
ningen, uppskattningen, gränserna, samt systemets support- och driftkoncept. NATO 
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(2003) beskriver vidare att det resultat som presenteras genom en CBS är en lista med 
kostnadselement i enlighet med omfattningen. 

Generella aktiviteter 
Enligt NATO (2003) består varje steg i livscykeln av processer som i sin tur består av 
aktiviteter som är avsedda att uppnå det uppsatta målet. Nedan presenteras en lista 
med generella aktiviteter inspirerad av samma författare, som skulle kunna vara en del 
av ett systems livscykel: 

¾ Ledning 
¾ Studier och analyser 
¾ Simulering 
¾ Systemteknik 
¾ Design och utveckling 
¾ Designförändring 
¾ Inköp av standardartiklar 
¾ Verktyg 
¾ Fastigheter 
¾ Produktion 
¾ Systemintegration 
¾ Test, utvärdering, försök och 

demonstration 
¾ Leverans 
¾ Träning 

¾ Installation 
¾ Acceptanstest 
¾ Drift 
¾ Uppdragsstöd 
¾ Underhåll 
¾ Påfyllning 
¾ Fortbildning 
¾ Modifieringsdelar upphand-

ling/installation 
¾ Hållbar teknisk support 
¾ Support för underhåll av mjuk-

vara 
¾ Restaurering 
¾ Deponering 
¾ Andra aktiviteter 

 
De flesta aktiviteter som listats ovan gäller för systemet med undantag från ledning och 
träning som gäller personer. Det är dock viktigt att komma ihåg att flera av aktiviteterna 
kan förekomma flera gånger i de olika livscykelfaserna (NATO, 2007). 

Generella resurser 
För att utföra ovanstående aktiviteter beskriver NATO (2003), att det finns en bred va-
riation av olika generella resurser att tillgå. De allra flesta resurser är dock lika för alla 
typer av system och dessa listas nedan: 

¾ Personal 
¾ Utrustning 
¾ Förbrukningsvaror 
¾ Infrastruktur/fastigheter 
¾ Support/service 
¾ Information 

Produktträd 
NATO (2003) beskriver att produktträdet definierar och sammanställer de aktiviteter 
som utförts för ett system i dess olika livscykelfaser. Den innehåller livscykelfaserna och 
tillhörande kostnadselement, fördelade som olika aktiviteter. I Bilaga 3 presenteras ett 
tillämpningsbart produktträd. 

3.4.6 Osäkerhet och risk 
Under arbetet med en LCC-analys finns det alltid en osäkerhet och risk med till exempel 
framtaget material och valt tillvägagångssätt. Bland annat görs ofta kostnadsuppskatt-
ningar när det inte finns tillräckligt med befintlig data att tillgå och dessa baseras där-
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med ofta på historisk data (Smit, 2012). Används kostnadsuppskattningar på ett nytt 
system kommer det oundvikligt medföra ökad osäkerhet och risk. NATO (2007) beskri-
ver osäkerhet som den varians som kan associeras med data och antaganden, medan 
risk beskrivs som sannolikheten för potentiellt negativa händelser samt konsekvenser-
na av denna händelse. För att stärka tillförlitligheten hos en LCC-analys kan man enligt 
Smit (2012), systematisk samla in historisk data relaterade till tidigare projekt. Detta 
för att kunna jämföra uppskattade livscykelkostnader och faktiska utfall. Enligt Berrett 
(2001) kan denna jämförelse leda till följande fördelar: 

¾ En bekräftelse av tillförlitligheten hos LCC-analysen. 
¾ Tillgång till information som kan förbättra liknande framtida LCC-analyser. 
¾ Möjliggör en bedömning av osäkerhet och risker som associeras med LCC-

analysens kostnadsuppskattningar. 

NATO (2007) understryker att eftersom kostnadsmetoder och kostnadsmodeller ofta 
bygger på uppskattade livscykelkostnader kommer de aldrig att följa ett perfekt möns-
ter eller fullt ut kunna beskriva verkligheten. Av den anledningen kommer en uppskatt-
ning av livscykelkostnader som presenteras med ett värde endast vara en observation 
av flera olika fördelningar av kostnader. Samma författare rekommenderar därför att 
det alltid bör genomföras en trepunktsuppskattning för att stärka trovärdigheten och 
underlätta beslutstagande. Trepunktsuppskattning innebär att resultatet presenteras 
som ett intervall inom vilket det faktiska värdet kan hamna.  

Genom att uppskatta osäkerhet och risk kan det också hjälpa beslutsfattare att beräkna 
sannolikheten att de uppstår och dess finansiella påverkan (Navarro m.fl., 2011). 
Samma författare rekommenderar därmed att riskanalyser bör genomföras och presen-
teras samtidigt som LCC-analysen för att ge större trovärdighet till kostnadsuppskatt-
ningarna. Vid uppskattning av osäkerhet och risk är den absolut viktigaste delen enligt 
NATO (2008), datainsamling och dess bearbetning. Alla variabler som, i modeller för 
kostnadsuppskattning, utsätts för potentiell osäkerhet och risk måste identifieras. 
NATO (2007) beskriver att dessa variabler kan bestå av allt från enkla relationer till 
mer sofistikerade kostnadsuppskattningsrelationer. Under riskanalysen är det även 
viktigt att identifiera så kallade diskreta riskhändelser som kan uppkomma under ut-
veckling, produktion eller drift av ett system (NATO, 2008). Som ett exempel kan detta 
liknas vid risken att en radar inte fungerar som den ska efter installation. För varje dis-
kret riskhändelse behövs en lämplig sannolikhetsfördelning där de vanligaste är nor-
mal, triangulär eller weibull. Efter datainsamling och bearbetning kan en basuppskatt-
ning utföras genom en Monte Carlo simulering följt av en riskjusterad kostnadsberäk-
ning, det vill säga en riskanalys (NATO, 2007). Samma författare beskriver att basupp-
skattningen hanterar de osäkerheter som kan uppkomma mellan beroende och obero-
ende variabler som i sin tur kan komma från tre troliga källor: 

¾ Begränsade uppgifter 
¾ Mänsklig oförutsägbarhet 
¾ Fel vid observationer eller mätningar 

Hur en slutgiltig LCC-analys bör presenteras med tillhörande riskanalys visas som ett 
exempel i Figur 9 under sektion 3.4.9. 
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3.4.8 Validering och kalibrering 
Allteftersom det specifika systemets mognadsgrad ökar bör kostnadsuppskattningar 
enligt NATO (2008), kontinuerligt valideras för att behålla en hög trovärdighet och kva-
lité. Framtagna kostnadsmetoder och kostnadsmodeller bör också kontinuerligt ka-
libreras efter LCC-analysens gång, rimlighet i antaganden och nivå av osäkerhet. Detta 
kan till exempel utföras med hjälp av en riskanalys. Enligt samma författare är det dock 
viktigt att tänka på att LCC-analysens kostnadsuppskattningar bör vara rimliga, realist-
iska och fullständiga. För att uppnå rimliga kostnadsuppskattningar bör enligt NATO 
(2008), bland annat lämpliga och acceptabla kostnadsmetoder användas, kostnadsme-
toderna bör presenteras på ett systematiskt sätt, relevant data bör användas, samt an-
taganden bör vara valida och tydligt definierade. Realistiska kostnadsuppskattningar 
bör resultera i att antaganden och specifikationer överensstämmer med LCC-analysens 
tillvägagångssätt och att kostnader ligger i linje med historisk data. Att undersöka ifall 
kostnadsuppskattningar är fullständiga kan enligt NATO (2008), till exempel göras med 
hjälp av att granska ifall de inkluderar allt arbete som angivits i LCC-analysens början 
och ifall kostnader är spårbara och avstämbara. 

Validering 
En kostnadsuppskattning bör valideras mot oberoende data innan den presenteras för 
att därmed säkerställa att uppskattningen är rimlig. Nedan presenteras de aktiviteter 
som enligt NATO (2008) kan användas för att bedöma validiteten på en kostnadsupp-
skattning: 

¾ Utvärdera den initiala kostnadsuppskattningens kvalité. 
¾ Avgör om kostnadsuppskattningar är fullständiga, konsekventa och trovärdiga. 
¾ Reflektera över hur bra kostnadsmetoder och kostnadsmodeller har kalibrerats 

mot analysens gång, rimlighet i antaganden och nivå av osäkerhet. 
¾ Bedöm hur bra kostnadsuppskattningar uppfyller alla villkor, särskilt kostnader 

och tidsplan. Här kan förändringar genomföras ifall resultatet inte är tillfredsstäl-
lande. 

¾ Avgör om alla kostnadsuppskattningars tillvägagångssätt, antaganden och resul-
tat är fullständigt dokumenterade. 

¾ Kostnadsuppskattningar som genomförts till en kund bör möta kundens behov.     

Kalibrering 
Att kalibrera innebär enligt NATO (2008) att justera parametervärden för en kommer-
siell eller egenutvecklad parametrisk modell, för den specifika organisationens kostna-
der och systemhistoria. 
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3.4.9 Dokumentation 
Enligt NATO (2008) är det viktigt att under arbetet med en LCC-analys kontinuerligt 
dokumentera varje steg. Detta kan vara allt från genomförd aktivitet, implementerad 
förändring, resultat från genomförande, planeringsdata, uppskattningsdata, verklig re-
sultatdata eller lärdomar för användning i framtida studier. NATO (2007) påpekar att 
en omfattande dokumentation möjliggör ytterligare granskning, förfining och förbätt-
ringar av kostnadsmetoder och kostnadsmodeller och därmed ger ett bättre slutresul-
tat. Detta möjliggör också för andra intressenter att lättare genomföra en liknande LCC-
analys i framtiden för samma system eller ett liknande system. NATO (2008) avslutar 
med att beskriva att dokumenteringen med fördel bör sparas i den egna organisation-
ens databas för en bättre tillgänglighet.  

3.4.10 Rapportering 
Att rapportera slutresultatet är LCC-analysens sista moment. Här bör kostnadsupp-
skattningar presenteras på ett sätt som är konsekvent med LCC-analysens omfattning 
och tillvägagångssätt. NATO (2008) betonar att kostnadsuppskattningen inte är full-
ständig förrän kostnadsdokumentationen är klar. Utan tillräcklig dokumentation menar 
samma författare att det blir svårt för både den som utfört LCC-analysen och för andra 
intressenter att följa upp och återskapa genomfört arbete. Dokumentationen måste vara 
organiserad och strukturerad i en logisk följd och bör heller inte göras efter att kost-
nadsuppskattningen är gjord, utan utföras i takt med att LCC-analysen fortlöper. Detta 
för att säkerställa att korrekt information dokumenteras och att ingen viktig informat-
ion utesluts. NATO (2008) beskriver vidare att rapporteringen måste inkludera alla steg 
i LCC-analysen som; definition, regler, gränser och uppskattningar. Det är även viktigt 
att visa vilken källa som all data är tagen ifrån, detta för att andra intressenter ska 
kunna spåra processen från definition till slutsats. NATO (2008) menar också att detta 
är viktigt för att möjliggöra modifieringar längs vägen om så önskas. I nedanstående 
punktlista presenteras enligt NATO (2008), det önskade innehållet i en slutgiltig LCC-
rapport: 

¾ Definitioner, specifikationer, gränser och antaganden. 
¾ Kostnadsmetoder och kostnadsmodeller som använts. 
¾ Uppgifter om kostnadselement i enlighet med nivå av noggrannhet. 
¾ Identifiering av kostnadsdrivare. 
¾ Uppskattning av livscykelkostnad i enlighet med de kostnadsmetoder och kost-

nadsmodeller som använts, samt en riskanalys. Det rekommenderade presentat-
ionsformatet av kostnader är basuppskattning, låg uppskattning och hög upp-
skattning. 

Eftersom resultatet av en LCC-analys ska besvara intressenternas frågeställningar är det 
viktigt att det presenteras på ett sätt som är lätt att förstå. Ett bra sätt att göra detta på 
är att använda sig av en grafisk presentation. Två typer av grafer som rekommenderas 
av Smit (2012) är stapeldiagram och tårtdiagram som kan beskådas i Figur 7 och Figur 
8 nedan. 
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Figur 7: Exempel på livscykelkostnader i ett stapeldiagram. (Inspirerad av NATO, 2007) 

 
Figur 8: Exempel på livscykelkostnader i ett tårtdiagram. (Inspirerad av NATO, 2007) 

Figur 7 och 8 ovan presenterar dock poster utan att väga in osäkerhet och risk. På grund 
av detta uppstår ett behov att ta med ytterligare en figur i presentationen som tar hän-
syn till detta. I Figur 9 nedan presenteras därför ett rekommenderat tillvägagångssätt 
för att presentera det slutgiltiga resultatet av en LCC-analys tillsammans med utförda 
riskanalyser. 

 
Figur 9: Slutredovisning av LCC-analysen. (Inspirerad av NATO, 2007) 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av Saab Group och dess historia. 
Därefter följer en presentation av fallstudieorganisationen Saab Dynamics och dess verk-
samhet, marknad, produkter och affärsfokus. Här presenteras också en beskrivning av hur 
livscykelkostnadsuppskattning används i dagsläget inom organisationen.  

