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Förord 
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV), där initiativet kom 
från utvecklingsavdelningen. Examensarbetet är en del av högskoleprogrammet Byggteknik 
och Design med inriktning Arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet 
utfördes under vårterminen 2015 och omfattar 15 hp.  

Vi vill härmed rikta ett stort tack till vår handledare från SFV Lena Myrelid Knöös, vår 
akademiska handledare Per Lilliehorn samt Zeev Bohbot examinator på KTH, för visat 
engagemang och värdefulla ledord under arbetets gång.   

Vi vill även tacka övriga fastighetsverksamheter för deras välvilja att hjälpa oss fram i 
processen: SISAB, Akademiska Hus, Vasakronan, Locum samt Fortifikationsverket.  

  

 
 



  

 
 



Sammanfattning 
Statens fastighetsverk (SFV) är en förvaltarmyndighet som har i uppdrag att förvalta, vårda 
och utveckla det statliga kulturhistoriska arvet. SFV är i dagsläget inne en utvecklingsprocess 
efter att en omorganisation har ägt rum. Ett av utvecklingsområdena är byggprojekt inom 
fastighetsutveckling och där projektprocessen är under pågående utredning. Syftet med 
rapporten var att utreda hur SFV kan effektivisera projektprocessen med avgränsning till 
tidiga skeden. Under utredningen användes metoden benchmarking på övriga 
fastighetsverksamheter: Locum, Akademiska Hus, SISAB, Vasakronan, samt 
Fortifikationsverket, i syfte att erhålla kunskap som kan anpassas till SFV för att kunna 
utveckla verksamhetens befintliga arbetsmetoder. Under studien har det konstaterats att det 
finns utvecklingspotential hos SFV. Införande av en behovsanalys och rutiner kring denna 
samt implementering av strategisk styrning i tidiga skeden, är några av rapportens slutliga 
rekommendationer som kan leda SFV till att bli en mer proaktiv verksamhet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Statens fastighetsverk, fastighetsutveckling, tidiga skeden, behovsanalys, 
strategisk styrning 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Abstract 
The national property Board (SFV) is a managing authority which is responsible to manage, 
nurture and develop the State cultural and historical heritage. SFV is currently in a process of 
development after reorganization has taken place. One of the developments is building 
projects in property development and where the project process is under current investigation. 
The purpose of the report was to examine how SFV could streamline their project process 
with demarcation to the crucial early stages. During the investigation the benchmarking 
method was used on other real estate organizations: Locum, Akademiska Hus, SISAB, 
Vasakronan, as well as the Swedish fortifications Agency, with the purpose of obtaining 
knowledge that can be adapted to the SFV in order to develop the company's existing 
practices. Through benchmarking, it has been confirmed that there is potential for 
development in SFV. Introduction of a needs analysis, its’ surrounding procedures and the 
implementation of strategic management in the early stages, are some of the report's final 
recommendations that can lead SFV to become a more proactive organization.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: National property Board of Sweden (SFV), Real estate development, early stages, 
needs analysis, strategic management 

 

 

 

 

 
 



Förkortningar 

 

SFV                             Statens fastighetsverk 

VSA                            Vårt sätt att arbeta (SFV:s intranät) 

BH                              Byggherre 

GD                              General Direktör 

PÄ                              Projektägare 

PL                               Projektledare 

F                                 Förvaltning 

FU                              Fastighetsutveckling 

FA                              Fastighetsförvaltning 

AHS                           Akademiska Hus Stockholm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Innehåll    
1. Inledning .........................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................1 

1.3 Syfte .........................................................................................................................................1 

1.4 Mål ...........................................................................................................................................1 

1.5 Avgränsningar ...........................................................................................................................1 

1.6 Metod och material ...................................................................................................................1 

1.6.1 Teoretiska metoder .............................................................................................................2 

1.6.2 Övriga fastighetsverksamheter ............................................................................................2 

1.6.3 Litteratur ............................................................................................................................3 

2. Teoretisk referensram......................................................................................................................5 

2.1 Tidiga skeden ............................................................................................................................5 

2.2 Utbildning .................................................................................................................................5 

3. Statens Fastighetsverk (SFV) ..........................................................................................................7 

3.1 Bakgrund ..................................................................................................................................7 

3.2 Det statliga uppdraget ................................................................................................................7 

3.3 Fastighetsbeståndet ...................................................................................................................8 

3.4 Styrande direktiv .......................................................................................................................9 

3.5 Verksamhet och organisation ................................................................................................... 10 

3.6 Byggprojekt ............................................................................................................................ 11 

3.7 Beslutsunderlag ....................................................................................................................... 13 

4. Analys och resultat ........................................................................................................................ 15 

5. Slutsatser ...................................................................................................................................... 27 

6. Rekommendationer ....................................................................................................................... 29 

Referenser ........................................................................................................................................ 31 

Bilagor.............................................................................................................................................. 33 

 

 
 
 

 
 





1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Statens fastighetsverk (SFV) är en svensk förvaltningsmyndighet med ansvar för vård, 
förvaltning och utveckling av statens kulturhistoriska arv. SFV har i uppdrag att agera statlig 
byggherre som ska tillgodose behovet av att föra det svenska kulturarvet vidare.1  
 
SFV är inne i en utvecklingsprocess efter att en omorganisation har ägt rum. Ett av 
utvecklingsområdena är byggprojekt inom fastighetsutveckling och där projektprocessens 
tidiga skeden är under pågående utredning. Risken finns att projekt startas och kostsamma 
projekteringar sker utan att t.ex. relevanta avtal upprättats eller tillräcklig ekonomisk 
avkastning säkrats för att fullfölja investeringen och byggprojektet. Vissa projekt har startats 
utan att genomföras, men det finns även riskprojekt som blivit lyckade. Det viktiga är att 
riskerna är medvetna och besluten tas på så kompletta beslutsunderlag som möjligt, därför är 
tidiga skeden en väsentlig del att utreda i projektprocessen.2  
 

1.2 Frågeställning 
Vad är det som kan bidra till utveckling av SFV:s projektprocess i tidiga skeden? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förutsättningar för SFV att kunna vidareutveckla den befintliga 
arbetsprocessen inom tidiga skeden.  

1.4 Mål 
Målet med studien är att bidra till en effektivare projektprocess i tidiga skeden hos SFV. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar byggprojekt inom fastighetsutveckling med avgränsning till det 
tidiga skedet. Särskilt fokus har lagts på frågor med utvecklingspotential för SFV.  

1.6 Metod och material 
Metoder och användning av fakta:  

- Litteraturstudier för att teoretiskt utöka kunskap inom ämnesområdet  

- SFV:s intranät (VSA) och övrig dokumentation för fördjupad förståelse i SFV:s 
arbetsmetoder 

- Kontakt med övriga valda fastighetsverksamheter samt protokollförda möten för 
att inhämta information och studera hur projektprocessen går till hos andra. (se kap 
1.6.2) 
 

1 http://sfv.se/sv/om-oss/  
2 Introduktionsmöte med fastighetsutvecklingsavdelningen i SFV den 2015-03-23  
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1.6.1 Teoretiska metoder  
För att skapa en samsyn för fortsatt utveckling av SFV:s befintliga projektprocess, behandlas 
arbetet utifrån två teoretiska metoder:  

1. Best Practice  
Generellt syftar metoden på att framhäva vad som är välfungerande i den interna 
verksamheten. I detta examensarbete har metoden använts i stödjande syfte för att 
uppmärksamma på vad som kan förbättras.  

2. Benchmarking ”Riktmärkning”  
Metoden har använts för att lära av andra i syfte att få information som kan 
verksamhetsanpassas för att utveckla organisationens befintliga arbetsmetoder. Genom 
metoden kommer fem externa myndigheter och fastighetsverksamheter studeras.  

De valda metoderna har valts för att ge studien en komplett grund. Genom att dels utreda 
nödvändiga egenskaper hos den interna verksamheten och dels genom jämförelser inom de 
vala externa verksamheterna, för att finna användbara framgångsfaktorer.  

1.6.2 Övriga fastighetsverksamheter 
Varje myndighet och fastighetsverksamhet har valts i syfte att få fram relevant kunskap som 
lätt kan anpassas till SFV. Benchmarking har använts för följande fastighetsverksamheter med 
förankring i stat, kommun och landsting som jobbar, liksom SFV, med lokalförsörjning:  

1.  SISAB - Ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av för-, grund- och 
gymnasieskolor åt Stockholms Stad.3 

2. Locum – Fastighetsförvaltare åt sjukvården på uppdrag av Stockholms läns landsting.4 

3. Akademiska Hus – Statligt ägt fastighetsbolag med ansvar att försörja samt främja 
utbildning och forskning.5 

4. Fortifikationsverket – Statlig fastighetsägare med uppdrag att bidra Försvarsmakten 
med militära anläggningar, mark och lokaler.6 

En annan typ av fastighetsverksamhet som har studerats men som inte är offentligt ägt: 

5. Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar 
fastigheter inom kommersiellt bruk, med syfte att säkerställa en långsiktig finansiering 
av pensionssystemet.7 

  

3 http://sisab.se/sv/om-sisab/  
4 http://www.locum.se/Om-Locum/  
5 http://www.akademiskahus.se/om-oss/var-verksamhet/  
6 http://www.fortifikationsverket.se/sv/om-oss/  
7 http://vasakronan.se/om-vasakronan/foretagsfakta  
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1.6.3 Litteratur 
Ytterligare material och kunskap har insamlats från tryckta källor som bl.a. Byggherrerollen- 
Byggande handlar inte om byggande, tidigare utredningar hos SFV samt 
material/presentationer från övriga konsulter inom fastighetsbranschen.  
Bilagor och övrigt underlag utgörs av dokumentation och protokollförda möten från 
respektive verksamhet.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Tidiga skeden 
Rapporten behandlar byggprojekt inom fastighetsutveckling och avgränsas till vad som kallas 
processens tidiga skeden, se figur 1. Tidiga skeden är ett allmängiltigt begrepp i 
byggsammanhang men som kan variera beroende på verksamhet.  

 

Figur 1. En generell projektmodell för byggprojekt inom fastighetsutveckling 

 
2.2 Utbildning  
Kunskaper inhämtade från olika kurser i programmet Byggteknik och Design med inriktning 
Arkitektur, har gett grundläggande förståelse för byggprocessens olika skeden. Under 
utbildningens gång har många av projekten arbetats fram med hänsyn till tidiga skeden. 
Nedan visas ett utplock av kurser från programmet Byggteknik och Design som ligger till 
grund för examensarbetets genomförande.  

HS1006 Byggprocessen, en grundläggande kurs som behandlar de centrala delarna i 
byggprocessen. Vilket innebär olika skeden, lagar och bestämmelser som påverkar 
byggprocessen sam olika aktörer och arbetsuppgifter.  

