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Sammanfattning 
 
Bygga mer, bygga bättre och bygga snabbare är begrepp som fler och fler blir medvetna om. 

Kan man med Construction Management uppnå rätt pris och kvalitet på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt samt främja en hälsosam konkurrens på marknaden? Construction 

Management är en genomförandeform som kan förekomma under olika typer av 

entreprenadformer.  

 

Syftet med den här undersökningen är att ta fram vilka styrkor och svagheter ett CM-projekt 

kan ha och när det kan vara lämpligt att använda. Undersökningen berör dock endast ett 

perspektiv från CM-konsulternas sida vilket innebär att det är avgränsat till att inte ta upp 

entreprenörers och andra aktörers sida.  

 

Metoderna omfattar intervjuer av olika former, dels telefonintervjuer, men även via e-post. 

Respondenterna i intervjuerna har långa livserfarenheter inom byggbranschen och mer 

specifikt inom användandet av CM som en genomförandeform. Intervjusvaren har sedan 

diskuterats och jämförts med den inhämtade data som representeras av litteraturkällor och 

elektroniska källor. En slutats drogs därefter när CM kan vara lönsamt att använda.   

 

Största fördelen med CM är flexibiliteten. Byggherren tar hela ansvaret över projektet men 

har samtidigt en större möjlighet att påverka slutprodukten. Med CM-metoden kan flera 

processer arbetas parallellt och projektet kan således vinna i tid. Genom upphandlingar med 

LOU ökar konkurrens och prissättning pressas. Dessutom har underentreprenörerna och andra 

aktörer en större möjlighet att vara delaktiga. 

 

En slutsats drogs att CM endast är lämplig att använda och fungerar som bäst i stora projekt 

som har tillräckligt med besparingar för att täcka upp alla kostnader som förekommer med 

flera upphandlingar av delentreprenader. 

 

Alla figurer som presenteras är skapta av författarna om inga andra källor anges. 

 
Nyckelord: Construction Management, genomförandeform, entreprenadform, nyttor och 

styrkor, svagheter, upphandlingsform. 

  



 

 

 

Abstract 
 
Build more, build better, and build faster are concepts that more and more people become 

aware of. Can Construction Management (CM) achieve the right price and quality in a time 

and cost-effective way? Construction Management is a form of a project delivery method that 

may occur under different types of construction contracts. 

 

The purpose of this survey is to identify the strengths and weaknesses a CM project can have 

and when it may be suitable to use. The study concerns only one perspective from the CM 

consultants, which means that it is limited to mention contractors and other subcontractors. 

 

Different ways of investigating this study have been through interviews by phone and 

questions have been answered by email. The answers from the participants, who all have long 

experience in the construction industry and CM, was analyzed. The result was then put in 

categories to look presentable.  

 

The biggest advantage of CM is the flexibility. The developer takes full responsibility for the 

project but at the same time has a greater opportunity to be part of the project and influence 

the final product. With the CM method, several processes can be worked in parallel and the 

project can thus win on time. Procurement with the Public Procurement Act (PPA) increases 

competition for contractors and subcontractors and lower the pricing. In addition, 

subcontractors and other actors have a greater opportunity to participate. 

 

One conclusion was that CM is only suitable for use and works best in big projects that have 

enough savings to cover all costs incurred by multiple procurement of subcontractors. 

 

Images presented in this survey are created by the authors if no other sources are mentioned. 

 

Keywords: Construction Management, implementation form, entrepreneurship, benefits and 

strengths, weaknesses, form of procurement. 
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Förord 
 
Vårt examensarbete har pågått under vårterminen 2018 och är en del av 

Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik med arkitektur vid Lunds Tekniska 

Högskola, LTH.  

 

Det har varit lärorikt och gett oss en bra inblick i vad projektledning med CM handlar om.  

 

Vi vill ta denna möjlighet att tacka några som har hjälp oss på vägen. Vår hjälpsamma och 

ständiga handledare Radhlinah Aulin, på avdelningen för Byggproduktion vid LTH, som har 

visat stort stöd och intresse för vårt arbete. 

Vi vill även tacka vår kontaktperson från cm-bolag, Stefan Dahlgren som har möjliggjort och 

underlättat vårt arbete med intervju och tillhandahållit med information om CM samt varit 

kontaktperson till de deltagare som medverkat på intervjuerna. Stort tack för ditt engagemang. 

Slutligen ett tack till alla som medverkat på intervjuer och delat med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter. Utan er hjälp skulle inte denna studie vara möjlig. Tack igen. 

 

Vi hoppas med detta arbete kan bidra till att fler känner till om CM samt en ökad användning 

av det. 

 

Helsingborg, maj 2018 

 

Ali Abdulhamid & Linn Ha 
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1 Inledning 

Under följande kapitel presenteras studiens bakgrund, problemformulering och 

frågeställningar, syftet med undersökningen samt målformuleringar, avgränsningar och 

slutligen dispositionen av rapporten. 

1.1 Bakgrund 

2017 skrevs en artikel av Anna Sjöström för Byggvärlden.se om ökad ekonomisk tillväxt i 

Sverige och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Bostäder, infrastruktur och offentliga 

lokaler såsom förskolor, sjukhus har investeringar ökat med 12 procent. Jessica Löfström, vd 

för ExpanderaMera skriver i artikeln “Sveriges Byggindustrier blundar för problem i 

byggsektorn” på arbetet.se (2018). I artikeln togs det upp hur mindre aktörer i byggbranschen 

drabbas hårdast av den osunda konkurrensen. På en fastighetsmässa i mars 2017 talade CM-

bolagens ordförande, Stefan Dahlgren, om “CM - ett alternativ för ökad konkurrens i 

byggbranschen” skriver Sanna Kesselfors om i byggnyheter.se. I en annan intervju med 

Thomas Andersson för branschkanalen.se (2017)  förklarar Stefan Dahlberg hur CM kan ge 

bättre koll, öka konkurrens och pressa byggkostnader. 

 

Intresset till detta ämne har väckts efter läsning av dessa artiklar och varav ett som berörde ett 

projekt som genomfördes av Forsen med CM-metoden. Artikeln handlade om projektet 

Bergrumsgaraget, Liljeholmen som även har nominerats till Årets Bygge 2017 av tidningen 

Byggindustrin och Svenska Byggtjänst. Nyfikenheten ökades och viljan att veta mer om 

innebörden av CM samt vilka för- och nackdelar som kan finnas vid tillämpning av det. Syftet 

med detta var att försöka sprida lite mer kunskap om hur gynnsamt det kan vara, ur en 

beställarsynpunkt, att använda CM som en genomförandeform.  

 

Projektet Bergrumsgaraget, Liljeholmen vann ROT-priset 2016. ROT-priset är ett pris som 

återkommer årligen för att främja ombyggnationer i Stockholm. Priset ges ut till den 

beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tagit vara på byggnadens attribut och 

kvaliteter och gett den en ny användning på ett välvårdat sätt (Stockholms 

Byggmästareförening, 2016). Projektet genomfördes av Forsen 2013-2015 i Stockholm. 

Forsens uppdrag var projekt- och byggledning (Forsen, 2018). 

 

Några ytterligare exempel på projekt som genomfördes med CM-metoden är om- och 

tillbyggnad av Vasamuseet i Stockholm genomfördes av Forsen 2010-2013. Forsens uppdrag 

var projekteringsledning, projektledning, installationssamordning, upphandling, byggledning 

och miljöledning (Forsen, 2018). Dessutom har Forsen varit med i ett projekt 2008-2014 om 

grundförstärkning och modernisering av Stockholms Centralstation. Forsens uppdrag var 

projekt- och byggledning. Projektet omfattade cirka 1000 Mkr (Forsen, 2018). Forsen var 

även med om ett projekt som genomfördes 2011-2014 vilket var en nybyggnation av 

Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg med ca 2500 moderna arbetsplatser. Forsens 

uppdrag var projekt-, projekterings- och byggledning (Forsen, 2018). På samtliga 

ovannämnda projekt sätts flera punkter gemensamt såsom snabb byggstart, 

projektförutsättningarna och programkrav är oklara eller kan komma att ändras, projekttiden 

är viktigt etc. 



 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera styrkor och möjligheter, svagheter och på vilket sätt 

CM-projekt som genomförandeform är fördelaktigt. Hur beställaren kan få bättre koll och 

pressa byggkostnader.  

 

1.2.1 Målformulering och frågeställning  

Målet med undersökningen är att titta närmare på vilka styrkor och möjligheter kontra 

svagheter det finns med ett CM-projekt genom att besvara följande frågor: 

 

1. Vad är CM? 

2. Vilka styrkor, nyttor och svagheter finns det med CM och när är CM-metoden lämplig 

att använda? 

3. Stämmer teorin med praktiken? 

 

1.4 Avgränsning 

Detta examensarbete är avgränsat och handlar endast om hur CM är som en 

genomförandeform samt vilka styrkor och svagheter det finns med denna metod. Studien har 

endast varit med personer som har haft flera års erfarenheter av att arbeta med CM och främst 

har det varit personer som jobbar inom CM-företagen i Stockholm. Valet av dessa 

respondenter har varit pga. deras långa livserfarenheter inom CM för att komma fram till så 

bra resultat som möjligt. 

Undersökningen behandlar alltså endast konsultföretagens sida och tar inte hänsyn till de 

övriga aktörerna.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1:  

Under detta kapitel presenteras inledningen av rapporten som berör ämnets bakgrund, syfte 

och frågeställning, avgränsning samt dispositionen 

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 2:  

Under detta kapitel presenteras tillvägagångssättet genom bland annat strategi, empiri, de 

intervjuade respondenterna, kritik över metodvalet samt reliabilitet och validitet 

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 3: 

I detta kapitel presenteras historiken av CM, introduktionen av genomförandeformen först i 

Sverige, olika entreprenadformer som kan uppkomma i samband med projekt samt 

tillämpning av CM-metoden och vilka styrkor och svagheter som kan finnas med användning 

av CM. 