4.1 Saab globalt 
År 1937 var det tydligt att Europa var på randen till en större konflikt. I Sverige som 
både varit neutral och i fred i mer än ett sekel, beslöt regeringen tillsammans med den 
svenska industrin att förbereda sig för det värsta. Organisationen Saab grundades med 
uppdrag att säkerställa landets försörjning av militärflygplan som en del i den svenska 
strävan att behålla den nationella säkerheten och suveräniteten. (Saabgroup, 2014) 

Sedan uppstarten 1937 har Saab, numera Saab Group AB, vuxit till en internationell för-
svarsindustriorganisation med omkring 14 000 medarbetare. Organisationen är 
börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till 
cirka 24 miljarder SEK, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. 
Nedan i Figur 10 presenteras Saab Groups utveckling innehållande organisationens vik-
tigaste händelser. (Saabgroup, 2014)  

 
Figur 10: Saab Groups utveckling (Saabgroup, 2014) 

4.1.1 Affärsidé 
Saab Groups affärsidé innebär att organisationen, med hjälp av befintlig kompetens och 
organisationens långa erfarenhet av infrastruktur och systemlösningar, ska tillhanda-
hålla den globala marknaden av regeringar, myndigheter och organisationer med 
världsledande produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil säkerhet. 
Samtidigt arbetar organisationen kontinuerligt med att utveckla, anpassa och förbättra 
ny teknologi för att fortsättningsvis kunna bemöta kundernas växlande behov i fler än 
100 länder. (Saabgroup, 2014) 
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4.1.2 Affärsetik och värderingar 
Som en global försvars- och säkerhetsorganisation är ansvar och engagemang för män-
niskor och samhällen ett grundläggande kriterium för Saab Group. Organisationen har 
under många år arbetat med ansvarsfrågor inom etik, miljö, samhälle och arbetsgivare, 
där ambitiösa mål är satta för mångfald, minskad miljöpåverkan och affärsetik. Saab 
Group är också sedan 2011 anslutet till FN:s Global Compact, vilket är ett strategiskt 
initiativ och ett praktiskt ramverk med tio principer inom områdena mänskliga rättig-
heter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta ramverk har inkluderats i Saab 
Groups egna etiska regler och organisationen arbetar kontinuerligt för att leva upp till 
dessa principer. (Saabgroup, 2014) 

4.1.3 Marknadsområden 
Saab Groups gemensamma försäljnings- och marknadsföringsorganisation är uppdelad i 
geografiska marknadsområden med syftet att skapa en starkare lokal närvaro och ökat 
kundfokus. Dessa marknadsområden är; Nord- och Sydamerika med kontor i Washing-
ton, Europa och mellanöstern med kontor i London, Norden och Baltikum med kontor i 
Stockholm, söder om Sahara i Afrika med kontor i Centurion, Indien med kontor i New 
Delhi, samt Asien och stillahavsområdet med kontor i Bangkok. En sammanfattning av 
Saab Groups aktiva marknadsområden tillsammans med organisationens närvaro med 
personal (full & deltid) kan ses nedan i Figur 11. (Saabgroup, 2014) 

 
Figur 11: Saab Groups marknadsområden. (Saabgroup, 2014) 

4.1.4 Affärsområden 
Saab Group har även valt att dela upp sin verksamhet i sex olika affärsområden som 
samverkar för att hela koncernens kompetens ska tas tillvara på så effektivt som möj-
ligt. Dessa affärsområden är; Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Secu-
rity and Defence Solutions, Support and Services och det självständiga dotterbolaget 
Combitech. Denna studie har utförts vid Saab Groups affärsområde Dynamics och nedan 
i sektion 4.2 presenteras detta affärsområde djupare. (Saabgroup, 2014) 
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4.2 Saab Dynamics 
Saab Dynamics är verksamma över hela världen med kunder i över 60 nationer. Organi-
sationen har idag omkring 1 500 medarbetare och 2012 uppgick försäljningsintäkterna 
till cirka 4 779 miljoner SEK, vilket utgjorde omkring 18 procent av Saab Groups totala 
försäljningsvolym det året. (Saabgroup, 2014) 

Inom Saab Dynamics finns stor kompetens inom precisionsverkan och skyddsteknik 
som sträcker sig över, på och under havsytan. Organisationen erbjuder sina kunder 
markstridsvapen, missilsystem, torpeder, sensorsystem, obemannade undervattensfar-
koster och signatursystem för väpnade styrkor, samt fjärrstyrda fordon och säkerhets-
system för off-shore industrin och kärnkraftverk. För att uppnå ökat marknadsfokus har 
Saab Dynamics valt att dela in sina produkter i fyra produktområden; Barracuda, Missil-
system, Markstrid och Undervattenssystem, där varje produktområde sedan ansvarar 
för ett visst antal produkter. Inom produktområdet Barracuda ligger fokus på att ut-
veckla och tillhandahålla olika typer av kamouflage. Inom Missilsystem tillhandahålls 
olika typer av missilsystem i form av RBS 70, RBS 70 NG, Bamse, Meteor, Iris-T och 
Taurus. Inom Markstrid tillhandahålls understödssystem i form av Carl-Gustaf, AT4, 
NLAW, Bill 2 och MAPAM. Slutligen inom Undervattenssystem tillhandahålls undervat-
tenssystem i form av torpeder och undervattensfordon. Nedan i Figur 12 presenteras en 
sammanställning av Saab Dynamics produktportfölj innehållande samtliga system. Ef-
tersom denna studie utförts vid Saab Dynamics i Karlskoga har studiens fortsatta fokus 
legat på Missilsystem och Markstridsvapen och då främst missilsystemet RBS 70 NG och 
understödsvapnet Carl-Gustaf. Dessa två kommer nedan i sektion 4.2.1 och 4.2.2 att 
presenteras mer djupgående. (Saabgroup, 2014)  

 
Figur 12: Saab Dynamics produktportfölj (Saabgroup, 2014) 
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4.2.1 Missilsystem RBS 70 NG 
Under de senaste 30 åren har missilsystemet Robotsystem 70 (RBS 70) sålts till ett tju-
gotal nationer runt om i världen. Systemets unika egenskaper, pålitlighet och låga 
livscykelkostnader har uppskattats av krävande användare inom armén, flygvapnet och 
marinen och är idag i drift på alla kontinenter i de mest krävande miljöer som öknar, 
tropikerna och Arktis. Saabs nya Robotsystem 70 New Generation (RBS 70 NG) har ut-
vecklats för att ytterligare förbättra missilsystemets egenskaper. Dess nyutvecklade 
sikte, förbättrade hjälpmedel för skytten, effektiva räckvidd på cirka åtta kilometer och 
opåverkade laservägledning har kombinerats för att ta fram ett system med världsle-
dande kapacitet som inte kan påverkas av motåtgärder, värmekällor eller bråte. Detta 
har lett fram till att RBS 70 NG klassats som det bästa missilrobotsystemet i sin klass. I 
och med att systemet bygger på en modulär konstruktion kan den både användas som 
fristående på marken eller på fordon för att stödja trupper, skydda strategiska tillgångar 
eller evenemang med hög hotbild. I Figur 13 nedan presenteras RBS 70 NG systemet. 
Utifrån RBS 70 NG systemet har studiens författare tillsammans med ansvariga handle-
dare vid Saab Dynamics även tagit fram en fallstudie som presenteras nedan. Detta 
kommer senare att användas som ett hjälpmedel för att testa tillförlitligheten för den 
framtagna LCC-modellen. (Saabgroup, 2014) 

 
Figur 13: RBS 70 NG (Saabgroup, 2014) 

Fallstudie RBS 70 NG 
Denna fallstudie har behandlat den totala livscykelkostnadsuppskattningen för 32 
stycken RBS 70 NG system. Denna uppskattning har baserats på vissa antaganden som 
att systemen varit operativt tillgängliga dygnet runt hos kunden och att det då har 
krävts tre skiftgångar med personal. På grund av detta har personalkostnader och ut-
bildningskostnader varit en viktig post i LCC-analysen. Antaganden har också tagits 
kring konsumtion av ammunition, samtidigt som beräkningar av reservdelar och un-
derhållsmateriel genomförts med hjälp av externa simuleringsprogram. Det slutgiltiga 
resultatet från denna fallstudie kommer att presenteras under sektion 6.2.1. Samtidigt 
har en diskussion kring fallstudien förts under studiens genomförda LCC-analys under 
Kapitel 5. 
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4.2.2 Understödssystem Carl-Gustaf 
84 mm RCL CARL-GUSTAF (Carl-Gustaf) är ett av de understödssystem som produceras 
av Saab Dynamics i Karlskoga. Det har funnits i mer än 50 år och används i mer än 40 
länder runt om i världen. Systemet har genomgått åtskilliga förbättringar och detta har 
gjort att det idag har en marknadsledande position. Carl-Gustaf är ett mångsidig, bär-
bart och rekylfritt vapensystemet som är lämplig för direkt eld i nästan alla stridssituat-
ioner. Systemet erbjuder soldater olika typer av ammunition; pansarpenetration, anti-
personell, ammunition lämplig för tätorter, samt ammunition med speciella funktioner 
som rök och belysning. I Figur 14 nedan presenteras Carl-Gustaf systemet. I dagsläget 
håller dock Saab Dynamics på att utveckla ett nytt Carl-Gustaf system och utifrån detta 
system har studiens författare tillsammans med ansvariga handledare vid Saab Dyna-
mics tagit fram studiens andra fallstudie som presenteras nedan. Denna fallstudie har 
precis som föregående, använts som ett hjälpmedel för att testa tillförlitligheten för den 
framtagna LCC-modellen. (Saabgroup, 2014) 

 
Figur 14: Carl-Gustaf. (Saabgroup, 2014) 

Fallstudie Carl-Gustaf 
Det nya Carl-Gustaf systemet befinner sig i utvecklingsfasen och i dagsläget finns det två 
alternativa materialval för slutstycket, vilket utgörs av ett billigare och ett dyrare 
material. Dessa två utföranden ger olika egenskaper gällande projektilens utgångshas-
tighet och vapnets rekyl. Den största skillnaden mellan de båda alternativen är dock 
priset och antalet projektiler som kan avfyras. Av säkerhetsskäl har det preliminära va-
let fallit på det dyrare materialvalet, men detta har resulterat i att tillverkningskostna-
den (TK) kraftigt överstigit det ursprungliga krav som fanns från Saab Dynamics led-
ning. Denna fallstudie har således ur ett livscykelkostnadsperspektiv undersökt ifall ett 
slutstycke av det billigare eller det dyrare materialet är bäst lämpad för det  nya Carl-
Gustaf systemet. Skulle det dyrare materialet anses vara det bästa alternativet ska 
denna fallstudie även användas för att motivera en förhöjd TK. Det slutgiltiga resultatet 
från denna fallstudie har presenterats under sektion 6.2.2. Samtidigt har en diskussion 
kring fallstudien förts under studiens genomförda LCC-analys under Kapitel 5. 
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4.2.3 Nuvarande livscykelkostnadsuppskattning inom Saab Dynamics 
Försvarsindustrin innefattar system med långa livscykler samt nyttjande- och support-
kostnader som ofta kraftigt överstiger den initiala anskaffningskostnaden. På grund av 
detta ökar efterfrågan på system med låga kostnader efter anskaffning och många av 
marknadens kunder kräver allt oftare att leverantörernas system utvärderas med hjälp 
av LCC-analyser. För att uppfylla dessa krav och samtidigt stå konkurrenskraftiga på 
marknaden finns det ett behov att underlätta användningen av livscykelkostnadsupp-
skattning inom Saab Dynamics. Det finns enskilda fall där organisationen räknar på 
livscykelkostnader men avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt är tydligt och i öv-
rigt ligger huvudsakligt fokus på produktionskostnader kontra försäljningsintäkter. För 
att underlätta livscykelkostnadsuppskattning inom organisationen bör därmed ett enat 
arbetssätt för användningen av LCC-analyser implementeras. 
 
Nedan i Figur 15 presenteras Saab Dynamics nuvarande processkarta för organisation-
ens system. Som klargjorts av studiens handledare vid Saab Dynamics ligger det i dags-
läget stort fokus vid just koncept, utveckling och produktion, vilket innebär att organi-
sationen har en väldigt stark kontroll över processen och kostnader före nyttjande- och 
supportfasen (Löfgren & Dahl, 2014). För att förbättra organisationens förståelse för 
systemens totala livscykelkostnader kommer därmed denna studie att försöka belysa 
innebörden och betydelsen av nyttjande- och supportfasen. Detta kommer också att 
utföras ur kundernas perspektiv för att möjliggöra genomgående konkurrenskraftiga 
system till marknadens kunder. 
 

 
Figur 15: Saab Dynamics systemprocesskarta. (Inspirerad av Saabgroup, 2014) 
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5 Genomförd LCC-analys 
I detta kapitel presenteras studiens genomförda LCC-analys med utgångspunkt från den 
teoretiska referensram som återfinns i Kapitel 3. 

På grund av att Saab Dynamics i dagsläget saknar ett standardiserat arbetssätt för LCC-
analys kommer studiens författare att helt basera sin LCC-analys utifrån studiens teore-
tiska referensram. För att undersöka hur väl denna teori är anpassad för Saab Dynamics 
verksamhet och samtidigt stärka den framtagna LCC-modellens tillförlitlighet, har stu-
diens författare även valt att utföra och presentera två verkliga fallstudier med fokus på 
missilsystemet RBS 70 NG samt understödssystemet Carl-Gustaf. Utifrån den teoretiska 
referensramen och presenterade fallstudier har sedan slutsatser kunnat tas kring LCC-
modellens slutgiltiga utformning och de rekommendationer som senare kommer att 
presenteras för Saab Dynamics.     

5.1 Uppskattning av livscykelkostnader 
Enligt Dunk (2012) definieras LCC-analysen som en systematisk analys för att upp-
skatta kostnadsbärande aktiviteter hos potentiella systemalternativ. LCC-analysen syf-
tar till att hjälpa organisationer att lättare utvärdera och välja det systemalternativ som 
bäst passar organisationen, dess kunder och som samtidigt leder till en så låg livscykel-
kostnad som möjligt. I dagsläget finns det enskilda fall där Saab Dynamics räknar på 
livscykelkostnader men avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt för LCC-analys är 
tydligt och i övrigt ligger huvudsakligt fokus på produktionskostnader kontra försälj-
ningsintäkter. För att underlätta en uppskattning av livscykelkostnader inom försvars-
industrin har därmed ett standardiserat arbetssätt för användning av LCC-analys pre-
senterats för Saab Dynamics. Studiens författare har även tagit fram och presenterat en 
detaljerad LCC-modell för att underlätta arbetet med LCC-analys genom beräkning och 
rapportering av livscykelkostnader. Denna LCC-modell rekommenderas att senare ligga 
som underlag för Saab Dynamics fortsatta arbete inom fokusområdet. 