AF1740 Ekonomi och organisation, en kurs som behandlar grundläggande frågor inom 
ämnet ekonomi och organisation. Kursinnehållet behandlade Organisations- teori och 
modeller, dess struktur och tillämpning likväl som marknadsföring och marknadsstrategi för 
affärsverksamhet. 
 
HS1009 Samhällsplanering, en kurs som behandlar övergripande aspekter för 
samhällsplanering. Betydande kursmoment innehöll bygglov och detaljplan, kommunal 
markanvändningsplanering, bebyggelseutveckling samt fastighetsrättsliga begrepp.  
 
HS1001 Konstruktion och design, grundläggande kurs om projektering av husbyggnad 
omfattande konstruktion, byggfysik och design-arkitektur. Kursen visade på betydelsen av 
god design-arkitektur, samband mellan form, material, byggnadsteknik och konstruktion samt 
planeringskunskap för att tillämpa i större bostadsprojekt.  
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AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation, en kurs vars omfattning gav 
kunskap i inventering och dokumentering av juridiska och fastighetsjuridiska dokument kring 
en bestämd byggnad och fastighet som har betydelse för förvaltning och fastighetsutveckling. 

AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken, en kurs som introducerade byggteknik som 
gestaltande uttrycksmedel, beställarens specificerade krav i ett lokalprogram och konsultens 
krav specificerade i programhandlingar som har påverkan på byggnadens egenskaper samt 
projekteringsmetodik. 

Ytterligare kunskap som inhämtats från kurser ur ett utbytesprogram i Köpenhamn: 
  
General Organisation Collaboration, en kurs som gav lärdom i organisationsfrågor och 
samverkan mellan olika aktörer. 
Design Architectural Principals, en kurs vars innehåll tog hänsyn till arkitektoniska 
principer i projekteringsskedet.  
Production Process Management, en kurs som omfattade projektprocessen och principerna 
för att leda ett byggprojekt.  
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3. Statens Fastighetsverk (SFV) 
3.1 Bakgrund 
SFV bildades år 1993 i samband med att Byggnadsstyrelsen delades upp i fler fristående 
statliga bolag och verk. Uppdelningen berodde på att staten ansåg det nödvändigt att olika 
enheter skulle förvalta sin specifika verksamhet. SFV fick då ansvaret att vårda och förvalta 
statens kulturhistoriska arv. Kulturarvet ska förvaltas med målsättning att bevara och förädla 
kulturhistoriskt värde, engagera allmänheten samt bidra till utveckling av fastigheterna utifrån 
bästa möjliga ekonomiska resultat. 8 Myndigheten har 382 medarbetare med en geografisk 
spridning runt om i Sverige (Stockholm, Norrland, Uppsala, Göteborg, Karlskrona, Karlsborg 
och Lund) och utrikes.9 

3.2 Det statliga uppdraget 
Enligt Svensk författningssamling SFS 2007:757 utfärdat 2007-11-01, föreskriver regeringen 
följande Uppgifter för Statens Fastighetsverk;  

1§ Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket 
ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna 
ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.  
Förordning (2011:1496). 

2§ Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och 
ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. 
Förordning (2011:1496). 

2a§ Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s 
monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt 
Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Förordning (2011:1496). 

3§ Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet. 10 

Inför varje budgetår upprättas dessutom ett Regleringsbrev från staten, avseende arbetet inom 
Statens Fastighetsverk. Brevet skall underrätta vad regeringen anser att SFV:s verksamhet bör 
lägga extra fokus på inför det kommande budgetåret.   

  

8 http://www.sfv.se/sv/om-oss/en-lang-historia/1993-idag-statens-fastighetsverk-sfv/   
9 http://sfv.se/globalassets/omoss/uppdragekonomi/ekonomirapporter/sfv-arsredovisning-2014.pdf  
10 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007757-med-
inst_sfs-2007-757/  
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Nedanstående exempel kommer från Regleringsbrevet, Regeringsbeslutat [2014-12-19], inför 
budgetår 2015: 

Mål 
”Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas 
och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå.” Statens Fastighetsverk 
(SFV) ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och 
anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.” 
Vidare föreskrivs myndigheten att: 

- Öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad 
avser bidragsfastigheter, 

- Där det är möjligt, med hänsyn till förutsättningarna för långsiktiga avtal om lokal 
medfinansiering, utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och 
besöksnäringen, 

- I sin verksamhet ta hänsyn till de nationella målen för arkitektur-, form- och 
designpolitiken, 

- Verka för att leva upp till de nationella målen för kulturmiljö, 

- Verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd 
miljö, begränsad klimatpåverkan...” 11 

3.3 Fastighetsbeståndet 
Fastighetsbeståndet i SFV består av fastigheter som staten långsiktigt ska använda för 
speciella ändamål, markområden som sedan lång tid tillbaka tillhört staten samt donationer. 
Beståndet representerar 2300 fastigheter i Sverige, motsvarande en sjundedel av Sveriges 
markyta, med omkring 3000 statsägda byggnader som utgör kulturhistoriska- och 
ekonomiskavärden för staten. Fastighetsbeståndet utgör en gemensam referensram som kan 
bidra till delaktighet i samhället och som landets alla medborgare har del i12: 

Källa: SFV:s Årsredovisning 201413 

11 http://www.sfv.se/globalassets/omoss/uppdragekonomi/regleringsbrev/regleringsbrev_2015.pdf  
12 http://sfv.se/sv/om-oss/  
13 http://sfv.se/globalassets/omoss/uppdragekonomi/ekonomirapporter/sfv-arsredovisning-2014.pdf  

 
 De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar 

och monument 
 Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och 

teaterbyggnader 
 Renbetesfjäll i Jämtlands län och rennäringens åretruntmarker väster om 

odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län 
 Statligt ägda öar, holmar och skär med fyr- och lotsplatser samt jord- och 

skogsegendomar i södra och mellersta Sverige 
 Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. 
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Fastighetsbeståndet kan delas in i tre olika bestånd av fastigheter med olika ekonomiska 
avsikter14: 

Hyresfastigheter 
”En fastighet som har förutsättningar att långsiktigt ge ett ekonomiskt överskott” 

Bidragsfastigheter 
”Fastighet som Statens fastighetsverk förvaltar och som saknar förutsättning att långsiktigt ge 
ett ekonomiskt överskott” 
 
Ändamålsfastigheter 
”Byggnad eller fastighet uppförd och inrättad för speciell användning, till exempel musei- och 
teaterbyggnader”  
 
3.4 Styrande direktiv 
Det fundamentala arbetet som SFV styrs av är organisationens förvaltningspolicy.  

Styrande dokument som SFV förhåller sig till är bl.a. 

 SFV:s Styrdokument beslutat av GD (se bilaga 3 och 4) 

 Förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning15 

 Vårdprogram och skyddsbestämmelser för statliga byggnadsminnen (SBM) enligt 
Förordningen (2013:558) för statliga byggnadsminnen16  

 Plan och bygglagen (PBL) samt lagen om offentlig upphandling (LOU)   

 

  

14http://www.sfv.se/globalassets/omoss/utredning_remisser/kulturfastighetsutredning/kulturfastighetsutredningen
-del1.pdf  
15 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1993528-om-
statl_sfs-1993-528/    
16 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-
statl_sfs-2013-558/  
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3.5 Verksamhet och organisation 
 

  
 

Figur 2. Skiss över SFV:s organisation. Källa: se bilaga 5 sid.3-4(12) 

Förvaltningen (F) är indelad i två avdelningar, Förvaltningsavdelningen (FA) och 
Utvecklingsavdelningen (FU), se figur 2. FA:s huvudsakliga uppgift är att på ett ekonomiskt 
effektivt sätt, förvalta fastigheterna med tydligt kundfokus. FU har ett övergripande ansvar för 
förändringar i SFV:s fastighetsbestånd samt förändringar och föreslagna förändringar på 
myndighetens fastigheter. FU ansvarar även för myndighetens upphandlings- och 
inköpsverksamhet samt förvaltning av vissa objekt.17 

 

  

17 Bilaga 5: Styrande dokument beslutat av GD – Arbetsordning för SFV sid. 6(12) 
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3.6 Byggprojekt 
Huvudprocesserna som SFV arbetar inom är operativa-, lednings- och stödprocesser. 
Operativa processer behandlar underrubrikerna: 

 Skogsbruk 
 Uthyrning 
 Underhåll 
 Drift 
 Byggprojekt 

 
Byggprojekt är den process som detta examensarbete behandlar och ser ut enligt figuren 
nedan: 

 

Figur 3. Skiss över SFV:s  projektmodell. Källa: se bilaga 4 

I SFV:s projektmodell framgår det hur rutinerna kring roller, ansvar, projektskeden, 
beslutspunkter ser ut och vilka projektdokument som ska utföras vid vilken tidpunkt. Denna 
projektmodell ingår i ett styrande dokument beslutat av Generaldirektör (GD) där kravet är att 
’’Projekt inom SFV ska bedrivas enligt beslutad projektmodell och ha avgränsad leveranstid, 
budget och omfattning’’.18 

 
 

 

  

18 Bilaga 3: Styrande dokument beslutat av GD- Projekt sid. 3(15)  
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Nedanstående roller är involverade i byggprojekt, se figur nedan. 

 

Figur 4. Skiss över SFV:s organisationsstyrning vid byggprojekt. Källa: se bilaga 4 

Styrelse och GD 
Enligt beskrivning från SFV:s arbetsordning har styrelsen ansvar för verksamheten inför 
regeringen. GD är myndighetens chef som ansvarar för och leder verksamheten. 

Projektägare  
”Projektägaren är projektets formella ägare och har det övergripande ansvaret för projektet. 
En projektägare ska ställa krav och utvärdera resultatet av projektet. Projektägaren ansvarar 
därmed för hyresgästen/nyttjaren liksom för beställarkraven. Projektägarens uppgift är även 
att säkerställa att projektens resultat ligger i linje med organisationens övergripande mål och 
strategier.  
Projektägaren ska göra en rangordning mellan projektens begränsningar; omfattning, tid, 
respektive budget/resurser, för att tydliggöra vilken av dessa ramar som är viktigast inför 
nödvändiga prioriteringar i projektet. För större och strategiska projekt utses projektägaren 
enligt SFV:s arbetsordning.”19  

Projektledare 
”En projektledare ska driva, leda, planera, organisera, följa upp, styra, prioritera och 
rapportera projektet. En projektledare ska motivera samtliga inblandande att uppnå 
projektmålen. Projektledaren ansvarar för att utföra projektet. Projektledarskapet är en 
nyckelfaktor till projektets framgång och mycket handlar om kommunikation och relationer. 
Projektägaren kan inte samtidigt vara projektledare utan måste vara olika personer”20 

För övriga rollbeskrivningar, se bilaga 4 

  

19 Bilaga 4: Styrande dokument beslutat av GD- Projektmodell sid. 3(7) 
20 Bilaga 4: Styrande dokument beslutat av GD- Projektmodell sid. 4(7) 

12 
 

                                                             



 
3.7 Beslutsunderlag 
I dagsläget är s.k. projektdirektivet det ledande dokumentet i tidiga skeden, se figur 5. PÄ har 
i uppgift att i initieringsskedet upprätta projektdirektivet. Detta dokument ska överlämnas till 
PL inför start av utredningsskedet i syfte att ge PL goda förutsättningar att driva den fortsatta 
utredningen mot projektets uppsatta mål. Projektdirektivet beskriver projektet som helhet, 
förväntningar och vad det skall resultera i. Direktivet ska även beskriva nuläge samt önskat 
läge efter utredningens färdigställande.21  

 

Figur 5. Skiss över SFV:s projektdokument. Källa: se bilaga 4 

 

 

 

 

 

  

21 Bilaga 4: Styrande dokument beslutat av GD- Projektmodell sid. 6(7) 
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4. Analys och resultat 
Generellt sett är tidiga skeden ett avgörande moment för byggprojekts fortsatta 
genomförande och dess framtida användning. Tidiga skeden skapar en kvalitativ grund för 
en projektidé att vidare kunna realiseras.   
 
