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Abstract
This thesis is written at WSP management and investigates the practice of pre-project 
planning and feasibility studies at Swedish construction companies, through the study of the 
ongoing feasibility study of the mall Sturegallerian in Stockholm, and through interviews with 
experienced project managers in the construction industry. There is currently a big span in the 
way Swedish construction companies plan the pre-project phase and the aim of this thesis is to 
present a more generic and standardized way that helps minimize project risks and maximize 
efficiency and profit. 

The result is a generic model which can be used in pre-project planning. The model describes 
the phases in the preproject planning process and the activities that span these phases. Is also 
describes the categories of professions that need to participate in the preproject planning 
group and which activities that each profession executes. 

The other result is a list of factors that need to be considered for a well performed pre-project 
phase, as found during the interviews. Among others the thesis stresses the importance of 
involving the client as a key participant in the process. The importance of testing the 
profitability of the idea is also being discussed. The interviews also indicated that the pre-
project phase is not linear but rather transactional and that the original alternatives presented 
to the client lead to new client desires and requirements. 

Keywords: WSP, construction companies, pre-project planning, feasibility studies, 
construction phases, project management, Construction Industry Institute. 



Sammanfattning
Under en förstudie analyseras ett projekt för att belysa förutsättningar och bestämma 
genomförbarheten. Olika alternativ att genomföra projektet utreds ur tekniska, arkitektoniska 
och ekonomiska perspektiv. Under detta examensarbete studerades teorier om hur en förstudie 
bör organiseras ur ett projektledarperspektiv. Dessa jämfördes med en under tiden pågående 
förstudie på WSP Management för Sturegallerian i Stockholm, samtidigt som flera aktörer i 
branschen intervjuades kring frågan om hur en väl utförd förstudie ser ut. För att erhålla ett 
stort informationsunderlag studerades även färdiga förstudierapporter för fyra andra förstudier 
för större husprojekt.

Syftet har varit att det färdiga arbetet ska kunna användas som ett praktiskt underlag för en 
projektledares arbete med egna förstudier. Intervjupersonerna valdes för deras gedigna 
erfarenhet av förstudier i olika former. Ett stort intervjubredd uppnåddes genom att välja 
intervjupersoner ur flera olika företag, och med erfarenhet av förstudier från vitt skilda 
kategorier av projekt. 

Resultatet av examensarbetet består av två delar. För det första presenteras intervjuresultaten 
som visar på viktiga faktorer som bör beaktas för en väl utförd förstudie. Det andra resultatet 
är en Excel-modell som kan utgöra hjälp vid planering av framtida förstudier. Denna modell 
beskriver en förstudies ingående etapper och varje etapps aktiviteter och ger förslag på vilka 
yrkeskategorier som bör delta i varje aktivitet och varför. Modellen har utarbetats för att vara 
så generell som möjligt för att kunna gälla och ta hänsyn till de flesta förstudier, även om 
fokus under framtagningen har varit kommersiella fastigheter. Förhoppningen är att en 
projektledare lätt ska kunna anpassa denna modell till sin aktuella förstudie. 

Intervjuerna visade på många aspekter som bör beaktas för en väl utförd förstudie. Nedan 
listas de viktigaste av dessa:

- En lyckad förstudie handlar i mångt och mycket om att fånga in 
beställarönskemålen och få fram knäckfrågan. Detta görs genom att involvera 
beställaren in i hela processen. 

- En förstudiegrupp består oftast av 3-10 personer. Detta medför att varje 
persons individuella kompetens blir avgörande för hela projektets framgång. 
Intervjuerna visade hur flera projektledare ofta väljer att sätta ihop grupper 
med personer de jobbat med tidigare för att minimera problem vid 
igångkörningen av förstudien. 

- En annan viktig fråga vid förstudiearbetet är att utgå från marknaden. En 
förstudie skall resultera i en idé som skall tillfredsställa en marknadsnisch. Att 
direkt som beställare gå till arkitekten utan att först testa idén på den specifika 
marknaden kan vara fatal för projektet. 

- Intervjuerna visade även att förstudien inte är en linjär process. Istället kan man 
beskriva förstudien som en kreativ process där gruppmedlemmar och beställare 
tillsammans tar fram idéer. Ofta leder arbetsgruppens ursprungsförslag till att 
beställarönskemålen utvecklas vilket medför revidering av förslaget. För stora 
omarbetningar kan då leda till en längre förstudie än planerat. Ifall en deadline 
skall uppnås bör därför förstudiegruppen skydda sig mot för stora 
omarbetningar och förseningar genom att ha väl definierade projektmål och 
delmål som bör ha uppnåtts vid specifika tillfällen. Dessutom bör man vid 
kontraktskrivning ta hänsyn till eventuella förseningar p.g.a. revideringar i 
beställarönskemål.



Den framtagna modellen över förstudier som är en del av resultatet kan inte redovisas mer än 
översiktligt i sammanfattningen. Läsaren ombeds därför att studera bilaga 1 och bilaga 2. 
Denna modell presenterar en förstudie och dess ingående etapper. Etapp 1, uppstart, handlar 
om att fånga beställarkraven och utifrån dessa utforma förstudiens affärsidé, göra en 
preliminär marknadsbedömning och utforma projektplanen. Samtidigt bildas arbetsgruppen 
och mötesrutiner och ansvarfördelning för förstudien bestäms. Under etapp 2, studera 
alternativ, utformas olika alternativ, samtidigt som olika tekniska lösningar och platser 
studeras. En övergripande kalkyl görs av alternativ och presenteras för beställare, som väljer 
ett eller flera alternativ för djupare studier. Under etapp 3, detaljutveckla alternativen, görs en 
vidare studie av de valda alternativen. En riskanalys utförs och översiktliga ritningar tas fram, 
som ligger till grund för en djupare kalkyl. Samtidigt planeras utförandet av projektering och 
produktion och etappindelning av produktionen sker. Allt detta presenteras för beställaren 
som sedan väljer att gå vidare till projektering eller avbryta projektet ifall förstudien har 
indikerat på ett olönsamt eller ogenomförbart projekt.   

Den framtagna modellen visar även på vilka kategorier av yrken och funktioner som 
vanligtvis bör delta i en förstudie och vilka aktiviteter som de kan och bör delta i enligt 
författaren. Dessa funktioner är beställare, brukare, projektledare, arkitekt, specialkonsult, 
förvaltare, tekniska konsulter, ekonomi, dokumentation och miljökonsult. Observera att 
samma person kan ha flera funktioner inom en förstudie men att alla funktioner bör ingå. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Under förstudien belyses förutsättningar för ett projekt och möjligheter att genomföra det. 
Flera alternativ analyseras ur både tekniska, arkitektoniska, ekonomiska och 
marknadsmässiga perspektiv. Under detta skede sätts ramverk kring omfattning, tid och 
kostnad. Det finns en stor konsensus i branschen kring vikten av tidiga skeden som står för en 
liten del av kostnaden för byggandet, men har stor potential att sänka framtida kostnader för 
brukare. Dessutom skapas förutsättningar för en snabbare projektering och produktion. 

Väl genomförda förstudier innebär en ökad sannolikhet för att rätt lösning väljs ur både ett 
tekniskt och ekonomiskt perspektiv. En väl utförd förstudie skall även leda till att 
ogenomförbara och olönsamma projekt inte fullföljs. Tidigare studier har visat att ett väl 
utfört förstudiefas har potentialen att sänka projektkostnaden med upp till 20 procent, 
samtidigt som sannolikheten ökar för att uppfylla projektets miljömål (Gibson, 2006). 

Det finns däremot inte lika stor konsensus kring hur arbetet med de tidiga skedena ska ske. 
Olika aktörer har olika rutiner kring framtagandet av förstudien och programarbetet. Även 
ansvarsfördelning och uppdelningen i processer är olika för olika aktörer. Kunskaps- eller 
tidsbrist leder ofta till att byggherrar helt struntar i dessa etapper. Ofta sker förstudiefasen
internt hos beställaren utan en tillräckligt hög kunskap om skedet, vilket leder till en 
suboptimal förstudie som sedan ligger till grund för projekteringen och produktionen.

WSP önskade precisera de rutiner som ingår i framtagandet av förstudier och program. På så 
sätt kan projektledningen av dessa skeden ske mer kontrollerat med bättre grund för tillsyn, 
ledning och erfarenhetsåterföring. Dessutom kan WSP bättre informera kunder om hur 
förstudien går till och vilket resultat som erhålls därav.

Detta examensarbete har som huvuduppgift att samla in, värdera och presentera information 
om hur byggprocessens första skede ser ut. Förstudiefasen ska beskrivas närmare med 
svenska förhållanden och behov i åtanke. Här är en definition behövlig för att läsaren skall 
veta vad som menas med förstudiefasen. Definitionen är hämtad såsom detta skede definieras 
utav många av de studerade källorna. Definition av förstudiefasen: Alla de aktiviteter som 
sker fram till att beslutet tas av beställaren ifall projektet skall fortsätta till projektering och 
produktion eller läggas ner.

Det finns en stor åtskillnad mellan hur olika källor värderar detta skede. Vissa källor lägger 
stor vikt vid detta skede. Enligt dessa källor leder en bra förstudiefas till att sänka tid och 
kostnader under resten av byggprocessen. Detta skede är, enligt dessa källor, den enda gången 
då alla alternativ kan analyseras och beställarens verkliga behov och önskemål framgår, 
eftersom inga investeringar än har gjorts i mer detaljerade och specifika lösningar och 
eftersom beställaren inte har bundit sig vid en lösning än.
  
Åter andra källor har förbisett detta skede, eller inte berört det så mycket. Tanken här verkar 
vara att beställaren, byggherren, investeraren eller fastighetsförvaltaren i fråga redan har 
bestämt sig för en lösning när byggprocessen kommer igång (Sidwell, 2001). Ett som är 
säkert är att en projektledare med byggkunskaper har ett stort värde att tillföra i detta skede. 
Ett team som kan värdera byggprocessen utifrån tekniska, ekonomiska, arkitektoniska och 
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marknadsmässiga frågor och hjälpa beställaren med att ta fram förslag och utvärdera dessa 
förslag, kan bidra till att hela projektet börjar med de bästa förutsättningarna.  

Detta examensarbete skall fungera som ett första steg för beställare, projektledare av tidiga 
skeden och andra intresserade att precisera sina rutiner kring förstudier.

1.1.1. WSP
WSP erbjuder konsulttjänster inom hus, industri, infrastruktur, transport och miljö. Dagens 
WSP är främst resultatet av en fusion mellan svenska J&W och Brittiska WSP. Brittiska WSP 
etablerades 1973. J&W i sin tur bildades redan 1938 av Folke Jacobsson och Hans Widmark. 
På senare år har WSP vuxit kraftigt, både genom organisk tillväxt och förvärv. I dagsläget har 
WSP 250 kontor i 35 länder.

WSP har en stark närvaro i Sverige med över 2000 medarbetare och 45 kontor i olika svenska 
städer. Även huvudkontoret för WSP Europa är beläget i Stockholm. Figur x nedan visar 
WSP Sveriges organisationsschema. 

Figur 1: WSP organisationsschema

Examensarbetet utfördes i uppdrag av WSP Management. WSP Management erbjuder 
konsulttjänster inom och utanför den traditionella byggsektorn, såsom projektledning, 
byggledning, installationsledning, kalkylering, kvalitets och miljöledningstjänster. Målet är att 
vara med i byggprocessens alla skeden från idéstadiet till överlämning och förvaltning (WSP, 
2008). 

1.1.2. Författarens bakgrund
Detta examensarbete är genomfört och författat av Ehsan Rashidi, som ett sista led i 
civilingenjörsprogrammet i Samhällsteknik på Mälardalens Högskola.
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1.2. Syfte
Examensarbetet ska fungera som ett praktiskt underlag för en projektledares planering och 
styrning av en förstudie. Syftet uppnås genom att först studera aktuell litteratur i ämnet och
sedan bygga på med empiri genom intervjuer och studier av befintliga förstudier.   
Examensarbetet avslutas med en diskussion kring vad intervjuresultaten påvisade. Resultatet 
av examensarbetet blir en modell i Excel som skall fungera som hjälpmedel vid planering av 
förstudier i byggprojekt i allmänhet och kommersiella fastigheter i synnerhet.  

1.3. Frågeformulering
Projektet utgår från fyra huvudfrågor:

1. Vilka termer används i branschen kring förstudien?

2. Vem är kunden och vad förväntar denne sig för resultat av en förstudie

3. Vilka etapper och aktiviteter består förstudien av och vad är deras inbördes 

förhållande? Vilken konsultkompetens och vilken resurs kräver varje aktivitet?

4. Hur kan förstudiefasen, så som det utförs på svenska företag idag, förbättras?

1.4. Avgränsning
En förstudiefas kan studeras ur många perspektiv. Olika aktörer ser på förstudiefasen ur sitt 
eget specifika perspektiv. Denna uppsats, skriven i samarbete med WSP Management, har ett 
genomgående projektledarperspektiv. Frågor som styrning, aktivitetsindelning och 
resurssättning har beaktats under hela informationsinsamlingsprocessen.

Ytterligare avgränsning sker genom att använda de fyra olika problemen i 
problemformuleringen som riktlinjer för vilka resultat som ska presenteras.

Förstudier sker inom alla fält för att testa idéers hållbarhet innan man bestämmer sig för att
verkställa dessa idéer. Inom byggbranschen används förstudier för bygg-, anläggnings och 
industriprojekt. I detta projekt har utvecklingen av Sturegallerian studerats som 
referensprojekt. Detta har utgjort en naturlig avgränsning, genom att resultatet främst berör 
förstudiefasen för utvecklingen av kommersiella fastigheter. 

Civilingenjörsutbildningen i Samhällsteknik har en stark beteendevetenskaplig profil. En 
avgränsning under litteraturstudier har varit att välja material som framtonar ett 
beteendevetenskapligt perspektiv, där det har varit befogat att göra så. Vid förstudier och 
projektutveckling i allmänhet krävs ofta en planändring. Planprocessen kommer dock inte att 
inkluderas in i examensarbetet, eftersom författaren bedömer att denna process är väl känd. 