Smit (2012) tillägger i sitt arbete att alla multinationella organisationer bör implemen-
tera en LCC-metodik eftersom det är, om det utförs på rätt sätt, det enskilt bästa verkty-
get för att uppskatta värdet för pengarna inom försvarsmaterial. Eftersom Saab Dyna-
mics hanterar försvarsmaterial och är verksam på en multinationell marknad stärker 
detta beslutet att implementera ett standardiserat arbetssätt för användning av LCC-
analys. För att försäkra att LCC-modellen och dess underliggande aktiviteter under LCC-
analysen anpassas till den multinationella marknaden har även studiens författare valt 
att basera den teoretiska referensramen efter internationella standarder utifrån NATO 
och ISO/IEC. Denna teoretiska referensram har sedan använts för att bygga upp LCC-
analysen och den framtagna LCC-modellen. Studiens författare har även valt att an-
vända engelska beteckningar och förklaringar i den framtagna LCC-modellen för ytterli-
gare anpassa den till Saab Dynamics multinationella marknad och engelsktalande kun-
der.  

LCC-analysen har många användningsområden och detta bekräftas av Smit (2012) som 
säger att en LCC-analys kan användas på många olika sätt och omfattar allt från koncept, 
design, test, produktion, marknadsföring, distribution, administration, service, garanti 
och avfallshantering. Detta användningsområde har diskuterats i samråd med intres-
senter från Saab Dynamics där beslutet resulterade i att den LCC-modell som tagits fram 
är flexibel och anpassad för att kunna användas för en variation av system, inom olika 
områden och under olika faser av ett systems livscykel. Den framtagna LCC-modellen 
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har dock anpassats efter studiens två utförda fallstudier, men på grund av dess genera-
liserbarhet förutsätter studiens författare att den även kan användas på Saab Dynamics 
övriga system.  

Förutom LCC-analysens breda användningsområde finns det också många organisato-
riska och ekonomiska fördelar med LCC-analysen. Smit (2012) beskriver till exempel att 
LCC-analysen kan användas för att på ett effektivt och ekonomiskt sätt kontrollera olika 
intressenters varierande krav. I Saab Dynamics verksamhet har man märkt av en ökad 
efterfrågan på system med låga kostnader efter anskaffning, de vill säga under nytt-
jande- och supportfasen. Många av marknadens kunder kräver också allt oftare att leve-
rantörernas system utvärderas med hjälp av livscykelkostnadsanalyser. Den LCC-
modell som tagits fram i denna studie kommer därmed syfta till att hjälpa Saab Dyna-
mics att uppnå dessa krav och därmed skapa bättre underlag för en ökad konkurrens-
kraft på marknaden. En annan fördel med LCC-analysen är enligt Dunk (2012) att den 
förbättrar organisationers bedömning av ett systems lönsamhet och organisationens 
förmåga att fatta bättre och mer korrekta prissättningsbeslut. De system som Saab Dy-
namics tillhandahåller innebär stora kostnader för kunden och den LCC-modell som 
tagits fram i denna studie ska kunna användas som underlag för att motivera dessa 
kostnader. Detta kommer att möjliggöras genom att betona systemets lönsamhet för att 
därmed kunna motivera en eventuellt högre prissättning gentemot övriga konkurren-
ter.    

Det finns också forskning som stärker att en implementering av en LCC-analys kan leda 
till fördelar och bättre resultat ur ett miljöperspektiv. Dunk (2012) säger att den inter-
nationella oron för miljöfrågor och miljöpåverkan har gett organisationer incitament att 
tillverka och marknadsföra miljövänliga system. Studier har också visat att kunder före-
drar allt mer miljövänliga system och att de undviker de med negativ miljöpåverkan vid 
användning eller avskaffning. Saab Dynamics har under många år arbetat med ansvars-
frågor inom etik, miljö och samhälle. Ambitiösa mål är satta för mångfald och minskad 
miljöpåverkan och affärsetik står högt på agendan. Den LCC-modell som tagits fram för 
Saab Dynamics ska kunna ligga till grund för utformningen av mer önskvärda system ur 
miljösynpunkt, samtidigt som den ska öka organisationens förståelse för deras systems 
miljöpåverkan. Detta kan därmed hjälpa Saab Dynamics att minska organisationens ne-
gativa miljöpåverkan och tillhörande kostnader. 

5.2 Viktiga faktorer att beakta 
I den teoretiska referensramen beskrivs, av NATO (2008), olika faktorer som är viktiga 
att beakta innan LCC-analysen initieras samtidigt som de bör finnas i åtanke under hela 
LCC-analysens process. Av den anledningen valde studiens författare att identifiera och 
analysera dessa faktorer, med syfte att undersöka hur dessa skulle kunna komma att 
påverka LCC-analysens framtida kostnadsuppskattningar, valet av lämpliga kostnads-
metoder och kostnadsmodeller samt det slutgiltiga resultatet. 

5.2.1 Systemets natur och komplexitet 
System inom försvarsindustrin är ofta komplexa och karaktäriseras ofta av långa livs-
längder och höga livscykelkostnader för både den tillverkande organisationen och dess 
kunder. Detta har bekräftats av Silverbibeln (2014) som samtidigt påpekar att den långa 
livslängden bidragit till att nyttjande- och supportkostnader efter försäljning blivit en 
allt mer dominerande faktor och som oftast överskrider de initiala budgetberäkningar-
na. Saab Dynamics är ett försvarsindustriföretag som tillhandahåller komplexa missil- 
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och understödssystem, uppbyggda på avancerad hård- och mjukvara. Bland annat har 
de två system som utgör studiens fallstudier långa livslängder, där RBS 70 NG har en 
beräknad livslängd på cirka 30 år och Carl-Gustaf har en beräknad livslängd på cirka 20 
år. Detta innebär att systemen hanteras under en lång tid efter försäljning, vilket till-
sammans med systemens komplexitet gör det svårt för Saab Dynamics och dess kunder 
att uppskatta de anskaffade systemens totala livscykelkostnader. Med hjälp av studiens 
framtagna LCC-modell hoppas dock studiens författare att denna kostnadsuppskattning 
kommer att underlättas för både Saab Dynamics och dess kunder.  

5.2.2 Kostnadsuppskattningens omfattning 
Under en LCC-analys är det viktigt att de kostnadsuppskattningar som genomförs pas-
sar för ändamålet och att de ligger i enlighet med användarens krav. Enligt Berrett 
(2001) kan det dock vara svårt att fastställa fullt korrekta kostnadsuppskattningar ef-
tersom de ofta bygger på framtida, icke kända kostnader som ofta är karaktäriserade av 
en hög nivå av osäkerhet. I ett beslut som togs tillsammans med ansvariga handledare 
hos Saab Dynamics har studiens LCC-analys huvudsakligen fokuserat på nyttjande- och 
supportfasen, tillsammans med de anskaffningar som genomförs under dessa faser. 
Saab Dynamics har bra kontroll över samtliga livscykelfaser innan försäljning. Det är en 
väldigt kontrollerad process och organisationen har i dagsläget mycket personal som 
arbetar med kostnadsuppskattningar under dessa faser. Studiens författare har även 
valt att utesluta avskaffningsfasen eftersom detta moment påverkas av många olika fak-
torer, vilket gör en eventuell kostnadsuppskattning svår att genomföra. Koncept, ut-
veckling, produktion och avskaffning har därmed inte brutits ner till mindre kostnads-
element utan endast tagits med som övergripande poster i studiens kostnadsuppskatt-
ning. Detta möjliggjorde för studiens författare att minska kostnadsuppskattningens 
omfattning och samtidigt djupare kunna behandla de utvalda fokusområdena. Här bör 
man dock ha i åtanke att även om de största kostnaderna för kunden uppkommer under 
nyttjande- och supportfasen bör inte de övriga faserna uteslutas i framtida kostnadsbe-
räkningar. 

5.2.3 Systemets livscykelfaser 
Enligt NATO AAP-48	   ”Life cycle stages and processes”	   och	   ISO/IEC 15288	   ”System life 
cycle process”	   består ett systems totala livscykel av sju olika livscykelfaser. Dessa är; 
koncept, anskaffning, utveckling, produktion, nyttjande, support samt avskaffning. En-
ligt Smit (2012) representerar samtliga faser en viktig period i ett systems livscykel där 
uppdelningen görs med syfte att dela upp LCC-analysen i mindre och mer lättförståeliga 
tidssteg, där nödvändig indata för kostnadsuppskattningar skiljer sig åt mellan faserna. 
I dagsläget har Saab Dynamics en intern verksamhetsprocesskarta som består av sex 
livscykelfaser; initial studie, koncept, utveckling och industrialisering, produktion, nytt-
jande och support samt avskaffning. I denna processkarta finns samtliga av NATO och 
ISO/IEC:s rekommenderade livscykelfaser representerade. Eftersom LCC-analysens 
livscykelfaser är jämförbara med de som i dagsläget används av Saab Dynamics anser 
studiens författare att dessa inte behöver förändras, samtidigt som en implementering 
av LCC-modellen därmed kommer att underlättas. 

Ett viktigt moment för Saab Dynamics system och som inte tas upp av NATO eller 
ISO/IEC är en så kallad livstidsförlängning. Detta innebär att systemet och ingående 
komponenter genomgår en större serviceåtgärd genom kontroll och utbyte av slitage-
benägna delar. Denna livstidsförlängning utförs vanligtvis efter halva systemets livs-
längd under nyttjandefasen, vilket för Carl-Gustaf inträffar efter cirka 10 år i bruk och 
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för RBS 70 NG efter cirka 15 år i bruk. Även om detta inte presenteras under den teore-
tiska referensramen innebär livstidsförlängningen en relativt hög kostnad för kunden. 
Samtidigt förhindrar detta moment framtida slitage och tillhörande serviceåtgärder, 
vilket i sin tur ökar livslängden och sänker de återkommande kostnaderna relaterade 
till service och underhåll. Även om livstidsförlängningen innebär en ökad kostnad för 
kunden kommer, med stor sannolikhet, denna kostnad att vara lägre än vad det hade 
kunnat kosta kunden utan detta moment.     

5.2.4 Tillgänglig eller förväntat tillgänglig data 
Enligt NATO (2008) varierar tillgänglig data beroende på vart i livscykeln som systemet 
befinner sig. Allteftersom systemet mognar ökar också mängden och kvalitén av till-
gänglig data. De kostnadsuppskattningar som genomförs baseras därför på allt från 
grova uppskattningar till noggrant registrerad data. Utifrån önskemål från Saab Dyna-
mics har den framtagna LCC-modellen anpassats för att kunna användas vid utveckling 
av nya system, modifiering av befintliga system, samt som beslutsstöd vid val av olika 
underhållslösningar. På grund av detta har den framtagna LCC-modellen anpassats för 
att kunna bygga på allt från grova uppskattningar till noggrant registrerad data, bero-
ende på vilken livscykelfas som systemet befinner sig i. Till exempel befinner sig studi-
ens två utförda fallstudier i olika livscykelfaser, vilket innebar att trovärdigheten hos 
insamlad data har skiljt sig åt mellan fallen. RBS 70 NG är ett system som finns tillgäng-
lig för försäljning och därmed fanns det mer befintlig data att tillgå. Däremot för Carl-
Gustaf systemet som befinner sig i utvecklingsfasen var tillgängligheten av befintlig data 
mindre. Detta innebar att studiens fallstudie Carl-Gustaf byggde på fler kostnadsanta-
ganden, vilket senare kan behöva korrigeras av Saab Dynamics i och med att mer tro-
värdig data blir tillgänglig. Genom studiens två utförda fallstudier kunde dock studiens 
författare verifiera att LCC-modellen kunde byggas upp med hjälp av både tillgänglig 
och uppskattad data. 

5.2.5 Karaktärisering med hög kvalité 
Förutom de ovanstående faktorerna presenterar också NATO (2008), faktorer som ka-
raktäriserar ett arbete med hög kvalité som noggrannhet, omfattning, förmåga att repli-
keras och granskas, spårbarhet, punktlighet samt trovärdighet. För att säkerställa att 
LCC-modellen och dess underliggande aktiviteter under LCC-analysen håller en hög kva-
lité och därmed uppnår korrekta och valida resultat har studiens författare därför tagit 
samtliga av dessa faktorer i beaktande vid dess utformning. Även om dessa faktorer kan 
anses vara självklara är det viktigt att de alltid finns i åtanke hos Saab Dynamics vid 
fortsatt arbete med LCC-analys.  

5.3 Förstudie 
Innan en LCC-analys initieras är det i enlighet med NATO (2008) viktigt att skapa en 
tydlig grund för LCC-analysen och en förståelse för vad resultatet ska användas till. 
Detta säkerställer samtidigt en enhetlighet mot de tillvägagångssätt som används av 
NATO och ISO/IEC. Vidare beskriver NATO (2008) att för mer komplexa system kan 
bland annat en BoE användas för att tydligt strukturera upp LCC-analysen och skapa en 
förståelse för dess syfte, omfattning och innehållande delar. Innan LCC-analysen initie-
rades valde därmed studiens författare att genomföra en förstudie för de båda specifika 
systemen. Under förstudien togs hänsyn till att LCC-analysen byggde på komplexa sy-
stem inom försvarsindustrin och därför strukturerades denna upp med hjälp av ett 
frågeformulär med inspiration från BoE, där detta frågeformulär finns presenterad i 
Bilaga 4. Resultatet från studiens frågeformulär hjälpte studiens författare att skapa en 



49 
 

förståelse för de specifika systemen samt LCC-analysens tillvägagångssätt, omfattning, 
specifikationer och antaganden. Denna förstudie kan vara extra viktigt om det till exem-
pel gäller ett nytt system eller involverar intressenter som inte är allt för insatta i det 
specifika systemet. Studiens författare råder därmed Saab Dynamics att alltid genom-
föra en förstudie innan LCC-analysen initieras.  

