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1 Sammanfattning 

För att tillgodose samhällets behov använder vi jordens begränsade naturresurser, såväl 

förnyelsebara som icke förnyelsebara. På lång sikt kan samhället inte förbruka mer 

naturresurser än vad som reproduceras. 

Syftet med metodguiden är att inspirera och stödja organisationer att utveckla upphandling 

på ett sätt som minskar resursanvändningen och därmed göra verksamheten mer hållbar. Den 

bärande idén är att upphandla utifrån livcykelbaserade funktionskrav. Det är en variant av 

funktionsupphandling med ökat fokus ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

Metoden för att identifiera livcykelbaserade funktionskrav har en generell och 

övergripande karaktär, och den ska användas som ett stöd, inte som en exakt instruktion och 

den består av två steg: 

1. Aktörsanalys 

2. Funktionskravsanalys 

Exempel på aktörer inom en organisation som är lämpade för att initiera en upphandling 

utifrån livcykelbaserade funktionskrav är:  

 Den som ska nyttja funktionen (ofta den vars budget belastas)  

 Den som upphandlar eller levererar internt  

 Någon som driver hållbarhetsfrågor i organisationen 

En omställning från en linjär till en mer cirkulär ekonomi kräver förändrade tankemönster och 

här spelar vårt språkbruk en viktig funktion då det påverkar hur vi tänker och agerar. Den 

nuvarande ekonomin och därmed många av våra tankemönster baseras på filosofin av att 

maximera produktion och konsumtion. Det nya måste istället vara på att sikta mot att nå bästa 

möjliga funktion med minsta möjliga resurser och att dessa resurser cirkulerar i det biologiska 

eller tekniska flödet. För att underlätta detta måste vi sluta att se oss som ”konsumenter” av 

produkter utan istället som ”användare”. Vidare sluta tala om ”begagnade produkter” och 

”avfall”, utan istället betrakta dem som ”produkter” respektive ”resurser” som har ett värde.  

I de exempel som utvecklats inom projektet och de som har hämtats från annat håll framgår 

tydligt att verksamhetsutveckling och upphandling utifrån livscykelbaserade funktionskrav 

gynnas ömsesidigt. Detta innebär att det är ett vinn-vinn förhållande mellan förbättrad 

verksamhet och de ekologiska vinsterna som kan göras med ändrad upphandling.  

Energikontoret Östergötland har genomfört detta projekt tillsammans med Linköpings 

universitet med finansiering från RE:Source. 
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2 Inledning 

Denna metodguide vänder sig främst till organisationer som lyder under lagen om offentlig 

upphandling, men är givetvis tillämplig även för andra organisationer och företag som gör 

upphandlingar. Vidare vänder den sig till de som vill börja jobba med upphandling som verktyg 

för att ställa om samhället i riktning mot ökad hållbarhet. 

Syftet med metodguiden är att inspirera och stödja organisationer att utveckla upphandling 

på ett sätt som minskar resursanvändningen och därmed göra verksamheten mer hållbar. Den 

bärande idén är att upphandla utifrån livcykelbaserade funktionskrav. Det är en variant av 

funktionsupphandling med ökat fokus på ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

Funktionsupphandling innebär att upphandla en definierad funktion (utifrån 

funktionskrav), där leverantörer har frihet att efter bästa förmåga erbjuda lösningar 

(bestående av kombinationer av produkter och tjänster), som kunden sedan utvärderar. 

Metoden för att identifiera livcykelbaserade funktionskrav beskriver ett arbetssätt och 

visar på möjligheten att genom förändrad upphandlingspraktik få bättre funktion, snabbare 

beslutsprocess, längre livslängd, mindre spill och bättre ekonomi. Metoden är på detta vis ett 

sätt att bedriva verksamhetsutveckling, och från grunden motarbeta uppkomst av avfall1. För 

att tillämpa metoden måste de flesta aktörer som berörs av den funktion som ska upphandlas 

involveras i processen, vilket ger en direkt koppling till verksamhetsutveckling. 

Att låta olika aktörer tillsammans lyfta fram och bedöma kraven för en funktion vid en 

upphandling är en central idé i metoden. När en upphandling lyfts till att fokusera på funktion 

istället för en produkt eller tjänst, ökar de ekonomiska incitamenten för leverantören att 

optimera sin resursförbrukning under användningsfasen, men även efterföljande delar. Detta 

leder i sin tur till att det finns stor potential att öka resurshushållning och därmed minska 

samhällets avfallsmängder2. 

Metoden baseras främst på forskning från Linköpings universitet3-4 och denna har 

kompletterats med rekommendationer från Upphandlingsmyndigheten5. Den har testats 

genom att appliceras i två exempel.  