1.5. Intressenter
Författaren ser en nytta med examensarbetet för såväl akademiska som näringslivsknutna 
intressenter. Inom den akademiska världen finns få svenska källor som studerat 
förstudiefasen. Inom svensk akademiskt språk betyder ”tidiga skeden” främst programarbetet. 
Förstudiefasen har därför antingen försummats eller studerats som en del av programarbetet. 
Genom att studera förstudiefasen för sig kan många lärdomar dras av dess specifika syfte. 
Dessutom har mycket akademiskt fokus legat på ett arkitektperspektiv. 
Projektledarperspektivet som denna uppsats utgår ifrån kan vara ett intressant komplement. 
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Näringslivet kan studera detta examensarbete som ett första steg i effektiviseringen av sina 
egna förstudier. Uppsatsens resultat, en framtagen Excel-modell för planeringen av förstudier, 
kan användas och modifieras för att anpassa de flesta företag och förstudier inom 
byggbranschen. 

1.6. Metodik

1.6.1. Introduktion
Informationsinsamlingsmetoder delas upp i kvalitativa metoder och kvantitativa, där 
kvantitativa kännetecknas av ett resultat där så många objekt har studerats så att ett statistiskt 
hållbart resultat har erhållits. Enkätundersökning är en sådan metod. Kvalitativa studier har 
som syfte att studera ett fenomen på djupet, för att försöka förstå fenomenet. Eftersom djupet 
av studien gör det omöjligt att studera ett stort antal objekt erhålls ej ett statistiskt hållbart 
resultat. Det går inte att generalisera resultatet av en kvalitativ studie till alla möjliga fall, 
eftersom man inte har utgått från ett stort slumpmässigt vald urval.

Denna uppsats har använts sig av kvalitativa metoder. Fördelen, som författaren anser 
överväga i detta fall, är möjligheten att studera en fråga på djupet. Genomförs flera likartade 
studier kan man peka på trender och generella mönster som är vägledande i beslut. Forskaren 
är dessutom mer flexibel och kan under studiens gång ändra riktning i och med att dennes 
kunskaper ökar eller oförutsedda ändringar sker. Ett bra underlag till kvalitativa studier är där 
de yttre faktorerna varierats i så hög grad som möjligt. Man kan t.ex. välja att studera 
tjänstemän inom olika företag, med olika åldrar, olika bakgrund, yrken, kön och befattningar 
(Höst, 2006). 

1.6.2. Litteraturstudie
Uppsatsen påbörjas med en kartläggning av aktuell litteratur inom ämnet. Denna 
sammanställning fungerar som teoretisk grund för det fortsatta arbetet. I stycke 1.8. finns en 
introduktion till de källor som har använts och en motivering till varför dessa har valts (Höst, 
2006).

1.6.3. Empiri
Den kvalitativa metod som använts inom detta examensarbete är fallstudier. Fallstudier 
används för att studera ett samtida fenomen på djupet, t.ex. genom att beskriva hur man 
jobbar inom en organisation. De fallstudietekniker som har använts under denna uppsats är 
intervjuer, arkivanalys och observationer. 

Intervjuerna är halvöppet riktade, viket betyder att det finns frågor förberedda, men att det är 
den intervjuades resonemang som för diskussionen framåt. Intervjuaren fungerar då främst 
som en guide som ställer frågor endast för att vägleda intervjun i rätt riktning. Alla intervjuer 
har spelats in digitalt och nedtecknats i efterhand. Texten har sedan använts som grund för 
resultatdelen av uppsatsen.

Intervjuade personer är aktiva på olika företag med praktiska kunskaper i hur förstudien 
genomförs. Variationen har uppnåtts genom att intervjua yrkesverksamma från olika företag, 
med olika yrkesroller, såsom projektutvecklare, projektledare, arkitekter, kalkylatorer och 
miljötekniker. 

Detta kompletteras med observationsstudier av WSPs förstudie av Sturegallerian. 
Observationer innebär att man med sina sinnen eller med tekniska hjälpmedel samlar in data 
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om en viss situation. Författaren har haft fri tillgång till alla dokument under denna förstudie 
och kunnat delta i möten under förstudiens gång. Dessutom har tre färdiga förstudierapporter 
studerats från vitt skilda projekt som beskrivs närmare i stycke 1.8. (Höst, 2006).

1.6.4. Kritik av metod
Det här examensarbetet har handlat om att fånga en bild av hur arbetsformen ser ut under en 
väl utförd förstudie. Den bästa metoden för detta anser författaren vara observation där man 
studerar flera förstudier från början till slut. Detta är dock inte möjligt inom ramen för ett 
examensarbete då det krävs både mer tid och resurser. Att som i denna uppsats ta del av 
dokument kring framtagande av förstudien och färdiga förstudierapporter samtidigt som 
intervjuer sker med aktörer är ett fullgott substitut. Då erhålls input från tillräckligt många 
förstudier och yrkesaktiva för att kunna dra någorlunda hållbara slutsatser. 

1.7. Begrepp
Nedan presenteras frekvent använda begrepp. Eftersom detta examensarbete bedöms vara 
intressant för läsare med kunskaper i byggtermer, förklaras inte allmänt vedertagna 
byggtermer. Sedan följer en engelsk-svensk ordlista, i syfte att underlätta för den läsare som 
vill studera källor.  

1.7.1. Förklaring av frekvent använda ord
Det är viktigt att observera att de termer som används inom denna uppsats ofta används med 
olika meningar beroende på sammanhang. Författaren har valt den definition som bäst passar 
denna uppsats. Ibland har engelska termer översatts där bra svenska översättningar inte 
funnits. En engelsk-svensk ordlista över vanligt förekommande ord finns för att underlätta för 
den läsare som även vill studera de engelska källorna.  

Bästa praxis – En praxis som är införd, fungerar och som av experter anses vara den bästa 
möjliga för att leverera ett visst resultat. Kritiker menar att tankesättet att man kan identifiera 
bästa praxis kan medföra risken att verkligheten förenklas till den grad att det leder till 
allvarliga misstag när omgivningens förutsättningar förändras. Ändå är det ett flitigt använt 
begrepp som även kommer att användas inom denna uppsats för att lista av källor 
identifierade praxis som tillsammans leder till avsevärda förbättringar av byggprocessen. På 
svenska används ofta den oöversatta ”best practice”. 

Förstudie – Den studie som startar upp ett projekt, där alternativ studeras och risker och 
möjligheter med olika alternativ utreds. Förstudien skall resultera i ett underlag för beslut om 
ifall projektet skall fullföljas och vilket alternativ som i så fall skall väljas. Förstudie översätts 
på engelska med Feasibility study, vilket direkt översatt betyder genomförbarhetsstudie. Detta 
är på många sätt ett bättre och mer förklarande namn. Andra engelska källor benämner ofta 
det första skedet som ”pre-project phase”. 

Genomförbarhetsstudie – synonym med ”förstudie”. 

Programarbete – Framtagandet av program. Detta skede följer efter förstudien och följs av 
projektering. 

Projektutveckling – Ett samlingsnamn för tjänster som berör affärsutveckling och förstudier. 

Etapp – Ett skede kan i sin tur delas upp i flera underskeden. Dessa kallas etapper inom 
ramen för detta examensarbete. 
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Samjustering – Översatt från engelskans ”Alignment”. Konsten att få gruppmedlemmarna att 
förbise egna personliga mål, skapa en gemensam grund och sträva efter samma mål. 
Observera att denna översättning inte är allmänt vedertaget, utan används inom ramarna för 
detta examensarbete.

Tidiga skeden – De flesta svenska källor definierar tidiga skeden som främst programarbete 
och tidig projektering. Ibland förbises förstudien och ibland räknas förstudien som en del av 
de tidiga skedena. Denna bild förringar, enligt författaren till examensarbetet, förstudiefasen
och den positiva påverkan den kan och bör ha på hela projektet. Observera att olika aktörer 
har olika definitioner på vad som är tidiga skeden. För en entreprenör är det självklart att 
räkna in alla processer t.o.m. projektering som tidiga skeden medan en arkitekt gärna ser 
programarbetet som ett tidigt skede.

1.7.2. Engelsk – Svensk ordlista
Denna ordlista utgör hjälp för läsaren vid studier av de engelska källorna. Eftersom många av 
dessa ord är direktöversättningar av engelska termer inom ramen för detta examensarbete 
anges de engelska orden nedan:

Alignment – Samjustering. Observera att denna översättning används inom ramarna för 
detta examensarbete.

Best practice – Bästa praxis.

Feasibility study – Förstudie, Genomförbarhetsstudie.

Pre-project planning – Förstudie (enligt flera av källorna till denna uppsats).

1.8. Om källor

1.8.1. Litteraturkällor
Under mina källstudier studerades många böcker och artiklar som inte har refererats till i 
texten. Istället har en stor del av den teoretiska bakgrunden baserats på 3-4 huvudkällor. 
Bland annat valdes the Construction Industry Institute’s (CII) ”Pre-projekt Planning 
Handbook” som huvudkälla för kapitel 3: Förstudiens etapper och aktiviteter. Detta beror på 
att denna källa var kompetent och hade flest studier att backa upp sina resultat med. CII har 
sedan 1994 haft en avdelning med huvuduppgiften att studera och få fram verktyg för 
framtagande av förstudier. Dessutom har CIIs forskning ett genomgående
projektledarperspektiv. 

Andra viktiga källor har varit Sidwell et. Al., Cooper et. Al. och CII:s publication om “Pre-
project planning tools: PDRI and Alignment”. Dessa har gemensamt att de har haft samma 
inriktning som denna uppsats och dessutom byggt på sina teorier med omfattande studier. 

1.8.2. Studerade förstudier
Under detta examensarbete studerades fem förstudier, som tillsammans med intervjuerna låg 
till grund för resultatet. Nedan beskrivs dessa förstudier.

Sturegallerian – Sturegallerian är en exklusiv galleria vid Stureplan i stadsdelen Östermalm i 
Stockholm. Gallerian har en total yta på cirka 13 000 kvm. Även Sturebadet och 
Sturecompagniet tillhör gallerian. I december 2006 köptes gallerian upp av Abu Dhabi 
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Government Investment Authority för cirka fyra miljarder kronor av den dåvarande ägaren 
Diligentia AB. AXA Real Estate Investment Managers Scandinavia fick i uppdrag att förvalta 
gallerian. Under 2007 erhöll WSP Sverige AB i uppdrag att ta fram en förstudie för 
utvecklingen av Sturegallerian. Uppdraget var bland annat att utveckla Sturegallerian till ett 
livligt shoppingcentrum, förstärka varumärket Sturegallerian, utveckla arkitekturen och 
maximera kvoten utnyttjade kvadratmeter. Fyra förslag togs fram som förutom ovan nämnda 
punkter även redovisade hotell- och kontorsalternativ. Författaren hade under förstudiens 
gång tillgång till alla filer och möten mellan beställaren AXA och projektgruppen. 

Bosön – Under september 2004 färdigställdes en förstudie om förutsättningar för att uppföra 
en multihall på Bosön. Bosön är en halvö belägen i Lidingö kommun i Stockholms län. Här är 
riksidrottsförbundets utvecklingscentrum beläget med elitträning inom många sporter. 
Förstudien studerade bland annat behovet av en flexibel multihall på elitnivå på Bosön och 
dess placering. En kravspecifikation framställdes över hallens mått och funktioner. I dags läge 
är multihallen färdigställd. Författaren studerade den färdiga rapporten och intervjuade Per 
Ljunggren på WSP Management som var involverad som projektledare i förstudien.

Norrtälje handelshus –Aberdeen Property Investors är en fastighetskapitalförvaltare som i 
Sverige har cirka 100 anställda. Aberdeen Retail Property Management, som utfört denna 
förstudie, är specialiserade på detaljhandeln.
Norrtälje är en betydande sommarstad med 24 000 fritidshus. På sommaren besöks staden 
därför av en köpstark målgrupp. På området för förstudien finns redan en ICA-butik. Målet 
med förstudien var att studera utvecklingen av kvarteret med butiker som skall tillgodose 
köpbehovet hos ovan nämnda målgrupp. Resultatet blev ett förslag på utbyggnad av området 
med 11 000 kvm ny handelsyta och en butiksmix fokuserad på fritids-, hus/hem-, och gör-det-
själv-varor. Författaren studerade rapporten och intervjuade Emil Natanaelsson på Aberdeen. 

Södertälje sjukhus -  I november år 2007 presenterades en förstudie utförd av Södertälje 
sjukhus, Locum och WSP kring ombyggnaden av operationsavdelningen av Södertälje 
sjukhus. Standarden på Södertälje sjukhus operationssalar var då dålig och en åtgärd 
behövdes. Förstudien kom fram till att en ombyggnation är det bästa förslaget på kort sikt 
medan en nybyggnation är ett bättre förslag på längre sikt. Förslaget redovisade ett väl 
genomarbetat alternativ för ombyggnation. Förstudien studerades som underlag för denna 
uppsats och kompletterades med en intervju av Katarina Ringstedt på WSP Arkitektur, 
ansvarig huvudarkitekt för projektet. 

1.8.3. Intervjupersoner
Anna Galli, WSP Analys och Strategi.

Anna Galli är avdelningschef på avdelningen Stadsutveckling. Hon är i botten 
landskapsarkitekt, med 15 års erfarenhet från Nacka kommun innan hon började som konsult 
på J&W. Hon jobbar som ansvarig för planeringsuppdrag i olika skeden av 
planeringsprocessen, allt ifrån förstudier till fördjupade översiktsplaner, program och 
detaljplaner samt med rådgivning i planfrågor.

Emil Natanaelsson, Aberdeen Property Investors.

Emil Natanaelsson är utbildad ekonom från Stockholms universitet och har varit anställd på 
Aberdeen Property Investors i 3 år. Han började som Retail Analyst och arbetar idag som 
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Business Developer inom Aberdeens Retail avdelning. Han har även bakgrund inom 
detaljhandeln främst på NK i Stockholm. 

Inga Medin Stein, Projektledarhuset.