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 4: 

Här presenteras respondenternas resultat av intervjuerna 

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 5: 

Under detta kapitel analyseras respondenternas resultat och jämförelser av teorin görs och 

diskuteras. 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 6: 

Under detta kapitel dras slutsatser utifrån diskussionen och eventuella framtida 

forskningsförslag ges. 

___________________________________________________________________________ 

Referenser 

Under detta kapitel presenteras en lista över de olika källmaterial som har använts under 

arbetets gång. 

___________________________________________________________________________  

Bilagor 

Under detta kapitel presenteras bilaga i form av bilder. 

 

  



 

 

 

2 Metod 

Under metodkapitlet framgår tillvägagångssättet i form av blockschema där det sedan erhålls 

en diskussion av vardera delen separat. Det tas även upp empiri och de intervjuade 

respondenterna. Slutligen diskuteras metodkritik samt reliabilitet och validitet.   

 

2.1 Strategi (tillvägagångssätt)  

 
Figur 1. Schematisk strategi över studiens gång  

 
Figuren ovan visar en schematisk strategi över studiens gång. Efter nyfikenhet kontaktades 

handledaren för en diskussion samt ett godkännande av ämnet. Inläsning av ämnet skedde 

samtidigt som målformulering. Planeringsarbetet påbörjades för att genomföra arbetet. 

Intervjuer och analysarbete utfördes och validitet, reliabilitet fastställdes. Sammanställning av 

resultatet rapporterades och presenterades som en läsbar produkt.  

 

Sju stadier i en intervjuundersökning skriver Kvale och Brinkmann (2014) om Tematisering, 

att formulera undersökningens syfte. Andra stadiet skriver de om Planering, att planera 

upplägget av undersökningen. Tredje stadiet handlar om Intervju, som ska genomföras enligt 

en intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2014) hänvisar detta till kapitel 5, 7, 8 och 9 i boken 

“Den kvalitativa forskningsintervjun” skriven av författarna. Fjärde stadiet Utskrift, där 

materialet transkriberas från tal till skrift. Femte stadiet skrivs om Analys, att anpassa valet av 

analysmetod utifrån undersökningens syfte. Sjätte stadiet Verifiering, visar intervjuresultatens 

validitet och reliabilitet. Sista och sjunde stadiet handlar om Rapportering, resultaten 

presenteras med de metodval som utförts.  

 

Arbetet har tre frågeställningar: 

1. Vad är CM? 

2. Vilka styrkor, nyttor och svagheter finns det med CM? 

3. Stämmer teorin med praktiken? 

 

  

  Nyfikenhet 
  Fundera/läsa 

 

 Målformulering 

  
Planera 
intervju   Intervju 

 

 Analys 

 Slutsats 



 

 

 

Den första frågeställningen besvarades med hjälp av litteraturstudier. Den andra frågeställning 

besvarades också med hjälp av litteraturstudier med intervjuer samt dokumentstudier som 

stöd. Med hjälp av resultatet, analyserades och den tredje frågan besvarades.  

 

1 Nyfikenhet 

Projektet Bergrumsgaraget, Liljeholmen har nominerats till Årets Bygge 2017 av tidningen 

Byggindustrin och Svenska Byggtjänst. Projektet genomfördes med ledning av CM-metoden. 

Intresset väcktes och nyfikenhet ökades att vilja veta mer om CM. 

 

2 Fundera/Läsa 

Litteraturstudier påbörjades tidigt eftersom dessa ligger till grund för att kunna besvara 

frågeställningarna. Denna del var exceptionell viktigt för att öka kunskap och en bättre 

förståelse för ämnet. Tidskrifter, artiklar, videoklipp, böcker, olika hemsidor samt 

examensarbete. Information om CM gjorde ingen skillnad på källorna. Samtliga skriver om 

samma sak. Skillnaden ligger i hur stort fokus källorna skriver om i olika delar om CM. Olika 

delar syftar här på till exempel tidsvinst, lönsamhet, ansvarsbegränsningar och så vidare.  

Inläsning av informationen har varit främst författare, journalister, studenter och projektledare 

verksamma inom CM. Varje källa granskades och sammanställdes i en källförteckning. 

Svensson och Starrin (1996) menar i sin bok, Kvalitativa studier i teori och praktik, att 

begreppen reliabilitet och validitet används traditionellt mycket inom den kvantitativa 

forskningen. Genom att använda flera varierande typer av källor ökar trovärdigheten. 

 

3 Målformulering 

Efter införskaffandet av erforderlig teoretisk information diskuterades ett antal 

frågeställningar med handledaren. Dessa frågeställningar leddes till målformulering. Syftet 

med arbetet är att undersöka vilka styrkor och möjligheter kontra svagheter det finns med ett 

CM-projekt. 

 

4 Planera intervju 

Syftet med arbetet är att undersöka vad CM är. Vilka styrkor, möjligheter och svagheter det 

finns med ett CM-projekt samt när det är lämpligt att tillämpa denna metod. För att besvara 

dessa frågeställningar gjordes kvalitativa intervjuer. Denna metod skriver Patel och Davidson 

(2003) lämpar sig bäst i undersökningen där tanken är att ta reda på hur någon 

upplever/uppfattar. Detta påstående backas upp av Hedin (1996). 

 

Här framgår vad respondenterna tycker och tänker om CM. Själva upplägget av intervjun 

påbörjades med allmänna inledande frågor därefter ställdes de centrala frågorna (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2000) (Trost, 2005). Respondenterna kontaktades i första hand via 

email. Därefter bokades tider för intervju per telefon. I Tabell 1 visas information om 

respondenternas bakgrund samt intervjutillfällen. 

 

5 Intervju 

De intervjuade personerna bestod av fyra personer verksamma inom CM. På grund av det 

geografiska avståndet mellan Malmö/Helsingborg och Stockholm utfördes intervjuerna via 

telefon. Frågorna e-mailades till respondenterna i förväg för att ge de en chans att förbereda 

sig inför telefonintervjun. De semi-strukturerade samt ostrukturerade intervjuerna spelades in 

och sedan transkriberades från ljud till text. Denna metod underlättades vid analys av svaren 

från samtliga respondenter. De ostrukturerade intervjuerna gjordes för att få respondenterna 



 

 

 

att känna sig tryggare med svaren. En öppen diskussion kan hållas istället för mer 

specificerade eller detaljerade frågor. Även strukturerade intervju gjordes där ställda frågor 

besvarades på e-mail utan några följdfrågor. 

 

6 Analys 

Samma frågor ställdes till alla respondenter för att underlätta analysarbetet. Frågorna delades 

upp i kategorierna Pris och kvalitet, Tid och lönsamhet, Ansvar och upphandling, Byggstart 

och projektering sist Slutbesiktning och slutresultat. Svaren sorterades efter kategorierna och 

jämfördes med varandra. Frågor med enhetliga svar sammanfattades som ett gemensamt svar. 

Vid differens i svar mellan respondenterna antecknades detta i resultatet.  

 

7 Slutsats 

Sammanfattning av resultatet reflekteras och samtliga punkter i analysen diskuterades. 

Slutsatsen drogs och kopplades till arbetets frågeställningar.  

 

2.2 Empiri 

För att uppnå det önskade resultatet gjordes flera intervjuer med personer inom 

byggbranschen. Respondenterna har en lång arbetslivserfarenhet av att jobba med just CM 

vilket ligger till grund för resultatdelen.  

 

Att intervjua är en dynamisk process där intervjuaren och respondenten producerar kunskap 

genom sin relation (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en semistrukturerad intervju utgår man 

från frågeområden istället för att ställa detaljerade frågor. Genom att ha bredare frågeområden 

kan man föra samtalet mer naturligt. Detta leder bland annat till att respondenten själv får 

styra i vilken ordning olika saker kommer upp (Pettersson & Ulvstig, 2003).  

 

Vanligen utgår man från en mall där specificerade, dock inte detaljerade frågor finns. Genom 

anpassning efter respondentens bakgrund, erfarenhet samt respons kan dessa frågor utvecklas 

eller justeras. Detta medför att svaren som erhålls inte blir identiska och kunskapen som 

produceras blir mycket bredare (Hedin, 1996). 

 

Den strukturerade intervjun har använts vid tillfällen där respondenterna har svarat på 

intervjufrågorna elektroniskt via e-post. Med strukturerad intervju menas att alla frågor är 

bestämda i förväg. Fördelen med denna metod är att det går lätt att jämföra vilka svar som 

erhållits av de olika respondenterna. Det blir lättare att jämföra svaren eftersom det har ställts 

exakt likadana frågor till dem (Academic Work, 2018). 

 

Tredje metoden som har använts har varit ostrukturerad intervju. Denna metod innebär att 

man utgår från att de intervjuade styr samtalet (Academic Work, 2018). Syftet med denna 

metod var att låta respondenten prata fritt utan att känna sig begränsad av specifika eller 

detaljerade frågor. Diskussionen är öppen, men är avgränsad inom kategoriserade områden 

som presenterades under resultatdelen. 

 

2.3 De intervjuade respondenterna 

De intervjuade personernas sysselsättning är idag ganska snarlik varandra men alla har 

varierande arbetslivserfarenheter vilket bidrogs med en bredare förståelse för hur CM 



 

 

 

fungerar i praktiken. I Tabellen presenteras de intervjuade respondenternas 

bakgrund/yrkesroll, intervjudatum, intervjumetod samt erfarenhet inom CM. 