5.4 Insamling och bearbetning av data 
Efter LCC-analysens förstudie kan insamling och bearbetning av data påbörjas. LCC-
analysen är en databaserad analys, vilket leder till att insamling och bearbetning av data 
är ett av de viktigaste och mest krävande momenten. Här konsumeras ofta stora mäng-
der tid, ansträngningar och resurser för att samla in nödvändig data (Smit, 2012). In-
samlad data utgör nämligen grunden för hela LCC-analysen där mängden, kvalitén och 
andra karaktärer definierar vilken kostnadsmetod och kostnadsmodell som bör tilläm-
pas, samt trovärdigheten av det slutgiltiga resultatet (NATO, 2007). Efter genomförd 
insamling och bearbetning av data kunde studiens författare, precis som enligt teorin, 
dra slutsatsen att det är en mycket tidskrävande process eftersom mycket information 
ska samlas in och många intressenter måste ofta involveras på grund av olika expert-
områden. I denna studie försvårades insamlingen av data ytterligare på grund av att 
många intressenter var lokaliserade vid olika anläggningar och ofta var svårnådda. Även 
bearbetningen av data blev ett krävande moment på grund av att olika avdelningar mä-
ter och beräknar kostnader på olika sätt. Till exempel var tidsspannet en vanlig avvi-
kelse där vissa avdelningar beräknade kostnader per månad, vissa per år och vissa per 
femte år. Det kommer därmed vara viktigt för Saab Dynamics att ha detta i åtanke vid 
fortsatt arbete med LCC-analys. De vill säga att de avsätter tillräckligt med tid och re-
surser för insamling och bearbetning av data. Skulle Saab Dynamics inte göra detta kan 
de på grund av till exempel tidsbrist, riskera att det skapas en felaktig grund och däref-
ter en mindre korrekt kostnadsuppskattning. 

I början av en LCC-analys är det enligt NATO (2008) också ofta svårt att uppskatta ett 
systems slutgiltiga utformning på grund av att lite är känt kring slutfasen och i de tidiga 
faserna baseras ofta insamlad data på expertkunskap, förutsägelser och historisk data. 
Enligt NATO (2008) är det därför viktigt att använda sig av erfaren personal med god 
analytisk förmåga. Detta för att stödja beslutsprocessen i dessa viktiga skeden. Eftersom 
nödvändig data ofta gällde framtida livscykelkostnader i denna studie kunde det ibland 
vara svårt för de tillfrågade intressenterna att uppskatta alla efterfrågade kostnader. 
Det kommer därför vara viktigt att Saab Dynamics tillsätter rätt personal med rätt typ 
av kompetens för arbetet med LCC-analysen. Detta kommer underlätta arbetet på så 
sätt att befintlig kunskap redan existerar i gruppen, vilket minskar behovet av ytterli-
gare intressenter. Behovet av ytterligare intressenter kommer dock alltid att finnas och 
därmed kan arbetet även underlättas ifall rätt typ av yttre intressenter tidigt identifie-
ras. Detta för att finna rätt typ av expertkunskap, vilket kommer att underlätta och korta 
ner insamlingsprocessen. 

Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktande är att de priser och kostnader som sam-
lats in och bearbetats är uppbyggda enligt svensk prissättning. Vid framtida beräkning-
ar som involverar en icke svensk kund måste Saab Dynamics anpassa priser och kost-
nader efter aktören och marknaden.      
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5.5 Metoder och modeller för uppskattning av livscykelkostnader 
Enligt NATO (2007) bör kostnadsmetoder och kostnadsmodeller appliceras under LCC-
analysens insamling och bearbetning av data för att uppskatta och bryta ner det speci-
fika systemets kostnadselement. Enligt NATO (2007) finns det också många olika typer 
av kostnadsmetoder och kostnadsmodeller att använda sig av vid utförandet av kost-
nadsuppskattningar. Nedan analyseras de kostnadsmetoder och kostnadsmodeller som 
studiens författare ansågs vara bäst lämpade under studiens LCC-analys. 

5.5.1 Kostnadsmetoder 
NATO (2003) beskriver att användningen av kostnadsmetoder varierar beroende på 
vilken livscykelfas som systemet befinner sig i. I de första faserna rekommenderas an-
vändningen av metoder som använder sig av omdöme istället för data eftersom den då 
kan vara väldigt begränsad, ett exempel skulle kunna vara beslutsstöd. I de senare fa-
serna rekommenderas däremot användningen av mer exakta och beräknande kost-
nadsmetoder, som till exempel simuleringar. 

I detta arbete har studiens författare främst använt sig av kostnadsmetoder i form av 
simulering och uppskattningar. Simuleringarna har genomförts med hjälp av simule-
ringsprogrammen OPUS och SIMLOX, samtidigt som uppskattningar i form av expertut-
låtanden har använts där data inte varit tillgänglig. I studiens fallstudie RBS 70 NG har 
mer korrekta simuleringar kunnat genomföras eftersom systemet är färdigutvecklat och 
redan finns ute för försäljning, vilket också har minskat behovet av uppskattningar. I 
studiens fallstudie Carl-Gustaf har simuleringar varit tvungna att genomföras med data 
från en äldre version av systemet eftersom den fortfarande är under utveckling. Samti-
digt har denna fallstudie byggt på fler uppskattningar på grund av bristen av tillgänglig 
data. I båda fallen har dessa kostnadsmetoder gjort att värdefull information om bland 
annat användning av reservdelar, reparationer samt andra återkommande kostnader 
kunnat identifieras och kvantifierats. Dessa kostnadsmetoder anser studiens författare 
att Saab Dynamics kan använda sig av för framtida arbete med LCC-analys. 

5.5.2 Kostnadsmodeller 
Berrett (2001) förklarar att de kostnadsmodeller som används vid en LCC-analys kan 
variera mellan allt från en enkel tabell med årliga kostnader till komplexa datormo-
deller som kan skapa scenarier om framtida kostnadsdrivare. Samma författare under-
stryker samtidigt att användandet av mer än en modell generellt är bra, men att det då 
bör balanseras med kunskap och förståelse för hur de kommer att användas. 

Även om teorin förespråkar användandet av flera kostnadsmodeller har studiens förfat-
tare valt att ta fram en gemensam och generell kostnadsmodell. Denna kostnadsmodell 
har byggts upp med hjälp av studiens genomförda LCC-analys samt ovanstående kost-
nadsmetoder, vilket resulterat i studiens framtagna LCC-modell. På grund av att det är 
en generell LCC-modell har inga kostnadselement brutits ned till lägsta nivå, vilket kan 
komma att krävas senare för en mer detaljerad överblick. Ifall detta blir aktuellt bör 
också denna LCC-modell brytas ner till flera separata, med specifika fokusområden. På 
grund av att LCC-modellen har anpassats för att kunna användas till samtliga av Saab 
Dynamics system, samtidigt som alla system kräver vissa specifika kostnadsdrivare, 
består den framtagna LCC-modellen av kostnadselement som inte är relevanta för samt-
liga system. Detta är dock svårt att undvika på grund av dess generella karaktär, vilket 
dock kan förbättras genom en framtida uppdelning av LCC-modellen. 
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5.6 Kostnadsnedbrytning 
NATO (2003) beskriver att kostnader kan brytas ner på många olika sätt som till exem-
pel genom tid, typ av system eller typ av resurs. NATO (2003) rekommenderar samti-
digt en kombination av kostnadsnedbrytningar för att alla relevanta kostnadselement 
ska identifieras. Efter att nödvändig data samlats in och bearbetats samtidigt som det 
specifika systemets kostnadselement uppskattats och brutits ner med hjälp av LCC-
analysens kostnadsmetoder och kostnadsmodeller kan detta sammanställas med hjälp 
av en CBS under systemets sju olika livscykelfaser (NATO, 2007). Enligt NATO (2008) 
bör denna CBS beakta omfattning, specifikationer, gränser, historisk data, samt syste-
mets livscykelfaser och processer som definierats i tidigare steg. Den kostnadsnedbryt-
ningen som tillämpats i denna studie skapades initialt från den teoretiska referensra-
men, där studiens författare använde sig av det tillvägagångssätt samt de generella akti-
viteter och resurser som beskrivits i teorin. Anledningen till att de generella aktiviteter-
na och resurserna initialt användes var för att behålla dess generaliserbarhet, för att 
kostnadsnedbrytningen därmed skulle kunna användas till en stor variation av system. 
Den initiala kostnadsnedbrytningen kan ses i form av en CBS med medföljande förkla-
ringar av kostnadselement i Bilaga 5. Denna initiala CBS användes senare som grund för 
den LCC-modell som tagits fram och därigenom kunde kostnadsdrivare identifieras och 
de totala livscykelkostnaderna beräknas. Dock var denna initiala CBS tvungen att modi-
fieras under arbetet med studiens fallstudie för att anpassas till Saab Dynamics speci-
fika system.  

5.7 Osäkerhet och risk 
Under arbetet med en LCC-analys finns det alltid en osäkerhet och risk med till exempel 
framtaget material och valt tillvägagångssätt. Smit (2012) beskriver i sitt arbete att 
kostnadsuppskattningar ofta görs när det inte finns tillräckligt med data att tillgå och 
dessa baseras ofta på historisk data eller expertutlåtanden. För att stärka tillförlitlighet-
en hos en LCC-analys kan man därmed enligt Smit (2012) systematisk samla in historisk 
data relaterad till tidigare projekt. I denna studie har mycket information hämtats från 
historisk data och expertutlåtanden. Till exempel har studiens fallstudie Carl-Gustaf 
byggt på ett flertal kostnadsuppskattningar från en föregående version av systemet. Det 
kommer dock vara viktigt för Saab Dynamics att använda dessa kostnadsuppskattningar 
med försiktighet på grund av att det är en mycket kundspecifik bransch och varje affär 
anpassas till varje enskild kund. Studiens författare anser dock att dessa kostnadsupp-
skattningar varit användbara och tillförlitliga i denna studie, samtidigt som de kommer 
vara användbara även för Saab Dynamics i framtida kostnadsberäkningar och kost-
nadsuppskattningar. 

För att minska arbetets osäkerhet och risk rekommenderar Navarro m.fl. (2011) också 
att riskanalyser bör genomföras och presenteras samtidigt som det slutgiltiga resulta-
tet. Detta för att ge större trovärdighet till de kostnadsuppskattningar som gjorts. Vid 
uppskattning av osäkerhet och risk är den absolut viktigaste delen enligt NATO (2008) 
datainsamling och bearbetning. Alla variabler som i modeller för kostnadsuppskattning 
utsätts för potentiell osäkerhet och risk måste identifieras. Eftersom mycket data i 
denna studie byggt på framtida kostnader och kostnadsuppskattningar från historisk 
data och expertutlåtanden har studiens författare ansett att en riskanalys bör genomfö-
ras. Detta för att se över risker med framtaget material, identifiera vilka variabler som 
är mest osäkra samt ta fram eventuella åtgärder. Det kommer även att vara relevant för 
Saab Dynamics att genomföra riskanalyser i framtiden vid användning av LCC-analys. 
Studiens genomförda riskanalys kan ses i sin helhet under Bilaga 6. Här har studiens 
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författare bland annat tagit hänsyn till de faktorer som presenterats av NATO (2008) 
som anses kunna påverka arbetet och processens framgång under datainsamlingen. 
Dessa har varit existens av data, tillgänglighet av data, validiteten hos insamlad data, 
tidsbrist samt underliggande krav. Samtidigt har studiens författare valt att lägga till 
ytterligare faktorer som de själva anser vara relevanta i en riskanalys. 

5.8 Validering och kalibrering 
Enligt NATO (2007 & 2008) bör kostnadsuppskattningar kontinuerligt valideras för att 
behålla en hög trovärdighet och kvalité. Enligt samma författare bör också framtagna 
kostnadsmetoder och kostnadsmodeller kontinuerligt kalibreras efter LCC-analysens 
gång, rimlighet i antaganden och nivå av osäkerhet. För att stärka validiteten och relia-
biliteten hos LCC-analysens slutgiltiga resultat har studiens författare bland annat an-
vänt sig av ett antal ostrukturerade intervjuer som hållits veckovis tillsammans med 
studiens handledare vid Saab Dynamics. Efter varje intervju har kostnadsnedbrytningen 
och LCC-modellen kalibrerats i och med att ny data blivit tillgänglig. Vidare har den 
framtagna LCC-modellen testats med hjälp av studiens två utförda fallstudier. Vid arbe-
tet med dessa fallstudier har studiens författare kunnat validera framtagen data och 
samtidigt fått en bättre insikt ifall dessa data är anpassad för Saab Dynamics specifika 
system.  

5.9 Dokumentation och rapportering 
Enligt NATO (2008) är det viktigt att under arbetet med en LCC-analys kontinuerligt 
dokumentera varje steg. NATO (2007) påpekar att en omfattande dokumentation möj-
liggör ytterligare granskning, förfining och förbättringar av kostnadsmetoder och kost-
nadsmodeller och därmed ger ett bättre slutresultat. Detta möjliggör också för andra 
intressenter att lättare genomföra en liknande LCC-analys i framtiden för samma eller 
liknande system. För denna studie har arbetsgången och tillvägagångssättet dokumen-
terats i denna rapport för att tydligt visa varje steg. Detta kommer senare att ligga som 
underlag för Saab Dynamics fortsatta arbete med LCC-analys. 