Metoden för att identifiera livcykelbaserade funktionskrav har utarbetats inom ett projekt 

genomfört av Energikontoret Östergötland tillsammans med Linköpings universitet med 

finansiering från RE:Source. Projektets syfte har varit att stärka kommunernas, och andra 

offentliga aktörers kompetens att ställa krav på resurseffektivitet vid upphandlingen.  

                                                      
1 Metoden kan användas för utveckling av kommunernas avfallsplaner 
2 Mont, O. (2002). Functional thinking. The role of functional sales and product service systems for a function-
based society. Stockholm, Swedish EPA, Naturvårdsverket Rapport 5223: 64.  
3 Lindahl, M., T. Sakao and E. Carlsson (2014). "Actor's and System Maps for Integrated Product Service 
Offerings – Practical Experience from Two Companies." Procedia CIRP 16(0): 320-325.  
4 Lindahl, M. (2018). Key issues when designing solutions for a circular economy. Designing for the Circular 
Economy. M. Charter, Routledge: 113-122. 
5 Bland rekommendationerna återfinns bland annat den nationella upphandlingsstrategin som kan vara till stöd 
även för andra offentliga organ än de statliga. 
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3 Upphandling baserat på livscykelbaserade funktionskrav 

3.1 Bakgrund 

Mycket av vårt sätt att tänka och agera vid upphandling, återfinns i de tankar som växte fram 

under tiden före och efter andra världskriget. En mycket inflytelserik inspirationskälla för 

tankarna var den amerikanske ekonomen, detaljhandelsanalytikern och författaren Victor 

Lebow som 1955 sammanfattade sina tankar och ansåg att vägen framåt var att skapa ett 

konsumtionssamhälle med slit och släng som grundfilosofi. Han skrev följande:  

“Our enormously productive economy … demands that we make 

consumption our way of life, that we convert the buying and use of 

goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego 

satisfaction, in consumption … we need things consumed, burned up, 

replaced and discarded at an ever-accelerating rate.” 

Resultatet är att vi idag har ett konsumtionssamhälle som baseras på en skenande 

resursanvändning. Det dock Victor Lebow och hans samtida inte insåg var att jordens resurser 

är ändliga och att hanteringen av dem skapar miljöproblem. 

3.2 Ett mer hållbart samhälle 

För att tillgodose samhällets behov behöver vi använda jordens begränsade naturresurser, 

såväl förnyelsebara som icke förnyelsebara. Vi måste dock göra det på ett bättre och mer 

genomtänkt sätt än idag och vi kan inte fortsätta att förbruka mer naturresurser än vad som 

reproduceras. 

Medvetenheten om detta faktum är idag mer spritt än någonsin i samhället och den 25 

september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution A/RES/70/1, under namnet 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolutionen 

innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling som antagits av 193 länder. Syftet är att 

fram till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling 

världen över. Effektivare och mer miljömässig resursanvändning är en nyckelkomponent för 

att uppnå flera av de 17 målen. 

Ju försiktigare, mer genomtänkt, och effektivare vi använder jordens resurser för att 

tillgodose samhällets behov, desto mer nytta kan vi och framtida generationer få ut av dessa 

resurser. För att minimera det destruktiva nyttjandet av jordens resurser, vilket samtidigt 

minimerar mängden avfall, bör vi fokusera på att: 

 Ta fram rätt lösningar; dvs lösningar som består av produkter och tjänster som bättre 

uppfyller de funktioner vi behöver. Det gäller att inte fastna i hur de tidigare har varit 

utformade utan istället fokusera på hur de bör vara utformade.  

 Ta fram lösningar som är resurseffektiva sett i förhållande till deras funktion och 

livslängd. I detta ligger att generellt skapa produkter som enkelt kan återanvändas, 

underhållas, repareras, renoveras och materialåtervinnas. 



 

6 

För att lyckas uppnå ett mer hållbart samhälle behöver vi även ändra på våra tankemönster 

och attityder, t.ex. kopplat till produkter och tjänster. Vi måste komma bort från de tankar och 

konsumtionssamhälle som Victor Lebow och hans gelikar ville att vi skulle ha. 

För att kunna skapa nya tankemönster och attityder måste vi beakta vårt språk som styr 

vårt tänkande. Det är därför angeläget att ändra vår vokabulär. Nedan är exempel på begrepp 

som vi bör fundera på att ändra för att påverka vårt sätt att tänka och agera, se figur 1. 

 

Figur 1. Exempel på begrepp vi bör fundera på att ändra för att påverka våra tankemönster till 

ett mer hållbart. 

3.3 Cirkulär ekonomi och livscykeltänkande 

I en cirkulär ekonomi bygger och återuppbygger de ekonomiska aktiviteterna det 

övergripande systemet. Konceptet utgår från en förståelse av hur viktigt det är att ekonomin 

fungerar effektivt på alla nivåer: för stora och små företag, för organisationer, för individer, 

globalt och lokalt.6 Se figur 2.  