I SFV:s projektmodell motsvarar initiering och utredning byggprocessens tidiga skeden, 
se figur nedan.  

 
 
Figur 6. Skiss över SFV:s projektmodell. Källa: Se bilaga 4 
 
Nedan följer en beskrivning av initiering - och utredningsskedet hos SFV: 
Initieringsskedet 
”Initieringsskedet avser det skede när idén till ett projekt uppkommer och innan arbetet med 
projektet påbörjas. I detta skede är alla idéer välkomna. Initieringsskedet är till för att utveckla 
och formulera projektidén. Skedet avslutas med att projektägaren upprättar ett projektdirektiv 
där projektidén formuleras.”22  
Utredningsskedet 
”Projektägaren ska fatta beslut om utredningsskedets start. I detta skede testas och analyseras 
projektidén. Omfattningen av projektet, dess mål och förväntningar klargörs, dessutom 
identifieras projektets intressenter. Realismen i projektet bedöms. Eventuellt görs alternativa 
utredningar som beskrivs och analyseras. De interna och externa resurserna som behövs för att 
planera, genomföra och inte minst förvalta och underhålla projektresultatet bör utredas.”23  

 
22 Bilaga 4: Styrande dokument beslutat av GD – Projektmodell 
23 Bilaga 4: Styrande dokument beslutat av GD – Projektmodell 
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FU inom SFV har nyligen utvecklat en idéskiss på hur en mer detaljerad projektmodell för 
tidiga skeden kan utformas, se figur 7. Ett av syftena är tydliggöra utredningsfasen för att 
uppmärksamma behovsanalysen. En annan synpunkt är att projektdirektivets innehåll är för 
omfattande för att fullständigt kunna besvaras i det initiala skedet beroende på projekt. PÄ är 
den som idag ansvarar för att skriva projektdirektivet men direktivet är många gången för 
omfattande för PÄ att fylla i, vilket kan leda till att det ställer indirekta krav på PL att 
komplettera i vissa frågor. Detta kan leda till att viktig information i projektdirektivet uteblir 
eftersom det inte framgår vem som ska svara på vad i direktivet. Därför vill FU föreslå 
ytterligare dokument, ett s.k. utredningsdirektiv, som ska motsvara de frågor som kan 
behandlas fullständigt i initieringsskedet för vidare utredning. 
 
 

 
Figur 7. Idéskiss från FU:s förslag på projektmodell i tidiga skeden. För hela processen se bilaga 7 

Som ett steg i utvecklingsprocessen anser vi att det ytterligare går att komplettera den 
påbörjade idéskissen. Vi har därför arbetat fram ett förslag på hur en idéskiss för en 
projektmodell kan se ut samt förslag på innehåll i en behovsanalys. Förslagen är baserade på 
tolkningen av tidiga skeden i SFV samt övriga verksamheter. (Se kap. 6) 
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Utifrån studierna kan det konstateras att en verksamhets första prioritet i tidiga skeden ska 
vara att identifiera behov eller problem och inte hur man löser dem. Locum har utifrån sin 
verksamhet definierat vanliga misstag i byggprojekt som bland annat kan uppkomma p.g.a. en 
otillräcklig behovsutredning: 

Källa: Locum - Byggherrarna kurs Tidiga skeden [2014-05-14]  
 
Dessa misstag kan appliceras till olika fastighetsverksamheter vilket har tagits hänsyn till i 
förslaget på behovsanalys för SFV (se kap.6) 

Det är allmänt känt utifrån övriga verksamheter att möjligheten till påverkan och förändring är 
störst i början av ett projekt. Ju tidigare man besvarar de rätta behovsfrågorna desto bättre 
förutsättningar ges projektets fortskridande. Ekonomiskt sett så ökar kostnaderna för ett 
projekt ju senare eventuella ändringar görs, se figur 8. Därför är det viktigt att skapa mer 
utrymme för en behovsanalys av tid och resurser.   

 
Figur 8. Generell beskrivning av kostnadspåverkan i tidiga skeden. Källa: Locum’s broschyr ”Från idé till 
verklighet- Att arbeta i ett lokalprojekt”24  

24http://www.locum.se/Global/4.Om%20Locum/7.%20Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20ner%20trycksaker/
Fran_ide_till_verklighet_Locum.pdf  

Vanliga misstag: 

- Vilja att göra kunden nöjd genom att avstå från att styra mot mål 

- Vilja att göra kunden nöjd genom att ge dem den lösning dem säger att dem vill 
ha – istället för att ge dem den lösning de har behov av 

- Diskussion om hur istället för varför och vad 

- Kortsiktiga lösningar som ofta riskerar att bli förgäves investeringar 

- För hög detaljeringsnivå och lokallistor 
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Behovsanalys 
I dagsläget saknas både riktlinjer för en behovsanalys och rutiner kring denna. SFV bör ha 
huvudansvaret för behovsanalysen och inte hyresgästen för att säkerställa att behovet ligger i 
linje med myndighetens värderingar. Det finns inte heller någon direkt arbetsfördelning i de 
tidiga skedena hos SFV. Detta bör förtydligas i styrdokument, annars kan det resultera i att 
aktörerna intar ett passivt förhållningssätt i att utföra sina uppgifter, särskilt under 
utredningen.  

Projektdirektivet utreder inte frågor som berör det faktiska behovet för projektet utan är 
objektspecifikt, se bilaga 6. 

Hos de övriga verksamheterna framgår det tydligt vem som har ansvaret att upprätta 
behovsanalysen. Följande beskrivning redogör för hur arbetet kring behovsanalysen drivs hos 
Akademiska Hus (AHS): 

 Källa: Akademiska Hus Dokument: Vår SFU – metod, sid.12(13)  
 
 

Behovsanalys och utredningsskede 
”Syftet med en behovsanalys är att klargöra vilket lokalbehov som ska tillfredställas och 
om det kan tillgodoses i befintliga eller nya lokaler. Behovsanalys görs i regel i ett tidigt 
skede, antingen av hyresgästen självständigt eller i en dialog med AHS. Behovsanalysen 
ska leda till att ett antal frågeställningar behöver utredas. Ett sådant utredningsarbete kan 
antingen ledas av en fastighetsutvecklare eller om projektledare med sikte på att snabbt 
kunna gå vidare i en byggprocess. I det senare fallet är fastighetsutvecklaren ett stöd till 
projektledaren.” 
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Behovsanalysens innehåll 
Framtagandet av behovsanalysen för SFV har baserats på material från övriga verksamheter, 
främst från Locum, Vasakronan och från presentationsmaterial ”Styrning, processer och 
nyckeltal” av Ted Lindqvist, VD på konsultfriman Evidens.  
 
Locum har förutom att identifierat vanliga misstag i byggprojekt, sammanställt en detaljerad 
behovsanalys för byggprojekt som ställer övergripande frågor inom25: 
1. Behov och problem 
2. Målbeskrivning 
3. Krav och förutsättningar  
4. Begränsningar och risker 
 
Bortsett från den rent generella uppfattningen om vilka frågor en behovsanalys ska behandla, 
är fastighetsbeståndet en viktig punkt för SFV att ta med i början av behovsanalysen. 
Fastighetsbeståndet i behovsanalysen ska alltså ange var i beståndet som projektet hamnar. En 
kategorisering visar vilken typ av verksamhet det handlar om samt fastighetens ekonomiska 
avsikter och kulturhistoriska värden. 
 
För Vasakronan är värdet attraktiva fastigheter är en betydande grundsten för verksamheten. 
Bolaget strävar efter ett bestånd av fastigheter och lokaler som innehar långsiktiga 
attraktionsmässiga värden för nuvarande och framtida hyresgäster. Vasakronans 
fastighetsinnehav är koncentrerat till centralt belägna platser i städer med goda förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt och hög likviditet.26 Efter möte med en fastighetsutvecklare från 
Vasakronan förklarades att verksamhetens fastighetsutvecklingsprocess initieras med 
utgångspunkt att först upprätta en behovsanalys för en projektidé och/eller behov. Idén kan 
variera från outhyrda lokaler med potential för innovativa förbättringar som kan generera till 
ökade uthyrningsinkomster till uppköp av marknadsanpassade fastigheter för att utöka 
bolagets fastighetsbestånd. Värdering av hyror, byggnader och geografiska lägen ställs mot 
varandra för att analysera lönsamheten i det tidiga skedet. Eftersom Vasakronan strävar efter 
beslutstagande med stark anknytning till avkastning, ställs i vissa fall de olika 
beslutsunderlagen mot att sälja av vad bolaget anser som icke lönsamma fastigheter. SFV har 
också anledning till att ta hänsyn till det geografiska läget eftersom det ofta går hand i hand 
med värdet för en kulturhistorisk byggnad. Med tanke på att SFV jobbar med hyresfastigheter, 
som har den ekonomiska avsikten att ge ett långsiktigt överskott, kan det vara av värde för 
SFV att studera hur Vasakronan jobbar med projekt som ska säkra den ekonomiska 
avkastningen. Dessutom tillskrivs SFV i regleringsbrevet att öka intäkterna och/eller minska 
kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter, vilket ytterligare 
bekräftar att SFV ska jobba proaktivt med att säkra myndighetens långsiktiga avkastning.    
 
  

25 Locum: Byggherrarna kurs Tidiga skeden [2014-05-14] 
26 http://vasakronan.se/om-vasakronan/foretagsfakta/mal-och-strategier-2  
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Konsultfirman Evidens har tagit fram möjliga handlingsalternativ följt av nyttobedömning 
utifrån valda handlingsalternativ, för styrning av byggprojekt i tidiga skeden: 
 

 
Källa: Evidens presentationsmaterial (Fastighetsföretagande offentlig sektor 2009) ”Styrning, processer och 
nyckeltal” sid. 26(101) 

 
Källa: Evidens presentationsmaterial (Fastighetsföretagande offentlig sektor 2009) ”Styrning, processer och 
nyckeltal” sid. 27(101) 
Detta kan vara en försäkran om att man i tidigt skede utreder lämpliga handlingsalternativ för 
ett projekt, följt av en nyttobedömning för att kunna sätta alternativen i relation till varandra.  