 

Respondenter Yrkesroll/bakgrund Datum Intervjumetod Erfarenhet 

inom CM 
Respondent 1 Ordförande för CM-

bolagen. Har jobbat 

som beställare inom 

CM. Har även jobbat 

inom förvaltning/drift 

och projektledning 

2018-

04-18 

Telefonintervju – 

Semistrukturerad  

Över 30 års 

erfarenhet av 

CM 

Respondent 2 Senior partner och 

KAM 

2018-

04-18 

E-post – 

strukturerad  

35 års 

erfarenhet 

inom 

byggbranschen 

varav 30 år 

inom CM 

Respondent 3 Har tidigare jobbat 

som projektledare, 

inköp/kalkylering, 

avdelningschef, just nu 

senior partner 

2018-

05-04 

Telefonintervju – 

Ostrukturerad  

Cirka 40 år 

inom 

byggbranschen 

varav 35 år 

inom CM 

Respondent 4 Har tidigare jobbat 

inom entreprenadbolag 

och senaste åtta åren 

jobbat med CM-

projekt inom 

inköp/kalkyl/planering 

samt kvalitetsansvarig  

2018-

05-14 

Telefonintervju - 

Ostrukturerad 

Har cirka 40 

års erfarenhet 

inom 

byggbranschen 

varav 8 år 

inom CM 

Tabell över de intervjuade respondenternas bakgrund 

 

2.4 Kritik över metodvalet 

Data som har samlats som underlag för detta examensarbete har hämtats från en del 

varierande källor. Källorna har varit teoretiska och elektroniska. Resultatet hade kunnat 

styrkas med ytterligare källor från t ex engelska artiklar om CM-metoden. Men dessa artiklar 

kan ha en annan vinkel på CM, då förståelsen för hur CM fungerar utanför Sverige är 

begränsad. 

 

De intervjuade respondenternas bakgrund är alla från samma typ av organisation, vilket ger en 

positiv bild av CM. Men nog hade det varit intressant med respondenter som är tidigare 

anställd från CM-företag. Svaren kanske kan ge en mer “rättvisare” och realistiskt bild av 

CM. På grund av få CM-företag, blir svarsfrekvensen låg. Detta hade kunnat kompenseras 

med intervjuer på beställare, som dessutom är fler till antalet.  

 

Den kvalitativa metoden användes, både semistrukturerad, ostrukturerad samt strukturerad 

intervju. Den första intervjun användes en semistrukturerad metod, andra respondenten en 

strukturerad form och tredje samt fjärde intervjun ändrades till ostrukturerad form. Den 

sistnämnda metoden ansågs vara bäst lämpad i denna undersökning. Hade samtliga 



 

 

 

respondenter fått en ostrukturerad form av intervju hade svaren troligtvis kunnat vara 

“fylligare” och mer omfattande. 

 

Genom hela studien har det inte nämnts några fallstudier. Detta beror till stor del på att 

möjligheten att skriva detta arbete med ett CM-företag förbisågs. Hade möjligheten funnits till 

fallstudier skulle detta arbete bättre kunnat visas med flera exempel på hur CM fungerar i 

praktiken. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet  

Validitet avser mätningens relevans i sammanhanget och reliabilitet avser mätningens 

tillförlitlighet. Målet är alltid att sträva efter hög validitet och reliabilitet.  

 

Allmänna principer ur God forskningssed (Stafström, 2017) under kapitel 2.3 skrivs om 

“metoder ska hanteras korrekt och kompetent”. Metoderna syftar till att ge svar på arbetets 

frågeställningar. Om projekt byggs på empiriskt material ska det insamlade data skall 

bearbetas på ett systematiskt och hederligt sätt (Gunnarsson, 2002).  

 

Genom hela arbetet används och analyseras den insamlade informationen från olika källor för 

att öka reliabiliteten. Källorna hämtas från litteratur, artiklar, hemsidor, faktablad, 

forskningsrapporter och andra examensarbeten. Relevansen av informationen från dessa 

källor anses vara hög då dessa skrivs med ämnet i fokus. 

 

Olika grad av reliabilitet och validitet beroende på var, vem och när det skrivs. Elektroniska 

källor valdes då denna källa var lättast att få tag på och oftast lättare för författaren att 

uppdatera informationen. Generell anses litteraturstudier vara av hög reliabilitet. Noggranna 

undersökningar som använts sig av tidigare forskningar som underlag ökar tillförlitligheten 

hos källan (Stafström, 2017). 

 

En kontakt skapades med ordförande för CM-bolag, en förening som skapats av företag som 

är verksamma med CM-projekt. Denna kontakt kom att betyda väldigt mycket i valet av 

respondenter och att intervjuerna har blivit utförda.  Undersökningen baseras på intervjuer 

med respondenter med lång erfarenhet i byggbranschen. Med ca 30 - 35 års erfarenhet av 

byggbranschen anses både hög reliabilitet och validitet. Dessa respondenter är fortfarande 

verksamma inom byggbranschen och kommer från olika företag som sysslar med CM. Valet 

med respondenter från CM-företag är av relevans då en jämförelse mellan teori och praktiken 

är självaste syftet med undersökningen/arbetet. 

  



 

 

 

3 Teori 

3.1 Historik 

Idén med CM kom till i USA efter andra världskriget. Behovet av att återställa och utveckla 

infrastrukturen och byggnader som drabbades under kriget var stort. Särskilt stort fokus lades 

på nybyggnationer av bl.a. sjukhus, skolor, militära anläggningar men även infrastrukturen. 

 

I slutet av 1960-talet var inflationen i USA mycket högre än vad den någonsin hade varit 

tidigare. Effekten av inflationen var betydligt stort för byggherrar inom den offentliga sektorn. 

Kostnaderna för de större projekten ökades okontrollerat vilket blev mycket kostsamt. En 

undersökning genomfördes och fastställde att entreprenörerna var orsaken till de ökade 

priserna. Detta berodde på att entreprenörerna ville ha för mycket betalt genom t ex alltför 

höga anbud. Genom att dela upp entreprenörens projektledningsroll till underentreprenörer 

ges en bättre kontroll över både tid och pengar. 

 

Under början av 1970-talet genomfördes en studie som visade att utförandeformer inom 

offentlig sektor tog entreprenörerna mer än dubbelt så lång tid jämfört med privata sektorn. 

Vilket var även en av orsakerna till varför priserna har stigit så mycket. Den offentliga sektorn 

rekommenderades att lämna sina utförandeformer och istället fokusera på andra tids- och 

kostnadseffektiva former med t.ex. CM-metod (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

CM-metod, Construction Management, innebär att byggherren ger ett uppdrag till ett 

projektledningsföretag som i sin tur kommer att ansvara för projektering (Révai, 2012), 

projekteringsledning, upphandling, kalkyl, samordning, KMA och byggledning (Kreativ 

byggkonsult, 2018). 

 

3.2 Begreppets introduktion i den svenska marknaden 

Idén om CM introducerades först i Sverige under 1960-talet av Åke Larsson och dennes 

företag Åke Larsson Byggare AB som grundades 1963. Det fanns ännu inga entydiga svar på 

om Åke Larsson importerade begreppet CM från 1950-talets USA eller Storbritannien, 

eftersom CM-metoden har använts på olika sätt i Sverige till skillnad från USA. Troligen har 

CM-metoden i USA och Storbritannien varit en grund till introduktionen av begreppet i 

Sverige, eftersom under 1960-talet var situationen i Sverige mycket lik den i USA, med hög 

inflation, höga räntor och ett stort antal byggprojekt med begränsat antal större entreprenörer 

vilket väckte tankarna om att ha en mer utvecklad genomförandeform av byggprojekt 

(Björklund & Henriksson, 2016). 

 

1986 utsågs Åke Larssons företag till Årets tjänsteföretag av Tjänsteförbundet och Dagens 

industri (Sydsvenskan, 2009) med motivationen: “ ... på ett framgångsrikt sätt lyckats skilja ut 

den byggtekniska och administrativa kompetensen från själva byggandet. Ett effektivt 

informations- och styrsystem gör att man kan korta ner projekttiden väsentligt och därmed 

också minska kostnaderna” (DN, 2009). 

 

Denna genomförandeform för projekt byggs på delad entreprenad. Ledningsföretaget som 

jobbar med CM anlitas som en del i byggherrens organisation och hjälper till med allt från 

projektutveckling och kalkyler fram till planering och styrning (CM-bolagen, 2018). 



 

 

 

Det innebär alltså att byggherren anlitar ett CM-företag som planerar och organiserar 

genomförandet av projektet från idé till förvaltning av färdiga slutprodukten (Kreativ 

byggkonsult, 2018). 

 

3.3 Styrning av byggprojekt genom entreprenadformer 

Det finns många olika sätt att styra byggprojekt beroende på valet av entreprenadform. Valet 

av entreprenadform och ersättningsform bestäm huvudsakligen av byggherren. Det är viktigt 

att bestämma redan i tidigt skede hur projektet kommer att styras eftersom 

ansvarsfördelningen skiljer sig från metod till metod. Beslutet av valet är mycket viktigt och 

betydelsefullt för projektets genomförande, byggherrens handlande samt den egna 

organisationen. Nedan presenteras olika typer av entreprenadformer (Révai, 2012). 

 

3.3.1 Totalentreprenad 
I Totalentreprenad har entreprenören ansvar för projektering och byggproduktion. 

Entreprenören har funktionsansvaret och dennes huvuduppgift att uppfylla beställarens krav. 

Det vill säga att entreprenören ansvarar för alla fel som kan tänkas uppstå under projektering 

såväl som utförandet (Byggteknikförlaget, 2018)(Lundgren, 2012). 

 

Totalentreprenören behöver använda dels konsulter som projektörer, bygghantverksföretag 

och kanske till och med externa företag för att uppfylla ansvarskravet. Senare upphandlas 

även underentreprenörer. I ett projekt med totalentreprenad vill beställaren uppnå en så bra 

produkt som möjligt och entreprenören vill uppfylla det samt göra det så billigt som möjligt 

(Révai, 2012). 

 

Nedan presenteras en figur som visar hur organisationen är uppbyggd vid totalentreprenad. 