Omställning till en cirkulär ekonomi avser inte enbart en anpassning för att reducera de 

negativa effekterna av en linjär ekonomi. Det handlar snarare om ett systemskifte som ger 

långsiktig resiliens, genererar affärsmöjligheter och ger miljömässiga och samhälleliga vinster.  

Modellen skiljer mellan en teknisk och en biologisk cykel. Konsumtion sker endast i den 

biologiska cykeln där livsmedel och biobaserade material (så som bomull och virke) återföras 

till systemet genom processer såsom kompostering och anaerobisk nedbrytning. Dessa cykler 

återskapar levande system så som matjord, vilket ger förnyelsebara resurser till ekonomin. 

Den tekniska cykeln cirkulerar produkter, komponenter, och material genom strategier så som 

återanvändning, reparation, ombyggnation eller (som sista utväg) materialåtervinning. 

3.4 Offentlig upphandling 

I Sverige uppgår offentlig upphandling till cirka 683 miljarder kronor per år7, vilket motsvarar 

cirka 20 % av Sveriges BNP och av detta står kommunerna för lejonparten. Offentlig 

upphandlingen, i kraft av sin stora omfattning, lyfts ofta fram som ett viktigt instrument för 

att nå en mer cirkulär ekonomi och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. 

Ett exempel på det ökade fokuset är tillkomsten av Upphandlingsmyndigheten som har till 

uppgift att styra statens upphandling, men även stödja annan upphandling. De har på 

                                                      
6 Texten om cirkulär ekonomi är hämtad från www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept 
och översatt från engelska till svenska.  
7 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/ (2019-03-27) 

• Konsumenter

• Konsumera

• Ägandeskap

• Avfall

• Begagnad produkt

• Återanvända

• Etc.

• Användare

• Använda

• Tillgänglighet

• Resurs

• Produkt

• Använda

• Etc.

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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regeringens uppdrag tagit fram en upphandlingsstrategi, samt utvecklat olika verktyg till stöd 

för ökad effektivitet i upphandling8.  

 

Figur 2. Konceptet för cirkulär ekonomi. 

Ett ökat fokus på upphandling är också välkommet av det faktumet att flertalet bedömare 

anser att ineffektiviteten i den offentliga upphandlingen är mellan en och tio procent per år 

(mellan 7 och 70 miljarder kronor). En viktig orsak är att upphandlingskraven är fel vilket t.ex. 

innebär att fel saker handlas upp, för mycket handlas upp, och till för högt pris. En annan vanlig 

orsak är att kraven inte är livscykelbaserade, dvs de tänker bara in en del, t.ex. beaktar bara 

inköpet av produkten och inte de driftaspekter (kostnader) som uppkommer under 

användningen.9 En ytterligare vanlig orsak är att kraven ofta är fokuserade på t.ex. 

produktaspekter istället för mer lösningsoberoende funktionsaspekter, dvs vilken funktion(er) 

är det man efterfrågar för att lösa ett behov.  

                                                      
8 Se deras hemsida (www.upphandlingsmyndigheten.se) där det även finns flera illustrativa exempel på bland 
annat funktionsupphandling 
9 Ett exempel är att kraven bara beaktar inköpet av bilen men inte framtida service och driftaspekter.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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Störst möjlighet att påverka en produkts, tjänsts eller liknandes resursförbrukningen10 och 

miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv är vid kravsättningen.11 Kravsättningen sker i den 

initiala designfasen, se figur 3.  

 

Figur 3. Ett utökat livscykelperspektiv12 

Trots ovan kunskap om vikten av att få in livscykelbaserade funktionskrav sker idag så ofta 

inte. Orsakerna till detta ligger främst i att vi är skolade i ett annat sätt att tänka och att vi 

gärna fortsätter att göra som vi alltid har gjort. Det beror även på okunskap och olika hinder i 

form av rutiner, juridik och ekonomiska kalkyler som är för kortsiktiga och avgränsade (t.ex. 

uppdelade på olika budgetar). 

Att upphandla på ett sätt som avviker från det vanliga sättet kan innebära juridiska 

svårigheter som måste hanteras. I vissa fall uppstår situationer där upphandling av funktion 

krockar med rådande lagstiftning.  

I exemplet med förskola i Mjölby (avsnitt 5.1) så avser kommunen att tillämpa partnering 

(ABT06). Det innebär bland annat att köpare och säljare delar lika på eventuellt högre eller 

lägre kostnader jämfört med det i avtalet fastställda beloppet. Detta ger ett incitament för 

båda parter att uppnå den avtalade funktionen till lägsta möjliga kostnad. Det kan t.ex. gälla 

att minimera spill och överskottsmaterial i en byggprocess.  