Inga  Medin Stein har jobbat med projektledning i tidiga skeden i mer än 20 år. Hon arbetade i 
många år med resecentrum- och exploateringsprojekt på SJ Fastigheter. Därefter var hon 
bostadsutvecklare på Selmer Bostäder, sedermera Veidekke Bostad & Fastighet. Sedan några 
år tillbaka är hon konsult i tidiga skeden och anställd och partner i Projektledarhuset.

Katarina Ringstedt, WSP Arkitektur.

Katarina Ringstedt har bred erfarenhet av planering och projektering i Sverige, Tyskland och 
USA. Tyngdpunkten och specialintresset har sedan 1996 varit vårdmiljöer och 
sjukhusplanering. Huvuddelen av de vårdanknutna uppdragen inleds i tidiga skeden och följs 
fram till färdigställandet. Utöver sjukhusprojekt arbetar Katarina med en mängd andra projekt, 
från skolor, bostäder och kontor till mindre ombyggnadsuppdrag.
Katarina var tidigare delägare i HLLS arkitekter som den 1 maj 2006 blev en del av WSP 
Arkitektur, sedan 1 juli 2008 under det nya namnet LINK arkitektur.

Per Ljunggren, WSP Management.

Per Ljunggren på WSP Management har stor erfarenhet av projektledning och då främst 
projektutveckling i tidiga skeden av flera större projekt. Däribland kan nämnas Vilundabadet i 
Upplands Väsby och Multihallen på Bosön som har diskuterats vidare i denna uppsats. 

Torbjörn Sohlberg, Peab projektutveckling.

Torbjörn Sohlberg är Regionchef på Peab Sverige, division Projektutveckling. Han har en 
gedigen erfarenhet inom projektledning och fastighetsutveckling. 

Även Ulla-Britt Wickström på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm och Håkan Broström

på WSP Management intervjuades. 

1.9. Examensarbetets upplägg
Kapitel två, ”Förstudien förklarad”, skall utgöra en introduktion för resten av 
examensarbetet, genom att kort förklara vad en förstudie är, och dess roll i hela 
byggprocessen. Förstudiens syfte och viktigaste aktiviteter förklaras. Förstudien presenteras 
som en integrerad del i affärsområdet projektutveckling. 
Kapitel tre, ”Förstudiens etapper och aktiviteter”, beskriver en förstudiens deletapper och 
aktiviteter. Läsaren får härmed en bra bild av hur en förstudie skall organiseras och vilka 
aktiviteter som bör finnas med. CII har valts som huvudsaklig källa på grund av deras 
välgenomarbetade studier av förstudiefasen och dess deletapper. 
Kapitel fyra, ”Bästa praxis för förstudier”, är en sammanställning av bästa praxis-
utföranden som berör detta examensarbete. Fokus har lagts på hur projektledaren ser till att få 
arbetsgruppen att fungera effektivt under förstudien.  
Kapitel fem, ”Resultat”, presenterar examensarbetets två resultatdelar. Först presenteras 
modellen för planering av förstudier av kommersiella fastigheter. Sedan följer en presentation 
av viktiga resultat från intervjuerna.  
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Följt av kapitel sex, ”Diskussion”, kapitel sju, ”Slutsatser” och kapitel åtta, 
”Referenser”.  
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2. Förstudien förklarad

2.1. Introduktion
Det finns redan nu ett behov av att definiera ordet förstudie såsom det används inom denna 
uppsats. Under framtagningen av empirin till denna uppsats har författaren åtskilliga gånger 
fått frågan ”vad är förstudie för dig?”. Anledningen är att förstudier används inom många 
branscher, alltid i princip som starten av ett nytt projekt eller verksamhet, för att testa idéer, 
pröva den ekonomiska och tekniska genomförbarheten och sätta upp ramverk för resten av 
projektet. Inom byggbranschen är dessutom förutsättningarna så olika mellan olika projekt att 
det kan påverka hur förstudien organiseras och utförs. Detta examensarbete skall behandla 
förstudier av kommersiella projekt såsom gallerior och shoppingcentra. Dessutom definieras 
förstudier som en del av affärsområdet projektutveckling. 

Figur 3 visar den välkända bilden över hur kostnaden för ett projekt ökar och 
påverkansmöjligheter minskar allteftersom projektet fortskrider. I början av projektet, vid 
förstudien finns alla möjligheter att påverka utgången då få beslut tagits och inte mycket 
resurser och utgifter har lagts ner på produktdefiniering och framställande. Det är i dessa 
tidiga skeden som beställaren bör vara involverad i projektet för att säkra en önskad utgång 
senare i projektet (CII, 1995). 

Figur 2: Välkänd figur som visar på hur påverkansmöjligheter minskar snabbt samtidigt som utgifter snabbt ökar, allt 
eftersom fler beslut har tagits och mer arbete utförts. Detta är anledningen till att beställaren bör vara mest involverad i 
de tidiga skedena (MdH, 2008).
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Figur 4 nedan visar PMI:s (the Project Management Institute) beskrivning av hela 
byggprocessen. PMI delar upp byggprocessen i fyra delskeden, förstudie, projektering, 
produktion och  igångkörning/överlämning. 

Figur 3: Ett byggprojekts livscykel enligt PMI, the Project Management Institute. Projektet delas in i förstudie, 
projektering, produktion och överlämning. Förstudien avslutas med ett beslut om att genomföra eller avbryta projektet 
(PMI, 2000). 

Själva arbetet med förstudien är en kreativ process där gruppen med utgång från affärsbehovet 
skall utarbeta flera förslag, som sedan utvärderas för att till sist välja ett av förslagen. 
Förstudier skall alltid utföras med ett öppet sinne kring vilket resultat som skall uppnås. 
(vägverket, 2002) Resultatet för en galleria kan vara allt från förslag till ombyggnad och 
tillbyggnad, till ändrad marknadsföring eller marknadssegmentering, eller till förslag om 
ingen åtgärd, se figur 5.
Den gemensamma faktorn är att förslaget skall vara det bästa möjliga för de mål som sattes i 
början av förstudien. 

Figur 4: En figur som visar att förstudien inte alltid behöver leda till ett byggprojekt. Under förstudien krävs ett öppet 
sinne och kunskaper utanför de rent byggtekniska för att välja bästa möjliga alternativ för utförande av resten av 
projektet (Vägverket, 2002)

2.2. Projektutveckling
Projektutveckling är ett modeord i bygg- och fastighetsbranschen idag. Många aktörer 
definierar ordet med relation till sin egen verksamhet, och bildar affärsområden inom 
projektutveckling. JM definierar projektutveckling, som utvecklingen av ett nytt 
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bostadsområde från idéstadiet, via strategiskt markförvärv fram till färdiginflyttade bostäder. 
För AP Fastigheter handlar det istället om att sköta nyinvesteringar och kontakter med 
framtida kunder. Om man ska definiera ordet handlar det om att vara med tidigt redan i 
idéstadiet, om att satsa på att utveckla företagets strategier, och om att utveckla ett projekt 
med större perspektiv än rent byggmässiga, för att skapa mervärden. Projektutveckling är då 
en symbios mellan rent affärsstrategiska frågor och byggprocessens tidiga skeden. 

Många konsultföretag i byggbranschen erbjuder idag projektutveckling som en tjänst. Inom 
detta affärsområde hjälper företagen kunden med affärer och verksamheter inom bygg- och 
fastighetsutveckling. Sweco arbetar bland annat med dessa tjänster:

 Investeringsstrategier

 Strategier för utveckling av fastighetsbestånd

 Affärsplaner

 Genomförandestudier
 Lokalplaneringsprogram

 Strategisk rådgivning

 Detaljplaneprocesser
 Projektutveckling

 Fastighetsutveckling

 Affärsutveckling
 Fastighets-/Lokaloptimering

 Uthyrningsstrategier
(Sweco, 2008-05-25)

Figur 5: en representation över projektutveckling och dess relation till de vanliga byggprocesserna. Projektutveckling kan 
enligt författaren delas upp i underkategorierna affärsutveckling och förstudier.  

Även andra konsultföretag som erbjuder projektledning erbjuder liknande tjänster. Vidare kan 
man organisera projektutveckling i två underkategorier: 

 Affärsutveckling som kan involvera affärsplaner och strategier.
 Förstudiefasen där man kan studera flera av ovanstående rubriker såsom 

lokaloptimering och detaljplaneprocesser, se figur 6. 
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3. Förstudiens etapper och aktiviteter

3.1. Inledning
Detta kapitel samlar huvudteorin för examensarbetet. Syftet är att bryta ned förstudiefasen i 
dess beståndsdelar, så att läsaren ska få en bättre bild av vilka aktiviteter som utförs. 
Uppdelning har skett i fyra delskeden som kallas för etapper. Förstudiefasen är alltså uppdelat 
i fyra etapper som i sin tur innehåller flera aktiviteter. Syftet är att presentera information om 
vad som behöver göras under varje steg. Hur detta ska göras bestäms av projektledaren och är 
beroende av projektet i fråga. 

Under informationsinsamlingen upptäcktes att många källor har ungefär liknande indelningar 
av förstudien. Dessutom upptäcktes att den källa som hade mest underlag och trovärdighet var 
CII, the Construction Industry Institute och deras publikation ”Pre-project Planning 
Handbook”, som hade tagit fram sin modell genom ett flerårigt arbete och ett flertal studier. 
För tydlighets skull har därför CII använts som källa för detta kapitel. 

CII organiserar förstudiefasen i fyra etapper, se figur 7. Etapp 1: ”Uppstart”, är då 
förstudiegruppen bildas och planeringen av förstudien sker. Etapp 2: ”Välj projektalternativ”, 
är då flera lösningar diskuteras. Det kan röra sig om val av byggplats, val av teknologi, och 
val av utförande och utformning. Dessa alternativ sammanställs och de alternativ som anses 
vara ogenomförbara eller olönsamma bortväljs. Etapp 3: ”Utveckla ett 
projektdefinitionspaket” tar vid och resulterar i att den eller de alternativ som har ansetts vara 
genomförbara och attraktiva utreds och definieras i detalj, samtidigt som grundläggande 
ritningar framtas. Ett väldefinierat projekt leder till att rätt beslut kan tas i den slutliga etappen 
4: ”Besluta om att gå vidare med projektet” eller att lägga ner projektet (CII, 1995). 

Figur 6: Planeringsprocessen för förstudien enligt CII (källa: Gibson, 2006). CII delar upp förstudien i fyra etapper som i 
denna uppsats översatts med uppstart, studera alternativ, detaljutveckla alternativ och besluta om att gå vidare till 
programarbetet. 



14

3.2. Etapp 1: Uppstart
Nedanstående text baseras på The Construction Industry Institute (1995) – Pre-project 
Planning Handbook. 

Det här är uppstartsdelen av förstudien. Under denna etapp utformas projektgruppen, och 
företags- och projektmålen kommuniceras till gruppmedlemmarna. Förstudien organiseras 
enligt CII i tre steg. Det första som måste göras är att utforma förstudiegruppen.
  
Utforma förstudiegruppen. Vid utformandet av arbetsgruppen bör två aspekter beaktas. För 
det första bör alla de parter och intressenter som påverkas av förstudien och hela 
byggprojektet ha en representant med befogenheter i projektet. På så sätt säkerställs att alla 
åsikter har uppmärksammats. För det andra bör projektgruppen inrymma den expertis, 
förmåga och auktoritet som krävs för att projektet skall kunna fortgå utan problem. 
Kompetenskravet är unikt för varje projekt och spänner över många kategorier såsom affärs-
och marknadsvärdering, byggkunskaper, kostnad och planering, miljö, specialistingenjörer, 
HR, legala, operationella, PR, kvalitet och säkerhet. 

Projektmålen måste vara tydligt definierade och de individuella målen samjusterade med 
dessa för att projektet skall flyta på. Målen bör vara tydliga, precisa, definierade med mätbara 
faktorer, specifika uttryckt i tider och deadlines, och prioriterade efter viktiga och mindre 
viktiga mål. När projektgruppen har valts på ett sätt att all nödvändig kompetens och alla 
intressenter finns representerade gäller det att:

Ta fram projektplan för förstudien. Definiera projektteamets mål, ansvarsfördelning och 
gränsdragning, befogenheter och skyldigheter. Företagsmålen och beställarföretagets vision 
med projektet sammanställs. Projektplanen ska visa att ”vi har listat ut vad som måste göras, 
och definierat hur vi kan göra det”.  
Projektplanen bör innehålla de av nedanstående rubriker som passar till det aktuella projektet.

Projektplan förstudie
1. Affärsbehov
2. Beskrivning av förstudien
3. Beskrivning av kända alternativ
4. Tidplan för förstudien
5. Resurser för förstudien 
6. Budget för förstudien
7. Informationstillgänglighet 
8. Lokal för förstudiearbetet
9. Analys av tillstånd och lov
10. Definiering av leveranser
11. Rapporterings- och mötesrutiner
12. Gruppstärkande åtgärder
13. Riskhantering indelad i:

a. Teknik
b. Marknad och konkurrens
c. Hälsa och säkerhet

14. Förstudiens prioriteringsordning
15. Ansvarsfördelning för alla projektgruppens medlemmar (CII, 1995).
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3.3. Etapp 2: Studera alternativ
Nedanstående text baseras på The Construction Industry Institute (1995) – Pre-project 
Planning Handbook. 

Under förra kapitlet diskuterades hur förstudien kommer igång genom att bilda 
projektgruppen och planera för utförandet av förstudien. I detta kapitel diskuteras hur de olika 
genomförandealternativen väljs ut. 
Etappen börjar med att projektgruppen analyserar tekniska lösningar. Inom installationstäta 
projekt kan denna del vara väldigt viktig. En förstudie för en fabrik eller ett sjukhus kan ha 
höga krav på specialventilationslösningar. I andra fall kan det finnas krav på el eller 
belysning. Inom vissa projekt krävs en avancerad teknisk funktion, och det är upp till 
projektmedlemmar att bestämma vilken teknisk lösning som bäst tillgodoser den funktionen. 
Ibland kan dyr teknologi leda till kostnadsbesparingar i det långa loppet. Samtidigt som 
tekniker analyseras, utvärderas platser för byggprojektet. Beroende på projekt kan ”plats” 
betyda allt ifrån val av land till val av del av byggnad. Ibland rör förstudien en ombyggnad av 
en våning i ett befintligt hus. Andra gånger behöver en omfattande utvärdering av möjliga 
platser göras. Då är det viktigt att ta hänsyn till alla påverkande aspekter, såväl 
beställarönskemål som tekniska, ekonomiska, marknadsmässiga och legala. 