Möjliga handlingsalternativ 
Sökandet efter handlingsalternativ bör göras i följande ordning för att inte alltför tidigt 
styra in tankegångarna på en investeringslösning. 

1. Verksamhetsförändringar – kan behovet lösas genom att ändra i 
kärnverksamheten?  

2. Samordning och omflyttning – kan behovet lösas genom att samordna 
lokalanvändningen med andra verksamheter? Kan behovet lösas med interna  
omflyttningar?  
Om lokalbehovet kan lösas på detta sätt avslutas förstudien här! 

3. Tillfälliga lösningar – kan behovet lösas genom tillfälliga lösningar, t ex genom 
att hyra mobila enheter?  

4. Om- och tillbyggnad – kan behovet lösas genom om- eller tillbyggnad av 
nuvarande lokaler?  

5. Nyanskaffning – kan behovet lösas genom att hyra in lokaler, köpa fastigheter 
eller bygga nytt?  

6. Avveckling – om anskaffning sker vad är möjligt att avveckla, tomställa eller 
riva? 

Nyttobedömning utifrån valda handlingsalternativ:  
Bedömningsområden och intressenter, som t.ex. ledningen, kärnverksamheten, fastighets 
organisation: 

- Geografiskt läge  
- Ändamålsenlighet (Ändamålsenligheten bedöms efter hur väl 

handlingsalternativen tillgodoser verksamhetens funktionskrav)  
- Flexibilitet  
- Byggnadsteknisk status (Den byggnadstekniska statusen visar om de befintliga 

byggnader som omfattas av handlingsalternativen har högt förädlingsvärde, d.v.s. 
är lämpliga att satsa på för framtiden med hänsyn till standarden på stomme, 
ytskikt och installationer)  

- Tillgänglighet  
- Inre miljö  
- Nyttjande 
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Beslut 
Behovsanalysens ska leda till ett aktivt beslut om fortsatt utredning eller om projektet ska 
avbrytas. Specifik kompetens bör involveras för upprättandet av en fullständig behovsanalys 
som ska ligga till grund för beslutet. Beslutstagandet efter en behovsanalys kommer att 
demonstrera ansvaret som SFV har i rollen som BH.  
Målavstämningar 
I SFV:s övergripande projektprocess finns det inga tydliga rutiner för när avstämning av 
projektets mål ska ske. Något som vi anser SISAB gör bra i sin projektprocess är att efter 
varje skede utföra målavstämningar, se figur 9. Denna formella rutin kan vara ett verktyg för 
SFV att säkra att den gemensamma målbilden efterföljs eftersom att olika kategorier av 
aktörer dominerar i olika skeden. Avstämningen bör inte enbart ske mellan PÄ och PL, utan 
också involvera kund/hyresgästen samt övriga parter i projektet.  

 
Figur 9. SISAB:s projektprocess. Källa: SISAB 
 
Kund/Hyresgäst  
Byggnad som har krav på en verksamhet eller en verksamhet som ställer krav på byggnaden?  
 
Verksamheter som bedrivs inom SFV är ospecifika, tillskillnad från Locum, SISAB, 
Akademiska hus m.fl. när det kommer till brukarens användning. SFV:s hyresgäster är av 
olika karaktär med olika verksamhetsbedrifter. SFV har i sina arbetsbeskrivningar 
sammanfattat: 
Mål för underhåll, bevarande och utveckling av fastigheter 
”Utveckling av fastigheterna för genomtänkt användning och intresserade nyttjare som ser det 
historiska värdet som en tillgång.”27  

 
 

27 http://sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/kulturarv/  
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Med andra ord rätt hyresgäst för rätt fastighet, vilket SFV tydligt förklarar. I praktiken kan 
detta vara svårt att förhålla sig till då SFV har många hyresgäster som är starkt förankrade i 
fastigheterna och där parterna intar en beroendeställning till varandra. Oavsett status är 
hyresgästen en viktig aktör i tidiga skeden och ska delta vid målavstämningar och 
beslutstagande. För att därutöver skapa en trovärdig relation med sina hyresgäster, är det 
viktigt med bra dialog, förståelse och acceptans. Detta utgör grunden för byggprojektets 
samsyn. 
 
I Vasakronans verksamhet har man en inarbetad strategi för att möta ändrade lokalbehov och 
samtidig stärka kundrelationen. Strategin handlar om att styra sin verksamhet med gott 
värdskap. Detta görs genom att varje år arrangera s.k. fokusmöten där hyresgästerna hos får 
komma till uttryck och föra diskussion vad gäller deras önskemål, framtida planer och 
önskade förbättringsåtgärder. Vasakronan strävar efter att vara förstahandsvalet för 
hyresgäster som söker en fastighet att bedriva sin kommersiella verksamhet i, vilket ställer 
indirekta krav på Vasakronan att vara tydligt hyresgäst orienterade.28  
 
För SFV är hyresgästsanpassningen en utmaning eftersom hyresgästens särintressen ställs i 
förhållande till det statliga uppdraget. Viktigt för SFV är att vara mottaglig för kundens 
önskemål men tolka det på rätt sätt för att svara mot det faktiska behovet.  
 
Broschyr om SFV 
Med tanke på att SFV förvaltar fastigheter med olika nyttjare och verksamheter är det särskilt 
viktigt för myndigheten att tydligt förmedla sin roll och arbetet kring byggprojekt. 
Det kan göras genom att införa en broschyr, där personer som inte tidigare har erfarenhet av 
att arbeta med SFV får en uppfattning om deras roll, det statliga uppdraget och beskrivning av 
hur SFV arbetar i byggprojekt.     
Locum har en motsvarande broschyr ”Från idé till verklighet- Att arbeta i ett lokalprojekt” 
avsedd för personer utan tidigare erfarenheter inom planering och projektering av 
byggnadsarbete. Innehållet presenterar roller i lokalprojektet, arbetsformer, möjlighet att 
påverka, kostandsfördelningen av ett projekt samt den övergripande processen.29 Det ger 
läsaren en lättförståelig uppfattning av vad som kan förväntas av Locum som BH i ett projekt.  
 
 

  

28 http://vasakronan.se/om-vasakronan/foretagsfakta/mal-och-strategier-2  
29http://www.locum.se/Global/4.Om%20Locum/7.%20Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20ner%20trycksaker/
Fran_ide_till_verklighet_Locum.pdf (sid.3) 
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Strategisk styrning  
Undersökningen i SFV visar på att det saknas en specifik befattning som har en övergripande 
kunskap för att vägleda verksamhetens beslutstagande i tidiga skeden mot strategiskt 
långsiktiga- och verksamhetsanpassade mål. Strategisk styrning har visat sig vara ett 
återkommande inslag i tidiga skeden hos övriga fastighetsverksamheterna som studerats och 
denna funktion är många gånger är avgörande för framtida fastighetsutveckling. Med andra 
ord skulle strategisk styrning inom SFV motsvara en funktion i organisationen som ansvarar 
för SFV:s fastighetsbestånd bl.a. vad gäller framtida verksamhetsanpassningar och bevakning 
samt medverkan i kommunal/regional översiktsplanering som har betydelse för SFV:s 
fastigheter.  
 
I Vasakronans tidiga skeden innebär strategisk styrning att tidigt beakta riskfaktorer från 
omvärlden. Riskfaktorer för SFV kan innebära ändring i kommunala översiktsplaner, minskad 
efterfråga på viss funktion eller verksamhet, ändrade verksamhetsbehov och miljökrav. Även 
SISAB och AHS arbetar systematiskt med strategisk planering i början av sina projekt.  Det 
innebär att ständigt ha framförhållning för att möta framtida behov inom lokalförsörjning.   
 
Definition av fastighetsutveckling 
I SFV:s dokumentation är det otydligt hur verksamheten definierar fastighetsutveckling.  I 
dagsläget finns det heller inga tydliga roll- eller arbetsbeskrivningar för fastighetsutvecklare, 
utan kompetensen användas i olika utsträckningar från projekt till projekt. SFV:s 
huvudsakliga uppgift är att bl.a. utveckla det kulturhistoriska arvet och därför är det extra 
viktigt att definiera fastighetsutveckling i SFV.  

AHS har en väldigt tydlig beskrivning i vad verksamheten kallar Strategisk 
fastighetsutveckling och utgör en av de tre huvudprocesserna i organisationen. I denna 
beskrivning klargör man för hur AHS definierar fastighetsutveckling, gränsdragning mot 
övriga processer samt vilka uppgifter som fastighetsutvecklarna ansvarar för: 

Källa: Akademiska Hus Dokument: Vår SFU – metod, sid.3(13) 

3. Fastighetsutvecklingens roll och uppgift 
”Fastighetsutvecklingsprocessen har en central roll i arbetet för Akademiska Hus vision att 
vara världsledande på kunskapsmiljöer. Inom AHS finns en stabfunktion med särskilt 
destinerade resurser för fastighetsutveckling med processens resultat är i stor utsträckning 
beroende av andra resurser i organisationer. Viktiga sådana resurser är fastighetschefer och 
förvaltare liksom byggprojektledare. Fastighetsutvecklarna har en viktig roll i att verka för 
att resurserna samordnas för bästa resultat. 
[…] 
Det ingår i fastighetsutvecklarens uppdrag att bestå förvaltningen med bedömning av 
potentialen i befintliga byggnader och mark. Fastighetsutvecklingsarbetet leder i många fall 
över i ett byggprojekt. Det är inte fastighetsutvecklarensroll att driva byggprojekt. I 
projektens tidiga skeden kan fastighetsutvecklaren och projektledaren komma att arbeta 
parallellt. I samma stund som en byggprojektledare engagerats träder frastighetsutvecklaren 
in i en stödjande roll där projektledaren har det fulla rapporteringsansvaret för projektet. 
Fastighetsutvecklaren består projektet med kontinuitet och helhetstänkande när avstämning 
av projektets ursprungliga mål och program genomförs.”  
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Källa: Akademiska Hus Dokument: Vår SFU – metod, sid.4(13) 

SISAB jobbar också aktivt med att definiera fastighetsutveckling. Efter möte med en av 
SISAB:s fastighetsutvecklare, framgick det att dennes roll skapades utifrån att vissa frågor var 
för övrigripande för andra roller att besvara. Därför tillsattes denna kompetens för frågor 
gällande fastighetsutveckling. I rollen som fastighetsutvecklare är följande arbetsutgifter 
sammanfattade för och av SISAB: 
 

Källa: SISAB - sammanfattad tjänstebeskrivning: Fastighetsutvecklare. 
 