Ett annat exempel är upphandling av ljus till skollokaler i Bollnäs kommun. Leverantören 

åtog sig att leverera ljus i form av belysningsstyrka och färgsammansättning på en angiven yta, 

helt oberoende av teknisk lösning. En juridisk komplikation är att en installation för 

stadigvarande bruk i en byggnad räknas till den fasta egendomen och därmed ägas av den som 

äger byggnaden. Detta har man löst genom att göra upphängningsanordningarna så att de 

inte kan betraktas som stadigvarande. 

                                                      
10 Och därmed minska avfallet. 
11 Lindahl, M. (2018). Key issues when designing solutions for a circular economy. Designing for the Circular 
Economy. M. Charter, Routledge: 113-122. 
12 Ref: BS 8001 (2017). "Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations. 
Guide ". 
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4 Metod för identifiering av livcykelbaserade funktionskrav 

Förutom vad som beskrivs i kapitel 3, baseras metoden för att identifiera livcykelbaserade 

funktionskrav, främst på forskning från Linköpings universitet13-14 och denna har kompletterats 

med rekommendationer från Upphandlingsmyndigheten15. Den har testats genom att 

appliceras i två exempel. 

Metoden kopplar till Hexagonen för beskrivning av strategisk upphandling, som 

Upphandlingsmyndigheten har utvecklat, se figur 4. Hexagonen beskriver hur själva 

upphandlingsdelen bara är ett av 6 steg i en strategisk upphandlingsprocess. Det finns dessutom 

ett steg innan en upphandlingsprocess av detta slag kan inledas. Livscykelbaserade 

funktionskrav och den metod som beskrivs i denna guide är ett sådant förberedande moment. 

 

Figur 4. Hexagonen för beskrivning av strategisk upphandling (Upphandlingsmyndigheten). 

Metoden har en generell och övergripande karaktär, och den ska användas som ett stöd, inte 

som en exakt instruktion och den består av två steg: 

1. Aktörsanalys 

2. Funktionskravsanalys 

Aktörsanalysen och Funktionskravsanalysen görs lämpligen i form av en eller flera workshops 

med deltagare som representerar olika aktörer med sina respektive krav på den funktion som 

                                                      
13 Lindahl, M., T. Sakao and E. Carlsson (2014). "Actor's and System Maps for Integrated Product Service 
Offerings – Practical Experience from Two Companies." Procedia CIRP 16(0): 320-325.  
14 Lindahl, M. (2018). Key issues when designing solutions for a circular economy. Designing for the Circular 
Economy. M. Charter, Routledge: 113-122. 
15 Bland rekommendationerna återfinns bland annat den nationella upphandlingsstrategin som kan vara till 
stöd även för andra offentliga organ än de statliga. 
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ska upphandlas. Exempel på aktörer inom en organisation som är lämpade för att initiera en 

upphandling utifrån livcykelbaserade funktionskrav är:  

 Den som ska nyttja funktionen (ofta den vars budget belastas)  

 Den som upphandlar eller levererar internt  

 Någon som driver hållbarhetsfrågor i organisationen 

Metoden kan initieras av vilken aktör som helst som har en koppling till den funktion som ska 

upphandlas. Den aktör som lyfter frågan bör sätta sig in i syfte och vinster med upphandling 

utifrån livscykelbaserade funktionskrav. Vederbörande måste även försäkra sig om att det finns 

stöd uppåt i organisationen för att initiera arbetet. 

4.1 Aktörsanalys 

Aktörsanalysen syftar till att ge en bild av vilka aktörer som berörs av den funktion som ska 

upphandlas. Initiativtagaren till funktionsupphandlingen gör en första preliminär aktörsanalys 

och bjuder in dessa till en workshop.  

Under workshopen görs en gemensam aktörsanalys utifrån ett livscykelperspektiv för att 

säkerställa att alla aktörer som på något sätt berörs av den funktion som ska upphandlas, är 

identifierade och finns representerade. Eventuellt måste detta göras i flera steg till dess inga fler 

aktörer kan identifieras. Exempel på aktörer för en skola är lärare, rektor, lokalvårdare, elever 

och skolbespisningspersonal.  

Det är angeläget att aktörsanalysen blir komplett för att den efterföljande 

Funktionskravsanalysen ska bli så heltäckande som möjligt och omfatta ett livscykelperspektiv. 

4.2 Funktionskravsanalys 

Funktionskravsanalysen består av två moment: 

 Ange och definiera alla livscykelbaserade funktionskrav som ställs på den funktion som 

ska upphandlas. 

 Rangordna de livscykelbaserade funktionskraven i händelse att inte alla kraven kan 

uppfyllas och de måste prioriteras sinsemellan.  