Informationen bör sammanställas i ett dokument där alla påverkande faktorer listas och 
byggplatsen utvärderas utifrån dessa faktorer. Även om listan är helt beroende av vilket 
projekt det rör sig om visas på tabell 1 nedan vilka faktorer som kan vara påverkande.  

Tabell 1: Exempelgalleria (CII, 1995)

Exempel galleria

Platsspecifika mål Platskarakteristika

FAKTORER SOM PÅVERKAR 
MARKNADSPOTENTIALEN

Geotekniska markegenskaper
Historiska implikationer

Möjlighet till framtida expansion Miljömässika utvärderingar
Hänsyn till skatt och legala faktorer Marksaneringsbehov
Tillgång till marknader (nya och existerande) Topografi
Marktillgång och kostnad Transporter
Transportmöjligheter Byggenomförbarhet
Konkurrenssituationen Tillstånd

REGOINALA FAKTORER m.m.
Möjlighet att attrahera rätt butiker för gallerians nisch
Infrastruktur
Service
Miljömässiga restriktioner
Kostnadsanalys av platsen
m.m.

Tabell 1 listar faktorer som bör utvärderas för varje möjlig plats för projektet. Observera att 
listan på intet sätt är heltäckande. Listan kan delas upp i faktorer som påverkar den färdiga 
verksamheten så som faktorer som påverkar marknadspotentialen och områdets regionala 
potential (vänstra listan), till faktorer som spelar in under byggtiden och den aktuella 
byggplatsen (högra listan). 
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Platsutvärdering handlar alltså om att bedöma flera platser för att optimera både ekonomiska 
faktorer och icke ekonomiska överväganden. Resultatet bör redovisas på ett lättöverskådligt 
sätt för projektledaren och beställaren så att ett kvalificerat beslut kan göras.

Det tredje steget i ”etapp 3: välj projektalternativ” är att utforma alternativ och uppskatta 
kostnader. Syftet är att ta fram grovuppskattade alternativ och få en uppskattning om 
kostnaderna för alternativen. I detta steg är det viktigt att poängtera att en grov uppskattning 
av huvudkostnader skall göras och att noggrannheten ibland är runt 50 %. Innan 
uppskattningen kan göras skall alternativen tas fram inom projektgruppen. Detta uppnås 
effektivast ifall alternativen förbereds på liknande sätt, med samma detaljnivå, och av samma 
team där samma gruppmedlem gör samma deluppgift. I denna etapp sker uppskattning av 
priser baserat på prisdata, information om ytor och erfarenhet av liknande projekt. Inga riktiga 
ritningar har alltså tagits fram, förutom diagram som visar på övergripande idéer om ytor och 
flöden. Mer om arbetet med att ta fram alternativen finns i resultatdelen av uppsatsen. 

Syftet i denna etapp är endast att kunna överge idéer som inte anses vara genomförbara eller 
intressanta, och inte att fatta ett slutligt beslut över vilket alternativ som skall väljas. Genom 
att välja bort ogenomförbara alternativ i denna tidiga etapp, ser man till att fokusera 
resterande kostnader och resurser på tilltalande förslag. Dessutom minskar man riskerna till en 
acceptabel nivå när man väl har införskaffat sig mer information om ungefärliga priser. 

Tabell 2: Förenklat exempel på beslutsmatris (CII, 1995)

BESLUTSMATRIS

Vikt

U
tförande 1/Plats 1

Viktad betyg

U
tförande 1/Plats 2

Viktad betyg

U
tförande 2/ Plats 1

Viktad betyg

U
tförande 2/Plats 2

Viktad betyg

Ekonomi 25 5 125 2 50 3 150 1 25
Flexiblitet 2 1 2 2 4 3 12 2 4
Tillgänglighet 5 4 20 4 20 2 10 4 20
Konkurrenssituation 13 3 39 5 65 5 325 2 26
Tillgång till marknad 10 2 20 3 30 5 65 5 50
Tillgång till råmaterial 10 5 50 1 10 4 40 5 50
Tillgång till arbetskraft 5 5 25 1 5 1 5 4 20
Image 3 1 3 2 6 1 3 4 12
säkerhet 6 1 6 3 18 4 24 2 12
Miljöfaktorer 7 3 21 5 35 3 21 3 21
m.m.
Total 311 243 655 240

Det fjärde steget som avslutar etapp 3 är att utvärdera alternativ. I detta steg samlas all 
tidigare insamlat material för att beslutsfattaren skall kunna ta beslut kring vilka alternativ 
som är mest hållbara. Här kan ibland ekonomiska aspekter vara avgörande, medan ibland en 
stor del andra faktorer spelar roll i beslutet. Ett sätt att komma fram till beslut är då att lista 
alla viktiga faktorer, ange den faktorns tyngd för projektet i fråga och sedan poängsätta hur 
väl de olika alternativen uppfyller dessa kriterier. Ifall det rör sig om val av flera alternativ, 
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såsom plats, teknologi och utformande av byggnaden, kan en matris bildas där dessa alternativ 
paras ihop för att få fram ett resultat enligt tabell 2. Observera att kategorierna och viktningen 
är helt beroende på projektet i fråga.  

När projektgruppen tagit fram sina rekommendationer bör dessa presenteras för 
beställaren/ledningen genom en muntlig och en skriftlig presentation, där gruppen redogör för 
vad det kommit fram till och varför. Rekommendationerna bör presenteras på ett sätt så att det 
förstås av beställaren innan det slutliga beslutet sker (CII, 1995). 

3.4. Etapp 3: Detaljutveckla valda alternativ
Nedanstående text baseras på The Construction Industry Institute (1995) – Pre-project 
Planning Handbook. 

I denna etapp är det viktigt för projektledaren att återigen se över sitt team för att upptäcka 
vilka kompetenser som behöver rekryteras in i teamet. Steg 1 i denna etapp är Analys av 
projektrisker. Riskanalys är en viktig del av förstudien och en viktig faktor vid valet av 
alternativ i kommande etapp. Projektgruppen identifierar möjliga risker, betygsätter dessa 
efter sannolikhet och efter vikt, för att få ett samlat betyg. Sedan utformas en 
riskhanteringsplan för dessa risker, med störst vikt vid de risker som fått högst betyg. Viktigt 
är dock att komma ihåg att riskerna inte endast berör själva projektet utan även andra faktorer 
som berör projektet såsom marknadsfrågor, konkurrens och politiska beslut. 
Cooper identifierar denna aktivitet som en av de viktigaste och ändå en av de minst 
uppmärksammade. Riskhanteringen utförs ofta av individer istället för alla intressenter. 
Istället bör riskhanteringsplan upprättas tidigt av alla intressenter gemensamt. Uppföljning 
och värdering bör ske för att förbättra riskhanteringsprocessen till kommande etapper och 
skeden. 

Nästa steg är att detaljdefiniera alternativen och ta fram ritningar. Ett väldefinierat 
alternativ är essentiellt för att rätt beslut skall tas om att fortsätta till projektering eller avbryta 
projektet. Dessutom är den grunden för tids- och kostnadsuppskattning för hela byggprojektet. 
Dessa punkter bör definieras i detta steg.

 Integrationsbehov: Vid tillbyggnad och ombyggnad är ett av de viktigaste momenten 
frågan om hur det nya projektet skall integreras i den existerande byggnaden. 
Dessutom krävs planering kring hur den nuvarande byggnadens funktioner störs och 
ändras och vilken insats som krävs av dem som använder och förvaltar byggnaden. 

 I detta steg skall 10 -25 % av projektets ritningar tas fram. Detta rör både 
arkitektoniska och tekniska ritningar. Tanken är att ritningar som behövs för 
beslutsprocessen skall framtas. Vilka dessa är beror helt på projektet. Dock ska 
detaljnivån vara på så övergripande nivå som det kan utan att störa beslutsprocessen. 

Enligt CII är detta skede det skede då alternativen detaljplaneras. Bland annat beskrivs 
processer som kan tänkas räknas in i programarbetet och planering av byggarbetsplatsen.

Efter att alternativ har definierats och övergripande ritningar tagits fram påbörjas arbetet med 
plan för projektverkställande. Denna plan skall svara på hur projektet skall verkställas 
genom programarbete, projektering, produktion och överlämning, och de resurser och 
metoder som krävs för detta. Handlingen ska representera projektgruppens och beställarnas 
koncensus. Denna plan bör innehålla följande rubriker:
Huvudtidplan – en tidplan över större milstolpar för resten av projektet fram till överlämning. 
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Projekteringstidplan – en plan över effektiv projektering, som definierar behov av specialister, 
behov av upphandling, behov av platsundersökningar, behov av datorhjälpmedel och 
förteckning över vilka ritningar som kommer att produceras. 
Upphandlingsplan – en plan för vilken strategi som ska användas vid upphandling för de mest 
kostnadseffektiva produkterna. 
Lov och tillstånd – vilka lov och tillstånd behöver ansökas?
Materialhantering och anskaffande – här redovisas den strategi som används vid 
materialanskaffning och hantering. 
Säkerhet och risker – en riskhanteringsplan på översiktlig nivå för projektering och 
produktionen. 
Kostnadsplan – projektets kostnadsstrategi och budget.

Genom att ta fram en välgjort tidplan och kostnadsplan ser man till att projektet börjar med 
alla förutsättningar att lyckas. Tidplan framtas med hjälp av en WBS, work breakdown 
structure, och kostnadsplanen på samma sätt genom en CBS, Cost Breakdown Structure. 
Framtagandet av tidplan är välkänd inom byggbranschen och kommer inte att beskrivas 
mycket närmare. Det viktiga är dock att även ha med tider för upphandling och 
materialhantering.
Kostnadsplanen kan sägas vara en prognos över framtiden. Både en överestimering som en 
underestimering av projektkostnader leder oundvikligen till kostnadsförluster eftersom man 
planerar efter felaktiga förutsättningar. Den tidigare definitionen av alternativen och 
riskanalysen kommer nu till användning för att förutse projektets framtida kostnader. 
Sammanställa projektgenomförandeplan – Detta dokumentpaket skall tjäna som en 
vägledning för projektutförandet. Projektdefinitionspaketet är en sammanställning av alla 
viktiga dokument framtagna fram till denna punkt. Bland annat ska dessa delar finnas med:

 Projektmål och prioriteringar: Vad är syftet med byggprojektet och vilka affärsbehov 
föreligger? Vad är målet med projektet och hur ska detta uppnås?

 Kostnadsestimering: Skall även innehålla information om grunder för uppskattningen 
och vilken risknivå som föreligger.

 Ekonomisk analys: Vad är den förväntade vinsten med projektet? Ett optimistiskt, ett 
förväntat, och ett pessimistiskt scenario.

 Alternativ: Vilka alternativ till projektet, byggplatsen, teknik m.m. diskuterades och 
varför valdes det aktuella?

 Framtida skyldigheter och förpliktelser: En sammanställning av framtida förpliktelser 
ifall projektet går igenom. Bland annat: arrenden, licenstaganden och 
långtidssamarbeten med andra företag som påverkas (CII, 1995). 

3.5. Etapp 4: Besluta om att gå vidare till programarbetet
Nedanstående text baseras på The Construction Industry Institute (1995) – Pre-project 
Planning Handbook. 

I denna slutliga etapp beslutas ifall projektet skall fullföljas eller avbrytas. Detta görs genom 
att testa hur väl projektet stämmer överrens med de uppsatta målen formulerade i 
affärsplanen. För att kunna besluta om ifall projektet ska fullföljas eller avbrytas behöver 
beslutsfattarna presenteras med den information som har tagits fram under förstudiens gång. 
Detta görs genom ett auktoriseringsdokument som är en summering av 
projektverkställandeplanen och innehåller följande delar: 

 Överrensstämmelse med affärsplanen – Hur väl klarar det framtagna alternativet att 
tillgodose affärsbehoven och vilken vinst förväntas? Här bedöms faktorer såsom 
marknadsfrågor, avkastning, marknadsnisch.  
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 Riskutvärdering – Resultatet från riskanalysen presenteras här. Risk presenteras i det 
vida perspektivet med rubriker som miljö-, projekterings-, produktions- och 
affärsrisker. Beslutsfattarna kan nu fatta ett kvalificerat beslut genom att väga mellan 
risknivå och vinstkalkylen ovan.

 Metod för projektgenomförande – Alla uppgifter för ett lyckat projekt identifieras här. 
Dessa ska hjälpa till både i det framtida utförandet och i den stundande 
beslutsprocessen. Här finns rubriker såsom WBS, upphandlingsstrategier, 
byggstrategi, ägarspecifika mål och grundläggande tidplanering. 

Förstudien enligt CII är avslutad och ett beslut kan tas ifall programarbete och 
projektering skall ta vid (CII, 1995).
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4. Bästa praxis för förstudier

4.1. Inledning
I detta kapitel presenteras viktiga faktorer för en lyckad förstudie. Vad har projektledaren för 

hjälpmedel för att uppnå en väl utförd förstudie gång efter gång?
Nedan listas en rad faktorer som av olika källor identifierats som viktiga för att uppnå ett 
effektivt förstudiefas. Dessa faktorer följer bästa praxis-teorin, en förenkling av verkligheten 
för att identifiera faktorer som kan implementeras i flera olika situationer och projekt. 
Eftersom författarens utbildning har en beteendevetenskaplig profil har fokus i detta kapitel 
lagts på gruppdynamiken i förstudiegruppen. Byggbranschens segmentering och 
byggprocessens karaktär av delprojekt skapar en miljö där en massa parter från olika 
organisationer och med olika mål, under kort tid måste samstämmas till en grupp med en 
vision, ett specifikt mål och en specifik gruppkultur. Detta skapar grunden till många av de 
problem som brukar uppstå under förstudiens gång. Många av nedan nämnda "best practice"-
faktorer har som gemensam faktor att de minskar detta problem och skapar en mer enhetlig 
grupp som bättre strävar efter att nå beställarens mål.  Dessutom behandlas tre andra frågor 
som dök upp under intervjuerna, nämligen värdedriven upphandlingsprocess, holistisk process 
och beställarinvolvering. Dessa frågor kommer att beröras för förstudier ur ett bästa praxis-
perspektiv. 