 
Figur 2. Organisation vid totalentreprenad 

3.3.1.1 Styrd Totalentreprenad  
Den här typen av entreprenad kan ibland förekomma under totalentreprenad. Enligt 

totalentreprenörer strider denna princip mot de grundläggande idéerna med totalentreprenad. 
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Beställarens projektörer projekterar och utför vissa utvalda delar av projekt, sedan överlämnas 

ansvaret till totalentreprenören att utföra resterande uppgifter allt från projektering, 

produktion samt övrigt ansvar. 

 

Normalt har totalentreprenaden funktionsansvaret för både projektering samt utförande av 

arbetena. Detta funktionsansvar gäller inte vid styrd totalentreprenad. Styrd totalentreprenad 

förekommer mest hos vissa byggherrar i samband med bostadsprojekt. Oftast väljs 

totalentreprenad över styrd totalentreprenad då byggherrar saknar den kunskapen och 

erfarenheten som entreprenörer har helt (Révai, 2012). 

 

3.3.2 Delad entreprenad 
I en delad entreprenad upphandlas flera entreprenörer som även blir sidoentreprenörer till 

varandra. Genom denna upphandlingsform får beställaren bättre kontroll över ekonomin och 

ansvarsfördelning mellan de olika entreprenörerna. Beställaren får därmed bättre koll på 

vilken entreprenör som gör vad (Lundgren, 2012). 

 

Beställaren står själv för upphandlingen av de olika entreprenörerna, som t.ex. VVS, bygg, el 

och mark. Även underentreprenörer där specialarbeten krävs 

 

I Figur 3 presenteras en bild över förhållandet samt ansvarsfördelningen mellan de inblandade 

entreprenörerna.  

 

 
Figur 3. Organisation vid Delad entreprenad 

 

3.3.3 Generalentreprenad 
Till skillnad från den delade entreprenaden så är beställarens kontroll och koll över arbeten 

mindre under generalentreprenaden. Detta beror dels på att beställaren upphandlar en 

generalentreprenör som i sin tur upphandlar underentreprenörer. Ansvaret hos beställaren blir 

lite mindre och övergår istället till generalentreprenören (Lundgren, 2012). Fördelen med 

generalentreprenad är bl.a. att beställaren behöver endast ett kontrakt med 

generalentreprenören. Ansvarsfördelningen är tydlig. Beställarens huvuduppgifter blir att 
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anlita konsulter som utför projekteringen, få fram förfrågningsunderlag för anbudsräkning 

samt bygghandlingar för genomförandet. 

 

Projekteringsfel leder i sin tur till en rad negativa konsekvenser som t.ex. 

produktionsstörningar i form av tidsförluster, merkostnader, irritation på arbetsplatsen och i 

vissa fall en sämre slutprodukt. Uppkomsten av projekteringsfel sker ganska ofta i denna 

entreprenadform eftersom det kan dels bero på att projektörerna inte får välgrundade 

handlingar samt att projekteringen forceras fram på kort tid vilket kan påverka projektörernas 

villkor (Révai, 2012). 

 

I Figur 4 visas förhållandet samt ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna för 

generalentreprenad. 

 

 
Figur 4. Organisation vid Generalentreprenad 

 

3.3.3.1 Samordnad generalentreprenad 
Den här typen av entreprenadform är en kombination av både delad- samt generalentreprenad. 

Bygghandlingarna tas fram av beställaren och entreprenadform upphandlas som delad 

entreprenad. Skillnaden blir att ansvaret för samordningen överförs till en av entreprenörerna 

som i de vanligaste fallen blir byggentreprenören. Genomförandet av produktionen utförs som 

generalentreprenad (Révai, 2012). 

 

Det kan skapas en risk med samordnad generalentreprenad till skillnad från den vanliga 

generalentreprenaden då generalentreprenören inte har samma ansvar. Underentreprenörerna 

upphandlas inte av generalentreprenören. Detta kan ledas till risken för ökad 

anbudslämnandet (Byggindustrin, 2017).  

 

3.3.4 Utförandeentreprenad 
Vid tillämpning av utförandeentreprenad så har beställaren ansvar för både projektering och 

upphandling av entreprenören. Entreprenören har därefter ansvaret för utförandet av 

entreprenaden. Dock har inte entreprenören ett funktionsansvar men däremot måste 

utförandearbetena utföras helt enligt bygghandlingarna (Lundgren, 2012). 
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Det ställs väldigt stora krav på beställaren vid framställning av bygghandlingarna. Genom sin 

noggrannhet med utredningen och projekteringen ger hen exakta arbetsuppgifter till 

entreprenören utifrån dessa bygghandlingar (Byggteknikförlaget, 2018). 

 

3.3.5 CM-företagets affärsidé 
Företag som utför sina projekt med hjälp av den så kallade CM-metoden där byggherren 

överlämnar både projekterings- samt produktionsansvaret till ett projektledarföretag. 

Projektledarföretaget har störst ansvar och kan sägas ha en beställarroll i förhållande till 

entreprenörer och projektörer. 

 

CM-metoden är inte en entreprenadform utan en genomförandeform av projekt. Ett sätt att 

styra projekt. CM-företag som har både kunskaper och resurser för att kunna tillämpa denna 

genomförandeform anlitas av beställaren. CM-företaget har ansvar för styrning av projektet, 

samordning mellan entreprenörerna samt upphandling av de inblandade aktörerna. Det brukar 

vanligtvis upphandlas ett stort antal entreprenörer för att utföra produktionen. Nedan 

presenteras en bild över organisationsschema för CM. 

 
Figur 5. Organisationsschema vid Delad entreprenad med CM 

 

CM-metod kan kallas för en mycket delad entreprenad, men kan även kallas för 

utförandeentreprenad eftersom varje entreprenör ansvarar för att ta fram handlingar samt 

lämna anbud. På samma sätt som general- och delad entreprenad förhåller sig 

entreprenörernas utförandeansvar endast till projektledarföretaget. Eftersom upphandlingen av 

entreprenörerna sker mycket successivt så behöver inte projekteringen vara klar snabbt. 

Denna metod gör att man kan börja med produktionen vid mycket tidigare skeden. Detta kan 

leda till kortare produktionstid i stort sett vilket även främjar en betydligt större konkurrens 

eftersom man handlar upp entreprenaden i flera mindre delentreprenader (Révai, 

2012)(Kreativ byggkonsult, 2018). Detta kan däremot skapa en risk eftersom projekteringen 

inte är klar när produktionsfasen börjat, vilket kan leda till svårigheter gällande planeringen 

av helheten på ett säkert sätt (Révai, 2012). 

 



 

 

 

3.4 Tillämpning av CM-metoden i byggprojekt 

CM begreppet står för Construction Management som är en genomförandeform. Med hjälp av 

en extern konsult står CM uttrycket till hjälp för planering, ledning och styrning av 

byggprojekt som vanligtvis genomförs på delad entreprenad.  

 

Det är viktigt att man inte likställer ordet CM med en av entreprenadformerna. Det tillhör 

heller ingen av entreprenadformerna, däremot kan olika entreprenadformer tillhöra ett CM-

projekt som t.ex. utförande-, totalentreprenad eller delad entreprenad. I delad entreprenad kan 

olika genomförandeformer förekomma under ett och samma CM-projekt samtidigt. 

Användningen av dessa delentreprenader blir dock genomförd med samma entreprenadform, 

vanligtvis i form av utförandeentreprenad där avtalsinnehållet sker via AB 04 och konsulterna 

upphandlas med kontraktsformen via ABK 09.  

Inom ett och samma CM-projekt kan det även vara flera olika typer av ersättningsformer. Det 

tillhör alltså inte någon specifik ersättningsform. Alla möjliga ersättningsformer som t.ex. fast 

pris, fasta á-priser, löpande räkning eller löpande räkning med incitament kan förekomma 

under samma CM-projekt (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

3.4.1 Nyttor och styrkor med CM 
Att använda sig av CM-metoden i praktiken kan vara positivt på många olika sätt för både 

beställare, men även andra inblandade aktörer. Det handlar bland annat om tid, ekonomi samt 

hållbarhet i samband med byggnation. CM-metoden bidrar därmed till en mycket högre 

kvalitet vid prissättningen, billigare projekt, bättre genomförande av projekt pga. CM-

företagets erfarenheter samt entreprenörernas specialkompetenser, större möjligheter för 

byggherren att ha koll och kontroll samt påverka slutresultatet, bättre upphandlingar och 

flexibilitet i samband med tid och ekonomi pga. mindre ÄTA-arbeten. Nedan presenteras 

fördelarna var för sig med lite mer förklaring (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

A. Högre kvalitet vid prissättning och upphandling 
CM delas upp i delentreprenader vilket underlättar för entreprenörer att lämna anbud på just 

den delentreprenad som ligger inom entreprenörens kompetens. Om man istället jämför med 

totalentreprenad så brukar beställaren upphandla en totalentreprenör. Totalentreprenören 

måste med hjälp av andra kalkylresurser räkna fram ett anbud för varje del av 

delentreprenaden. Detta skapar såklart en risk men med CM-metoden vet varje 

underentreprenör bäst och exakt hur anbudet för den utförda delen kommer att se ut.  

 

Det är säkrare för beställaren när det inte genomförs via totalentreprenad eftersom beställaren 

inte behöver oroa sig lika mycket om att det har blivit fel beräkningar i någon del vad gäller 

tid eller kostnad (Björklund & Henriksson, 2016)(Forsen, 2018). 

 

B. Bättre upphandlingar 
Med CM-metoden behöver man inte handla upp hela projektet på en samma gång. Projektet 

delas upp i delentreprenader. Med denna metod blir det lättare att upphandla de 

underentreprenörer som endast berör den del som ska utföras. Upphandlingen blir enklare 

samt underentreprenörer kan handlas upp i mycket senare skede.  