Första steget innebär att varje livscykelbaserat funktionskrav måste formuleras tydligt och 

begripligt vilket i sig kan vara en krävande övning som med fördel görs gemensamt bland 

aktörerna. En svårighet är ofta att undvika att tala om tekniska krav utan att verkligen tala om 

den funktion som avses och kraven som bör ställas på denna, till exempel att ställa krav på 

luftkvalitet istället för ventilation i en byggnad.  

Processen när alla aktörer tillsammans definierar de livscykelbaserade funktionskraven bidra 

till ömsesidig förståelse mellan aktörerna och till verksamhetsutveckling för både den 

verksamhet som ska nyttja funktionen och för själva upphandlingsprocessen (se Hexagonen 

ovan). 

Det andra steget stärker förståelsen för de livscykelbaserade funktionskravens inbördes 

relation. För att underlätta rangordningen använder sig metoden av ett Excelbaserat verktyg för 

att räkna ut de livscykelbaserade funktionskravens relativa viktighet, se figur 5. 
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Figur 5. Verktyg för att beräkna de livscykelbaserade funktionskravens relativa viktighet. 

Verktyget kan laddas ner från www.aeki.se/All_in_one.xlsm 16 

Verktyget används i följande steg17: 

1. Alla de livscykelbaserade funktionskraven skrivs in i den vänstra kolumnen (numrerad 1-

30). Dessa kopieras sedan automatiskt till den övre gråmarkerade raden numrerad 1-30. 

2. Varje krav bedöms sedan som mer eller mindre viktigt än varje annat krav. Om ett krav 

på en rad är viktigare än ett krav i en kolumn skrivs en ”1” i rutan där de möts. Om inte, 

skrivs en ”0” i rutan där de möts. 

3. Därefter trycker man på ”Normera”. Då gör Excel en normering till en skala 1-5, se 

kolumnen till höger med titeln, sorterade krav. 

4.3 Metoden bidrar till verksamhetsutveckling 

I de två exemplen nedan framgår att de aktörs- och funktionskravsanalyser som gjorts upplevts 

som givande av de som deltagit. Detta trots att dessa två respektive analyser bara har varit ett 

första steg mot att börja jobba med funktionsupphandling. Metoden bidrar till 

verksamhetsutveckling på två olika sätt:  

 Dels för den verksamhet som ska nyttja den funktion som upphandlas. I exemplet i nästa 

kapitel för förskolan respektive skolan. 

 Dels för själva verksamheten att planera och upphandla som involverar alla de aktörer 

som angetts och hur de samverkar. I exemplet i nästa kapitel för förskolan i Mjölby så 

pekade deltagarna på nyttan av att olika funktioner träffas för att förbättra 

planeringsfasen av en förskolebyggnad. 

                                                      
16 Utvecklat av Mattias Lindahl på Linköpings universitet. 
17 För att verktyget ska fungera måste man tillåta makron. 
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5 Två exempel på hur metoden har applicerats 

Eftersom byggnation och lokaler kanske utgör det mest omfattande området för offentlig 

upphandling har dessa valts som exempel i denna metodguide. Båda exemplen utgår från 

aktuella situationer som Mjölby kommun respektive Lejonfastigheter18 står inför. Genom att 

dessa exempel lyfts har Mjölby kommun och Lejonfastigheter prövat ett steg i riktning mot 

livscykelbaserad funktionsupphandling. 

5.1 Förskola i Mjölby 

Mjölby kommun behöver fler lokaler för förskoleverksamhet. Situationen idag är att det dels 

saknas lokaler för att klara volymen och dels att förskoleverksamhet bedrivs i allt för många 

och små lokaler, samt att flera av dessa har nått sin tekniska livslängd och är i stort behov av 

modernisering. Projektchef19 Christian Mattsson såg möjligheter med livscykelbaserade 

funktionskrav och lyfte upp detta som ett exempel. 

För att göra en aktörs- och funktionskravsanalys av en förskolebyggnad samlade 

projektchefen en grupp befattningshavare med olika roller inom kommunen. Energikontorets 

projektledare ledde mötet. Dessa funktionsföreträdare hade aldrig tidigare träffats för att 

tillsammans prata om ett byggprojekt. Deltagare på mötet var: 

 Verksamhetskontroller service och teknik  

 Hållbarhetsstrateg  

 Lokalstrateg för utbildningsförvaltningen  

 Miljöingenjör  

 Inköpsstrateg  

 Fastighetsförvaltare 

 Projektchef  

 Projektledare Energikontoret 

Mötet inleddes med en genomgång av omfattningen och betydelsen av offentlig upphandling, 

samt de potentiella fördelar som finns med funktionsupphandling.  