4.2. Kommunikation och samverkan
Många källor anger vikten av bra kommunikation i de tidiga skedena. Sveriges Arkitekter 
skriver bland annat att problem kring tidig samverkan är ett stort hinder för en väl utförd 
förstudie. Vidare jämförelser sker med andra industrier då de tidiga produktbestämmande 
skedena redan från början sker med all nödvändig kompetens. I bland annat processindustrin 
är alla dessa kompetenser, såsom teknik, design, produktion, logistik, marknadsföring och 
försäljning inblandade för att kunna bidra med sin expertis till produktbestämningen. Oftast 
sker en produktutveckling inom samma företag, inom samma projektgrupp och med en enda 
övergripande aktör. Detta ökar känslan av samhörighet i projektgruppen som då lättare strävar 
efter samma mål (Sveriges arkitekter, 2008).

I byggbranschen däremot är ofta många olika aktörer inblandade. Dessa aktörers roller är 
traditionellt bestämda och bundna. Upphandlingsprocessen har kritiserats för att vara för 
långsamt och ineffektivt och inte vara det ultimata för att samla rätt kompetens för jobbet. 
De tidiga produktdefinierande processerna har ofta beställts av byggherren internt utan 
möjlighet för påverkan av projektör, produktion och förvaltare. De kommande skedena utgår 
från dessa ramverk för vidare arbete utan att föra en djupare dialog med beställaren kring hur 
och med vilka grunder dessa dokument tagits fram. Projektgrupper byts ut mellan de olika 
skedena utan en fullkomlig kunskapsöverföring framåt och bakåt. 

Många källor anger därför att en utveckling behövs mot en mer enhetlig produktdefinition där 
alla berörda parter samverkar från tidig början och med en tydlig dialog med beställaren. På 
så sätt säkerställs att all möjlig kompetens kommer till användning. Dessutom säkerställs att 
beställarens roll i processen blir viktigare och på så sätt erhålls en slutprodukt som beställaren 
är nöjd med. Slutligen kan en högre nivå av förståelse mellan olika parter erhållas och en ökad 
motivation till projektet genom en insyn i hela processen (Sveriges arkitekter, 2008).
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4.2.1. Samjustering
På senare år har byggbranschen kikat på andra industrier för inspiration. Projektgruppen har 
börjat definieras som en egen organisation med egna mål, kultur och belöningsformer. 
Forskning har skett kring hur man får en projektgrupp att förbise sina personliga och sina 
organisationers respektive mål och istället koncentrera sig på gruppens interna mål. Detta 
kallas på engelska för Alignment, vilket i denna uppsats har översatts med samjustering. Figur 
8 visar vad som menas med samjustering. Figur 9 beskriver vidare tre olika dimensioner av 
samjustering. Dimension ett är att projektets mål och identitet förs vidare från förstudien till 
projektering, produktion och överlämnande. Dessutom bör projektmålen vara i samspel med 
det aktuella företagets organisationsmål och vara förankrad i vertikal led. Aspekt tre är att 
projektmålen är förankrade horisontellt genom att hänsyn tagits till alla som berörs av 
projektet (CII, 1997).  

Figur 7: Samjustering enligt CII. Ett projekt består av individer från olika organisationer och bakgrund och med egna 
prioriteringar och förväntningar. Samjustering är processen att inkludera alla dessa skiljda objektiv in i ett gemensamt 
projektmål som dessutom uppfyller projektets affärsplan (CII, 1997).   

Figur 8: Samjustering enligt CII. En 3-D representation av samjusteringens olika dimensioner. En unison projektidentitet 
skall bevaras längs med hela projektets livscykel från förstudie till förvaltning, vertikalt genom hela organisationen och 
horisontellt mellan projektdeltagarna och intressenter (CII, 1997).
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4.2.2. Sju viktiga samjusteringsfrågor
CII beskriver tio frågor som bör beröras för en samjusterad förstudie. De sju som berör detta 
examensarbete nämns nedan.  

Alla intressenter är representerade i projektteamet. Alla framtida intressenter för den 
färdiga byggnaden som beställare, förvaltare och brukare skall vara representerade i 
projektgruppen. Dessutom behövs representation för den framtida projekteringen, 
produktionen, inköpen, m.m. På så sätt tillgodoses deras prioriteringar samtidigt som deras 
respektive expertis kommer till nytta. 

Projektledarskapet är väl definierat, effektivt och ansvarsbundet. Projektledaren måste 
vara medveten om förstudiefasens etapper och aktiviteter. Projektledaren måste dessutom vara 
teknisk kunnig, ha tydliga ansvarsområden och vara personligt ansvarsbunden för resultatet. 

Prioriteringen mellan kostnad, tid, och kvalitet är klarlagd. Inom ett specifikt projekt 
måste projektguppen ha en gemensam bild av vilken av faktorerna tid, kostnad och kvalitet 
som är viktigast för det specifika projektet. Flera faktorer tillsammans kan inte prioriteras, se 
figur 10. Genom en prioritering inom projektet ser man till att gruppmedlemmarna tar mer 
uniforma beslut. Dessutom sparas tid genom att beslut baseras på ett tydligt och förbestämt 
underlag. 

Figur 9: Förhållandet mellan kostnad, tid och kvalitet. Projektets prioritering mellan dessa tre faktorer bör vara klarlagd 
inom hela projektgruppen (Tonnquist, 2004).

Kommunikationen inom gruppen och med intressenter är öppen och effektiv. Det är ett 
rätt så självklart faktum att en effektiv kommunikation är viktig inom projektgruppen. Därför 
är det inte optimalt att endast utföra projekt efter gamla mönster och hoppas på bra 
kommunikation. Implementeringen av nya kommunikationstekniker kombinerat med en 
prestigelös icke-hierarkisk projektorganisering ser till att effektiv kommunikation säkerställs. 

Gruppen skapar en kultur av ärlighet, förtroende och delade värden. 
Gruppen bör formulera egna värderingar utöver sina respektive företags. Gruppens egna 
värderingar bör uppmuntras av gruppledaren och skapa en atmosfär där medlemmarna trivs, 
information kan delas öppet och synergieffekter uppnås.

Förstudien ges tillräckligt med tid och resurser.
Det är viktigt att inte hasta sig igenom förstudiestadiet. Tidigare har jag visat på källor som 
anger att en väl utförd förstudie leder till tids- och kostnadsbesparingar under resten av 
projektet. 
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System för belöning och erkännande. Ett steg i att skapa en vi-känsla inom projektet är att 
projektet i sig ska ha egna belöningssystem utöver de respektive företagens. Ett enhetligt 
belöningssystem inom projektgruppen får deltagarna att sträva efter gemensamma mål. 
Orättvisa belöningssystem som behandlar medlemmarna olika leder dock till sämre resultat.
Sidwell understryker denna punkt och skriver att ett system för belöning inom projektgruppen 
är en viktig bästa praxis- faktor. Gruppmedlemmarna ska vävas samman inte bara genom 
gemensamma mål, utan även av gemensamma affärsintressen i projektets framgång. Detta 
gäller förutom projektgruppen även hela projektorganisationen. I slutändan bör företagen 
eftersträva en situation av gainshare/painshare; att alla involverade parter tjänar på ett lyckat 
projekt och förlorar på ett misslyckat projekt i sann partneringanda (Sidwell, 2001) (CII, 
1997).

4.3. Värdedriven upphandlingsprocess
Sidwell et. al. anser att prisfrågan inte bör vara dimensionerande vid val av projektgruppens 
medlemmar. Istället ska gruppmedlemmarna väljas baserat på det värde de tillför projektet. 
Genom att värdesätta rätt kompetens istället för priset, erhålls ofta en lägre kostnad i de 
följande skedena genom att misstag undviks. Det blir då mycket viktigare för anbudsgivaren 
att kunna bevisa att rätt kompetens, såväl teknisk som kommersiell, är det rätta för projektet i 
fråga. Vid värdedriven upphandling är det dock viktigt att kunna precisera vilka kompetenser 
som behövs på ett sätt så att jämförelse mellan olika möjliga konsulter är möjligt. Detta kräver 
kompetenta upphandlare. 
Detta är en strategi som används vid alliansbildande. Vid långvariga allianser blir 
kompetensen och möjligheten att utföra projekten på ett smidigt sätt väldigt viktigt och den 
avgörande faktorn. Sidwell fortsätter genom att berätta att den värdedrivna processen även 
inkluderar val av specifika projektmedlemmar inför varje projekt. Att hitta rätt man för rätt 
jobb är väsentligt för lyckade projekt (Sidwell, 2001). 

4.4. Helhetlig process
Med detta menas att ha ett helhetsperspektiv under hela byggprocessen från förstudien till 
drift och förvaltning, för att kunna förutsäga framtida miljömässiga, sociala och ekonomiska 
frågor redan från början. Även om denna fråga är viktig under hela byggprocessen är den 
främst viktig under förstudien och projektering, då byggnadens framtida förutsättningar 
bestäms. Sidwell pekar på två faktorer som är viktiga för att få en mer holistisk process. 
Tillräckligt med tid bör läggas ned på de tidiga skedena inklusive projektering för att 
projektgruppen ska ha tid att ta hänsyn till alla de framtida faktorerna. Dessutom bör 
branschen gå mot en holistisk kostnadskalkyl som förutom projekterings och byggkostnaden 
redan i upphandlingen även visar på framtida förvaltningskostnader. På så sätt kan rätt beslut 
tas kring vilket anbud som är ekonomiskt och miljömässigt bättre i det långa loppet. För att en 
holistisk process ska kunna uppnås i förstudien bör:

 Förstudiedeltagare ha ett brett spektrum av kunskaper för att kunna förutsäga framtida
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

 Värdering av hela processen inklusive drift och förvaltning ske i projekteringen.
 Hänsyn tas till andra delar av den virtuella organisationen vid beslutstagande.

Som synes återkommer dessa faktorer i andra delar av uppsatsen. Även CII nämner i 
förstudiens etapp 1 hur viktigt det är att bilda en grupp där alla intressenters åsikter 
representeras och att man tar hänsyn till senare skeden ända fram till driften. Det som är 
svårare att ta hänsyn till är dock Sidwells punkt om att ta hänsyn till framtida sociala och 
ekonomiska faktorer. Detta kräver i slutändan mer medvetna beställare som förutom 
produktionskostnaden tar hänsyn till framtida kostnader, såväl som social och miljömässig 
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påverkan redan i anbudsförfrågan. Sociala och ekologisk ekonomiska frågor är dock utanför 
detta examensarbetes ramar (Sidwell, 2001)(CII, 1997).

4.5. Beställarinvolvering
Beställarinvolvering är en stor faktor i förstudien. Både Cooper och CII poängterar att 
beställarens fulla involvering i förstudien är nödvändig för att få ett lyckat projekt. Cooper 
skriver bland annat att branschen lider av kommunikationsproblem. Det är inte bara bristen på 
kommunikation och kommunikationsrutiner som är problemet utan även hur 
kommunikationen sker. Rätt information behöver presenteras på ett förståeligt sätt. 
Informationsbrist är enligt Cooper en stor källa till problem senare i projekterings och 
produktionskedena. CII går ännu längre och skriver att förstudien är en beställardriven 
process som måste vara nära knuten till affärsbehoven. Endast genom att beställaren driver 
processen och ser till att affärsbehoven har högsta prioritet genom hela processen, erhålls ett 
lyckat resultat. (CII, 1997)(Cooper, 2005)
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5. Resultat

5.1. En generell modell över förstudier för kommersiella 
fastigheter

Examensarbetets resultat är en modell av förstudier för kommersiella fastigheter såsom 
gallerior. Denna modell presenterar vilka aktiviteter som bör och kan äga rum i en sådan 
förstudie och vilka yrkesgrupper som bör och kan vara involverade i dessa och därför bör ingå 
i förstudiegruppen. Modellen utarbetades genom studiet av källor kombinerat med intervjuer 
och består av tre figurer, som beskriver de tre föreslagna etapperna som en förstudie kan 
organiseras under. 

Figur 1 beskriver etapp 1: Uppstart. Här ingår aktiviteter som skall hjälpa projektledaren att 
formulera affärsidén, bilda arbetsgruppen, och ta fram bakgrundsinformation om projektet i 
fråga. Etapp 2: Studera alternativ, handlar om att ta fram flera alternativ för projektets 
genomförande. Beställaren väljer ett eller flera alternativ för vidare studier. Etapp 3: 
Detaljutveckla valda alternativ, handlar om att studiera valda alternativ i detalj. En riskanalys 
utförs, översiktliga ritningar tas fram och ligger till grund för en djupare kalkyl. Dessa data 
skall hjälpa beställaren avgöra ifall projektet är genomförbart och lönsamt. Etappen avslutas 
med att beställare väljer ett alternativ för att gå vidare till programarbete och projektering, 
eller avbryter projektet helt. För vidare information om vilka aktiviteter varje etapp innehåller 
och vilka kompetenser som utför varje aktivitet bes läsaren studera bilaga 1 och 2. 

Självklart innehåller en generell modell flera aktiviteter som inte behövs för ett specifikt 
projekt, och modellen bör därför anpassas till projektet i fråga. Dessutom bör beaktas att 
modellen är författarens tolkning och slutsats baserad på de teoretiska källorna och empirin i 
form av intervjuer och studiet av aktuella förstudier. Dock behöver modellen testas och 
modifieras i verkligheten. Modellen kan därför sägas vara i sin beta-version. Modellen följer 
med som bilaga 1. 