 

Denna typ av upphandlingsform anses vara mycket framgångsrikt för både byggherren och 

CM-företaget, eftersom det blir enklare för dem att uppdatera och justera 



 

 

 

förfrågningsunderlaget tack vare upphandlingen av delentreprenader (Björklund & 

Henriksson, 2016). 

 

C. Billigare projekt 
I de flesta större och mer komplexa företag brukar man vanligtvis upphandla en entreprenör 

som tar hand om hela genomförandet samt upphandling av de övriga delentreprenader. Detta 

kan vara negativt då det endast är de större byggbolagen som brukar ha tillräcklig med 

resurser för att lämna anbud. Däremot är uppdelningen av entreprenaden hos CM-företag 

mycket annorlunda. CM-företag brukar dela upp projekt i allt fler mindre delentreprenader. 

Detta är mer positivt ekonomiskt eftersom det finns fler bolag som har kapacitet och 

möjlighet att lämna anbud. Att det finns fler bolag som kan lämna anbud leder bland annat till 

en ökad konkurrens mellan anbudsgivare. Detta leder i sin tur till att anbudssummorna blir 

betydligt lägre och byggherren har då möjligheten att genomföra projektet till en mycket lägre 

kostnad. Till skillnad om entreprenören hade själv stått för hela upphandlingen samt 

lämnandet av anbudet (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

 D. Flexibilitet och tidsvinster 
Möjligheterna att skapa flexibilitet för CM-företag ökar pga. att projekt delas upp i flera 

mindre delentreprenader. Med detta menas t.ex. att delentreprenader går lätt att förflytta 

tidsmässigt om något skulle hända i någon del av projektet.  Med denna metod blir 

flexibiliteten att kunna tidseffektivisera projekt mycket större. 

 

När det talas om flexibilitet i samband med projekt menas det även att projekteringen inte 

behöver vara helt färdig för att kunna påbörja byggandet. Dessutom kan flera olika 

delentreprenader utföra flera delar av produktionen parallellt med varandra. Tidsvinsten blir 

mycket större med användandet av CM som genomförandeform eftersom ÄTA-arbeten blir 

mycket mindre både ekonomiskt och tidsmässigt. Detta beror på att man har tidig byggstart 

och att projektet är uppdelat i flera delentreprenader (Björklund & Henriksson, 2016)(Forsen, 

2018). 

 

E. Större möjlighet att påverka slutresultat  
I de större byggprojekten är det vanligast att en byggentreprenör eller totalentreprenör som är 

ansvarig för genomförandet av projektet, vilket kan leda till att byggherren ger oftast ifrån sig 

en del av kontrollen och makten över slutresultatet (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

Till skillnad från projekt som genomförs med ett CM-företag är möjligheten för byggherren 

att påverka slutresultat mycket större. Med detta menas alltså att istället för att lämna över all 

ansvar endast till en totalentreprenör så kan byggherren genom handlingarna som tas fram av 

ett CM-företag fatta alla viktiga beslut i samband med projektets gång. Dessutom har de 

mindre entreprenörerna mycket större möjligheter att vara delaktiga och påverka projektet 

jämfört med hur det brukar vara under t.ex. ett totalentreprenadstyrt projekt (Björklund & 

Henriksson, 2016). 

 

3.4.2 Svagheter och risker med CM 
Självklart finns det svagheter och risker i ett CM-projekt. Nedan kategoriseras några 

svagheter och risker. CM-företag representerar BH och tar inget ansvar, ekonomiskt eller 

tekniskt, oavsett hur slutprodukten blir. Felansvar uppdelat mellan flera och mindre 

entreprenörer och konsulter kan bli nödvändigt. Gränsdragningsproblematik kring vilken 



 

 

 

entreprenör eller konsult som ansvarar för fel och skador i entreprenaden. Mer komplext i 

garantihanteringen på grund av många aktörer. Byggherrens risk att hamn i personliga 

uppkomna skulder i projektet på grund av de mindre entreprenader kan sakna tillräckligt med 

resurser. Begränsade möjligheter för Byggherren att få kompensation för kostnader som 

uppstår vid försening och forcering. Entreprenörer som är ovana att samarbeta påverkar tids-, 

kostnads- och flexibilitetsvinster. Det krävs ett större projekt för att kunna hantera kostnaden 

för en CM-organisation och sist att nämna beror på ju fler aktörer desto större risk för 

överprövning för Byggherren som går under lagen om offentlig upphandling (Björklund & 

Henriksson, 2016)(Johansson & Westman, 2007). 

 

A. Ansvarsbegränsningar för CM-företaget 
CM-företaget anlitas som konsult med ABK 09. CM-företagets ansvarsbegränsningar 

hänvisas till ABK 09 kap 5 § 1 (Björklund & Henriksson, 2016). Denna paragraf gäller 

vårdslöshet vid uppdragsgenomförandet. CM-företaget företräder BH utan att ta eget 

ekonomiskt eller tekniskt ansvar oavsett hur produkten blir (Johansson & Westman, 2007). 

 

En annan begränsning i CM-företagets ansvar står under ABK 09 kap 5 § 3, att konsultens 

totala skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad till 120 prisbasbelopp, om parterna 

inte har avtalat om något annat. I ett större projekt kan skador som uppstår på grund av CM-

företaget, leda till större belopp än det begränsade pbb (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

B. Ansvarsbegränsningar vid projekteringsfel  
BH kan upphandla konsulter för projekteringen på egen hand utan CM-företaget. Med 

standardavtal enligt ABK 09 tar BH det fulla ansvaret vid projekteringsfel. Upphandling av 

delentreprenader sker löpande under produktionstiden. Projekteringen behöver således inte 

vara klar innan byggstart (Björklund & Henriksson, 2007)(Johansson & Westman, 2007). 

Detta innebär att projekteringen sker löpande och projektet kan behövas fler konsulter än man 

har tänkt sig. 

 

Konsulter som anlitas för projektering i ett CM-projekt följer samma föreskrifter med ABK 

09 som standardavtal. Till skillnad från en totalentreprenör som har ett större ansvar för fel 

vid utförda projektering och svarar även för följdskador som uppstår som orsakas av 

projekteringen (Johansson & Westman, 2007). 

 

C. Fel vid ansvarsfördelning 
Ju fler delentreprenader i ett projekt desto större problem att dra gränsen kring vilken 

entreprenör eller konsult som är ansvarig för fel och/eller skador (Björklund och Henriksson, 

2016). Det kan handla om ett utförandefel orsakad av entreprenören, eller ett projekteringsfel 

där en konsult ska hållas ansvarig eller en kombination av dessa typer av fel (Björklund och 

Henriksson, 2016). 

 

Oklarheter i fråga om fel och skador skapas svårigheter för BH att fastställa vem 

reklamationen ska ställas till. Detta hänvisas i en artikel i Byggindustrin (2013) skriven av 

Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms BF.  

 

D. Ekonomisk osäkerhet  
I ett CM-projekt handlas mindre entreprenader och konsulter. Denna metod medför en större 

risk för BH om entreprenörerna inte har de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra 



 

 

 

projektet. Skulle det uppstå problem för entreprenören eller konsulten under projektet kan det 

leda till obestånd. 

 

Enligt föreskrifter i AB 04 kap. 6 § 21 är entreprenören skyldig att ställa säkerhet med ett 

belopp som motsvarar tio procent av kontraktssumman och fem procent i fem år efter 

entreprenadens godkännande. Denna begränsning lämnar en viss osäkerhet om det räcker för 

att täcka de kostnader som uppstår för ett stort projekt. En annan faktor kan vara att 

entreprenören hamnar själv i obestånd och leder till en ökad risk för BH ekonomiskt 

(Björklund & Henriksson, 2016). 

 

E. Begränsad kompensationsmöjlighet för BH vid förseningar 
Med flera delentreprenörer är det svårt för BH att avtala om förseningsviten. Om en 

entreprenör blir försenad och BH måste forcera ett antal sidoentreprenader, räcker inte 

vitesbeloppet från den orsakade entreprenören till för att täcka de kostnader som forceringen 

medför (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

F. Ansvar efter slutbesiktning 
Efter slutbesiktningen är gjord, godkänd och samtlig fel åtgärdade upphör CM-företagets 

uppdrag att gälla. Ansvarstiden är giltig i 10 år. Den stora utmaningen för BH efter denna 

process är att hålla koll på vilken entreprenör eller konsult som en reklamation eller ett krav 

ska ställas mot. 

 

“Det är svårare att samordna många entreprenader än få”. Delentreprenörerna kan slutföra 

sina arbeten vid olika tidpunkter, garantin får då olika sluttider (Johansson & Westman, 

2007). 

 

G. Ovana att samarbeta mellan entreprenörer/konsulter 
Eftersom beställaren handlar upp entreprenörer och konsulter oberoende av varandra kan 

tidigare samarbete med varandra saknas. Att inte förstå eller känna till varandras arbetssätt 

kan leda till problem i projektet, som kan påverka tids-, kostnads- och flexibilitetsvinster.  

Beställaren kan till viss del överlåta CM-företaget att hjälpa till med upphandling av 

delentreprenörer och här kan CM-företaget välja entreprenörer som har tidigare samarbetat 

med varandra. Men för en offentlig beställare blir detta svårt eftersom beställaren måste följa 

lagen om offentlig upphandling (LOU) (Björklund & Henriksson, 2016). 

 

H. Kostnader för CM-organisation 
“För att undvika att ta ut besparingar som kan uppnås genom uppdelning av entreprenaden i 

delentreprenader krävs en minsta storlek på projektet. I annat fall riskerar fördelarna med den 

valda genomförandeformen att bli väsentligen färre än nackdelarna” skriver Björklund och 

Henriksson (2016). Författarna menar här att uppdelning av mindre och flera entreprenader är 

kostsamt. För att projektet ska vara lönsam att driva med CM-metoden bör det finnas 

tillräckligt med pengar för dessa kostnader. Johansson och Westman (2007) påstår samma 

sak, ett projekt blir lönsamt att driva när projektvärdet överstiger tio till femton miljoner 

kronor.  