Rollbeskrivningarna från AHS och SISAB kan vara bra utgångspunkter för SFV i syfte att 
vidare definiera fastighetsutvecklarens roll i byggprojekt.  

  

3.1 Fastighetsutvecklarens ansvar och ställning 
”Fastighetsutvecklaren är bärare av och en framskjuten representant för Akademiska Hus 
vision om att vara världsledande när det gäller utveckling av kunskapsmiljöer. För att kunna 
axla denna roll måste fastighetsutvecklaren hålla sig ajour med vad som krävs för att en 
kunskapsmiljö ska vara framgångsrik och hur arkitektur och olika innehållsmässiga element 
samspelar för att skapa attraktionskraft.  
Fastighetsutvecklaren är regionens expert i dessa frågor och ska konsulteras för att nå bästa 
resultat. 
De juridiska regelverk som omgärdar nyttjande och förändringar inom en fastighet är 
avgörande för vilka möjligheter och begränsningar som finns för en 
fastighetsutvecklingsprocess. Fastighetsutvecklaren ska därför i kraft av egen kompetens och 
genom sina nätverk vara regionens expert i dessa frågor och ge stöd till angränsande 
processer.  

Fastighetsutvecklaren utgör kontinuiteten och säkerställer en god och professionell kontakt i 
regionens relation med myndigheter med ansvar som gränsar mot byggande och 
stadsutveckling. Fastighetsutvecklaren tar inte över ansvar i andra processer för 
myndighetsdialoger men konsulteras vid behov och ska alltid konsulteras om det finns risk 
för konflikt.”  

Arbetsuppgifter för fastighetsutvecklare hos SISAB: 

- Leda och delta i utredningar på olika nivåer beställda internt eller externt 

- Leda och delta i möten där fastighetsfrågor gällande om- tillbyggnad och 
detaljplanearbete tas upp 

- Medverkan vid förärv och försäljning 

- Strategiskt stöd för FoC:s i områdesplanering och i arbetet med 
fastighetsplaner  

- Stöd till VD och fastighetscheferna i fastighetsfrågor 
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Byggherrerollen  
Byggherrerollens (BH) generella ansvar är att initiera, definiera, planera, finansiera, driva och 
ansvara för processen samt genomförandet av ett byggprojekt. BH ska ha förmåga att tolka 
och förstå kundens uttalade behov och outtalade förväntningar och omsätta dessa till 
verksamheten. En viktig byggherrefunktion är att ta beslut som ska skapa nytta/värde för 
kunden. Byggherrens roll bör även i planarbetet bevaka och ta initiativ till planläggning av 
framtida markanvändning och möjlighet till lokalisering av verksamheter.30  
 
BH är en del av samhället. Samhällsansvaret sträcker sig längre än att enbart uppfylla 
lagstadgade krav. Från denna syn brukar man tala om långsiktig hållbarhet vilket i huvudsak 
omfattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Samhällsansvaret innefattar även 
skyldigheten att hålla sig uppdaterad i sin omvärld och hållas underrättad om forskning, 
utveckling och innovation. Engagemang och vilja till förnyelse är starten för allt 
utvecklingsarbete liksom förankring i den egna organisationen. I dessa sammanhang är det 
viktigt med samverkan och dialog mellan organisationens inblandade parter under processens 
gång.31  

Som statlig BH ska SFV leda verksamhetens byggprojekt, en uppgift som kan leda till en 
komplex situation p.g.a. att SFV och övriga aktörer kan ha skilda åsikter, olika prioriteringar 
och värderingar. Denna situation uppstår inte alltför sällan i det tidiga skedet och det är en 
viktig uppgift för SFV att tydliggöra rutiner kring och ta kommandot över i sina byggprojekt.  
I de fall som SFV inte tar ansvar eller använder sin roll som BH, finns det risk att 
hyresgästerna tar över initiativet i vissa frågor. Faktum är att SFV har många starka 
hyresgäster vilket ibland lett till att hyresgästen har haft starkt inflytande på SFV 
beslutstagande. I dessa situationer bör SFV tydligt visa på deras statliga roll men samtidigt 
utgöra en stödjande funktion för verksamheten och dess visioner, mål, handlingsplaner och 
värderingar.  
 
 

 
  

30 Byggherrerollen (2012) Byggande handlar inte om byggande, sid.11. Stockholm: Byggherrarna. 
31 Byggherrerollen (2012) Byggande handlar inte om byggande, sid.17. Stockholm: Byggherrarna. 
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5. Slutsatser 
SFV utgör en samlad kunskapsbank med stor erfarenhet och med inarbetade rutiner inom 
respektive enhet. Dock kan detta vara en anledning till att organisationens helhetsrutiner i 
tidiga skeden ofrivilligt blivit åsidosatta eller gått förlorade.  
 
Utifrån den kontinuerliga kontakten med SFV har konstruktiva tankar diskuterats om vad som 
kan bidra till utvecklingen av projektprocessen i tidiga skeden hos SFV. Svårigheterna ligger 
dock i att skapa rutiner som ska kunna anpassas till hela verksamheten.  

Genom att staten successivt sätter strängare hushållskrav över SFV:s ekonomiska 
förfoganden, skapas därmed anledning för SFV att ifrågasätta vilka projekt som ska 
prioriteras. Därför är en behovsanalys ett viktigt redskap i tidiga skeden för att leda rätta 
projekt till rätta kostnader. Studier av övriga verksamheter har redogjort för vikten av en 
behovsanalys i tidiga skeden och rutiner kring hur denna. Beskrivningarna indikerar på att en 
behovsanalys är ett vedertaget verktyg för att styra en verksamhet mot rätt beslutstagande. 
Dessutom bereds projektets fortsatta utredning genom att rätt syfte och målbild tidigt 
formuleras och säkerställs. 

Ett återkommande begrepp under arbetes gång har varit strategisk styrning som visar sig vara 
en viktig funktion i tidiga skeden. Införandet av strategisk styrning genererar en mer proaktivt 
verksamhet som arbetar för en långsiktig och hållbar fastighetsutveckling.  

I ett samhällsansvar ingår skyldigheten att följa och medverka i forskning, utveckling och 
innovation i syfte att göra projekt bättre och billigare över tiden. SFV nu har tagit ett 
samhällsenligt ansvar genom att vilja utvecklas i bl.a. frågor som detta examensarbete har 
berört.  
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6. Rekommendationer 
Samtliga punkter kan bidra till utvecklingen av SFV:s projektprocess i det tidiga skedet: 

- Införa behovsanalys i projektmodell 

- Införa aktivt beslut baserat på behovsanalys 

- Avsätt tid och tillräckliga resurser för behovsanalysen  

- Fortsätt vara mottaglig för kundens önskemål men tolka behovet på rätt sätt 

- Behandla rätta frågeställningar i utrednings- och projektdirektivet 

- Införa en broschyr om hur SFV arbetar i sina byggprojekt för att tydligare informera 
samarbetspartner 

- Målavstämning med hyresgäst/övriga aktörer inför varje skede och beslutstagande 

- Tydlig definition av fastighetsutveckling 

- Tydligare arbetsfördelning och rollbeskrivning för fastighetsutvecklare i byggprojekt 

- Införande av Strategisk styrning  

- Våga stå för sin roll som BH för statens kulturhistoriska arv 

 
 

 

 

 

För förslag på idéskiss för projektmodell, se Bilaga 1 

För förslag på innehåll i en behovsanalys, se Bilaga 2 
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Bilaga 1 
 

 
 



  

 
 



BEHOVSANALYS  
OBS! Frågeställningarna i behovsanalysen är framtagna från Locum (om ingen annan källa 
angivits) med vissa egna kompletteringar anpassade för SFV.  

 

 

Vem ansvarar? __________________________________ 

 

Vem beslutar?___________________________________ 

 

 

 

1. BEHOV OCH PROBLEM 
 

 Vad är anledningen till att man initierat projektet? 
 Vem är kund/nyttjaren/hyresgästen? (Stark/svag förankring i fastigheten?) 
 Varför önskas en förändring? (Behov eller problem?) 
 Hur ser de egentliga behoven/problemen ut för följande: 

– SFV? 

– Hyresgäst? 

– Övriga intressanter? 

 Fastighetsbeståndet (Till vilken ”kategori” tillhör byggnaden/verksamheten?) 
- Geografiskt läge? 
- Ekonomiska avsikter? 
- Kulturvärde? 

 Hur fungerar verksamheten idag?  
 Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 
 Ange dimensionerande faktorer såsom antal personer som använder det, 

personal, verksamhetsservice, mm. (Utnyttjandegrad?) 
Hur vill man att verksamheten ska fungera i framtiden för:  
– SFV?(Strategisk styrning) 

– Hyresgäst?(Verksamhetsutveckling – framtidsbild?) 

  

Bilaga 2 
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Källa: Evidens ”Styrning, processer och nyckeltal” sid.26(101) 
Fastighetsföretagande offentlig sektor, 2009  
 

Källa: Evidens ”Styrning, processer och nyckeltal” sid.27(101) 
Fastighetsföretagande offentlig sektor, 2009 

  

Möjliga handlingsalternativ: 

Sökandet efter handlingsalternativ bör göras i följande ordning för att inte alltför tidigt 
styra in tankegångarna på en investeringslösning. 
 

1. Verksamhetsförändringar – kan behovet lösas genom att ändra i 
kärnverksamheten? 

2. Samordning och omflyttning – kan behovet lösas genom att samordna 
lokalanvändningen med andra verksamheter? 
Kan behovet lösas med interna omflyttningar? 

Om lokalbehovet kan lösas på detta sätt avslutas förstudien här! 

3. Tillfälliga lösningar – kan behovet lösas genom tillfälliga lösningar, t ex 
genom att hyra mobila enheter? 

4. Om- och tillbyggnad – kan behovet lösas genom om- eller tillbyggnad av 
nuvarande lokaler? 

5. Nyanskaffning – kan behovet lösas genom att hyra in lokaler, köpa 
fastigheter eller bygga nytt? 

6. Avveckling – om anskaffning sker vad är möjligt att avveckla, tomställa 
eller riva? 

Nyttobedömning utifrån valda handlingsalternativ: 
Bedömningsområden och intressenter, som t.ex. ledningen, kärnverksamheten, fastighets 
organisation: 

- Geografiskt läge 
- Ändamålsenlighet (Ändamålsenligheten bedöms efter hur väl 

handlingsalternativen tillgodoser verksamhetens funktionskrav) 
- Flexibilitet 
- Byggnadsteknisk status (Den byggnadstekniska statusen visar om de 

befintliga byggnader som omfattas av handlingsalternativen har högt 
förädlingsvärde, d.v.s. är lämpliga att satsa på för framtiden med hänsyn 
till standarden på stomme, ytskikt och installationer) 

- Tillgänglighet 
- Inre miljö 
- Nyttjande 
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2. MÅLBESKRIVNING   
 

 Vad ska åstadkommas och vad vill man uppnå med projektet?  
– SFV? 