Vid aktörsanalysen fick deltagarna ange vilka aktörer som påverkas av byggnadens 

utformning och som därmed har synpunkter och önskemål på hur den bör fungera. Att 

gemensamt peka ut aktörerna vidgade deltagarnas perspektiv och ökade deras förståelse för 

olika aktörers intressen. De aktörer som angavs var:  

 Byggmästare, extern 

 Fastighets-, gata och, parkenheten med deras driftstekniker 

 Fastighetsförvaltaren 

 VA- och avfalls-enheten 

 EL, tele, fjärrvärme, opto, IT enheten (utrustning i lokalen)  

 Lokalvårdsenheten 

 Kostenheten 

                                                      
18 Kommunalt fastighetsbolag i Linköping 
19 Chef för byggprojekt Mjölby kommun.  
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 Politiker (policy, ytterst ansvar, beslut) 

 Verksamhetschef, Förskolechef med pedagoger 

 Myndigheter: räddningstjänst, miljökontor, byggnadskontor, Länsstyrelsen  

 Upphandlare, ekonomer, jurister, projektledare 

 Barn (intressent) 

 Föräldrar (intressent) 

Vid mötet konstaterades att barn och föräldrar inte är aktörer eftersom de inte är med i 

utformningen av lokalerna. Deras intressen företräds av förskolechef och pedagoger.  

Funktionskravsanalysen inleddes med att olika önskvärda funktioner hos byggnaden 

angavs. Funktionskravsanalysen innebar ett omfattande samtal om vad en funktion verkligen 

är. Svårigheten ligger framförallt i att inte beskriva tekniska lösningar utan att hålla sig till 

funktionen. När det gäller t.ex. inomhusklimatet så blir det fel att ange uppvärmningssystem, 

materialval, typ av belysningsarmaturer etc. Istället gäller det att ange t.ex. temperatur, 

luftfuktighet, ljudnivå, ljus (styrka och färgsammansättning) mm. Det handlar om VAD och inte 

om HUR.  

Genom att börja med verksamhets livscykelbaserade funktionskrav skapas förutsättningar 

för att formulera upphandlingen med incitament för minimering av avfallsmängder.  

Mötet identifierade följande livscykelbaserade funktionskrav för en förskola: 

 Bra inomhusmiljö: ventilation, temperatur, ljus, akustik, solinstrålning, giftfria 

material. 

 Rumsfunktioner: lekytor, tambur, WC, skötrum, torkrum, matrum, personalytor, (rast, 

möte, kontor), utemiljöns utformning, teknikrum, förråd, återvinningsrum, (npf-

säkra20)  

 Lokalvård: Lättstädat, (materialval, olika mängd mjukgörare i mattor påverkar 

städbarhet) var har de utrustning. 

 Hur klarar dispositionen olika bemanningssituationer (hög och låg), planlösningen, 

funktionella gångvägar. (Funktionen planlösning ströks senare i processen eftersom 

den är ett resultat av rumsfunktioner) 

 Flexibilitet i användning av lokalen på kort och lång sikt. T.ex. kombinera ateljé och 

matsal. (byta från förskola till kultur och fritid) 

 Angöring, tillgänglighet för barn, föräldrar, matleverans, avfall, (även en 

säkerhetsfråga). 

 Tillgång till IKT, informations- och kommunikationsteknologi. (informationsskärmar 

för föräldrar och för personal, uppkopplade fastigheter för driftsreglering, larm)  

 Självförsörjande på energi: elektricitet, värme. 

 Hög livslängd på material, sedum-tak, fasadmaterial, (t.ex. cederträ) 

 Flexibilitet för ny eller ändrad teknik med minimal ombyggnation.  

 Driftoptimering: kostnadseffektiv snöröjning, yttre underhåll, värme, ventilation mm.  

                                                      
20 NPF: Neuropsykiatriska funktionshinder. 
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Dessutom har följande förhållande betydelse men är inte något direkt livscykelbaserat 

funktionskrav: 

 Verksamhetsstorlek (storlek påverkar t.ex. om det ska byggas ett kök) Denna funktion 

ströks vid prioriteringen eftersom den är en funktion av storleken och inte ett 

grundläggande livscykelbaserat funktionskrav . 

När de livscykelbaserade funktionskraven var identifierade bedömdes deras relativa viktighet, 

se figur 6.  

  

Figur 6. De livscykelbaserade funktionskraven och deras relativa viktighet. 

Att göra denna form av prioritering i en grupp med personer som har olika roller i förhållande 

till byggnaden gav ökad förståelse för det grundläggande syftet med byggnaden. En 

misstolkning som låg nära, var att de livscykelbaserade funktionskraven som fick låg ranking 

inte är viktiga och att allt fokus ska läggas på de högt rankade livscykelbaserade 

funktionskraven. Alla livscykelbaserade funktionskrav är viktiga och rangordning mellan dem 

spelar roll bara om de olika livscykelbaserade funktionskraven står i konflikt med varandra 

eller om kraven blir så omfattade att de inte går att uppfylla. I det läget är det högst rankade 

livscykelbaserade funktionskravet viktigast att uppfylla. Vid en närmare granskning visade det 

sig dock att de olika livscykelbaserade funktionskraven understödjer varandra. Det är alltså 

snarare synergi än konflikt mellan dem.  