 

I. Teknikutveckling 
Om projektet innefattar teknikutveckling är CM inte lämpligt att använda (Johansson & 

Westman, 2007). Projektet bör använda sig utav kända och beprövade tekniska lösningar. 



 

 

 

Detta påstående backas upp av Björklund och Henriksson (2016), som menar att det är oftast 

de stora entreprenörerna som har ekonomisk möjlighet att satsa på tekniska utvecklingar som 

leder till kvalitets- och kostnadsmässigt intressanta lösningar för kunderna. CM som koncept 

är att handla upp mindre entreprenörer och dessa har oftast små vinstmarginaler som inte 

tillåter några riskfyllda framtidssatsningar. 

 

3.4.2.1 Specialfall med överprövningsrisker 
 
Risken för överprövning finns alltid vid alla typer av upphandlingar. Denna del av processen 

kan innebära stora merkostnader för BH, inte bara ekonomiskt men även tidsmässigt. Långa 

handläggningstider innebär försenad byggstart. Under tiden som överprövning pågår kan BH 

inte teckna avtal med den utvalda entreprenören (Hane och Fläring, 2016). Författarna skriver 

vidare i samma artikel att direkta merkostnader kan röra sig om 50 miljoner kronor för ett 

projektvärde runt 1,5 miljarder kronor. 

 

Inom den offentliga sektorn handlas entreprenader upp enligt LOU. Detta medför en ökad risk 

för överprövning för BH då antalet kontrakt ökar (Björklund & Henriksson, 2016).  



 

 

 

4 Resultat  

Utförda intervjuer, skriftliga som muntliga, ligger som underlag för resultatet. Fyra intervjuer 

genomfördes med representanter från olika organisationer inom Construction Management. 

Huvudsakligen är dessa respondenter från aktuella och yrkesverksamma inom CM-företag. 

De intervjuade respondenterna kommer från företagen Forsen, Ebab, Projektbyrån samt 

branschföreningen för Construction Management, CM-bolagen. Frågor som ställdes under 

intervjun syftar till att undersöka vilken uppfattning respondenterna har om CM. Hur 

uppfattningen är i praktiken jämfört med teorin. Denna uppfattning baseras på 

respondenternas erfarenheter samt åsikter. Eftersom respondenterna är positiva till CM är 

svaren genomgående positiva med samma synsätt. Varför en samlad bild har presenterats 

under de kategorier som frågorna syftade till att undersöka. Respektive respondents citat är 

tydligt utmarkerade. 

 

4.1 Pris och kvalitet 

 
Respondenternas svar gällande pris och kvalitet överensstämmer med varandra där konceptet 

som CM levererar är att kunna handla upp olika delentreprenader istället för en enda 

totalentreprenad. Det är en stor fördel att fler kan lämna anbud. På så vis uppstår konkurrens 

och pris kan pressas. Påslaget som totalentreprenaden har slipper BH när ett CM-företag 

anlitas i byggherrens organisation. Generellt blir projektkostnaden ca 10-15% lägre för BH, 

tillägger respondent 4. 

 

Val av kvalitet bestäms utifrån hur mycket tid, energi och pengar beställaren vill lägga på 

projektet. BH har totala ansvaret och har möjlighet att styra och påverka projektet. Kvalitet 

blir som BH vill ha. Respondent 3 förklarar att kvalitet stärks när beställaren anlitar en CM-

konsult i sin organisation. 

 
“Skillnaden är att man inte riktigt har en total- eller generalentreprenör utan att kort och gott 

kapa ett led, bygger egen regi. Det kan vara svårt att t.ex. få tag i installationsentreprenad så 

därför kan det vara bra att dela upp det i delentreprenader och på så sätt få fler att lämna 

anbud. Man delar upp det egentligen i delentreprenader för att få bättre pris, kvalitet och 

större påverkan” (Respondent 1) 

 

“CM-konsultens uppgifter är bland annat projekt- och byggledning. Dessutom har man 

ansvar att upphandla, till skillnad från andra har vi inte några påslag. Den kostnaden 

försvinner. Allt är egentligen som general- eller totalentreprenad men ca 10 % billigare” 

(Respondent 3) 

 

“Man kan välja att optimera kvaliteten respektive upphandling i det skede man är i. Men 

egentligen så ska inte kvaliteten påverkas på det sättet utan däremot kan man dra senare 

beslut och även om det då finns vissa moment som man vill höja kvaliteten på så kan man 

göra det” (Respondent 4) 



 

 

 

 

4.2 Tid och lönsamhet 

 
Största fördelen med CM menar respondenterna är att beslut kan fattas sent och flera 

parallella processer kan skötas samtidigt. Vilket innebär att projektering kan göras med övriga 

delar under tiden som man grundlägger. Respondent 2 tycker att tidsvinsten mot alla 

traditionella entreprenadformer är mycket stor. Med andra ord genom att hålla parallella 

processer sparar man tid.  

Alla respondenter menar att lönsamheten ligger i upphandling av flera delentreprenader och 

tar bort totalentreprenörens påslag. En CM-konsult har inget incitament för att projektet ska få 

mer extra kostnader, vilket en general- eller totalentreprenör har för att tjäna extra pengar på 

tilläggsarbeten. 

 

Respondent 3 förklarar att det tar väldigt många timmar att projektera och upphandla, kan 

omfatta ca 50-100 timmar. Därför blir ett projekt lönsamt om projektets värde överstiger 30-

40 miljoner kronor.  

 

Respondent 4 vill inte dra någon gräns för lönsamheten. Projekten idag är stora och 

komplexa, handlar om ett par hundra miljoner kronor. Menar istället att CM-företaget går 

efter vad beställaren vill ha.  

 

“När man bygger så vet man oftast vart man ska börja och vart man ska landa, men vägen 

vet man inte hur det kommer att bli. I komplexa projekt passar CM-företag in utmärkt. Ett 

exempel på det är Stockholm Centralen. Man visste i början att stationen håller på att sjunka. 

Då passade CM in bra med att fatta beslut. 

 

Vet man exakt vad som ska göras så spelar det ingen roll om det är CM eller inte, men oftast 

vet man inte hur det kan se ut på vägen. Men ett projekt som ska utföras med CM är lönsamt 

om projektet överstiger 10 miljoner kronor” (Respondent 1) 

 

4.3 Ansvar och upphandling 

 
Upphandling av entreprenader sker på samma sätt som andra upphandlingar är samtliga 

respondenter överens om. Respondent 4 tycker inte att antalet delentreprenörer är fler än när 

större företag handlar upp UE. Antalsmässigt är det lika mycket. Respondenterna menar 

vidare att CM ger BH en möjlighet att bygga sin egen regi. CM-företaget anlitas som 

konsulter enligt ABK 09 som en del av organisationen och arbetar tillsammans med 

beställaren. Varje delentreprenad handlas upp enligt LOU och en överprövningsrisk finns 

alltid. Respondenternas gemensamma uppfattning om klara och tydliga kriterier måste därför 

tillhandahållas. Nackdelen med ett CM-projekt är det fulla ansvaret BH åtar sig. Ju större 

ansvar desto större risktagande. Nästan i samtliga fall rekommenderas ett försäkringsskydd 

för projekt överstigande 30 - 40 miljoner kronor, som ger BH en trygghet. Citatet nedan 

styrker denna uppfattning vid frågan om trygghet för BH. 

 

“Ja, men man har ju inte någon general- eller totalentreprenör att peka på eller skylla på 

utan man tar ju själv ansvaret som beställare, men då kan man komplettera med en sådan 



 

 

 

försäkring som bland annat tar hand om eventuella intäktsbortfall om det blir något problem 

med översvämning eller dylikt” (Respondent 1) 

 

“Ju fler delentreprenörer det finns, desto större problem. Denna försäkring blir bra just där 

eftersom den funkar som en paraplyförsäkring för allting. Den skyddar beställaren vid glapp 

osv” (Respondent 3) 

 

“Hela poängen med vår upphandling är egentligen att vi handlar upp i kundens namn, men 

vad gäller antalet upphandlingar är skillnaden marginellt i det här läget” (Respondent 4) 

 

4.4 Byggstart och projektering 

 
Förutsättningar för en tidigare byggstart skapas när projektet kan hålla flera processer 

parallella. Effektivitet i byggprocessen gör att projekttiden minskas enligt alla respondenterna. 

 

“Det är viktigt att man har de större detaljerna redan från början, som t ex stomme, grund 

osv. De mindre detaljerna kan tillkomma senare” (Respondent 3) 

 

Någon större skillnad gällande projektering utförandemässigt mellan traditionella och CM-

projekt finns inte, men enligt respondenterna bör uppdelning av projekteringen i de olika 

delentreprenaderna uppmärksammas och anpassas efter dessa. Detta påpekar Respondent 2. 

Respondent 4 tycker att projektering handlar om en viss mognad sak. Med erfarenhet kan 

projektering hanteras med större säkerhet. Följande citat från Respondent 4: 

 

“När vi vågar projektera innan vi handlat upp allt så att vi uppfyller kundens behov så gör 

det att vi kan anpassa oss” 

 

4.5 Slutbesiktning och slutresultat 

 
Slutresultatet beror helt på hur mycket tid, energi och pengar BH vill lägga på projektet. Som 

respondent 1 svarade “beroende på hur BH vill att projektet ska landa”. Med CM kan BH 

bestämma, styra och påverka beslut från start till mål. Genom att samarbeta med flera och 

mindre delentreprenader har dessa större möjlighet att bidra med sitt engagemang till 

projektet. Benägenheten och viljan att uppfylla beställarens krav är också större. Detta svar 

bekräftas av de övriga respondenterna. 