5.2. Intervjuresultat
Intervjuerna koncentrerades kring två huvudfrågor:

1. Hur organiserades förstudien i fråga?
2. Vad är viktiga aspekter att beakta för en väl utförd förstudie?

Resultatet av fråga ett beskrivs i stycke 5.2. Svaren kring fråga två presenteras nedan. Under 
mina intervjuer har jag pratat med aktörer som utför förstudierna på vitt skilda sätt. Sättet på 
vilket de utför förstudie på är beroende av projektspecifika skillnader såsom ifall beställaren 
är offentlig eller privat, typ av projekt och ifall planändring behövs eller inte. Dessutom 
påverkar projektledarens och projektdeltagarnas utförandekultur, som i sin tur beror på deras 
yrkesbakgrund och erfarenheter. Ändå uppmärksammades många likheter i intervjuerna vilka 
presenteras nedan för att få fram en gemensamm nämnare som inte är projektspecifik utan 
gäller förstudier mer generellt. 

Gruppkompetens – En förstudiegrupp består av ett litet antal medlemmar. Beroende på 
projekt kan det vara mellan 3-10 personer som är involverade. Det innebär att varje medlems 
prestation och kompetens är väldigt avgörande för hela projektets framgång. Hur säkerställer 
projektledaren detta praktiskt? Katarina Ringstedt som jobbar med projekt inom sjukvården,
med ofta stora krav på tekniska speciallösningar, beskrev det som att hon under sina år med 
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olika projekt har skapat sig ett nätverk av människor som hon jobbat med tidigare och gärna 
samarbetar med vid behov. I sjukvårdsprojekt där det oftast krävs konsulter med väldigt 
nischad erfarenhet mot sjukhusmaskiner var detta ibland nödvändigt. 

Genom att projektgruppen redan tidigare arbetat ihop slipper man många av de 
igångkörningsproblem som jag skrivit om tidigare när en ny grupp skall bildas. Samtidigt 
finns risken att projektledaren går i gamla fotspår och missar ny viktig kompetens.

Att fånga in beställarönskemål – På frågan om vad som definierar en lyckad förstudie ansåg 
Anna Galli att ”en bra förstudie är en där man plockar fram knäckfrågan, den fråga som är 
avgörande för hela projektet. Projektet börjar alltid med frågan: Varför ska vi göra det här? 
Kundens önskemål är alltid att tjäna pengar, men vill de tjäna på projektet idag eller om tio 
år? Det gäller att vara lyhörd för kundens önskemål.” Även Per Ljunggren höll med: 
”Affärsidé måste man ha som vilket företag som helst. En lyckad förstudie börjar med att man 
ställer rätt fråga till beslutsfattarna.”

Det diskuterades även kring vikten av att involvera byggherren i processen ”Man kan aldrig 
informera för mycket. Att involvera beslutsfattarna och låta de vara delaktiga är A och O.” 
enligt Per Ljunggren. Anna Galli: ”Det gäller att vara lyhörd för kundens önskemål.”

Att fånga in de tekniska förutsättningarna – För att kunna skapa rätt förutsättningar för en 
lyckad förstudie krävs, som jag nämnt ovan, att beställarönskemål och brukarkrav fångas in 
och används som grund för skapandet av projektets affärsplan. Förutom detta behövs dock 
även andra projektförutsättningar fångas in. Dessa förutsättningar kan delas upp i en 
nulägesanalys som fångar in områdets nuläge med tanke på projektet i fråga. Dessutom 
behöver tekniska förutsättningar klargöras. Finns det studier och gamla förstudier som kan 
vara vägledande? Dessa studier kan vara allt ifrån geotekniska, till geopolitiska. (Anna Galli) 

Att utgå från marknaden – Intervjun med Torbjörn Sohlberg visade på hur viktig den 
ekonomiska bedömningen är för starten av ett projekt. När den ekonomiska bedömningen är 
utförd på ett bra sätt är det enkelt att besluta ifall ett projekt skall gå vidare eller inte. Den 
ekonomiska bedömningen sker i två steg. För det första måste intäkter genom hyror överväga 
kostnader för byggnation och drift och underhåll. Dessutom görs en bedömning av områdets 
potential i det längre loppet och vilken värdehöjning som den kan tänkas föra med sig. 
Torbjörn Sohlberg uttryckte det som att projektutveckling handlar om att utgå från marknaden 
genom analyser och komma fram till vilken marknadsnisch som skall täckas. Sedan handlar 
resten om projektutveckling av det som vi är vana vid, utforma en grupp och låta dessa 
utforma ett förslag baserat på marknadsbehovet. 

Torbjörn poängterade att i många projekt görs misstaget att inte utgå från marknaden. Istället 
börjar många projekt med att byggherren anställer en arkitekt att uppföra en bestämd form av 
byggnad. Arkitekten utgår från de uppsatta önskemålen och utformar byggnaden ifråga som 
sedan byggs. Allt detta utan att bedöma genomförbarheten och den avkastningsmöjligheten 
för byggnaden i fråga på den rådande marknaden. 

Förstudien en icke-linjär process – Även om man kan planera in en modell över 
resurssättning och aktiviteter i en förstudie så är inte själva arbetet med framtagandet av 
förslagen lika lätt att planlägga. Intervjun med Anna Galli och Katarina Ringstedt visar hur 
detta arbete är en kreativ process i workshopform där beställarens ursprungsönskemål 
utvecklas under processens gång. Förstudiegruppens preliminära förslag leder till att 
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beställarönskemålen utvecklas i en kreativ process. Framtagandet av alternativ brukar ske 
genom flera avstämningsmöten där arbetsgruppen berättar hur långt man kommit och hur man 
fått in beställarens önskemål om hur arbetet skall fortsätta. Det är dock viktigt att beakta att 
beställarkraven kan ändras när denne presenteras ny information och nya tankar i en dynamisk 
växelverkan.

Med detta i åtanke kan det vara bra att skydda sig mot allt för stora ändringar i 
beställarönskemål, genom att poängtera att förslagen utgått från projektmålen som skrevs 
tillsammans med beställaren och att för stora ändringar kan leda till förseningar av förstudien 
och ökade kostnader. Det kan enligt Anna Galli vara fördelaktigt att med beställaren sätta upp 
delmål och delbudget. När detta delmål har nåtts bestäms nästa delmål och delbudget.

Stora skillnader mellan olika förstudier – Under mina intervjuer har jag blivit mer och mer 
medveten om komplexiteten i uppgiften i att utforma en generell tid- och resursplan för 
förstudier anpassade till WSP:s behov. Oftast kan man i olika förstudier upptäcka ett moment 
som anses som viktigast för förstudien i fråga men som är en obetydlig del i en annan. En 
förstudie för en del av ett sjukhus kan bland annat främst handla om utformandet av 
byggnaden i relation till nya maskiner, medan de ekonomiska kraven blir sekundära. Åter i 
andra projekt är endast de ekonomiska kalkylerna vägledande vid val av förstudiealternativ. 
Oftast ser man dessutom att förstudien startar med en specifik fråga i åtanke. En förstudie av 
en galleria kan komma igång för att gallerian inte är lika lönsam som tidigare eller att det 
finns problem med för få parkeringsplatser. 

Förstudien är många gånger endast en inofficiell övergång mellan planprocessen och 
detaljerade ritningar. Denna övergång kan då kallas för inledande diskussioner eller 
programutredningar. För stadsbyggnadskontorets del är det ofta en diskussion mellan 
exploatörer med färdiga idéer om projektet, för att sedan bestämma vilken exploatör som har 
mest genomförbar idé. Exploatören genomför en förstudie som sedan ligger till grund för 
stadsbyggnadskontorets beslut om att genomföra projektet eller ej. Ett problem med denna 
process är då att Stadsbyggnadskontoret inte är en aktiv deltagare i ”förstudien”. (Källa: Ulla-
Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret sthlm).

Behovet av visuell presentation – Hur mycket ritningsarbete bör inkluderas i förstudien? 
Svaret är en avvägning mellan ökade förstudiekostnader och presentabiliteten av förstudien 
för beställaren. Denna nivå är, beror helt och hållet på projekten i fråga. Den studerade 
förstudien av badanläggningen i Upplands Väsby utgick från utrymmen och funktioner och 
väntade med den visuella utformningen till projekteringen. Det viktiga för denna förstudie var 
vilken yta som behöver byggas och därför hur mycket kostnaden för byggandet kommer att 
bli. Detta var tillräckligt för att beställaren skulle kunna ta beslut om projektets fortsättning. 

I fallet med Sturegallerian däremot är utformandet en stor del av förstudien, eftersom varje 
visuellt utformande bland annat påverkar flödet i byggnaden vilket i sin tur påverkar 
prognosen för hur vinstgivande de olika alternativen är. Dessutom behöver butiksutrymmen 
vara utsatta och måttsatta för att diskussion skall kunna ske med inflyttande butiker. 

Projektledare med arkitektbakgrund har en tendens att arbeta utifrån ritningar, medan 
projektledare med byggteknisk bakgrund oftare jobbar utifrån rent teknikspecifika krav. Den 
första gruppen måste ställa sig frågan ”är dessa ritningar något som kan vänta till 
programskrivning och projektering?” medan den andra gruppen måste fråga sig ”har jag 
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illustrerat eller förklarat de presenterade alternativen på ett sätt som är presentabelt och 
begripbart för beställaren?” 

Många förstudier slutar med rekommendationen att inte fortsätta till projektering och då är det 
önskvärt med en lägre utgiftsnivå. Dessutom framhöll Per Ljunggren att man i många projekt 
inte bör göra ritningar i detta skede. I projektering kan flera arkitektfirmor tävla om 
utformningar som alla tillfredställer förstudien, och då kan alla ritningar i förstudien verka 
hämmande för den kreativa processen. Å andra sidan medför en högre detaljnivå i 
presentationen att beställare utan byggkunskaper lättare tar till sig resultatet av förstudien. 
Dessutom kan kalkyleringen möjligtvis ske med en större noggrannhet.
  
I specialfallet kommersiella fastigheter såsom gallerior och köpcentra, den inriktning som 
detta examensarbete har, är det dock viktigt med en relativt hög detaljeringsnivå. Emil 
Natanaelsson berättade att det redan i förstudien oftast är aktuellt att kontakta butiker om 
intresset av att etablera sig i gallerian, och då behövs en hög detaljnivå, där butiksutrymmen 
presenteras grafiskt och beskrivs med mått och funktioner.  

Kategorier av deltagare – Vilka kategorier av deltagare består en vanlig förstudiegrupp av? 
En sammanställning av intervjuerna visade att dessa kategorier brukar vara representerade.  
Huvudkategorin arkitekt sköter de arkitektoniska utformningarna, vid den kreativa processen i 
att ta fram olika alternativ, och deltar ofta senare i förstudien vid framtagandet av cad- och 3d-
presentationer. I Sverige har ofta arkitekter haft en stor roll i de tidiga skedena och kan därför 
sitta på stor kompetens även kring ledning av förstudier. 

Huvudkategorin tekniska konsulter säkerställer den framtida byggnadens tekniska prestanda. 
Deras kompetens är viktig för att värdera olika framtagna alternativ för att se vilka som är mer 
tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Häri räknas konsulter med kunskaper i 
byggnadsteknik, ventilationsteknik, elteknik, brandteknik, akustik m.m. Den efterfrågade 
kompetensen beror på projektet i fråga. Katarina Ringstedt berättade om hur projekt inom 
sjukvården ställer stora krav på installationerna och det därför krävs specialkompetens inom 
el-, vent- m.m. som kan hantera detta. 

Huvudkategorin marknad och ekonomi kan vara en grupp som hänger med från 
idéformulerandet innan förstudien. Deras kompetens är särskilt viktigt i början av 
projektutvecklingen. Deras roll minskar under förstudien samtidigt som arkitektens och 
konsulternas roll ökar. Torbjörn Sohlberg på Peab uttryckte det som att marknadsplanen är 
den viktigaste delen av projektutvecklingen. Projektutveckling handlar då om att precisera 
vad man vill, synkronisera detta med marknaden för att se ifall detta är ekonomiskt 
genomförbart och sedan kommunicera dessa krav till de tekniska och arkitektoniska 
projektmedlemmarna som genom förstudien tar fram alternativ som håller för grundidén. 

Vid utveckling av kommersiella fastigheter behövs specialistkonsulter med kunskaper om den 
aktuella verksamheten. Dessa konsulter hjälper till genom studier av hur verksamheten i fråga 
kan effektiviseras, vilken nisch som ska följas och hur marknaden ser ut och kommer att 
utvecklas. Dessa viktiga marknadsfrågor anger jag som en egen huvudkategori, 
specialkonsulter. Vid förstudien av Sturegallerian fanns det en konsult för handel, en för 
hotellverksamheten och en för kontorsverksamhet. 

Huvudkategorin administration bör inte heller glömmas. Förstudien är en väldigt kreativ 
process och för att få ordning i kaoset krävs att allting diarieförs och dokumenteras. Enligt 
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Sohlberg växer denna kategori allteftersom projektet fortgår och växer fram tills slutet av 
förstudien då runt 10 % av resurserna bör läggas på administration. Ringstedt poängterade att 
en gruppmedlem bör finnas med rollen som sekreterare och huvudansvarig för att 
dokumentera det som diskuteras under möten och workshops. Dokumentation är väldigt 
viktigt enligt CII för att erbjuda de kommande skedena projektering och produktion med 
information. Dessutom kan många projekt läggas på is av ekonomiska eller politiska skäl. Då 
bör tillräckligt med dokumentation finnas för att kunna återuppta förstudien i en mer gynnsam 
tid.  

Huvudkategorin beställare och intressenter. Byggherre, exploatör, framtida brukare bör ses 
som en egen huvudgrupp. Deras intressen är av största vikt för byggnadens utformande. 
Representanter för dessa grupper bör delta som aktiva medlemmar av förstudien. Dock bör 
man här poängtera att dessa grupper deltar i egenskap av projektdeltagare och att högst 
vägledande bör vara de projektmål som definierats i början av projektet med beställare och 
med marknadsplanen som grund. Detta för att säkerställa att beställare inte fastnar i 
smådetaljer och inte ändrar sig alldeles för mycket, utan att projektet kan följa en mindre 
krokig linje. Utöver dessa finns en hel del kompetenser som kan behövas för förstudien i fråga 
såsom miljökonsultation, byggteknik, specialistteknik, HR, legal rådgivning, operationell
rådgivning, PR, kvalitet och säkerhet.