När det gäller de livscykelbaserade funktionskraven på en byggnad så måste först de 

lagstadgade kraven uppfyllas och de ges därmed högre prioritet än andra krav.  

Ett mycket tydligt resultat är att de livscykelbaserade funktionskrav som är direkt kopplade 

till förskoleverksamheten, inomhusmiljö och rumsfunktion ges högst ranking. Detta är en 

tydlig signal att de livscykelbaserade funktionskraven ska utgå från den verksamhet som ska 

bedrivas i byggnaden. Ett förändrat upphandlingsförfarande i syfte att minska 

miljöbelastningen på olika sätt, är alltså nära förknippat med utvecklingen av den verksamhet 

som kommer att nyttja den funktion som skapas. 

5.1.1 Ekonomi 

När något ska köpas in så är kostnaden alltid en fråga. Att köpa bra funktion och hög hållbarhet 

kan leda till högre inköpspriser. En förskola byggd för att hålla länge kostar normalt mer i initial 
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investering än en byggnad som inte förväntas hålla lika länge. Material med lång livslängd är 

normalt dyrare än material med kort livslängd.  

Ur miljö- och resurshushållningssynpunkt är det generellt sett bättre att använda föremål 

länge och att tillverka dem så att de är lätta att underhålla, reparera, renovera och 

materialåtervinna. Den ekonomiska frågan blir då: Vad är mest ekonomiskt på lång sikt, 

produkter som håller länge men kostar mer i inköp eller produkter med kortare livslängd men 

lägre inköpspris. 

Den stora kostnaden för en förskola eller skola är varken investering eller underhåll av 

byggnaden utan själva verksamheten som bedrivs i byggnaden. Om summan för investering 

och underhåll kan reducera kostnaden för verksamheten så är de potentiella besparingarna 

enorma. Exempel på kostnad för en förskola beräknad på 80 år21: 

 120 barn 

 1380 kvm 

 Investering: 36 000 000 kr 

 Drift/Underhåll: 160 000 000 kr (på 80 år) 

 Verksamhet: 4 700 000 000 kr (på 80 år)22  

  

Figur 7. Kostnadsfördelning för förskola sett över 80 år 

Av siffrorna och figur 7 framgår att investeringen utgör en väldigt liten del av kostnaden (0,7%) 

sett över hela byggnadens livslängd. Kan en något högre investering motiveras utifrån lägre 

kostnader för verksamheten och för drift och underhåll? Att räkna på detta har inte rymts 

inom projektets ram men vissa potentiella plusposter går att peka ut: 

 Dålig inomhusmiljö i form av fukt, mögel och drag ger ofta högre sjukfrånvaro hos 

personalen vilket ger ökade personalkostnader, som är den huvudsakliga kostnaden 

för en förskola. 

 En lämplig och ändamålsenlig lokal främjar en bra förskoleverksamhet. Detta är i första 

hand till gagn för barnen. Det bidrar även till en välfungerande arbetsgrupp med låg 

                                                      
21 Beräknat på schabloner och delvis faktiska siffror för olika kostnadsdelar och 2,5 % årlig indexökning. Inga 
kapitalkostnader mer än investeringsbeloppet. Exemplet lämnat av Christian Mattsson, projektchef Mjölby 
kommun. 
22 Skillnaden i kostnad mellan en förskola för 120 barn och en för 25 barn är 20 000:-/barn/år, där den stora har 
lägst kostnad (160 000 respektive 180 000 kr). 
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Drift/Underhåll
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personalomsättning, underlättar bemanning och begränsar extra omkostnader för 

personal.  

 Material och installationer med lång livslängd begränsar driftsstörningar och ger lägre 

underhållskostnader. 

 Renoveringar till följd av dåliga konstruktioner blir med tiden ofta mycket kostsamma.  

 Om lokalen utformas så att den även kan användas för annan verksamhet när förskolan 

är stängd, så kan det innebära hyresintäkter eller betydande besparing av 

lokalkostnader för kommunen. Det kan t.ex. röra sig om studiecirklar eller 

föreningsaktiviteter.  

Om systemgränsen vidgas bortom den kommunala ekonomin finns det ytterligare kostnader 

som påverkas av en välfungerande förskola:  

 Dålig inomhusmiljö på förskolan drabbar förstås även barnen med ökad sjukdom som 

följd. Detta leder till ledighet för vårdnadshavare i form av VAB och de kostnader det 

medför.  