Det är också viktigt att det slutgiltiga resultatet rapporteras och presenteras på ett 
överskådligt sätt. Eftersom målet med en LCC-analys är att besvara intressenternas frå-
geställningar betonar Smit (2012) användningen av grafisk presentation. För att tydligt 
presentera resultatet av studiens framtagna LCC-modell har studiens författare valt att 
använda sig av Microsoft Excel samt inkluderat två typer av diagram; stapeldiagram 
samt tårtdiagram. Nedan i Figur 16 och Figur 17 presenteras ett utkast av de diagram 
som återfinns i den framtagna LCC-modellen. Den slutgiltiga LCC-modellen finns pre-
senterad under Sektion 6.3. Verklig kostnadsdata har dock inte presenterats i dessa dia-
gram på grund av sekretess. Istället har ungefärliga procentsatser använts för att visa de 
specifika kostnadselementen, dess kvantiteter och förhållandet mellan dem. 

Dessa två typer av diagram har studiens författare valt att presentera i tre omgångar. 
Två stycken för de initiala införskaffningskostnaderna och de återkommande kostna-
derna och en över den totala livscykelkostnaden. Dessa kostnader har studiens förfat-
tare valt att visualisera på grund av att det ur ett kundperspektiv finns värde i att veta 
vad den initiala investeringen kommer att ligga på samt vad de efterföljande och åter-
kommande kostnaderna totalt kommer att resultera i under systemets livslängd. De 
sistnämnda diagrammen med den totala livscykelkostnaden fungerar som en samman-
fattande figur samt som en visualisering över hur stor del av totalkostnaden som utgörs 
av de initiala kostnaderna och hur stor del som utgörs av de återkommande kostnader-
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na. Samtliga diagram som tagits fram finns presenterade i Bilaga 7 för fallstudie RBS 70 
NG och i Bilaga 8 för fallstudie Carl-Gustaf. 

 
Figur 16: Stapeldiagram visande LCC-modellens återkommande kostnader 

 

Figur 17: Tårtdiagram visande LCC-modellens återkommande kostnader 
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7 Resultat och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån studiens genomförda LCC-analys med syfte 
att skapa rekommendationer för hur Saab Dynamics kan underlätta användningen av en 
gemensam och flexibel LCC-modell. Detta kapitel är indelat i fyra delar för att under varje 
del besvara studiens presenterade delfrågor samt forskningsfråga. 

6.1 Internationella standarder 
Hur kan LCC-modellen och dess underliggande aktiviteter under LCC-analysen anpassas 
efter internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC? 

Utifrån befintliga kundkrav och önskemål från Saab Dynamics har studiens författare 
baserat den teoretiska referensramen efter LCC-baserade dokument skrivna av NATO 
och ISO/IEC. Genom den teoretiska referensramen har sedan studiens författare byggt 
upp studiens LCC-analys, vilket lett till att den presenterade LCC-modellen och dess un-
derliggande aktiviteter under LCC-analysen har anpassats efter internationella standar-
der utifrån NATO och ISO/IEC. Nedan i Tabell 5 har studiens författare valt att samman-
fatta de huvudsakliga rekommendationer som bör tas i beaktande vid framtida LCC-
analyser, för att behålla ett arbetssätt enligt dessa standarder. 

Tabell 5: Sammanställning av rekommendationer enligt NATO och ISO/IEC. 

Aktiviteter Rekommendationer 

Viktiga faktorer 
x Bör tas i beaktande innan LCC-analysen initieras 
x Bör efter initiering finnas i åtanke under hela den 

fortsatta processen.   

Förstudie 

x Kan med fördel användas om LCC-analysen invol-
verar ett nytt system eller intressenter som inte är 
allt för insatta i det specifika systemet.  

x Kan med fördel utföras med hjälp av en BoE, vilket 
presenteras under Bilaga 4. 

Insamling och bearbet-
ning av data 

x Viktigt att tillsätta tillräckligt med tid och resurser. 
x Viktigt att tillsätta rätt typ av personal med god 

analytisk förmåga.  
x Intervjuer och historisk data kan med fördel an-

vändas som insamlingsmetoder. 
x Både intern och extern data bör samlas in. 
x Rätt typ av intressenter bör tidigt identifieras för 

att underlätta insamlingen av data. 
x Insamlad data bör bearbetas med hjälp av en data-

analys och en datanormalisering. 

Metoder och modeller 

x Identifiera användningsområden respektive be-
gränsningar med respektive metod och modell 

x Metoder och modeller bör anpassas efter det spe-
cifika systemets livscykelfaser. 

x Modeller bör även anpassas efter det specifika sy-
stemets komplexitet. 

x Ett flertal modeller kan med fördel användas. 
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Kostnadsnedbrytning 

x Viktigt att välja lämplig detaljnivå beroende på det 
specifika systemets livscykelfas. 

x Viktigt att välja lämplig detaljnivå beroende på ef-
terfrågad noggrannhet. 

x Detaljnivå kommer också att påverkas av tillgäng-
lig tid och resurser 

Osäkerhet och risk 
x Identifiera och analysera kostnadselement med 

stor osäkerhet eller risk. 
x Bör utföras med hjälp av en riskanalys. 

Validering och kalibre-
ring 

x Kontinuerligt validera framtaget materialet. 
x Kalibrera framtaget material allteftersom mer tro-

värdig data blir tillgänglig.    

Dokumentation och rap-
portering 

x Kontinuerligt dokumentera varje steg i LCC-
analysen. 

x Rapportera och presentera slutgiltigt resultat med 
tillhörande osäkerhet och risk på ett överskådligt 
sätt. 

x Kan med fördel utföras med hjälp av grafisk pre-
sentation. 

6.2 Indata för en tillförlitlig och flexibel LCC-modell 
Vilka indata krävs för att kunna skapa en tillförlitlig och flexibel LCC-modell? 

Insamling och bearbetning av data är en av LCC-analysen viktigaste och mest re-
surskrävande aktiviteter. På grund av detta har studiens författare valt att presentera 
den indata som, enligt studiens teoretiska referensram och två utförda fallstudier, krävs 
för att skapa en tillförlitlig och flexibel LCC-modell. Detta för att underlätta denna aktivi-
tet under framtida LCC-beräkningar.  

Studiens författare har dels identifierat att det kommer krävas kostnadsdata i form av 
anskaffningskostnader och återkommande kostnader för det specifika systemet, sup-
portkontrakt, utbildning, underhållsmateriel, reservdelar, supportsystem och ammunit-
ion, samt engångskostnader i form av livstidsförlängning för systemet och dess ammu-
nition. Förutom kostnadsdata kommer det även krävas teknisk data i form av kvantite-
ter, prispålägg, inflationstakt, systemanvändning och eventuella behov av stödsystem. 
Studiens författare har även kommit fram till att erfarenhet och kunskap angående de 
specifika systemen underlättar arbetet med LCC-analysen och resultatet blir mer tillför-
litligt. Erfarenhet och kunskap underlättar till exempel uppskattningar av nödvändiga 
stödsystem eller vilken kvantitet som krävs av vissa artiklar, samtidigt som behovet av 
yttre hjälp i form av expertutlåtanden minskar. Studiens författare har även kommit 
fram till att det ofta krävs olika typer av kostnadsmetoder för att erhålla all nödvändig 
indata. Studiens författare har därför rekommenderat att välja kostnadsmetod efter vil-
ken situation som LCC-modellen kommer användas i. Ska LCC-modellen användas till 
att utveckla en ny produkt kan det vara bra att använda sig av beslutsstöd eftersom det 
då är möjligt att använda sig av omdöme istället för tillgänglig data. Om det handlar om 
att utveckla en redan befintlig produkt skulle valet av kostnadsmetod med fördel istället 
kunna vara simulering eller optimering. Detta för att kunna uppskatta nödvändig data 
och samtidigt jämföra olika alternativ. 

6.2.1 Resultat från fallstudie RBS 70 NG 
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Vid arbetet med denna fallstudie har studiens författare behövt genomföra många ka-
libreringar av kostnadsnedbrytningen hos den framtagna LCC-modellen. Detta har 
gjorts för att kunna anpassa det slutgiltiga resultatet till system som behandlas inom 
försvarsindustrin. Den datainsamling som genomförts under denna fallstudie har också 
gett studiens författare mer kunskap angående de olika kostnadselementen, vilket gjort 
att studiens författare kunnat ändra de som varit felaktiga, lagt till de som saknats samt 
tagit bort vissa som varit irrelevanta.  

Det slutgiltiga resultatet från denna fallstudie kan ses i Bilaga 7. Där presenteras de dia-
gram som återfinns i den framtagna LCC-modellen. Istället för att presentera totalsum-
morna som behandlades i studiens fallstudier har studiens författare på grund av sekre-
tess valt att presentera ungefärliga procentsatser för varje kostnadselement. Detta har 
gjorts för att kunna synliggöra systemets kostnadsdrivare samt visa på hur stor del av 
totalkostnaden som varje enskild kostnadsdrivare står för. Som kan ses i Bilaga 7 kan 
den huvudsakliga kostnadsdrivaren för den totala livscykelkostnaden identifieras som 
de återkommande kostnaderna, vilka står för 68 procent. Anledningen till detta är på 
grund av personalkostnaden för drift och underhåll av systemen som utgör hela 76 pro-
cent av de återkommande kostnaderna. För införskaffningskostnaderna som står för 31 
procent av den totala livscykelkostnaden, finns det två större kostnadsdrivare i form av 
införskaffning av systemet och införskaffningen av ammunition som utgör 47 respek-
tive 23 procent. 

6.2.2 Resultat från fallstudie Carl-Gustaf 
Eftersom RBS 70 NG är ett mer komplext system än Carl-Gustaf utfördes studiens fall-
studie RBS 70 NG först, i och med att det systemet behandlar de kostnadselement som 
är relevanta för Carl-Gustaf plus ytterligare kostnadselement som enbart är relevanta 
för RBS 70 NG. Detta medförde att studiens fallstudie Carl-Gustaf inte medförde några 
större förändringar i LCC-modellens utformning mer än mindre förändringar i form av 
kvantiteter och prissättning. Detta ledde till att studiens fallstudie Carl-Gustaf inte blev 
lika tidsomfattande i och med att själva LCC-modellen redan var färdigställd. 

Det slutgiltiga resultatet från denna fallstudie kan ses i Bilaga 8. Precis som med studi-
ens fallstudie RBS 70 NG presenteras här de diagram som återfinns i den framtagna 
LCC-modellen. Även här presenteras inte totalsummorna utan istället presenteras unge-
färliga procentsatser för varje kostnadselement. Som kan ses i Bilaga 8 kan de huvud-
sakliga kostnadsdrivarna för den totala livscykelkostnaden identifieras som de åter-
kommande kostnaderna då de står för hela 90 procent. Systemkostnaderna står i det 
här fallet för cirka 31 procent av de återkommande kostnaderna samtidigt som ammu-
nitionskostnaderna som står för cirka 52 procent. För att slutligen besvara vilket 
materialval som bör användas kan det sägas att den ökade kostnaden i produktion för 
det dyrare materialvalet står för 0,0432 procent av den totala livscykelkostnaden. Då 
har det även tagits med i beräkningen att ett slutstycke i det billigare materialvalet 
måste bytas ut vid livstidsförlängningen. Med tanke på att det dyrare materialvalet även 
var att föredra ur ett säkerhetsperspektiv anser studiens författare att 0,0432 procent 
är en försumbar skillnad. 
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6.3 Modell för uppskattning av livscykelkostnader 
Hur kan en tillförlitlig och flexibel LCC-modell presenteras? 

I denna studie har en slutgiltig LCC-modell utformats och presenterats i form av tabeller 
och diagram i Microsoft Excel. Utifrån önskemål från Saab Dynamics och författarnas 
egna erfarenheter har detta program valts på grund av dess mångfald och användarvän-
lighet. Samtidigt är Microsoft Excel ett välanvänt program inom Saab Dynamics, vilket 
underlättar en eventuell implementering av LCC-modellen på andra avdelningar och 
andra system. Som språkval har studiens författare valt att skriva LCC-modellen på eng-
elska. Detta språk har valts på grund av Saab Dynamics multinationella verksamhet 
samtidigt som detta underlättar en eventuell presentation för organisationens internat-
ionella kunder. Den framtagna LCC-modellen består av tolv stycken kalkylark, vilket 
presenteras nedan i Figur 18. 

 
Figur 18: LCC-modellens samtliga kalkylark i Microsoft Excel. 

LCC-modellens första sida utgörs av en introduktion där studiens författare beskriver i 
vilket syfte som LCC-modellen är framtagen, följt av en förklarande text för hur doku-
mentet ska fyllas i, samt en lista med referenser till de externa dokument som LCC-
modellen baserats utifrån. Efter introduktionen följer två kalkylark där användaren fyll-
ler i all nödvändig indata. Dessa är uppdelade på icke kostnadsdata samt kostnadsdata, 
där den förstnämnda behandlar data som kvantiteter, prispålägg, inflationstakt, syste-
manvändning och eventuella behov av stödsystem, medan den sistnämnda behandlar 
faktiska kostnader. Nedan i Figur 19 presenteras ett exempel på hur upplägget ser ut för 
LCC-modellens kostnadsdata. 

 
Figur 19: Utklipp from LCC-modellens kostnadsdata. 
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Efter att användaren fyllt i all nödvändig indata beräknar LCC-modellen, med hjälp av 
formler och förhållanden, själv ut den totala livscykelkostnaden för det specifika syste-
met. Det slutgiltiga resultatet av systemets livscykelkostnader presenteras därefter med 
hjälp av en CBS under LCC arket. Denna CBS är inspirerad av den CBS som bifogats i Bi-
laga 5 och presenteras nedan i Figur 20. 