Utforma förstudiegruppen – I kapitel 3 beskrevs hur förstudiegruppen bör ha en 
representant för de parter som kommer att bruka den färdiga byggnaden eller på väsentligt sätt 
påverkas av denna. Intervjun med Per Ljunggren visade på hur detta kan ske i verkligheten. I 
förstudien för framtagning av en ny simhall i Upplands Väsby visade det sig att det 
ursprungliga förslaget inte stämde överrens med den lokala simklubbens önskemål och 
träningsbehov. Ursprungsförslaget fick modifieras till en dyrare version. 

Vilka deltagare brukar ingå i förstudiegruppen? Ringstedt brukar jobba med två parallella 
grupper där hon fungerar som länken mellan dessa grupper. Den första gruppen är i 
workshop-form. Där ingår beslutsfattare och blandade representanter för de yrkesgrupper som 
kommer att bruka den färdiga byggnaden. Här framförs och diskuteras beställarens visioner. 
Här sker även mycket av framtagandet av de olika förslagen i en öppen kreativ brainstorming. 
Parallellt med detta sker arbetet i en teknisk grupp bestående av konsulter inom ventilation, el, 
konstruktion, brand, akustik och ibland även en byggnadsingenjör. Inom denna grupp 
diskuteras förslagen och deras tekniska genomförbarhet. (Ringstedt) Även de andra 
intervjuade hade någon sorts uppdelning i undergrupper. Resonemanget var att alla deltagares 
expertis inte alltid behövs och att det är lättare att jobba i mindre grupper så att allas röster blir 
hörda. 

Planprocessen – Vid detaljplaneändringar är det alltid viktigt att beakta att planprocessen kan 
bli den tidsdimensionerande faktorn vid förstudier. Kontakt med politiker bör ske tidigt och 
en stor insats krävs för lobbyism av idén enligt Håkan Broström. Intervjun med Inga Medin 
Stein visade hur förstudier används inom kommunen. Ofta är det en exploatörs önskemål som 
studeras för att se hur väl det stämmer med kommunens mål med området. Förstudien är då 
ett sätt att sålla bort ogenomförbara förslag innan planprocessen kommer igång.  
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6. Diskussion
En del av resultatet av examensarbetet är en generell modell över förstudier av kommersiella 
fastigheter. Under framtagandet har författaren ställts inför många överväganden. Ska 
modellen förenklas för ökad överblickbarhet eller ska den försöka visa på den detaljnivå och 
variation som finns? Ska jag inkludera alla olika sätt, som förstudier planeras, in i en enda 
samling eller ska jag exkludera ytterligheter för att få fram den gemensamma nämnaren för
flera studerade förstudier? Blir en förenkling alldeles för enkel och därför oanvändbar eller 
blir en omfattande modell för svårgripbar? Författaren har försökt hitta en gyllene medelväg. 
Läsaren uppmuntras att, med detta i åtanke, göra egna omdömen och överväganden baserat på 
sina erfarenheter. Självklart kan inte en modell fyllas med för mycket information och denna 
uppsats kan därför sägas komplettera modellen med djupare information. 

Att göra en linjär modell av förstudien kan vara bra för att förenkla presentationen. Dock 
måste läsaren beakta att en förstudie på intet sätt är linjär. Många av ovanstående ”punkter” 
kan behövas göras om och om i flera steg, medan andra inte alls behövs för det specifika 
projektet. Många av stegen kan dessutom ske samtidigt, medan vissa kräver avslutande av 
tidigare processer. Beslut om dessa anpassningar till det specifika projektet överlämnas till 
projektledaren. 

För att göra en generell tidplan som är anpassningsbar till respektive projekt måste en 
förenkling göras. I varje projekt behövs t.ex. tekniska konsulter, men vilka dessa är och vikten 
av dessa i projektet beror helt och hållet på projekten i fråga. Bland annat har jag skrivit om 
hur förstudier av sjukhus ofta har stora krav på ventilation av hygieniska skäl och på el av 
driftskäl. Det behövs därför tekniska konsulter med erfarenhet av och inriktning mot just 
sjukhusprojekt. 

En förenklad modell behövs som är tillräckligt formbar för att kunna passa in i de flesta 
projekt. Den förenklade modellen bör ha som huvuduppgift att guida projektledaren att 
organisera förstudien oavsett projekt. Det går inte att bestämma exakt vilka aktiviteter som 
ska utföras och vilka dokument som ska framtas, men det går att beskriva vilka kategorier av 
aktiviteter och dokument som behövs och ordningen mellan de olika aktiviteterna. 
Resultatet presenteras i en lättöverskådlig datatabellversion. På så sätt kan verktyget 
modifieras och byggas till, om så önskas av olika företag och projektledare.  
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7. Slutsatser
Denna uppsats började med formuleringen av fyra huvudfrågor. Nedan svarar jag på frågorna 
genom att referera till relevanta delar i uppsatsen. 

1. Vilka termer används i branschen kring förstudien?
Denna fråga har besvarats och diskuterats under hela uppsatsen. Bland annat har jag beskrivit 
hur termen ”tidiga skeden” ofta är associerad med en stor arkitektinblandning och ofta 
hänvisar till programarbete och mindre ofta till projektets tidiga ekonomiska utvärderingar, 
och genomförandeanalysen. Därför har jag valt att inte använda mig av denna term så 
omfattande inom denna uppsats. Jag har även diskuterat kring ”projektutveckling” och hur 
förstudien kan relateras till den. Enligt min mening kan projektutveckling delas upp i rena 
affärsutvecklingstjänster och tjänster som brukar inbegripas i förstudien. För andra termer kan 
ordlistan i början av uppsatsen vara behjälplig.

2. Vem är kunden och vad förväntar denne sig för resultat av en förstudie?
Kunden, byggherren, kan vara alltifrån kommun till fastighetsbolag, från rena byggherrar till 
företag med behov av nya lokaler. Det finns därför inget bra svar till denna fråga. När det 
gäller gallerior och köpcentra kan man dock se hur det på senare år kommit in större 
utländska fastighetsbolag, ibland med en marknadsnisch mot just sådana objekt. 

3. Vilka etapper och aktiviteter består förstudien av och vad är deras inbördes 
förhållande? Vilka konsultgrupper och vilken resurs kräver varje aktivitet?

Att svara på denna fråga har varit huvudsyftet med detta arbete. Stora delar av den teoretiska 
fördjupningen, såväl som intervjuer och resultat av examensarbetet hjälper till att svara på 
denna fråga. Läsaren hänvisas därför till Excel-modellen som följer med som bilaga till detta 
examensarbete. 

4. Hur kan förstudiefasen, så som det utförs på svenska företag idag, förbättras?  
Denna uppsats kan vara en hjälp för den aktör som vill definiera sina rutiner kring förstudier. 
Mina intervjuer har visat att viktiga aspekter att ta hänsyn till är bland annat 
beställarinvolvering och marknadsanalys. En lyckad förstudie kräver att beställarens 
önskemål fångas in och är vägledande för förstudien. Dessutom krävs att förstudien har som 
mål att hitta ett marknadsbehov och försöka tillfredställa detta. 
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Bilaga 1: en generell modell över förstudier för kommersiella 

fastigheter

Etapp 1: Uppstart

ETAPP 1: U
PPSTART

Form
ulera affärsidén

G
odkänna affärsidén

Bilda arbetsgrupp

M
arknadsbedöm

ning

N
uläge &

 Förutsättningar

Förstudietidplan

Förstudiebudget

M
ötesrutiner

Ansvarsfördelning

Koncept &
 strategi

Projektplan

Beställare Deltar Deltar Berörs Deltar Deltar Berörs

Brukare Deltar

Projektledare Deltar Deltar Deltar Berörs Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Berörs Deltar

Arkitekt Berörs Deltar Berörs Deltar Deltar

Specialkonsult Berörs Deltar Deltar Berörs Deltar Deltar Deltar

Förvaltare Berörs Deltar Berörs Deltar Deltar

Tekniska 
konsulter Berörs Deltar Berörs Deltar Deltar

Ekonomi Berörs Deltar Deltar Berörs Deltar Deltar

Dokumentation Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Miljökonsult Berörs Deltar Berörs Deltar Deltar
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Etapp 2: Studera alternativ

ETAPP 2: STU
D

ERA ALTERN
ATIV

Referensobjekt

Tekniska lösningar

Platsstudier

Lokalanvändning

W
orkshop: alternativ

Dokum
entera alternativ

Kalkyl av alternativ

Presentera alternativ

Välj några alternativ

Beställare Deltar Deltar Deltar Deltar Berörs Deltar

Brukare Deltar Deltar

Projektledare Deltar Berörs Deltar Berörs Deltar Deltar Berörs Deltar Berörs

Arkitekt Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Specialkonsult Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Förvaltare Deltar Berörs Deltar Deltar

Tekniska 
konsulter Deltar Deltar Deltar Deltar

Ekonomi Deltar Deltar Deltar Deltar

Dokumentation Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Miljökonsult Deltar Deltar Deltar Deltar
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Etapp 3: Detaljutveckla valda alternativ

ETAPP 3: DETALJU
TVECKLA VALDA ALTERN

ATIV

Riskanalys

Detaljdefiniering

Kostnader &
 intäkter

Ö
versiktsritningar

Presentera 
detaljalternativen

G
enom

förandeplan

Förstudie-
dokum

entation

Förstudie-PM

Beslut!

Beställare Berörs Deltar Berörs Berörs Deltar

Brukare Deltar

Projektledare Berörs Deltar Berörs Berörs Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Arkitekt Deltar Deltar Deltar Deltar

Specialistkonsult Deltar Deltar Deltar Deltar

Förvaltare Deltar Deltar Deltar

Tekniska 
konsulter Deltar Deltar Deltar Deltar

Ekonomi Deltar Deltar Deltar

Administration Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar Deltar

Miljökonsult Deltar Deltar
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Bilaga 2: Kompletterande text till modellen

Denna text ska fungera som en komplettering till modellen genom att förklara de olika 
tabellrubrikerna. Nedan följer en förklaring av varje rubrik med början i de horisontella som 
beskriver aktiviteter, följt av de vertikala som beskriver de olika kompetenskategorier som 
utför arbetet. För enkelhets skull har modellen delats upp i tre etapper, uppstart, studera 
alternativ och detaljutveckla alternativ.

Horisontellt: aktiviteter
Formulera affärsidén – Att fånga beställarönskemål och forma om dessa till förstudiens och 
hela projektets målbilder. Att lyckas med att verkligen fånga beställarens kända och okända 
behov och använda affärsidén som projektets styrande norm sätter grunden för en lyckad 
förstudie och ett lyckat byggprojekt.  Denna aktivitet utmynnar i ett dokument med samma 
namn. 

Godkänna affärsidén – Affärsidén godkänns av beställare. 

Bilda arbetsgrupp – Utifrån yrkeskategorierna (vänsterkolumnen) utses de 
projektmedlemmar som behövs för projektet i fråga. I anslutning till utformandet av 
arbetsgruppen är det viktigt att aktivt vidta åtgärder som skapar en stark gruppdynamik med 
fokus på projektet. Se stycke 3.4 och understycken för mer information. 

Marknadsbedömning – En marknadsundersökning för att testa idéns hållbarhet. Utmynnar i 
ett dokument. 

Nuläge och förutsättningar – Insamling av befintliga dokument såsom ritningar, 
detaljplaneändringar och gamla studier om objektet. Nulägesanalys av allt ifrån geotekniska 
till geopolitiska frågor. Vad finns det för tekniska förutsättningar och begränsningar på 
området i fråga? Vad som behöver analyseras är helt beroende på projektet i fråga. Det kan 
röra sig om nuvarande ritningar, analys av buller, miljöbedömning m.m. Syftet är att 
införskaffa den kunskap som behövs för att kunna gå vidare med att utforma alternativ. 

Förstudietidplan – En tidplan med de viktigaste milstolparna för förstudien tas fram. Denna 
plan behöver inte alls vara lika detaljerad som under kommande skeden. Bilaga 1 kan utgöra 
hjälp vid framtagandet av tidplanen. Tidplanen resurssätts övergripande. 

Förstudiebudget – En budget sätts för förstudien utifrån resurssättningen ovan. 

Mötesrutiner – Här bestäms mötesrutiner. Projektgruppen kan till exempel delas upp i två 
undergrupper. I arbetsgrupp ett kan projektledare, arkitekt, beställare och brukare ingå. I 
denna grupp sker mycket av den konceptuella utformningen. I grupp två kan de mer tekniska 
konsulterna och resterande projektmedlemmar ingå. I denna grupp sker mer av den tekniska 
utformningen och idéer från grupp ett diskuteras avseende genomförbarhet. Projektledarens 
roll blir då att samordna information och kommunikation mellan dessa grupper.

Ansvarsfördelning – Projektledaren bestämmer ansvarsfördelningen. Bilaga 1 kan hjälpa till 
med detta. 
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Koncept & strategi – En analys av koncept och positionering. Vilken nisch skall objektet 
ifråga ha? Vilken marknad skall tillgodoses? Vilka konkurrenter finns? Var finns behovet? 

Projektplan – Med affärsidén som grund definieras projektets styrdokument inom hela 
projektgruppen. Genom att alla deltar i detta moment säkerställs att gruppen känner sig 
förpliktigad till den. Bland annat bör följande rubriker finnas med: 

 Affärsbehov
 Koncept och strategi
 Nuläge och förutsättningar
 Tidplan för förstudien
 Resurser för förstudien 
 Budget för förstudien
 Informationstillgänglighet 
 Analys av tillstånd och lov
 Handlingar och deras struktur/omfattning/innehåll/nivå
 Rapporterings- och mötesrutiner
 Gruppstärkande åtgärder
 Riskhantering indelad i:

a. Teknik
b. Marknad och konkurrens
c. Hälsa och säkerhet
d. Förstudieprocessen

 Förstudiens prioriteringsordning
 Ansvarsfördelning för alla projektgruppens medlemmar

Referensobjekt – Studiebesök på liknande objekt för att arbetsgruppen skall få input om 
olika utföranden. 