 

Slutbesiktningen fungerar på samma vis oavsett om projektet har genomförts med CM eller 

annan form menar respondent 3. Respondenterna tycker att risker finns alltid i alla projekt. 

Genom bra planering, kommunikation osv kan man minimera riskerna. Hanteringen av 

slutbesiktningen kan vara omständligt då hänsyn måste ses över för samtliga 

delentreprenader. Detta innebär ett fokus på tidsplanering och engagemang från CM-

konsulten förklarade respondent 1. Vid frågan om problem ofta uppstår vid slutbesiktningen, 

svarar respondenterna: 

 

“Nej, jag tycker inte. Jag tycker tvärtom. Eftersom vid slutbesiktning så är CM-konsulten med 

och har väldigt mycket kunskap vilket hjälper till med att följa upp det som dyker upp sen i så 

fall” 



 

 

 

 

“Jag har själv ingen uppfattning av att det har uppstått stora saker bara för att det är just 

utfört med CM-företag. Det finns ett exempel på ett projekt där det lite av teglet började 

lossna efter 5 år, vilket var under garantitiden och då har den här beställaren fått tag i CM-

företaget som hade utfört det och vi har då löst problemet. Sådana problem kan hända med 

vilka företag eller entreprenadformer som helst egentligen. Inte just för att det utförts med 

CM” (Respondent 3) 

 

“Nej jag har aldrig varit med om att CM-företag står för åtgärder för något som ska behöva 

göras i efterhand. Däremot är det som vi kan göra, precis som en entreprenadform, att vi kan 

åta oss att rätta till de fel som blir, antingen gratis eller tar betalt” (Respondent 4) 

  



 

 

 

5 Analys och diskussion  

Resultatet från föregående avsnitt analyseras och diskuteras i detta kapitel. Kategorierna 

delas in i pris och kvalitet, tid och lönsamhet, ansvar och upphandling, byggstart och 

projektering och slutbesiktning och slutresultat. Svaren analyseras och jämförs med inhämtad 

data. Utifrån detta görs en reflektion.  

 

5.1 Pris och kvalitet 

 
Uppdelningen av entreprenaden i delentreprenader är mycket bättre ur pris- och 

kvalitetssynpunkt. Med tanke på att varje underentreprenör vet bäst och exakt hur anbudet för 

den utförda delen kommer att se ut. Med detta menar Björklund & Henriksson (2016) att det 

är lättare när anbud ska lämnas vilket även styrks av Forsen (2018).  

 

Björklund & Henriksson (2016) påpekar också att det finns fler bolag som har kapacitet och 

möjlighet att lämna anbud. Ju fler bolag det finns att lämna anbud desto mer ökar 

konkurrensen mellan anbudsgivare. Detta leder till att möjligheten för BH att genomföra 

projekt till lägre pris blir högre. 

 

Respondenternas svar om pris och kvalitet är enhetliga. De är alla överens om att det kostar 

mindre för BH om ett CM-företag anlitas. Generellt ligger CM-företagets arvode på ca 10 - 15 

% lägre än totalentreprenadens påslag. CM-metoden bygger på delad entreprenad. Med denna 

typ av utförandeform menar respondenterna att beställaren har större möjlighet att påverka 

projektet. Kvalitet bestäms utifrån hur mycket tid, energi och pengar beställaren vill lägga på 

projektet. 

 
Till skillnad från totalentreprenad saknar CM-företag incitament. Det beror på att CM-

företaget anlitas som en egen regi i byggherrens organisation. Konsulterna arbetar med och 

för BH. Tilliten och tryggheten måste finnas mellan BH och konsulterna men för att driva ett 

framgångsrikt projekt krävs troligtvis en stor kunskap från beställarens sida.  

 

Upphandling av delentreprenader innebär ökad konkurrens då fler är behöriga. Nackdelen 

med upphandlingar enligt LOU kan påverka kvalitet, främst på grund av de mindre 

delentreprenaderna kanske saknar både resurser och kunskaper för ett komplext projekt. För 

att undvika missförstånd krävs att konsulterna är noga med tydliga kriterier i anbudsförfrågan. 

 

5.2 Tid & Lönsamhet 

 
Enligt Forsen (2018) är uppdelningen av projekt i delentreprenader mycket positivt både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Detta backas även upp av Björklund & Henriksson (2016) som 

även förklarar att delentreprenaderna lättare kan förflyttas tidsmässigt. Tidsvinsten blir 

dessutom mycket större med tanke på att man redan i tidigt skede påbörjar byggandet.  

 

Enligt Westman (2007) och Björklund & Henriksson (2016) är det inte lönsamt att utföra 

projekt med CM om projektvärdet understiger 10-15 miljoner kronor. Detta förklaras enligt 

Björklund & Henriksson (2016) på sådan sätt att man undviker att ta ut besparingarna. Dessa 



 

 

 

besparingar uppnås genom uppdelningen av projektet i delentreprenader. För att detta ska 

uppnås krävs en minsta storlek på projektet. Däremot tycks det enligt Björklund & 

Henriksson (2016) finnas en ekonomisk osäkerhet i CM-projekt med tanke på att 

upphandlingen sker i delentreprenader. Detta medför en större risk för BH om entreprenörerna 

inte har tillräckligt med resurser för att kunna genomföra projektet.  

 

För att försöka minimera denna risk tycks det enligt Temabygg (2014) vara bäst att teckna en 

projektförsäkring. På det sättet känner beställaren sig mycket tryggare och entreprenörerna 

slipper ha egna försäkringar. Detta medför även att anbud kan lämnas till ett lägre pris och 

färre uppkomst av tvister och oklarheter. Enligt Björklund & Henriksson (2016) kan det på 

samma sätt tecknas en annan försäkring avseende forceringskostnader. Ersättning kan dock 

endast tas ut om förseningen har orsakat av en skada som är ersättningsgill (t.ex. en skada på 

entreprenaden som täcks av allrisk- eller ansvarsförsäkringen innebär att BH kan få en viss 

ersättning om färdigställandet försenas). Men om förseningen beror på bristande samordning 

eller ÄTA-arbeten gäller inte försäkringen. En annan lösning till den ekonomiska osäkerheten 

föreslås enligt Björklund & Henriksson (2016) att BH ska ställa högra krav vid upphandling. 

Kraven ställs på entreprenörernas och konsulternas ekonomiska möjligheter att bära projektet.  

 

Respondenterna är överens om att CM-metodens största fördelar är att beslut kan fattas sent 

samt att flera parallella processer kan skötas samtidigt. Denna metod lämpar sig bäst i de 

projekt där man inte vet hur man ska gå tillväga för att nå slutprodukten. När det gäller 

lönsamheten är svaren varierande hos respondenterna. En respondent menar att projektet blir 

lönsamt att driva när projektvärdet överstiger 10 -15 miljoner kronor. En annan respondent 

menar att den siffran rör sig om 30 -40 miljoner kronor realistiskt. En tredje respondent vill 

inte yttra sig om en siffra och menar att de projekt som drivs idag är stora och komplexa. Som 

konsult vill han istället gå efter vad beställaren vill ha. 

 

Projektering tar tid, framförallt tar det oftast lång tid att komma i gång. Genom att dela upp 

processer i olika delar kan byggandet starta tidigare samtidigt som en annan del projekteras. 

Flexibiliteten är troligtvis den största fördelen med ett CM-projekt. Det krävs ett stort 

engagemang från konsulten att hålla koll på tidplanen och ständigt vara uppdaterad annars kan 

det med stor sannolikhet fallera i tidseffektiviteten. 

 

Lönsamheten är en fråga som mer hör ihop med beställaren. Hur lönsam hen vill driva ett 

projekt. Men kostnaderna bör hållas i schack när denna typ av genomförandeform kräver flera 

upphandlingsprocesser. En kostnad som inte alltid små projekt har tillräckligt med 

besparingar till. 

  

5.3 Ansvar & upphandling 

 
Björklund & Henriksson (2016) nämner att det som är ganska bra vad gäller upphandlingar är 

att CM-företag inte behöver upphandla hela projektet på en och samma gång. De menar alltså 

att uppdelningen i delentreprenader gör det lättare att enbart upphandla de UE som endast 

berör den del som ska utföras. Det tycks därför inte vara nödvändigt att redan i förväg 

upphandla UE som kommer att delta i mycket senare skeden. Vid jämförelse med 

upphandling av totalentreprenör tycker Forsen (2018) att det skapas en risk vid lämnande av 

anbud. Med detta menas att totalentreprenören måste med hjälp av andra kalkylresurser räkna 

fram ett anbud för varje del av delentreprenaden.  

 



 

 

 

Enligt Sahlin (2013) och Björklund & Henriksson (2016) kan det dessutom uppstå fel vid 

ansvarsfördelningen. Med detta menar de att ju fler delentreprenader det finns i ett projekt 

desto större problem kan uppstå. Detta beror på att det blir svårare att dra gränsen kring vilken 

entreprenör eller konsult som är ansvarig för fel och/eller skador. Sahlin (2013) menar att 

oklarheter kan uppstå i fråga om fel och skador vilket skapar svårigheter för BH att fastställa 

vem reklamationen ska ställas till.  

 

Det kan enligt Johansson & Westman (2007) samt Björklund & Henriksson (2016) även 

finnas en ansvarsbegränsning för CM-företaget när det gäller skadestånd. Det anges enligt 

ABK 09 kap 5§3 att skadeståndsskyldigheten kan vara begränsad upp till 120 pbb. Detta 

gäller endast om parterna inte har avtalat om något annat. Men Björklund & Henriksson 

(2016) skriver vidare att detta kan leda till stora kostnader orsakade av skador vid mycket 

större projekt.  

 

Ett gemensamt synsätt har samtliga respondenter om ansvar och upphandling. De menar att 

upphandling sker på samma sätt som andra upphandlingar. Antalet upphandlade 

delentreprenörer är ungefär lika många när stora företag handlar upp som i ett CM-projekt. 