 
Figur 20: LCC-modellens kostnadsnedbrytningsträd. 
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Något som skiljer den framtagna LCC-modellens CBS jämfört med den som initialt skap-
ades är att kostnader har valts att delas in i anskaffningskostnader och återkommande 
kostnader associerade med de införskaffade systemen, istället för att delas upp i an-
skaffnings-, nyttjande- och supportkostnader. Det kan även ses att kostnaden för livs-
tidsförlängningen har lagts som en separat post. Detta val gjordes eftersom den kostna-
den varken är en återkommande kostnad eller en kostnad som uppkommer vid anskaff-
ning av systemet. Det är en engångskostnad som uppkommer efter halva systemets livs-
längd och som kan bero på en rad olika faktorer.  

Efter LCC arket följer sju kalkylark där varje kostnadselement i nivå tre finns represen-
terad. Dessa består av system, supportkontrakt, utbildning, underhållsmateriel, reserv-
delar, supportsystem samt ammunition. Under kalkylark åtta presenteras också kost-
nadselementet livstidsförlängning. Under samtliga av dessa åtta kalkylark kan använda-
ren visuellt se hur kostnadselementen brutits ned och hur anskaffningskostnaderna och 
de återkommande kostnaderna har beräknats. Under kalkylarket system behandlas de 
kostnader som är relaterade till systemet, träningssystemen, operatörer, samt de in-
struktörer som krävs för att vidareutbilda operatörerna av systemen. Under kalkylarket 
supportkontrakt behandlas kostnader gällande olika underhållslösningar i form av repa-
rationer eller service. Dessa kontrakt kan antingen tecknas mot originaltillverkaren 
(OEM), som i detta fall är Saab Dynamics, eller till ett externt tredjepartsföretag. Under 
kalkylarket utbildning behandlas kostnader gällande olika typer av utbildningar som 
Saab Dynamics erbjuder sina kunder. Detta för att kunden ska kunna effektivisera an-
vändingen av de införskaffade systemen. Under kalkylarket underhållsmateriel behand-
las kostnader gällande materiel som behövs för att kunna utföra önskad service och un-
derhåll hos kunden. Under kalkylarket reservdelar behandlas kostnader gällande de re-
servdelar som initialt köps in, samt de reservdelar som årligen måste köpas in för att 
behålla systemet i bruk. Under kalkylarket supportsystem behandlas kostnader relate-
rade till exempelvis byggnader för förvaring, verkstäder, transportfordon eller olika 
stödsystem som kan utöka användningsområdet för huvudsystemet. För materiel inom 
försvarsindustrin är det även viktigt att ta med den ammunition som används. Dels den 
som initialt köps in med huvudsystemet och dels den årliga förbrukningen. Under kal-
kylarket ammunition behandlas därmed kostnader gällande dessa poster. Slutligen un-
der kalkylarket livstidsförlängning behandlas kostnader gällande den omfattande ser-
viceåtgärd som utförs efter halva systemets livslängd.  

För att lättare visualisera dessa kalkylark har studiens författare, nedan i Figur 21 och 
Figur 22 presenteras två exempel på hur kostnadselementen system respektive reserv-
delar har brutits ned. 
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Figur 21: Nedbrytning av kostnadselementet system. 

 
Figur 22: Nedbrytning av kostnadselementet reservdelar. 

Efter diskussion med ansvariga handledare vid Saab Dynamics valde också studiens 
författare att inkludera en alternativ metod att mata in nödvändig indata. Denna möjlig-
het skapades på grund av att det redan idag finns externa dataprogram som beräknar 
totalkostnaden för vissa kostnadselement. De tre kostnadselement som erhöll denna 
alternativa inmatningsmetod var reservdelar, underhållsmateriel och livstidsförläng-
ning, där till exempel reservdelar och underhållsmateriel kan uppskattas med hjälp av 
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simuleringsprogrammen OPUS och SIMLOX. Som kan ses i Figur 22 ovan kan använda-
ren välja att antingen mata in klumpsummor från dessa externa datorprogram eller 
själv lägga in enskilda kostnader i tabellen. På grund av detta kommer inte dessa data 
att fyllas i under LCC-modellens kalkylark gällande kostnadsdata och icke kostnadsdata. 

6.4 Generell slutsats 
Syftet med denna studie var att skapa bättre förutsättningar för användingen av LCC-
analyser inom försvarsindustrin. För att lyckas med detta har studiens författare tagit 
fram en detaljerad LCC-modell som ska kunna ligga som underlag för fortsatt arbete och 
forskning inom området. LCC-modell har anpassats för att kunna använda data från in-
terna och externa informationskällor. LCC-modellen kan användas vid utveckling av nya 
system, modifiering av befintliga system, samt som beslutsstöd vid val av olika under-
hållslösningar. Slutligen har LCC-modellen och dess underliggande aktiviteter under 
LCC-analysen anpassas efter internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC. Med 
det resultat som erhållits och de rekommendationer som presenterats i rapporten anser 
studiens författare att studiens forskningsfråga besvarats och syftet uppnåtts.      
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8 Diskussion 
Rapportens sista kapitel sammanfattar de tankar och reflektioner som uppkommit under 
studiens gång. Här kommer en diskussion föras kring studiens framtagna rekommendat-
ioner, dess reliabilitet och validitet, vald metod samt förslag till fortsatta studier.   

7.1 Rekommendationer 
Under arbetets gång har studiens författare fått praktiska exempel på att det inte finns 
någon förutbestämt grundmall för vilken typ av LCC-modell som passar en viss organi-
sation eller system. Det är helt upp till varje enskild organisation och involverade aktö-
rer att bestämma hur LCC-modellen ska utformas för att passa den specifika situation-
en. Det specifika systemets livscykelfas tillsammans med detaljnivån på LCC-modellens 
kostnadsnedbrytning verkar dock vara en viktig och avgörande faktor för vilken typ av 
kostnadsmetod och kostnadsmodell som bör användas. Involverar LCC-analysen ett 
mycket komplext och dyrt system bör också en mer noggrann och detaljerad kostnads-
metod och kostnadsmodell användas. Detta antagande om anpassning vid varje situat-
ion förstärktes ytterligare genom de intervjuer som förts under studiens gång. Saab Dy-
namics skräddarsyr nämligen sina system och lösningar till varje enskild kund, vilket i 
sin tur också sätter större press på valet av detaljnivå. 

Utifrån önskemål från Saab Dynamics och involverade intressenter har också den LCC-
modell som tagits fram anpassats för att vara flexibel genom att välja en förhållandevis 
låg detaljnivå på den kostnadsnedbrytning som använts. Detta för att kunna användas 
vid utveckling av nya system, modifiering av befintliga system, samt som beslutsstöd vid 
val av olika underhållslösningar. Eftersom studiens LCC-modell har anpassats för att 
vara flexibel upplevde studiens författare svårigheter med att välja rätt detaljnivå vid 
dess kostnadsnedbrytning. En för detaljerad kostnadsnedbrytning skulle inneburit att 
LCC-modellen tappade sin generaliserbarhet, samtidigt som en för låg detaljnivå skulle 
kunnat bidra till att kritiska kostnader inte identifierades. Utifrån studiens slutgiltiga 
resultat anser dock studiens författare att den detaljnivå som valts är anpassad för dess 
användningsområde. 

Något som också bör tilläggas kring studiens slutgiltiga LCC-modell och rekommendat-
ioner är att det finns kostnadselement i en LCC-analys som kan vara svåra att urskilja, 
men som samtidigt är viktiga att ta med vid fortsatt arbete. Till exempel har transporter 
av systemet i just det här fallet varit inräknade i det tillverkningspris som använts på 
systemet. Anledningen till att den inte tagits med som enskild post är på grund av att 
det är en väldigt varierande kostnad som beror på en mängd olika faktorer och som 
samtidigt är unik från fall till fall. Bland annat är transportkostnader beroende på vilket 
land som kunden kommer ifrån, vilken typ av avtal som gäller för köpet, vilket typ av 
system köpet gäller, vilken typ av transportsätt som krävs samt vilken transportväg 
som väljs där vägtullar, landsavgifter och övriga avgifter skulle kunna spela en stor roll 
på det slutgiltiga priset. I fortsatt arbete med LCC-modellen eller efter önskemål kan 
denna kostnad dock brytas ut och lägga som en enskild post. 

Det finns även kostnadselement som initialt har behandlats i den framtagna LCC-
modellen, men som studiens författare sedan valt att försumma på grund av att dessa 
kostnader varit så pass låga att de inte nämnvärt påverkat slutresultatet. I detta arbete 
har dessa kostnader bland annat utgjorts av driftkostnader för lokaler i form av el och 
värme. Studiens författare har istället för dessa driftkostnader valt att räkna med den 
personal som krävs för att ta hand om lokalerna. Detta skulle däremot kunna vara en 
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aspekt att ta hänsyn till om dessa lokaler placeras på en specifik plats med speciella för-
utsättningar som till exempel väder, infrastruktur eller liknande. 

Något som inte heller diskuterats mer djupgående i rapporten är LCC-analysens nackde-
lar. Majoriteten av de källor som använts i detta arbete har bestått av dokument från 
NATO och ISO/IEC. Dessa dokument har haft en mycket positiva syn kring LCC-analys 
och saknat en mer kritisk syn på verktyget. Precis som med alla verktyg finns det såklart 
nackdelar och även parametrar och faktorer som måste tas i beaktande innan en even-
tuell implementering. Först och främst är en LCC-analys resurskrävande i både tid och 
pengar. Beroende på hur komplext systemet och dess process är, samt hur noggrann 
LCC-analys och slutresultat som organisationen kräver, kan resurskravet också skilja 
sig. En annan nackdel med LCC-analysen är att den bygger på framtida scenarier ef-
tersom den ofta utförs tidigt i ett systems livscykel. Detta leder till att LCC-analysen drar 
slutsatser kring kostnader som kan/kommer att uppkomma. Dessa slutsatser och upp-
skattningar kan därmed sätta stor press på de aktörer som jobbar med LCC-analysen 
eftersom det krävs att de har kontroll över många parametrar. 

7.1 Validitet och reliabilitet   
För att använda den LCC-modell som tagits fram måste dess brister belysas för använ-
daren. Det bör till exempel belysas att alla delar i den framtagna LCC-modellen inte är 
relevanta för samtliga system på grund av att studiens författare försökt att hålla en 
generell detaljnivå på LCC-modellens kostnadsnedbrytning. Önskar användaren erhålla 
en mer exakt uppskattning kring ett specifikt system, bör den framtagna LCC-modellen 
delas upp och ytterligare brytas ned.  

Studiens författare har även valt att utesluta avskaffningsfasen eftersom detta moment 
påverkas av många olika faktorer, vilket gör en eventuell kostnadsuppskattning svår att 
genomföra. 

7.2 Generaliserbarhet 
Många organisationer och däribland även Saab Dynamics har de senaste åren lagt stort 
fokus på produktionseffektivisering genom flera kända modeller och metoder. Bland 
dessa verktyg kan till exempel Leanproduktion, Sex Sigma och Kanban nämnas. På se-
nare tid har dock detta produktionsfokus flyttats, bland annat beroende på ökade kund-
krav, till kostnadsbaserade analyser. Eftersom studiens LCC-analys fokuserat på kost-
nadsnedbrytning under nyttjande- och supportfasen med tillhörande anskaffningar 
skulle den kunna vara ett komplement till tidigare produktionsfokus. Detta arbete har 
också bevisat att de återkommande kostnaderna för nyttjande och support långt över-
skrider de initiala införskaffningskostnaderna och att det finns mycket pengar att spara 
på att försöka effektivisera och sänka kostnader som uppkommer även efter produkt-
ion. 

Studiens författare anser vidare att det material som tagits fram i detta arbete kan anses 
vara generaliserbar. I alla verksamheter och organisationer förekommer både synliga 
och icke synliga kostnader som är viktiga att identifiera och presentera för den egna 
organisationen och för övriga intressenter. En LCC-analys anses därmed vara ett an-
vändbart verktyg eftersom den tillåter användaren att i ett tidigt skede uppskatta och 
styra framtida livscykelkostnader för att möjliggöra uppskattning av den totala kostna-
den för ett systems livscykel.  
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Detta arbete har beskrivit steg för steg hur en LCC-modell kan skapas med hjälp av de 
aktiviteter som utförs under en LCC-analys. På grund av detta anser studiens författare 
att den med fördel kan användas som en mall för andra organisationer som ännu inte 
implementerat en LCC-analys eller önskar förändra en redan existerande. Den LCC-
modell som tagits fram och dess underliggande aktiviteter under LCC-analysen har dock 
anpassats efter internationella standarder utifrån NATO och ISO/IEC, på grund av Saab 
Dynamics marknadsfokus inom försvarsindustrin. Detta kan ha minskat generaliser-
barheten eftersom vissa delar i LCC-modellen, som till exempel ammunition och kund-
utbildning, är speciellt framtagna för den specifika branschen. Studiens författare anser 
dock att dessa specifika delar enkelt kan negligeras om de inte är av relevans för situat-
ionen.  

7.3 Metoddiskussion 
Initialt var det tänkt att studien skulle omfatta en fallstudie på ett system. Men på grund 
av den stora skillnaden i komplexiteten mellan organisationens olika system valde stu-
diens författare att utföra två fallstudier baserade på ett mindre komplext och ett mer 
komplext system. Detta för att testa ifall den framtagna LCC-modellen kunde hantera 
olika typer av system under olika livscykelfaser. Utöver detta har studiens författare 
hållit sig till den planering som initialt skapades. 

Studiens författare har dock stött på en del svårigheter under studiens gång och då 
främst under den genomförda insamlingen av data. Det har varit svårt att komma i kon-
takt med rätt person för att komma åt all nödvändig information. I och med att ett snö-
bollsurval använts har det ofta inneburit att varje intervju har genererat ett behov av 
upp till tre nya intressenter. Vid varje sådant tillfälle gäller det att ta kontakt med den 
nya personen, lokalisera vart han/hon sitter och sedan hitta en tid då båda parter är 
tillgängliga. Detta problem kommer förmodligen inte att inträffa till samma grad för 
Saab Dynamics vid fortsatt arbete med LCC-modellen, i och med att personalens kompe-
tens och kunskap kring de egna systemen underlättar denna aktivitet avsevärt. 