Tekniska lösningar – Vissa projekt är väldigt tekniskt starka och detta moment är då väldigt 
viktigt. Här utvärderas alternativa tekniska lösningar. Mynnar ut i ett dokument. 

Platsstudier – Hos vissa projekt är en plats redan vald. Hos andra projekt kan det behövas 
diskussioner kring alltifrån vilken stad till vilken våning på en viss byggnad som är aktuellt 
för projektet. Genom diskussion med beställare och specialistkonsult bestäms några möjliga 
platser för byggprojektet. Studiebesök på platserna och kontakt med berörda i området såväl 
som politiker kan behövas beroende på projekt. Beställarönskemål, såväl som tekniska, 
ekonomiska, marknadsmässiga och legala frågor kan spela roll vid val av plats. Mynnar ut i 
ett dokument. 

Lokalanvändning – Vilken lokalstruktur skall finnas för att tillfredställa tidigare bestämd 
strategi? Detta bestäms av objektets tidigare bestämda nisch. För exempelvis en galleria gäller 
det att avväga mellan exklusivitet eller folklighet, inriktat mot mode eller musik, för 
hemmafixare och utemänniskor eller kontors- och arbetslivsorientering? Nischen bestämmer i 
detta fall vilka butiker som blir aktuella. 

Workshop: alternativ – Inom gruppen och med beställare diskuteras alternativa koncept. 
Arbetet sker i en kreativ icke-linjär process och alla tankar och input noteras skriftligt av en 
gruppmedlem. Detta är en tidskrävande aktivitet som sker över flera workshops och möten.  
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Dokumentera alternativ – Observera att i detta stadium skall alternativ presenteras på en 
schematiskt övergripande nivå. De olika alternativen diskuteras och funktioner presenteras. I 
detta stadium behöver inga ritningar tas fram, förutom de ritningar som hjälper gruppen i 
tankeprocessen och hjälper beställaren att förstå konceptet.

Kalkyl av alternativ – En ungefärlig lönsamhetskalkyl över kostnader och intäkter för 
alternativen. Kalkylen skall hjälpa till i beslutsprocessen över vilka alternativ som skall 
överges och vilka som skall diskuteras vidare. Här sker även en hyresutvecklingsanalys av 
handel. Denna kalkyl är dock väldigt översiktlig. Den framtida hyran ingår i denna kalkyl. 

Presentera alternativ – Arbetet med alternativen sker inte linjärt utan i en kreativ process där 
gruppens presentation av alternativ ofta väcker nya frågor hos beställaren. Dessa nya frågor 
kan ofta leda till nya projektförutsättningar som kan förändra resten av arbetet. Vissa 
alternativ väljs här bort och andra tillkommer. 
Rekommendationen över alternativen bör ske på ett välpresenterat sätt så att även beställare 
med få byggkunskaper kan ta till sig motiveringen. Alla faktorer bör presenteras på ett 
jämförbart sätt, t.ex. som en beslutsmatris (se stycke 3.3)

Välj några alternativ – Här väljer beställaren några alternativ för vidare studier. Samtidigt 
väljs en eller några tekniska lösningar och platser för det framtida projektet. Här är det viktigt 
att gå vidare med få alternativ för en detaljstudie av alternativen. Ofta har nya förutsättningar 
och beställarkrav dykt upp vid det här laget, och en ny diskussion kring tidplan och budget är 
på sin plats. 

Riskanalys – Gör en riskanalys för varje aktuellt alternativ. Riskanalysen bör hantera 
projektet med ett vidare perspektiv kring byggmässiga faktorer, marknadsmässiga frågor, 
politiska beslut och andra aktuella risker. Mynnar ut i ett dokument. 

Detaljdefiniering – Alternativens detaljnivå ökar med tiden. Varje projektmedlem bidrar med 
sin kompetens och kan arbeta ganska självständigt i denna etapp. Vid befintliga byggnader 
kan samordningen vara en av huvudfrågorna. Behöver verksamheter tillfälligt flyttas om? 
Behöver byggnadsstommen förstärkas? 

Kostnader & intäkter – Detta är en viktig aktivitet för det slutgiltiga beslutet över vilket 
alternativ som är mest fördelaktigt.  En kalkyl tas fram där å ena sidan kostnader räknas och å 
andra sidan intäkter. Som kostnader räknas projekterings- och produktionskostnader såväl 
som drift och underhåll under förvaltningsskedet. Uthyrning till butiker utgör den framtida 
inkomsten. Den framtida hyran ingår. 

Översiktsritningar – Beroende på projekt kan 0 – 25 % av alla nödvändiga ritningar tas fram 
här. En övervägning bör ske mellan vad som är en nödvändig nivå och vad som är onödiga 
kostnader för förstudien. För exempelvis handel bör detaljnivån vara hög för presentation vid 
kontakt för uthyrning av butikslokaler. 

Presentera detaljalternativen – Presentera detaljalternativen för byggherren. En dialog sker 
med byggherren kring alternativen och ifall något mer behöver utredas och presenteras. 

Genomförandeplan – Ta fram plan för genomförande av kommande skeden. Följande 
dokument behöver framställas: Huvudtidplan fram till överlämning, etappindelning av 
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objektet, organisationsplan, projekteringstidplan, upphandlingsplan, lov och tillstånd, 
riskanalys och kostnadsplan och budget för byggprojektet.

Förstudiedokumentation – Hittills har många dokument tagits fram som nu sammanställs. 
Nedanstående rubriker är viktiga att ha med i denna sammanställning. 

 Projektmål och prioriteringar: Vad är syftet med byggprojektet och vilka affärsbehov 
föreligger? Vad är målet med projektet och hur ska detta uppnås?

 Kostnadsestimering: Skall även innehålla information om grunder för uppskattningen 
och vilken risknivå som föreligger.

 Ekonomisk analys: Vad är den förväntade vinsten med projektet? Ett optimistiskt, ett 
förväntat, och ett pessimistiskt scenario.

 Alternativ: Vilka alternativ till projektet, byggplatsen, teknik m.m. diskuterades och 
varför valdes det aktuella?

 Framtida skyldigheter och förpliktelser: En sammanställning av framtida förpliktelser 
ifall projektet går igenom. Bland annat: arrenden, licenstaganden och 
långtidssamarbeten med andra företag som påverkas. 

Förstudie-PM – Förstudie-PM är en kortare sammanställning som skall presenteras för 
byggherren och hjälpa denne i det slutgiltiga beslutet. Nedanstående innehåll bör finnas med. 

 Överensstämmelse med affärsplanen: Hur väl klarar alternativet att tillgodose 
affärsbehoven och vilken vinst förväntas? Här bedöms faktorer såsom 
marknadsfrågor, avkastning, marknadsnisch.  

 Riskutvärdering: Resultatet från riskanalysen presenteras här. Risk presenteras i det 
vida perspektivet med rubriker som miljö-, projekterings-, produktions och 
affärsrisker. Metod för projektgenomförande – Alla uppgifter för ett lyckat projekt 
identifieras här. Dessa ska hjälpa till både i det framtida utförandet och i den 
stundande beslutsprocessen. Här finns rubriker såsom WBS, upphandlingsstrategier, 
byggstrategi, ägarmål och grundläggande tidplanering. 

 Arbetsgruppens förslag: Vilket alternativ är enligt förstudiegruppen mest fördelaktigt?

Beslut! – Arbetsgruppen presenterar sina resultat för byggherren både genom 
auktoriseringsdokumentet och genom en muntlig presentation. Byggherren väljer sedan att gå 
vidare med ett alternativ eller lägga ner projektet. Beslut baseras på en avvägning mellan 
risknivå och vinstkalkyl i auktoriseringsdokumentet.

Vertikalt: kompetenskategorier
Beställare – Under förstudien är beställaren som mest aktiv. Denne bör delta som en aktiv 
gruppmedlem. Att verkligen fånga beställarönskemål bäddar vägen för lyckade projekterings-
och produktionsskeden. 

Brukare – Att fånga in brukarönskemål och identifiera vilka andra beslutsfattare som finns 
för projektet är viktigt för ett lyckat projekt. Brukare och intressenter bör därför ha en 
talesperson med i förstudiegruppen. 

Projektledare – Projektledaren är den övergripande samordnaren. Denna person måste sitta 
på erfarenhet kring förstudieskedets organisering och om det aktuella projektets karaktär. 
Denne bör ha tydliga ansvarsområden och vara personlig ansvarsbunden för resultatet. 
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Arkitekt – Arkitektens roll i förstudien är att bidra med sin kunskap vid utformandet av 
byggnadens funktion och framtagande av alternativ. Arkitekten deltar i de arkitektoniska 
utformningarna, vid den kreativa processen i att ta fram olika alternativ, och deltar ofta senare 
i förstudien vid framtagandet cad- och 3d-presentationer. Ibland kan även en konstruktör 
användas för att konkretisera arkitektens utformning innan kalkyl sker. En landskapsarkitekt 
kan behövas beroende på projekt. 

Specialistkonsult – Vare sig det handlar om utformandet av en galleria, ett hotell, eller en 
kontorsbyggnad krävs specialistkonsulter med expertis om den specifika verksamhetens 
marknad. Med hjälp av specialistkonsulten väljs rätt marknadsnisch för verksamheten. 

Förvaltare – Ofta involveras förvaltaren i förstudien. Det kan handla om att bidra med en 
budget över framtida drift- och underhållkostnader. Förvaltaren kan även vara den som är 
ansvarig att utforma och skriva hyreskontrakt för butiker. En förvaltares kompetens är även 
viktig när det gäller utformandet av alternativ, då denne sitter på värdefull kunskap om 
förhållanden och problem associerade med den färdiga driftsatta gallerian.

Tekniska konsulter – Huvudkategorin tekniska konsulter säkerställer den framtida 
byggnadens tekniska prestanda. Deras kompetens är viktig för att värdera olika framtagna 
alternativ för att se vilka som är mer tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Häri räknas 
konsulter med kunskaper i byggnadsteknik, ventilationsteknik, elteknik, brandteknik, akustik 
m.m. Den efterfrågade kompetensen beror på projektet i fråga.

Ekonomi – Förstudier handlar oftast främst om siffror. Vad kostar byggandet? Vad är 
avkastningen? Vad är den ekonomiska potentialen för detta projekt i ett längre perspektiv? 
Oftast är dessa frågor avgörande för ifall förstudien leder till ett byggprojekt eller avslutas.
Huvudkategorin marknad och ekonomi kan vara en grupp som hänger med från 
idéformulerandet innan förstudien. Deras kompetens är särskilt viktigt i början av 
projektutvecklingen. Deras roll minskar under förstudien samtidigt som arkitektens och 
konsulternas roll ökar. Projektutveckling handlar om att precisera vad man vill, synkronisera 
detta med marknaden för att se ifall detta är ekonomiskt genomförbart och sedan 
kommunicera dessa krav till de tekniker och arkitekter som genom förstudien tar fram 
alternativ som håller för grundidén. 

Administration – Förstudien är en kreativ process, som kan vara svår att fånga in. Det ska 
finnas en projektmedlem med rollen som sekreterare, som sköter dokumentationen och
administrationen av projektet. Dokumentation är väldigt viktigt enligt CII för att erbjuda de 
kommande skedena projektering och produktion information. Dessutom kan många projekt 
läggas på is av ekonomiska eller politiska skäl. Då bör tillräckligt med dokumentation finnas 
för att kunna återuppta förstudien i en mer gynnsam tid.  

Miljökonsult – Med allt större krav på byggnaders miljö- och energipåverkan kan en 
miljökonsult vara till stor hjälp.

Andra kategorier – Förutom ovan nämnda kan vissa förstudier behöva förstärkning av en 
byggnadsingenjör, specialistingenjörer av olika slag samt personer med kunskap inom HR, 
juridik, PR, kvalitet och säkerhet.
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Bilaga 3: Intervjumall med frågor

Information till intervjuperson
Den här intervjun sker i halvöppen form vilket betyder att det finns färdiga frågor, men att det 
är den intervjuades resonemang och tankar kring dessa frågor som för samtalet framåt. Tiden 
är 40 minuter, och jag spelar in samtalet för att skriva ner det senare. Många av frågorna är 
medvetet lite vagt utformade för att den intervjuade skall kunna ha fria händer att leda 
samtalet. 

Resultatet kommer att användas i ett examensarbete kring projektledning av förstudieskedet 
som utförs i samarbete med WSP Management. Dina resonemang och erfarenheter kommer 
att utgöra en bidragande del av resultatet för examensarbetet och är därför väldigt viktiga. 
Med förstudier menar jag ett helt skede, med alla de aktiviteter som sker fram tills förstudien 
presenteras och ett beslut skall tas om projektet skall fortsätta in i projektering och 
produktion. Även om många av frågorna rör dina samlade erfarenheter kring projektledning 
av förstudieskedet, är det bra om du främst koncentrerar dig på en eller ett par förstudier. 

Del 1
Syftet med denna del av intervjun är att kunna ta fram modell för planering av förstudier. Jag 
är därför intresserad av resurssättning och aktiviteters relation till hela projektet tidsmässigt 
och beroendemässigt. 

1. Kan du berätta kort om dina tidigare erfarenheter av förstudier? 
2. Hur beskriver du din roll i projektgruppen under en förstudie?
3. Vilka kategorier av medlemmar bestod gruppen av och vilka kompetenser fanns 

representerade i projektgruppen?
4. Vilka aktiviteter deltog du i under förstudien och vad var resultatet?
5. Vilka dokument hade du ansvar för att framta? 
6. Är det möjligt för mig att ta del av tidplaner eller gränsdragningslista från projektet? 

Del 2
Syftet med denna del är att samla projektledarens erfarenhet kring hur en väl utförd förstudie 
ser ut. Frågorna är väldigt vaga för att projektledaren ska kunna prata fritt kring sina 
erfarenheter.

1. Vad anser du vara viktiga faktorer för en lyckad förstudie och hur uppnås dessa?
2. Vad anser du är viktiga fällor att undvika för att uppnå en bra förstudie? 
3. Vad är enligt dig en bra förstudie?
4. Vad är enligt dig en dålig förstudie? 