Upphandling med LOU kan innebära överprövningsrisk. För att undvika eller minimera denna 

risk bör klara och tydliga kriterier vid upphandling noga presenteras för anbudslämnare tycker 

respondenterna. Ansvarsmässigt har beställaren det övergripande ansvaret i ett CM-projekt. 

Samtliga respondenter rekommenderar alltid beställaren en trygghet i form av ett 

försäkringsskydd.  

 

Att kunna projektera och handla upp entreprenader i etapper har CM som ett stort argument. 

Skillnaden mellan privat och offentliga upphandlingar är LOU. CM möjliggör fler och mindre 

entreprenader att delta i anbudsförfrågning. Fler anbudsförfrågningar kan innebära ökad risk 

för överprövning. Att beställaren har möjlighet att handla upp entreprenader själv skapar ett 

stort ansvar. Detta tas med hänsyn till i frågan om kostnader i projektet. Istället för att anlita 

totalentreprenad för samtliga upphandlingar av delentreprenader sparar beställaren ett påslag 

som totalentreprenaden har. Förvisso handlas delentreprenader upp i etapper men möjlighet 

att kunna låta en entreprenör att utföra flera arbetsmoment i projektet kan tänkas vara ett 

alternativ till minskat antal upphandlingar. Försäkringsskyddet som samtliga CM-företag 

erbjuder beställaren verkar vara ytterst viktigt och praktiskt i fråga om trygghet och 

tidsmässigt. Med många entreprenader är det många gånger svårt att samordna arbetet. 

Beställaren vill inte stanna upp ett projekt om hinder och oväntade kostnader uppstår vilket 

kan innebära tvist och rättegång. Försäkringen används i ett sådant läge och lämnar 

beställaren en ersättning för att forcera projektet och hindret prövas i ett senare skede. 

 

5.4 Byggstart & projektering 

 
Enligt Kreativ byggkonsult (2018) behöver inte projekteringen vara helt klar, då upphandling 

av entreprenörer handlas upp successivt, för att kunna börja bygga. Med detta menar även 

Révai (2012) att produktionen kan påbörjas vid mycket tidigare skeden i jämförelse med de 

traditionella byggsätten. Tidigare byggstart innebär kortare produktionstid vilket även främjar 

en större konkurrens då projektet delas upp i delentreprenader.  Risken för försenad byggstart 

kan uppstå vid alla typer av upphandlingar. Med CM finns det enligt Hane & Fläring (2016) 

en överprövningsrisk för BH. Denna typ av risk kan innebära stora merkostnader, inte bara 

ekonomiskt men även tidsmässigt. Hane & Fläring (2016) skriver vidare att när det uppstår 



 

 

 

längre handläggningstider kan det innebära en försenad byggstart. BH kan inte teckna avtal 

med de utvalda entreprenörer samtidigt som överprövning pågår.  

 

Alla respondenter håller med om att byggstart kan ske tidigt i ett projekt då flera processer 

kan arbetas parallella. Men respondenterna sätter olika fokus på projekteringsfrågan. 

Respondent 3 tycker att projektering bör ha en klar bild över helheten redan från början men 

detaljerna kan komma att projekteras senare. Med erfarenhet kan projektering planeras med 

säkerhet och lättare anpassa uppdelning av projekteringen i de olika delentreprenaderna säger 

de övriga respondenterna. 

 

Tidsvinsten i byggstart beror mycket på att allt inte behöver projekteras klart innan byggstart. 

Detta gör CM till CM. Under tiden som t ex schaktning sker kan ett annat arbetsmoment 

projekteras vilket sparar väldigt mycket tid. Sedan är det ganska givet att uppdelning av 

projektering lättare kan anpassas ju mer erfarenhet en CM-konsult har. Dessutom kan arbetet 

med projekteringsledning underlättas ju större resurser ett CM-företag har. 

 

5.5 Slutbesiktning & slutresultat 

 
CM-företag har som ansvar enligt Révai (2012) och Kreativ byggkonsult (2018) ansvar för 

styrning av projektet, samordning mellan entreprenörerna samt upphandling av de övriga 

aktörerna. I de större byggprojekten finns det enligt Björklund & Henriksson (2016) oftast en 

total- eller generalentreprenör som är ansvarig för genomförandet av projektet. Detta bidrar 

till att byggherrens möjlighet att påverka slutresultatet. 

 

Enligt Björklund & Henriksson (2016) är möjligheten större att påverka slutresultatet i ett 

CM-företag. BH är delaktig i alla beslut. De mindre entreprenörerna har mycket större 

möjligheter att vara med och påverka slutresultatet jämfört med t.ex. totalentreprenad-styrt 

projekt. Enligt Johansson & Westman (2007) kan problem vad gäller ansvar efter 

slutbesiktning uppstå. Olika entreprenader har olika avslut på arbetsmoment. Det kan vara 

svårt för att BH efter slutbesiktningen att hålla koll på vilken entreprenör eller konsult som en 

reklamation eller ett krav ska ställas mot, då ansvarstiden är på 10 år. CM-företagets uppdrag 

upphör när slutbesiktningen är gjord och godkänd Björklund & Henriksson (2016).  

 

Med CM kan BH bestämma, styra och påverka beslut från start till mål. Det handlar om hur 

mycket tid, energi och pengar BH vill lägga på projektet. Mindre delentreprenörer har 

möjlighet att bidra med större engagemang till projektet. Vid slutbesiktning krävs bra 

planering och god kommunikation som med alla projekt. Med så många delentreprenader i ett 

CM-projekt kan vara omständligt men fokus måste ligga på tidsplaneringen visar resultatet av 

undersökningen. 

 

Ju mer engagemang ett projekt får desto närmare kan beställaren nå idealslutprodukten. 

Beställarens engagemang är given i ett sådant projekt där hela ansvaret faller på beställaren. 

Som tidigare nämnts saknar CM-konsulterna incitament. De anlitas som egen regi i 

byggherrens organisation och arbetar med och för beställaren. Viktigt för CM att inte förkasta 

förtroendet som har fått uppdraget att vara delaktig i ett projekt. Inte minst för alla potentiella 

framtida projektuppdrag med samma beställare. Delentreprenörerna kan tänkas vara mer 

positiv till CM, eftersom anbuds- och upphandlingsförfarande regleras av LOU. Detta bidrar 

till en viss trygghet då de vet hur beslutsregler och bedömningskriterier går till. Transparens 

och likabehandling är också två viktiga och kända punkter som ingår i LOU. Ur kvalitets- och 



 

 

 

utvecklingssynpunkt är det värdefullt för entreprenörerna få en direktkontakt med beställaren 

som kan lämna feedback på sina prestationer. Det ger in sin tur en ökad förståelse och ökad 

kunskap som kan användas i egen affärsutveckling. 

 

Med god kommunikation och bra samordningsskickligheter behöver slutbesiktningen inte 

vara problematisk. Troligtvis sätts högre krav och press på CM-konsulterna. 

 

 

  



 

 

 

6 Slutsats 

Slutsatsen presenteras i första delen av detta avsnitt och följs därefter med kommentar om 

samhällsnyttan. Sista delen av detta kapitel föreslås några potentiella framtida 

forskningsmöjligheter. 

 

CM är en genomförandeform på delad entreprenad. Den stora skillnaden ligger i upphandling 

som kan ske senare i ett CM-projekt. I jämförelse med delad entreprenad bör all upphandling 

vara klar innan byggstart. CM-företagets affärsidé är att sälja sina konsulttjänster till BH. BH 

anlitar CM-företaget som egen regi i sin organisation.  

 

När man vet hur slutprodukten blir men inte hur man ska gå tillväga, är flexibilitet i projektet 

CMs största fördel. BH har större möjlighet att påverka projektet och därmed slutprodukten. 

CM-metoden handlar upp flera och mindre delentreprenader, vilket skapar konkurrens och 

pressar priserna. Att kunna arbeta med olika processer samtidigt och handla upp fler och 

mindre entreprenader är både ett tids- och kostnadseffektivt vinnande koncept. För ett 

framgångsrikt projekt krävs däremot ett stort engagemang från både beställaren och 

konsulterna.  

 

BH i ett CM-projekt har hela ansvaret och därmed en ökad risk både ansvarsmässigt och 

ekonomiskt. Det är mycket svårare att samordna ju flera och mindre delentreprenader ett 

projekt har. Med denna kända risk tar CM-företaget fram en försäkring som är mer anpassad 

för just CM-projekt.  

 

Teoretiskt kan CM tillämpas i alla projekt, men i praktiken behöver projekt generellt ha stora 

besparingar för att kunna täcka upp alla kostnader som förekommer med flera upphandlingar 

av delentreprenader. Annars blir det inte lönsamt för BH att driva ett projekt med CM-

metoden. 

 

6.1 Samhällsnyttan  

Studien bidrar till samhällsnyttan genom en ökad förståelse för ett alternativt affärsupplägg 

som kan lyfta fram de små entreprenörerna. Bidrar samtidigt till en ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden. En möjlighet att öka på användningen av CM i nya och fler projekt 

nationellt.  

 

6.2 Framtida forskningsmöjligheter  

- Påverkan av teknikutveckling i samband med CM - Undersökning av vad som kan 

göras för att det ska vara enklare att använda CM när det gäller teknikutveckling.  

- Analysera för- och nackdelar ur en entreprenörs synsätt - Jämförelse mellan cm-

konsulternas, entreprenörers samt andra aktörers aspekter vad gäller styrkor och 

svagheter med upphandlingen av CM. 

- Minimera risker med överprövning vid offentlig upphandling - Hur kan minskning av 

överprövningsrisken för BH reduceras vid ökande antal kontrakt? 

- Vilka likheter och skillnader har CM, nationellt och internationellt.  
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