– Hyresgäst? 

– Övriga aktörer? 
 Gemensam målbild? 
 

 Nyttan med projektet?  
 På vilket sätt räknar man med att verksamheten kan utvecklas, rationaliseras eller 

förbättras för kunden genom att behovet tillgodoses?  
 Vad ska prioriteras?  
 Vad är viktigast att åstadkomma, vilket/vilka behov ska prioriteras? 

 

 

3. KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Beskriv verksamhetens specifika krav: 

 Vilka styrande krav och förutsättningar måste uppfyllas i en framtida lösning av 
behovet/problemet?  

- Lagkrav? 
- Myndighetskrav? 
- Vårdprogram?  
- Krav på byggnadens och lokalens utformning som följer av 

arbetsmiljölagen/miljökrav? 
- Ekonomiska ramar?  
- Tid för genomförande? 
- SFV:s riktlinjer och möjlighet att avsätta erforderliga resurser, både från 

verksamheten och från SFV. 
 Hur ser tidplanen för arbetet ut?(Är den rimlig?) 
 Hur ser hyresgästens ekonomiska ramar ut för förändringen? (Exempelvis 

förändringens livslängd och löptid) 
 

 

 

 

Sid 3(4) 
 

 



 

4. BEGRÄNSNINGAR OCH RISKER  
 

 Vilka styrande begränsningar och risker finns för projektet:   
- Ekonomi (Hur ser prognosen ut över beslutade eller planerade 

projekt/investeringar? – tidpunkt, resurser och beräknad kostnad?) 
- Tid 
- Resurser 
- Teknik 
- Lokalytor 
- Myndighetskrav 
- Avgränsade verksamheter 
- Politiska beslut 

 

 Risk för förgävesinvesteringar och/eller framtida förändringar som påverkar 
verksamheten?(Är sannolikheten för att detta ska inträffa hög, medel eller liten?) 

 Vad får det för effekt och/eller konsekvenser i så fall? 

 

 

 

 

Beslut: ______________________ 
(Gå vidare med fortsatt utredning, avbryta eller avvakta?) 

 

 

Undertecknas av: 
 

Projekt ägare ___________________________________ 
 

Hyresgäst ______________________________________ 

 

Fastighetsutvecklare/  
Strategisk styrning _______________________________ 
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2 Byggprojekt 

 
Innehåll:  
• Initieringsskedet  
• Utredningsskedet  
• Programskedet  
• Projekteringsskedet  
• Byggproduktionsskedet  
• Avslut  
• Uppföljning  

 
 
KRAV 

 
 
2.1 Initiera   
Syftet är att beskriva projektidén, projektets förutsättningar såsom bakgrund, 
förväntningar, styrparametrar, mål, syfte m.m. 

 
Projektägaren ska utses. 

 
Projektägaren ska upprätta ett projektdirektiv samt besluta om start av projektet. 

 
Projektägaren ska se till att erforderliga medel finns budgeterade, resurser tilldelade och 
tid avsatt för utredningsskedet. 

 
 
2.2 Utred  

 
2.2.1 Förbered utredningsskedet   
Syftet är att klarlägga projektets omfattning inför start av utredningsskedet. 

 
Projektägaren ska utse och besluta om projektledare samt dennes mandat, budget och 
resurstilldelning för utredningsskedet. 

 
Projektledaren ska tillsammans med projektägaren analysera erfarenheter från 
relevanta referensprojekt. 

 
Projektägaren ska upprätta en miljöstrategi för projektet. 

 
 
2.2.2 Upprätta projektplan   
Syftet är att säkra styrningen av projektet dels genom att vara ett verktyg för projektledaren i 
arbetet, dels genom att vara en gemensam plattform för alla projektdeltagare. 
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Projektledaren ska upprätta en projektplan. Projektägaren granskar och godkänner 
den därefter. 

 
 
2.2.3 Engagera resurser   
Syftet är att engagera erforderliga resurser och kompetenser i projektet. 

 
Projektledaren upphandlar erforderliga resurser i enlighet med delegering och 
Styrande dokument upphandling. 

 
Projektägaren ska vid behov utse styrgrupp för projektet. 

 
Projektägaren beslutar om förvaltningens medverkan i utredningsskedet. 

 
 
2.2.4 Starta utredningsarbete   
Syftet är att informera projektorganisationen om gällande mål, krav och förutsättningar 
för projektet. 

 
Projektägaren levererar hyresgästens lokalprogram och verksamhetsbeskrivning och 
ev. vårdprogram till projektledaren. 

 
Projektägaren levererar lokalprogram för driftlokaler och egna lokaler. 

 
Projektledaren kallar och håller i startmöte där genomgång av projektets mål, krav och 
förutsättningar görs. 

 
 
2.2.5 Upprätta utredningshandling   
Syftet är att med projektplanen som styrmedel ta fram en utredningshandling 

 
Projektledaren låter upprätta en utredningshandling 

 
 
2.2.6 Bevaka myndighetsfrågor och övriga tillstånd   
Syftet är att säkerställa att projektet utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 
Projektledaren ska identifiera och beakta myndighetskrav för projektet. 

 
 
2.2.7 Gör riskanalys   
Syftet är att identifiera och analysera projektets eventuella risker och upprätta 
en handlingsplan för att minimera dem. 

 
Projektledaren ser till att riskanalys sker. 

 
 



Dokumentnamn: Avsnitt: Diarienummer: Datum  

Projekt  64-1409/12 2012-05-07 
Upprättad av: Beslutad av Version: Rev. datum:  Sida 
Berit Nilsson Thomas Norell 1   8(15) 

 
2.2.8 Följ upp och rapportera   
Syftet är att följa upp och dokumentera projektets status. 

 
Projektledaren ska rapportera till projektägaren. 

 
 
2.2.9 Avsluta utredningen   
Syftet är att avsluta utredningen och redovisa den. 

 
Projektledaren överlämnar utredningen till projektägaren. Projektägaren 
ska besluta om godkännande av utredningen. 

 
Projektägaren gör lönsamhetsberäkningar och tecknar erforderliga avtal 
enligt Styrande dokument Uthyrning. 

 
Projektägaren ska göra en bedömning av nödvändiga ekonomiska medel och 
resurser för planerings- och genomförandeskedet samt för förvaltning. 

 
Projektledaren upprättar underlag för inriktningsbeslut. 

 
Projektägaren ska presentera projektet för beredningen inför 
inriktningsbeslut av GD och eventuella beslut av styrelse, regering samt 
riksdag. 
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Styrande dokument beslutat av GD 
 
 

Projektmodell 
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Generell projektmodell 
 
 
 
Allmänt  
Ett projekt initieras när behovet av en unik, eller tillfällig tjänst eller vara inte uppfylls av 
den löpande verksamheten. Målet kan vara en tillfällig eller permanent lösning och kan 
initieras utifrån regleringsbrevet, GD-direktiv, verksamhetsplanering eller på annat sätt. 
 
Projekt är en arbetsform med tydligt ansvar och där leveranstid, budgetram och 
omfattningsbegränsning skapar skärpa i arbetet. Projekt ska alltid vara avgränsade i tid, 
omfattning och budget. Ett projekt kan vara omfattande och pågå i flera år eller det kan vara 
en begränsad uppgift. I större projekt kan det vara lämpligt att dela upp projektet i flera mindre 
delprojekt. Projektarbete är skilt från arbete i linjeorganisationen. 
 
Inom SFV bedrivs administrativa projekt och byggprojekt. Processen Projekt består av en 
gemensam bas i form av denna projektmodell. Processen projekt samt dess styrande 
dokument är uppdelade i administrativa projekt och byggprojekt. 
 
Erfarenheter visar att ett lyckat projekt handlar – förutom om struktur och styrning – 
om relationer och kommunikation. De mjuka parametrarna ska därför inte underskattas. 
 
Varje projekt i SFV ska ha formulerade mål som uttrycker vad projektet skall leverera. 
Projektägaren ska sätta målen och se till att projektledaren och övriga intressenter har 
samma bild av projektets syfte och mål. 
 
Ett projekt har tre ramar/begränsningar: omfattning, tid respektive budget/resurser. Dvs 
vad projektet omfatta, när ska det vara klart samt vilken budget och/eller resurser finns för 
dess genomförande och resultatets förvaltning. 
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Roller och ansvar  
Inom SFV finns nedanstående roller involverade i projekt. Deras ansvar beskrivs kortfattat. För 
tydlighetens skull har en uppdelning gjorts på beställar- respektive utförandesidan. 
 
 
 

Beställare Styrelse 
 
 
 
 

Direktion GD  
 

/Bered-   

   

ningsgrupp   
 

Projekt-  
Styr-  

ägar- Projekt-  

grupp  

stöd ägare  

  

 
 
 
 
 

Referens- Projekt- Konsulter/ 
grupp ledare expert- 

  stöd 
 
 

Arbets- 
Utförare grupp/  

projekt-
grupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
På beställarsidan 
 
Projektägare Projektägaren är projektets formella ägare och har det övergripande ansvaret  

för projektet. En projektägare ska ställa krav och utvärdera resultatet av 
projektet. Projektägaren ansvarar därmed för hyresgästen/nyttjaren liksom för  
beställarkraven. Projektägarens uppgift är även att säkerställa att projektets  
resultat ligger i linje med organisationens övergripande mål och strategier.  
Projektägaren ska ha befogenheter och resurser som motsvarar ansvaret. 

 
Projektägaren ska göra en rangordning mellan projektets begränsningar;  
omfattning, tid respektive budget/resurser, för att tydliggöra vilken av dessa  
ramar som är viktigast inför nödvändiga prioriteringar i projektet. 

 
För större och strategiska projekt utses projektägaren enligt SFV:s  
arbetsordning. 
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Styrgrupp I större, komplexa och viktiga projekt kan projektägaren utse en styrgrupp.  
Styrgruppen ansvarar för styrning och uppföljning av projektet avseende  
resurser, tid och sakinnehåll, samt stödjer projektägaren. Projektägaren ska då 
ingå i styrgruppen och är dess ordförande samt den som fattar besluten. D.v.s.  
det är inte styrgruppen som beslutar. Projektledaren är föredragande i gruppen. 
I byggprojekt kan det vara lämpligt att ansvarig förvaltare ingår i styrgruppen. 

 
Beredningsgrupp  
/Direktion Inför beslut av GD ska vissa administrativa projekt beredas av direktionen 

respektive större byggprojekt beredas av beredningsgruppen. Beredning ska 
göras inför planering (inriktningsbeslut), inför produktion 
(genomförandebeslut) samt vid avslut av projektet. 