7.4 Förslag till fortsatta studier 
Den LCC-modell som tagits fram i denna studie har efter önskemål hållits till en generell 
detaljnivå för att kunna användas på en stor variation av system. Som fortsatt arbete 
skulle denna LCC-modell därmed kunna brytas ner på en mer detaljerad nivå för att er-
hålla en mer utarbetad och exakt uppskattning för ett specifikt system. Ur ett forskning- 
samt hållbarhetsperspektiv kan också ett fortsatt arbete involvera en djupare analys 
kring avskaffningsfasen som helt har exkluderats i denna studie på grund av stor osä-
kerhet kring kostnadsdata. Avskaffning av främst explosivt material är ett väldigt käns-
ligt ämne ur ett miljöperspektiv och skulle därför passa bra som fortsatt arbete. På 
grund av ökat miljöfokus från allmänheten skulle en studie angående avskaffningsfasen 
kunna gynna många typer av aktörer och inte bara de som är verksamma inom för-
svarsindustrin.  

Som ytterligare komplement till denna studie skulle även ett framtida arbete kring 
transporter vara intressant. Som beskrivits i denna studie beror transportkostnaderna 
på en mängd olika faktorer och det skulle därför vara intressant att undersöka detta 
djupare. Dessa faktorer bidrar inte bara med olika typer av kostnader utan också med 
olika nivåer av miljöpåverkan. Det skulle därför vara intressant med ett arbete som fo-
kuserar på att optimera transporter med avseende på både kostnad och miljö.   
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7.5 Avslutande kommentar  
Avslutningsvis hoppas studiens författare att det resultat som presenterats i denna stu-
die tillsammans med de rekommendationer som getts kan hjälpa Saab Dynamics med 
att skapa bättre förutsättningar för användningen av LCC-analyser inom den egna orga-
nisationen. Vidare hoppas studiens författare att även andra organisationer och övriga 
intressenter kan finna inspiration för att lösa sina problem gällande en implementering 
av en LCC-analys eller utveckling av en redan existerande.  
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Bilaga 1: Genomförda intervjuer 
De intervjuer som genomförts i detta arbete har till största delen varit av ostrukturerad 
eller semi-strukturerad karaktär. Därför har författarna inte använt sig av någon inter-
vjumall utan istället enbart utgått ifrån ett givet fokusområde eller tema för varje inter-
vju. Nedan presenteras således alla intervjuer som genomförts under respektive fokus-
område samt med titeln på den person som intervjuats. 

Systemrelaterade intervjuer 
Respondent: Tekniskt säljstöd för understödssystem och ansvarig ILS för Carl-Gustaf 
Ämne: Användning av Carl-Gustaf systemet 

Respondent: Projektchef för inköp och produktionsstyrare 
Ämne: Materialval och användning Carl-Gustaf 

Respondent: Ansvarig ILS för RBS 70 
Ämne: Användning av RBS 70 NG systemet 

Respondent: Marknadschef 
Ämne: Prispålägg 

Utbildningsrelaterade intervjuer 
Respondent: Ansvarig för kundutbildning RBS 70 NG 
Ämne: Kostnader för utbildning RBS 70 NG 

Respondent: Tekniskt säljstöd för understödssystem och ansvarig ILS för Carl-Gustaf 
Ämne: Kostnader för utbildning Carl-Gustaf 

Underhållsrelaterade intervjuer 
Respondent: Tekniskt säljstöd för understödssystem och ansvarig ILS för Carl-Gustaf 
Ämne: Kostnader för underhåll Carl-Gustaf 

Respondent: Ansvarig ILS för RBS 70 
Ämne: Kostnader för underhåll RBS 70 NG 

Reservdelsrelaterade intervjuer 
Respondent: Ansvarig för produkthantering av Carl-Gustaf 
Ämne: Reservdelsåtgång CG M3 

Respondent: Ansvarig ILS för RBS 70 
Ämne: Reservdelsåtgång RBS 70 NG 

Supportrelaterade intervjuer 
Respondent: Inköpsansvarig för fastigheter och fastighetssamordnare 
Ämne: Kostnader för fastigheter 

Respondent: Transportchef 
Ämne: Kostnader för transport 

Respondent: Chef och ansvarig för Bofors Testcenter 
Ämne: Kostnader relaterade till skjutfält 
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Ammunitionsrelaterade intervjuer 
Respondent: Tekniskt säljstöd för understödssystem 
Ämne: Ammunitionssortiment Carl-Gustaf 

Respondent: Ansvarig ILS för RBS 70 
Ämne: Ammunitionssortiment RBS 70 NG
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Bilaga 2: Exempel på en BoE 
 
Syfte 

x Kort beskrivning av hela studien (Vilken typ av studie som det gäller bör identi-
fieras.) 

x Typ och kapacitet för process 
x Anläggningens lokalisering 
x Övergripande tidsplan för studien 
x Identifiera den huvudsakliga uppskattningsmetodiken 
x Syftet och klassifikationen av kostnadsuppskattningarna 

 
Studiens omfattning 

x Denna bör liknas med studiens WBS 
x En semi-detaljerad beskrivning av arbetets omfattning av de största segmenten i 

studien bör presenteras 
x Identifiera huvuddelar av processmaterial eller komponenter 
x  Vilka typer av förhandlingar kommer att ske? 

 
Designbas 

x Identifiera typerna och statusen av tekniska och design resultat som tillhanda-
hölls för att förbereda kostnadsuppskattningen tillsammans med eventuell de-
sign basis antaganden 

x  Här bör två bilagor användas: Den första är en checklista för kostnadsuppskatt-
ningsresultat som bör ligga i linje med företagets standard projektprocess. Den 
andra är en lista av alla tekniska ritningar (inklusive revisionsnummer och da-
tum), tillsammans med annan designinformation i form av specifikationer, 
materiallista, etc. 

 
Planeringsbas  

x Denna sektion dokumenterar projektledningen, teknisk, design, anskaffning, till-
verkning, konstruktion tillvägagångssätt till studien. 

x Upphandlings och resurs strategier bör identifieras 
x Antaganden som gjorts angående arbetsveckor och övertid 
x Den övergripande studien bör schemaläggas och huvudsakliga milstolpar bör 

identifieras 
 
Kostnadsbas 

x Beskriva metoderna och källorna som används för att prissätta allt material och 
arbetskraft.  

x Identifiera följande: 
o Prissättningskällor för all utrustning 
o Prissättningskällor för bulkmaterial och råvaror 
o Prissättningskällor för alla arbetstimmar och alla justerade arbetsaktivi-

teter. 
o Alla lönenivåer 
o Prissättningskällor och metodiken för kostnader som transport, skatter, 

tull, etc. 
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o Prissättningskällor och metodiken konstruktion 
o Prissättningskällor för alla uppstartskostnader 
o Prissättningskällor och metodiken för kostnaden för alla hemmakontor. 

Dokumentera basen för eventuella entreprenörskostnader. 
o Prissättningskällor för eventuella ägarkostnader som finns i kostnads-

uppskattningarna. 
o Valutakurser 
o Prissättning och beräkningar för eventuella eskaleringskostnader 
o Andra prissättningsfaktorer eller externa influenser som kan påverka 

studiens kostnader 
 
Ersättning och bidrag 

x Beskriv basen för uppskattningsbidragen i form av startbidrag för material, 
överköpsbidrag, designbidrag för teknisk utrustning, teknikutveckling, övertids-
bidrag, etc. 

 
Antaganden 

x Antaganden som gjorts men som inte dokumenterats som antaganden kring till-
räckligt utbud av arbetskraft, tillräckligt med finansiella bidrag, förhållanden vid 
anläggningen, etc. 

 
Uteslutning 

x Här bör alla kostnader som associeras med studien men som inte tagits med i 
kostnadsuppskattningen. Asbestsanering och anskaffning av mark kan vara två 
exempel. 

 
Undantag 

x Eventuella väsentliga avvikelser från studien eller tekniska resultat som krävs 
för att tillämpa kostnadsuppskattningen. Här kan en checklista tillämpas och sät-
tas som bilaga i BoE dokumentet. 

 
Risker och möjligheter 

x Områden under kostnadsuppskattningen som innehåller signifikanta risker eller 
möjligheter bör identifieras. Har en riskanalys gjorts bör den beskrivas här. Här 
bör de kostnadselement som identifieras ha en hög risk eller möjlighet beskrivas. 

 
Oförutsedda utgifter 

x Oförutsedda utgifter är ett kostnadselement som används för att täcka eventu-
ella osäkerheter eller oförutsägbara kostnader inom studiens omfattning. Oför-
utsedda utgifter täcker brister i studiens omfattningsdefinition, uppskattnings-
metoder och uppskattningsdata. 

x Utesluter dock jordbävningar, krig, strejk, etc. 
x Mängden av oförutsedda händelser inkluderad i kostnadsuppskattningen bör 

identifieras och vilka metoder som används för att beräkna detta. 
 

  



 

iii 
 

Ledningsreserv 
x Bidrag som krävs för förutsedda förändringar i omfattning eller för att täcka 

kostnader för delar som inte specificerats så bör denna kostnadsmängd (kallad 
ledningsreserv) identifieras. 

Försoning 
x Identifiera kostnadseffekter som uppstår på grund av förändringar i omfattning, 

prisuppdateringar, justeringar i arbetsproduktiviteten, förfiningar på kostnads-
uppskattningar, etc. 

 
Benchmarking 

x Här bör en dokumentation finnas över jämförelser mellan resulterande statistik 
och faktorer med andra liknande studier, historisk data och industriell data. 
Finns det stora olikheter bör detta dokumenteras och analyseras.  

 
Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattning 

x Här bör alla omdömen kring kostnadsuppskattningar identifieras och dokumen-
teras 

 
Kostnadsuppskattningsteam 

x Här bör alla involverade i studiens kostnadsuppskattning listas 
 
Bilagor 

x A: Checklista för kostnadsuppskattningens resultat 
o Här bör en komplett kostnadsuppskattningslista presentera vad studien 

ska resultera i. 
x B: Referensdokument 

o Här bör ritningar, manualer, texter, noteringar, specifikationer och andra 
referenser som används vid utvecklingen av kostnadsuppskattningen 
presenteras. 

x C: Övriga bilagor 
o Bifoga övriga dokument som kan vara viktiga. (benchmarking rapport, 

riskanalys, etc.) 
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Bilaga 3: Produktträd 

CBS

2. Utvecklingsfas

2.1 Planeringsprocess

2.2 Bedömningsprocess

2.3 Styrningsprocess

2.4 Kravanalys

2.5 Riskhanteringsprocess

2.6 Beslutsprocess

2.7 Konfigurationsstyrningsprocess

2.8 Informationsstyrningsprocess

2.9 Ledningsprocessen

2.10 Systemdesignprocess

2.11 Kontrollprocess

3. Produktionsfas

3.1 Process för företagsstyrning

3.2 Beslutsprocess för investering

3.3 Resurshanteringsprocess

3.4 Leveransprocess

3.5 Förvärvsprocess

3.6 Kvalitetsledningsprocess

3.7 Ledningsprocess

3.8 Kontrollprocess

3.9 Övergångsprocess

4. Nyttjandesfas

4.1 Beslutsprocess för investering

4.2 Process för företagsstyrning

4.3 Leveransprocess

4.3 Operationsprocess

5. Supportfas

5.1 Process för företagsstyrning

5.2 Leveransprocess

5.3 Underhållsprocess

6. Avskaffningsfas

6.1 Avskaffningsprocess

1.Konceptfas

1.1 Kravspecifikation

1.2  Kravanalys

1.3  Systemdesignsprocess

1.4  Ledningsprocess

Aktiviteter 
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Bilaga 4: Frågeformulär vid förstudie 
 

Analysrelaterade frågor Svar: 

1 Vad är syftet med studien?   

2 Vilka är studiens huvudsakliga intressenter?   

3 I vilken livscykelfas befinner sig systemet?   

4 Hur ser studiens övergripande tidsplanering ut?   

5 Kan studien klassificeras som ett högriskprojekt?   

6 Finns det signifikanta risker eller möjligheter som kan komma att påverka kostnads-
uppskattningen under LCC-analysen?   

7 Har en riskanalys över kostnadselementen genomförts och vad blev dess slutsats?    

8 Finns det eventuella kostnadselement som innehar en hög risk eller osäkerhet och vilka 
är i så fall dessa?   

9 Är studien baserad på ett joint venture mellan Saab Dynamics och en extern part?   

10 Är detta en uppdatering av en redan existerande LCC-analys?   

11 Existerar det liknande, redan tidigare utförda studier?   

12 Vilka typer av metoder och modeller kommer användas vid studiens livscykelkostnads-
uppskattningar?   

13 Kan nuvarande modell för LCC-analys användas eller måste den justeras?   

14 Kommer relevant information att inkludera militärklassificerad information?   

15 Existerar det kundkrav på bötessystem?   

16 Existerar det något kundkrav på försäkringssystem?   

17 Finns det kundkrav på att drift av systemet ska inkluderas?   

18 Finns det kundkrav på att underhåll och support av systemet ska inkluderas?   

19 Finns det kundkrav på att avskaffning av systemet ska inkluderas?   
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Systemrelaterade frågor 

20 Kommer studien att involvera ett redan existerande system?   

21 Har systemet tidigare sålts eller offererats?   

22 Är det aktuella systemet i drift?   

23 Kommer studien att involvera ett system som ska utvecklas eller köpas in?   

24 Kommer studien att involvera utvecklingen av mjukvara?   

25 Existerar något stödsystem?   

26 Är det troligt att systemet kommer modifieras eller uppgraderas under kontraktstiden?   