5.2 Golv i lågstadieklassrum, Lejonfastigheter 

Lejonfastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter för offentliga verksamheter, t.ex. skolor, 

förskolor och vårdboende. Lejonfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av 

Linköpings kommun. 

Verksamhetsföreträdare för en skola har framfört önskemål om textilgolv i en 

nyproducerad skolbyggnad. Ett textilgolv upplevs skapa en trevligare inomhusmiljö med lägre 

buller och behagligare att gå på, men förknippas av många även med kvalster och allergier. 

Inom Lejonfastigheter hanteras denna fråga av hållbarhetssamordnare Anton Sedin som har 

lyft den som ett exempel på funktionsupphandling.  

Frågeställningen blir följande: Kan vi erbjuda ett golv som uppfyller 

verksamhetsföreträdarnas önskemål (livscykelbaserade funktionskrav)? Det svar som nu 

gäller generellt är att textilgolv ger en dålig inomhusmiljö i form av damm, partiklar, kvalster 

och allergener. De är svårstädade och vid städning blir det kvar partiklar i botten av mattan 

som skapar problemen. Det blir extra svårt om något barn kräks eller spiller något som inte gå 

att få bort. Ur denna situation uppkommer ett antal frågor: 

1. Går det att uppfylla verksamhetens livscykelbaserade funktionskrav och samtidigt 

klara hygienkraven?  

2. Kan dessa livscykelbaserade funktionskrav tillmötesgås av en golvleverantör 

kombinerat principerna för cirkulär ekonomi?  

3. Går det att upphandla funktionen golv? (alltså inte köpa och få ett golv inlagt) 

Delvis finns det lösningar på dessa frågor, till exempel textilgolv som läggs i utbytbara rutor 

om 50x50 cm. Ett steg ytterligare kan vara att leverantören återanvänder samma ruta efter 

en grundlig rengöring i en tvättanläggning. Ett sådant system minskar materialanvändningen 

betydligt.  
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För att avancera i denna frågeställning genomfördes en aktörs- och funktionskravsanalys. 

Anton Sedin bjöd in lokalplanerare och intendent från Linköpings kommun. Energikontorets 

projektledare ledde mötet. Lokalplanerarens funktion är att säkerställa att det finns lokaler 

för de kommunala verksamheter som hen har ansvar för. Intendenten ansvarar för daglig 

skötsel av lokalerna, så som städning. Mötet genomfördes med samma grundstruktur som 

mötet med Mjölby kommun, men i detta fall var mötet kortare och färre funktionsföreträdare 

var representerade.  

Vid aktörsanalysen namngavs följande:  

 Beställare, Utbildningsförvaltningen  

 Byggherre (Lejonfastigheter) 

 Entreprenör 

 Underentreprenör 

 Leverantör av material 

 Fastighetsägaren, förvaltning, underhåll (Lejonfastigheter)  

 Driftsorganisation 

 Intendent: skötsel och städ enligt skötselanvisningar (kommunen) 

 Kommunens miljökontor ska tillse att följa lagstiftning och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer 

 Rektor och förskolechef (verksamhetsansvarig) 

 Lärare  

 Föräldrar och elever  

 Astma och allergiförbundet 

Samtal om livscykelbaserade funktionskrav var en övning som gav deltagarna nya berikande 

infallsvinklar. Att betrakta golvfunktionen utifrån en annan roll än den egna vidgar förståelsen. 

Det ger insikt om vad som är viktigast och hur olika livscykelbaserade funktionskrav förhåller 

sig till varandra.  

Prioritering av de livscykelbaserade funktionskraven resulterade i följande rangordning där 

högst poäng ger högst ranking. Precis som i fallet med förskolan i Mjölby ska det poängteras 

att det snarare är synergier än konflikter mellan de livscykelbaserade funktionskraven.  

11 Giftfri, Allergenfri  

10 Tillgänglighet, Halkfri 

9 Slitagetåligt 

8 Ljuddämpande 

6 Städbarhet 

6 Livslängd (åldrande) 

6 Uppvik vid vattentåligt golv 

3 Värme 

3 Tät mot underlag, låg genomträngbarhet (uppifrån och ner) 

3 Ventilera underlag (betongplatta)  

1 Estetik 

0 Installationsvänlig 
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Enligt de angivna livscykelbaserade funktionskraven ska ett ”bra” golv uppfylla många krav. 

Figur 8 nedan är en principiell skiss på hur olika aktörer pekar på olika livscykelbaserade 

funktionskrav. Figuren är inte komplett men syftar till att peka på nyttan av att ha en samlad 

bild av de olika livscykelbaserade funktionskraven för att fatta bästa möjliga beslut vi en 

upphandling.  

 

Figur 8. En samlad bild av olika aktörers livscykelbaserade funktionskrav underlättar bra beslut. 