 
Projektägarstöd Vid anlitande av extern projektledare eller när egna resurser eller erfarenhet 

inte finns, kan projektägaren knyta ytterligare deltagare till projektet för att se 
till t.ex. att projektledaren driver projektet i enlighet med SFV:s riktlinjer. 
Projektägaren kan även ta hjälp av interna eller externa resurser för att 
formulera projektägarens krav på projektresultatet samt för uppföljning och för 
att inhämta erfarenhetsåterföring. 

 
 
 
 
 
På utförandesidan 
 
Projektledare En projektledare ska driva, leda, planera, organisera, följa upp, styra, prioritera 

och rapportera projektet. En projektledare ska motivera samtliga inblandade 
att uppnå projektmålen. Projektledaren ansvarar för att utföra projektet. 
Projektledarskapet är en nyckelfaktor till projektets framgång och mycket 
handlar om kommunikation och relationer. Projektägaren kan inte samtidigt vara 
projektledare utan det måste vara olika personer. 

 
Konsulter/  
expertstöd Konsulter/experter kan vara intern eller extern expertis som är kunniga i 

specifika frågor och som projektledaren knyter till arbetsgruppen som stöd. 
 
Arbetsgrupp/  
Projektgrupp En arbetsgrupp ska bestå av personer med specialkunskap och är de som utför 

det egentliga arbetet i projektet. I gruppen ska endast personer ingå som aktivt 
deltar i arbetet. Arbetsgruppen kan bestå av interna eller externa specialister. I 
byggprojekt är projektgrupp den vedertagna benämningen på arbetsgruppen 
av projektörer. 

 
Referensgrupp En referensgrupp har endast en rådgivande funktion. Referensgruppens 

deltagare kan representera olika intressenter i projektet. Sammansättningen 
kan variera under projektet gång och efter behov. Referensgruppen ska vara ett 
effektivt stöd för projektledaren, och underlätta förankringen av projektet i 
organisationen. 
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Projektskeden och beslutspunkter 
 

Start Inriktning Genomförande Övertagande Avslut 
 
 
 

Utredning Planering Genomförande Avslut 
 
 

Initiering Uppföljning  
Projektering 

 
 

Byggn.program Projektering 
 

Byggprocessen 
 
 
 
 

Beslutspunkt: *) 
Beslutspunkt:  

Beredning av Direktionen/beredningsgruppen  

Beslut av Projektägare (PÄ)  

Beslut av GD  

  

 
 

*) Avser projekt enligt SFV:s arbetsordning. I 
övriga projekt ska motsvarande beredning och 
beslut fattas av Projektägaren 

 
Initieringsskedet  
Initieringsskedet avser det skede när idén till ett projekt uppkommer och innan arbete med 
projektet påbörjas. I detta skede är alla idéer välkomna. Initieringsskedet är till för att utveckla 
och formulera projektidén. Skedet avslutas med att projektägaren upprättar ett projektdirektiv 
där projektidén formuleras. 
 
Utredningsskedet  
Projektägaren ska fatta beslut om utredningsskedets start. I detta skede testas och analyseras 
projektidén. Omfattningen av projektet, dess mål och förväntningar klargörs, dessutom identifieras 
projektets intressenter. Realismen i projektet bedöms. Eventuellt görs alternativa utredningar som 
beskrivs och analyseras. De interna och externa resurser som behövs för att planera, genomföra 
och inte minst förvalta och underhålla projektresultatet bör utredas. 
 
Innan planeringsskedet påbörjas ska ett inriktningsbeslut fattas. 
 
Planeringsskedet  
I detta skede planeras projektet, dess genomförande samt förvaltning. Här planeras även hur 
projektresultatet skall utvärderas och följas upp. 
 
I byggprojekt är planeringsskedet uppdelat i ett byggnadsprogramsskede och ett 
projekteringsskede. Projektägaren beslutar om start av projekteringsskedet. 
 
Innan genomförandeskedet påbörjas ska ett genomförandebeslut fattas. 
 
Genomförandeskedet  
I detta skede utförs själva arbetet i projektet och skedet avslutas med att resultatet överlämnas 
till projektägaren för dennes övertagande av projektresultatet och förvaltning. I detta skede ingår 
eventuell implementering, testkörning, utbildning, besiktning m.m. Projektets utveckling under 
genomförandeskedet redovisas genom projektrapporter. Projektresultatet ska dokumenteras. 
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I byggprojekt är produktionsskedet benämningen på genomförandeskedet. 
 
Avslut  
I detta skede stängs projektet. Hela projektet dokumenteras i en slutredovisning. 
Slutredovisningen är underlag för beslut om att godkänna och stänga/avveckla projektet samt 
om och hur utvärdering och uppföljning ska ske. 
 
Uppföljning  
Att utvärdera projektresultatet bör göras först när resultatet använts ett tag för att t.ex. kunna 
bedöma om projektet fick önskad effekt. Beroende på projekt kan utvärderingen göras upp till 
flera år efter att projektet avslutats. 
 
Projektdokument  
Nedan är en redogörelse av obligatoriska dokument i SFV:s projekt. Därutöver kan ytterligare 
dokument behöva upprättas beroende på projektets komplexitet och art. Byggprojekt har ett 
flertal ytterligare dokument obligatoriska. 
 
Projektdirektiv  
Ett projektdirektiv är projektägarens beskrivning av förväntningar på projektet och vad projektet 
ska resultera i. Projektdirektivet ska beskriva nuläge respektive önskat läge, såsom bakgrund, 
projektets syfte, förväntad effekt eller det problem som projektets resultat förväntas lösa. Om 
projektet relaterar till några av SFV:s övergripande uppdrag bör detta anges, t.ex. hur projektet 
förväntas leda till SFV:s visioner eller verksamhetsidé. 
 
Projektdirektivet bör dessutom beskriva vad projektägaren förväntar ska bli utrett under 
utredningsskedet och vilka begränsningar som finns när det gäller sluttid, kostnader och 
resurser och omfattning/kvalitet på resultatet. 
 
Projektdirektivet upprättas av projektägaren inför utredningsskedets start och överlämnas till 
projektledaren. 
 
Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut  
Syftet med underlagen för inriktnings- respektive genomförandebeslut är att informera inför 
beredning och beslut. Innehållet kan variera beroende på projektets komplexitet och art. 
Underlagen skall beskriva projektets idé, vad projektet förväntas leda till samt möjligheterna och 
riskerna med att genomföra projektet. Underlagen skall även innehålla en bedömning av 
resursbehov för att planera, genomföra och förvalta projektet. Även bedömd tid och lönsamhet 
för projektet samt beskrivning av ev. studerade alternativ. Underlagen upprättas av 
projektägaren inför beslut om inriktning respektive genomförande. 
 
Slutredovisning  
Slutredovisningens syfte är att återföra erfarenheter till SFV samt vara underlag för beslut att 
godkänna och avsluta projektet. Slutredovisningen ska innehålla utvärdering av måluppfyllelse, 
erfarenheter och lärdomar som dragits i projektet samt rekommendationer för kommande 
projekt och om och hur uppföljning och utvärdering av projektet ska göras. Slutredovisningen 
upprättas av projektägaren inför beslut om avslut. 
 
Projektplan  
Projektplanen ska beskriva hur projektet ska styras och kontrolleras och av vem. Den ska även 
beskriva bakgrunden till projektet, förväntningar, mål, projektets ramar avseende omfattning, tid 
och ekonomiska/personella ramar, kommunikation, skeden m.m. Projektplanen kan vara 
övergripande eller detaljerad. Projektplanen ska beskriva rutiner för hantering av avvikelser mot 
beslutade ramar. 
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Projektplanen upprättas av projektledaren inför utredningsskedet och revideras inför varje 
kommande skede. Projektplanen och dess revideringar ska fastställas av projektägaren. 
 
Projektrapport  
Projektrapport är en statusrapport som kortfattat beskriver projektets framåtskridande och 
uppföljning av projektet avseende tid, budget, resurser och omfattning. Den redovisar vad som 
har utförts och vad som är planerat framöver, risker och möjligheter samt frågor och åtgärder 
som kräver projektägarens beslut. Projektledaren upprättar och kommunicerar projektrapporten 
enligt de rutiner som fastställts i projektplanen. Projektrapportering kan ske under hela eller 
delar av projektet. 
 
 
 
Projektdokument 

 
Beställare 
 
Besluts- Projekt- 

 

direktiv 
 

underlag 
 

 
 
 
 

Start 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 

Underlag  
för  

inriktnings  
beslut 

 
 
 
Inriktnings-  

beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag Slut  

för  

redo-  

genomför-  

visning  

beslut  

 
 

 
 
 
Genomförande- Övertagande- Beslut om 

beslut beslut avslut 
 
 
 
 Utredning Planering Genomförande Avslut 

 

Initiering    Uppföljning/  

     

    förvaltning 
 

Kvalitetsstyrnings- Projekt- Rev. Rev.  
 

dokument plan Projekt- Projekt-  
 

  plan plan  
 

 
 
 
 
 
 
 
Statusrapporter 
Utförare 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt- Projekt- Projekt- Projekt- 
rapport rapport rapport rapport 
 
  

 
Förutom ovan illustrerade dokument kan det enskilda projektet innehålla ytterligare dokument.   
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1.2 SFV:s ledning 
.  
SFV leds av en styrelse. Ansvarsfördelningen mellan styrelse och generaldirektör har 
fastställts i en arbetsordning för styrelsen. 
 
Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar för och leder verksamheten i 
myndigheten. När generaldirektören inte är i tjänst ska en ställföreträdare vara 
utsedd som tjänstgör i generaldirektörens ställe. 
 
Generaldirektören och avdelningsdirektörerna utgör myndighetens Verksledning. 
Verksledningen är ett forum för att bereda viktigare ärenden inför beslut av 
generaldirektören samt för samordning av frågor som rör hela myndigheten. 
 
1.3 Organisation 
 
1.3.1 Operativ verksamhet  
.  
SFV:s operativa verksamhet utövas i Förvaltningen. Förvaltningen är indelad i två 
avdelningar, Förvaltningsavdelningen och Utvecklingsavdelningen. 
 
Inom Förvaltningsavdelningen finns 15 förvaltningsområden. Respektive 
förvaltningsområdes ansvarsområde och förvaltningsuppgift framgår av gällande 
verksamhetsplan med fastställd budgetram samt andra av generaldirektören 
fattade beslut. Följande 15 förvaltningsområden finns inom SFV:  
SFV Skog 
 
SFV Jord 

SFV Utrikes 

SFV Lund 
 
SFV Karlskrona  
SFV Göteborg  
SFV Karlsborg  
SFV Uppsala  
SFV Regeringsbyggnader 
 
SFV Centrala Stockholm 
SFV Djurgården 
 
SFV Teatrarna 
 
SFV Stockholms slott 
SFV Rosersberg 
SFV Ulriksdal 
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Inom Förvaltningsavdelningen har inrättats ett Förvaltningsstöd indelat i 
fem specialistgrupper inom  
SFV Uthyrningsstöd 
 
SFV Kommunikationsstöd 
SFV Kulturmiljöstöd 
 
SFV Miljö- och teknikstöd 
SFV Ekonomistöd 
 
Respektive grupps ansvarsområde och arbetsuppgifter framgår av gällande 
verksamhetsplan med fastställd budgetram samt andra av fastighetsdirektörerna 
fattade beslut. 
 