27 Kommer mjukvara, hårdvara eller historisk data att återanvändas från tidigare system?   

28 Kommer systemet att inkludera förebyggande underhåll?   

29 Existerar åldersrelaterade problem kopplade till systemet?   

Kostnadsbaserade frågor 

30 Vilka metoder kommer att användas för prissättning under studien?   

31 Prissättningskällor för all utrustning?   

32 Prissättningskällor för bulkmaterial och råvaror?   

33 Prissättningskällor för arbetstimmar och justerade arbetsaktiviteter?   

34 Typer av lönenivåer?    

35 Prissättningskällor och metodik för kostnader som transport, skatter, tull och så vidare?   

36 Prissättningskällor och metodik för konstruktion?   

37 Prissättningskällor för uppstartskostnader?   

38 Prissättningskällor och metodik för alla interna kostnader? (projektledning, teknisk 
design, konsulter och så vidare.)   

39 Prissättningskällor för eventuella ägarkostnader som identifierats i kostnadsuppskatt-
ningarna?   

40 Valutakurser?   
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41 Prissättning och uppskattning av eventuella eskaleringskostnader?   

42 Finns det prissättningsfaktorer eller externa influenser som kan komma att påverka 
studiens kostnader?   

43 Vad blir en grov uppskattning av den initiala totalkostnaden för studien?   

44 Finns det kostnader som associeras med studien men som inte tagits med i kostnads-
uppskattningen?   

Budget- och bidragsrelaterade frågor 

45 Existerar en uppsatt budget som kan täcka eventuella osäkerheter eller oförutsägbara 
kostnader inom studien?   

46 Vilka typer av metoder används för att identifiera dessa oförutsägbara kostnader?   

47 
Finns det kostnadseffekter som uppstår på grund av förändringar i omfattning, prisupp-
dateringar, justeringar i arbetsproduktiviteten, förfiningar på kostnadsuppskattningar 
och så vidare? 

  

48 Finns det en uppsatt budget som kan täcka dessa eventuella förändringar?   

49 
Vilka typer av bidrag kommer att finnas tillgängliga under studien som startbidrag för 
material, överköpsbidrag, designbidrag för teknisk utrustning, teknikutveckling, över-
tidsbidrag och så vidare? 

  

Antaganden 

50 Vilka typer av antaganden och omdömen finns kring studiens kostnadsuppskattningar?   

51 
Finns det antaganden angående tillräckligt utbud av arbetskraft, tillräckligt med finansi-
ella bidrag, förhållanden vid den aktuella anläggningen och så vidare som inte tagits 
upp? 

  

Benchmarking 

52 Har en jämförelse mellan resulterande statistik och faktorer med andra liknande stu-
dier, historisk data och industriell data genomförts?   

53 Finns det olikheter mellan dem båda och vilka är dessa?   

Bilagor 

1  
A: Checklista för kostnadsuppskattningens resultat: Här bör en komplett kostnads-
uppskattningslista presentera vad studien ska resultera i.   

2  
B: Referensdokument: Här bör ritningar, manualer, texter, noteringar, specifikationer 
och andra referenser som används vid utvecklingen av kostnadsuppskattningen presen-
teras. 

  

3  
C: Övriga bilagor: Bifoga övriga dokument som kan vara viktiga. (benchmarking rap-
port, riskanalys, etc.)   
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Bilaga 5: CBS 

 

 

LCC

LCoC LDC LPC LAC

CA

CAM CAT

CATS

CATF

CATC

CI

CIW

CI3

CIE

CG

CGD CGT

CGTE

CGTI

CGA

CM

CMD

CMDF

CMDS

CMM

CMMF

CMMS

CMT

CMTF

CMTS

CMS

CMSI

CMSIN

CMSIR

CMSA

CMSAN

CMSAR

CMA

CL

LOC

CO

COE COEe COA COTa COT

COTE

COTR

COF

COFO

COFS

COFM

LSC

CY

CYP

CYPH

CYPHF

CYPHS

CYPM

CYPMF

CYPMS

CYC

CYCH

CYCHF

CYCHS

CYCM

CYCMF

CYCMS

CYS

CYSU

CYSC

CS

CSW

CS3

CSE

LTC

Tidsaxel 

Anskaffningskostnad 
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LCC = Life Cycle Cost (Total kostnad under hela systemets livslängd) 

¾ LCoC = Life concept cost (Total kostnad under konceptfasen) 
¾ LDC = Life development cost (Total kostnad under utvecklingsfasen) 
¾ LPC = Life production cost (Total kostnad under produktionsfasen) 
¾ LAC = Life acquisition cost (Total kostnad under anskaffningsfasen) 

x CA = Acquisition cost of system (Kostnad för systemanskaffning) 
� CAM = Acquisition cost of main system (Kostnad för huvudsystem) 
� CAT = Acquisition cost of training system (Kostnad för övningssystem) 

o CATS = Acquisition cost of simulator (Kostnad för simulator) 
o CATF = Acquisition cost of field trainer (Kostnad för övningsmateriel) 
o CATC = Acquisition cost of computer based training  

(Kostnad för databaserad utbildning)  
x CI = Cost of investment in support resources  

(Investeringskostnad för underhållsresurser) 
� CIW = Cost of investment in workshops and facilities  

(Investeringskostnad för verkstäder och lokaler) 
� CI3 = Cost of investment in third party maintenance  

(Investeringskostnad för tredjepartsunderhåll) 
� CIE = Cost of investment in OEM support contract  

(Investeringskostnad för externt underhåll av Saab Dynamics) 
x CG = Cost of investment for operation (Investeringskostnad för drift) 

� CGD = Cost of investment in operation documentation  
(Investeringskostnad för dokumentation av drift) 

� CGT = Cost of investment in operation training  
(Investeringskostnad för driftsutbildning) 
o CGTE = Cost of investment in external training  

(Investeringskostnad för extern utbildning hos Saab Dynamics) 
o CGTI = Cost of investment in internal training  

(Investeringskostnad för intern utbildning) 
� CGA = Cost of investment in operation technical assistance  

(Investeringskostnad i teknisk assistans för drift) 
x CM = Cost of investment in maintenance (Investeringskostnad för underhåll) 

� CMD = Cost of investment in maintenance documentation (Investeringskostnad 
för dokumentation av underhåll) 
o CMDF = Cost of investment in field level documentation (Investering-

skostnad för fälttekniska dokument) 
o CMDS = Cost of investment in sustainment level documentation (Invester-

ingskostnad för verkstadsdokument) 
� CMM = Cost of investment in maintenance material  

(Investeringskostnad av materiel för underhåll) 
o CMMF = Cost of investment in field level material  

(Investeringskostnad för fälttekniskt materiel) 
o CMMS = Cost of investment in sustainment level material (Investerings-

kostnad för verkstadsmateriel) 
� CMT = Cost of investment in maintenance training  

(Investeringskostnad för underhållsutbildning) 
o CMTF = Cost of investment in field level training  

(Investeringskostnad för fältteknisk utbildning) 
o CMTS = Cost of investment in sustainment level training (Investerings-

kostnad för verkstadsutbildning) 
� CMS = Cost of investment in spares (Investeringskostnad för reservdelar) 

o CMSI = Cost of investment in initial spares  
(Investeringskostnad för initiala reservdelar) 



 

iii 
 

x CMSIN = Cost of investment in initial spares for non-repairable 
units (Investeringskostnad för icke reparabla enheter) 

x CMSIR = Cost of investment in initial spares for repairable units  
(Investeringskostnad för reparabla enheter) 

o CMSA = Cost of investment in additional spares 
(Investeringskostnad för reservdelstillägg) 

x CMSAN = Cost of investment in additional spares for non-repairable 
units (Investeringskostnad för icke reparabla enheter) 

x CMSAR = Cost of investment in additional spares for repairable 
units (Investeringskostnad för reparabla enheter) 

� CMA = Cost of investment in maintenance technical assistance  
(Investeringskostnad för teknisk underhållsassistans) 

x CL = Cost of investment in life extension program  
(Investeringskostnad för livstidsförlängning) 

¾ LOC = Life operation cost (Total kostnad under nyttjandefasen) 
x CO = Yearly cost of operation (Kostnad för årlig drift) 

� COE = Yearly cost of energy consumption 
(Årlig kostnad för bränsle och energi) 

� COEe = Yearly cost of employee expense (Årlig personalkostnad) 
� COA = Yearly cost of ammunition (Årlig kostnad för ammunition) 
� COTa = Yearly cost of technical assistance 

(Årlig kostnad för teknisk driftassistans) 
� COT = Yearly cost of training (Årlig kostnad för utbildning) 

o COTE = Yearly cost of employee turnover  
(Årlig personalomsättningskostnad) 

o COTR = Yearly cost of refresher training  
(Årlig kostnad för repetitionsutbildning) 

� COF = Yearly cost of facilities (Årlig lokalkostnad) 
o COFO = Yearly cost of operation facilities  

(Årlig kostnad för driftslokaler) 
o COFS = Yearly cost of storage facilities (Årlig förrådskostnad) 
o COFM = Yearly cost of monitoring facilities  

(Årlig kostnad för bevakningslokaler) 
¾ LSC = Life support cost (Total kostnad under supportfasen) 

x CY = Yearly cost of maintenance (Årlig kostnad för underhåll) 
� CYP = Yearly cost of preventive maintenance  

(Årlig kostnad för förebyggande underhåll) 
o CYPH = Yearly cost of preventive maintenance, man-hour  

(Årlig kostnad för förebyggande underhåll, arbetstimmar) 
x CYPHF = Yearly cost of maintenance in field level  

(Årlig kostnad för underhåll av fälttekniker) 
x CYPHS = Yearly cost of maintenance in sustainment level  

(Årlig kostnad för underhåll av verkstadstekniker) 
o CYPM = Yearly cost of preventive maintenance, material 

(Årlig kostnad för förebyggande underhåll, materiel) 
x CYPMF = Yearly cost of maintenance by field level  

(Årlig kostnad för underhåll av fälttekniker) 
x CYPMS = Yearly cost of maintenance by sustainment level  

(Årlig kostnad för underhåll av verkstadstekniker) 
� CYC = Yearly cost of corrective maintenance  

(Årlig kostnad för avhjälpande underhåll) 
o CYCH = Yearly cost of corrective maintenance, man-hour  

(Årlig kostnad för avhjälpande underhåll, arbetstimmar) 
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x CYCHF = Yearly cost of maintenance in field level  
(Årlig kostnad för underhåll av fälttekniker) 

x CYCHS = Yearly cost of maintenance in sustainment level  
(Årlig kostnad för underhåll av verkstadstekniker) 

o CYCM = Yearly cost of corrective maintenance, material 
(Årlig kostnad för avhjälpande underhåll, materiel) 

x CYCMF = Yearly cost of maintenance in field level  
(Årlig kostnad för underhåll av fälttekniker) 

x CYCMS = Yearly cost of maintenance in sustainment level  
(Årlig kostnad för underhåll av verkstadstekniker) 

� CYS = Yearly cost of spare consumption  
(Årlig kostnad för reservdelsförbrukning) 
o CYSU = Yearly cost of spare unit consumption 

(Årlig kostnad för förbrukning av reservenheter) 
o CYSC = Yearly cost of spare component consumption  

(Årlig kostnad för förbrukning av reservkomponenter) 
x CS = Yearly cost of support resources (Årlig kostnad för underhållsresurser) 

� CSW = Yearly cost of workshops and facilities  
(Årlig kostnad för verkstäder och lokaler) 

� CS3 = Yearly cost of third party maintenance  
(Årlig kostnad för tredjepartsunderhåll) 

� CSE = Yearly cost of external maintenance  
(Årlig kostnad för externt underhåll av Saab Dynamics) 

¾ LTC = Life termination cost (Total kostnad under avskaffningsfasen) 



 

i 
 

Bilaga 6: Riskanalys 
Riskanalys 

Risk Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) Riskvärde (S*K) Åtgärd Ansvarig 

Nödvändig data existerar 
inte. 2 5 10 

Identifiera data som kan användas 
som komplement. Om detta inte är 

möjligt kan vissa antaganden utföras. 
Ansvariga personer för studien 

Nödvändig data är inte 
tillgänglig. 3 4 12 

Identifiera data som kan användas 
som komplement och samtidigt inte är 
säkerhetsstämplad eller icke tillgänglig 

på grund av andra orsaker. 

Ansvariga personer för studien 

Insamlad data har låg vali-
ditet och reliabilitet. 3 3 9 

Använd studiens rekommenderade 
åtgärder för att stärka validiteten och 
reliabiliteten hos framtaget material. 

Ansvariga personer för studien 

Det finns underliggande 
krav som kan påverka ar-

betet. 
2 2 4 

Identifiera datakällor som kan använ-
das som komplement till de ursprung-
liga och samtidigt passar situationen 

bättre. 

Ansvariga personer för studien 

Tidsbrist. 4 3 12 

Fokus bör läggas på de mest kritiska 
momenten för att kunna erhålla ett 
slutgiltigt resultat. Om möjligt bör 

eventuell extrapersonal tillsättas för 
att hinna färdigställa arbetet. 

Ansvariga personer för studien 

Nödvändiga intressenter är 
inte tillgängliga. 3 4 12 

Identifiera intressenter med liknande 
expertkunskap som kan använda som 

komplement. 
Ansvariga personer för studien 

Det finns en partiskhet hos 
intressenterna. 1 4 4 

Kompletterande intervjuer kan ge-
nomföras. Finns det stora avvikelser 

bör ytterligare intervjuer med samma 
eller nya intressenter utföras och 

dessa bör behandlas anonymt. 

Ansvariga personer för studien 
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Bilaga 7: Diagram från fallstudie RBS 70 NG 
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Bilaga 8: Diagram från fallstudie Carl-Gustaf 
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