 
Utvecklingsavdelningen är organiserad i fyra grupper: 
 
SFV Projektledning 
SFV Projektstöd 
 
SFV Upphandling och inköp 
SFV Fastighetsutveckling 
 
Respektive grupps ansvarsområde och arbetsuppgifter framgår av gällande 
verksamhetsplan med fastställd budgetram samt andra av 
utvecklingsdirektören fattade beslut. 
 
1.3.2 Huvudkontoret  
.  
Verksamheten vid huvudkontoret är organiserad i två avdelningar, Styrning och 
uppföljning och Verkssekretariatet.  
Inom Styrning och uppföljning finns fyra grupper: 
 
SFV Verksamhetsstyrning 
SFV Redovisning 
 
SFV Styrningssystem 
SFV IT 
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Inom Verkssekretariatet finns fem grupper: 
 
SFV Juridik och 
utredning SFV Arkiv och 
registratur SFV 
Kommunikation SFV HR 
 
SFV Säkerhetsskydd 
 
Respektive grupps ansvarsområde och arbetsuppgifter framgår av gällande 
verksamhetsplan med fastställd budgetram samt andra av 
ekonomidirektörens respektive den administrative direktörens fattade beslut. 
 
2. Funktions- och ansvarsfördelning 
 
2.1 Grundläggande funktions- och ansvarsfördelning 
.  
Inom SFV tillämpas delegering av arbetsuppgifter och befogenheter inom ramen 
för av styrelsen och generaldirektören fattade beslut om styrande dokument, mål 
och resultatbudgetar för verksamheten. 
 
I samband med verksamhetsplanering, budgetgenomgång, resultatuppföljningar, och 
arbete med budgetunderlag till regeringen utvärderar och följer generaldirektören 
upp verksamheten med stöd av avdelningsdirektörer och övriga chefer. 
 
2.2 Fördelning av objekt 
.  
Generaldirektören beslutar om fördelning av objekt på förvaltningsområde eller på 
fastighetsutvecklingsgruppen. I sådant beslut anges dessutom vilken 
verksamhetsgren objektet ska tillhöra. Fördelningen av enskilda objekt ska 
registreras i verkets fastighetsregister. 
 
2.3 Förvaltningsavdelningen 
.  
Förvaltningsavdelningens grundläggande uppgift är att förvalta myndighetens 
fastigheter på ett ekonomiskt effektivt sätt och med tydligt kundfokus. 
 
Verksamheten inom förvaltningsavdelningen leds av två fastighetsdirektörer som 
under generaldirektören, inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget 
samt andra av generaldirektören fattade beslut om verksamheten, ansvarar för att 
planera, genomföra, följa upp och analysera verksamheten inom avdelningen och för 
resultatet av denna. 
 
Gentemot generaldirektören har en av fastighetsdirektörerna ett särskilt ansvar för att 
följa upp och analysera verksamheten inom verksamhetsgrenen 
Marknadshyresfastigheter. Motsvarande ansvar för verksamhetsgrenarna 
Bidragsfastigheter, Mark samt Kostnadshyresfastigheter åvilar den andre 
fastighetsdirektören. 
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2.3.1 Förvaltningsområde  
.  
Förvaltningsområdenas grundläggande uppgift är att förvalta de tilldelade objekten på ett 
ekonomiskt effektivt sätt och med tydligt kundfokus. 
 
Verksamheten inom ett förvaltningsområde leds av en fastighetschef som under 
fastighetsdirektörerna, inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget samt andra av 
fastighetsdirektörerna fattade beslut om verksamheten, ansvarar för att planera, genomföra, 
följa upp och analysera verksamheten inom förvaltningsområdet och för resultatet av denna. 
 
2.3.2 Förvaltningsstödet  
.  
Förvaltningsstödets grundläggande uppgift är att stödja förvaltningsområdena i den 
dagliga förvaltningen av myndighetens fastigheter samt att söka, identifiera och föreslå 
förbättringar och förenklingar i myndighetens sätt att utföra sitt förvaltningsuppdrag. 
 
Grupp inom Förvaltningsstödet leds av en chef som under fastighetsdirektörerna, inom 
ramen för fastställd verksamhetsplan och budget samt andra av fastighetsdirektörerna 
fattade beslut om verksamheten, ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och 
analysera verksamheten inom gruppen och för resultatet av denna. 
 
2.4 Utvecklingsavdelningen 
.  
Utvecklingsavdelningens grundläggande uppgift är att ha det övergripande ansvaret för  
• förändringar i SFV:s fastighetsbestånd, 
• förändringar och föreslagna förändringar på myndighetens fastigheter 
• förvaltning av vissa objekt 
• myndighetens upphandlings- och inköpsverksamhet 
 
Verksamheten inom Utvecklingsavdelningen leds av en utvecklingsdirektör som under 
generaldirektören, inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget samt andra av 
generaldirektören fattade beslut om verksamheten, ansvarar för att planera, genomföra, följa 
upp och analysera verksamheten inom avdelningen och för resultatet av denna. 
 
2.4.1 Grupper inom Utvecklingsavdelningen  
.  
Respektive grupp inom Utvecklingsavdelningen leds av en gruppchef som under 
utvecklingsdirektören, inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget samt andra 
av utvecklingsdirektören fattade beslut om verksamheten, ansvarar för att planera, 
genomföra, följa upp och analysera verksamheten inom gruppen och för resultatet av 
denna. 
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Projektdirektiv- Byggprojekt 

avseende xxxxx  

Förvaltningsområde: 

Syftet med projektdirektivet är att projektägaren så tydligt som möjligt ska beskriva 
förväntningar på utredningen, men även projektet som helhet och då vad projektet ska 
resultera i. Projektdirektivet ska beskriva nuläge respektive önskat läge när utredningen är 
klar. Detta för att ge projektledaren en så bra förutsättning som möjligt att driva utredningen 
mot projektägarens mål. Projektdirektivet upprättas i initieringsskedet av projektägaren och 
överlämnas till projektledaren inför start av utredningsskedet. Tänk på att en bra genomförd 
utredning är en god grund för ett lyckat projekt. Anpassa rubriker och innehåll efter projektet. 
 

Detta projektdirektiv beskriver förutsättningarna för genomförandet av utredningsskedet och 
projektägarens förväntningar på utredningsresultatet och projektet som helhet. 

Bakgrund  

Beskriv bakgrunden till projektet och dess sammanhang, situationen idag och det 
händelseförlopp som lett fram till idén, varför projektet initierats och av vem. 
Objektet 

Om befintligt objekt beskriv objektet, dess läge, antal kvm, typ av lokaler och status avseende 
nivå på underhåll, installationer m.m. När byggnaden uppfördes, vem som var arkitekt och om 
byggnaden är statligt byggnadsminne. Vid nybyggnad beskriv marken, geografiska 
förutsättningar m.m. 
Hyresgäst 

Beskriv vilka som är/ska bli hyresgäster – deras verksamhet och behov. Hur avtalet med 
hyresgästen är konstruerat, ev. ekonomiska förutsättningar, gränsdragningslista. 
Andra intressenter 

Beskriv andra intressenter än SFV/hyresgäst, t.ex. angränsande fastighetsägare, myndigheter. 
Tidigare utredningar 

Beskriv de utredningar som genomförts tidigare och hur projektledaren ska förhålla sig till 
dessa. Eller om så är fallet, ange att inga utredningar genomförts tidigare. 
Risker 

Beskriv de ev. risker som är kända med/i projektet och hur projektledaren ska förhålla sig till 
dessa. 
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Projektet 

Projektets syfte 

Beskriv vad syftet med projektet är, vad som ev. är problemställningen.  
Förväntningar på projektresultatet   

Beskriv vad projektet förväntas leda till för resultat, vilka är målen med projektet.  
Projektomfattning 

Beskriv vad projektet ska omfatta om så är känt, t.ex. ny-/ombyggnad, areastorlek, volym, 
kvalitetsnivå på stomme, ytskikt och installationer, klimatkrav, markåtgärder m.m. 
Projektramar 

Ange om det finns några begränsningar för färdigställande av projektet t.ex. sista dag för 
slutbesiktning/inflyttning, omfattning/kvalitetsnivå eller övre gräns på projektkostnaden/hyresnivå. 
Om flera begränsningar ange vilken rangordning de har och varför denna rangordning. Är det t.ex. 
viktigare att hålla projektkostnaden än sluttiden och i så fall varför? 

Avgränsning projekt 

Ange vad som inte ingår i projektet. 

Utredningen 

Förväntningar på utredningen   

Beskriv förväntningar på vad utredningen ska komma fram till. Vilka beslut som ska fattas på 
basis av utredningen – oftast investeringsbeslut och start av byggnadsprogram. 
Projektorganisation  

Beskriv vem som är projektägare, tänkt projektorganisation och ev. redan utsedda 
projektdeltagare t.ex. styrgruppsmedlemmar, referensgrupper. Ange vilka personella resurser 
som är avsatta för projektet. Om konsulter redan är utsedda och kontrakterade uppge då detta.  
 

Beskriv vilket mandat projektledaren har och vilka beslut projektledaren får fatta. 
Intressenter 

Beskriv vilka som är utredningsresultatets intressenter, både interna och externa, och på vilket 
sätt deras önskemål ska fångas upp av projektledaren. Intressenterna kan vara direkt eller 
indirekt berörda av resultatet. 
Omfattning 

Beskriv vad utredningen ska omfatta. Beskriv om alternativ ska utredas och i så fall på vilka 
grunder de ska kunna utvärderas. Ange om några mål ska uppfyllas och hur målen i så fall ska 
mätas. 

 
 



 

Avgränsning 

Beskriv vad som inte ska utredas. 
Budget 

Ange vilka ekonomiska medel som finns tillgängliga för utredningsskedet. 
Tider 

Beskriv under vilken tidsram utredningen ska genomföras, när utredningen ska påbörjas 
respektive avslutas. Ange om några deltider finns, t.ex när projektledaren måste redovisa en 
uppskattad projektkostnad inför budgetarbetet. 
Rapportering 

Beskriv hur projektledaren ska rapportera utvecklingen av utredningsarbetet, vem som ska 
delges rapporterna och hur ofta rapporter ska ske. 
Avslut 

Beskriv hur projektledaren ska överlämna utredningen till projektägaren och på vilka grunder 
projektledarens arbete kan betraktas som avslutat. Beskriv även hur och när besked om ev. 
fortsatt arbete kommer att delges projektledaren. 
 

X-stad 20åå-mm-dd 

 

 

………………………….……….. 

Underskrift projektägare 
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