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Abstract 
Traditional and well established project delivery methods have during an extended time been 
used in the construction sector. During the last decades, usage of alternative process methods 
and organizational structures has increased within the Swedish construction sector. Thus, the 
process of choosing a project delivery method is getting more complex. Clients are benefitted 
from having good knowledge about different ways of operating construction projects. Clients’ 
aim for construction projects with low level of risk, at the same time the project should be 
efficient in terms of costs, time and quality. The outcome of a project is highly dependent on 
decisions being taken early in the process, though the possibility of risk-minimization and 
changes decreases over time. Therefore, one of the most important decisions for clients is the 
choice of project delivery method. 

Construction Management (CM) is one of the alternative project delivery methods that have 
increased in usage within the Swedish construction and real estate market. Consequently, 
clients have one additional project delivery method to evaluate in aspects of what risks and 
possibilities it would entail to the project. This study evaluates what risks and possibilities 
CM-projects have in relation to other methods and identifies when the project delivery 
method is most suitable to use. Further, the study examines the level of knowledge concerning 
CM among different actors within the Swedish construction sector. The purpose of this study 
is to increase the knowledge of the project delivery method and to suggest possible changes in 
the way CM is used.      

The study comprises a qualitative interview based method where a wide spread of actors from 
the Swedish construction and real estate market are participating. The result is founded upon 
the perceptions, experiences and reflections the participating actors have expressed. The result 
of this study shows that CM can be used in all types of projects, where the benefits of the 
delivery method are best used in complex projects with high levels of risk and uncertainty. 
The use of CM could lead to shorter project time, lower price and give the client possibilities 
of cost effective changes. However, the project risk and responsibility is to a greater extent 
held by the client. The respondents expressed a difference about the contractual risk levels 
and the levels based upon experience from project results, which makes it hard to evaluate if 
CM relates to a higher or lower degree of risk in comparison to the traditional delivery 
methods.    

A lot of possible changes could be implemented in the way CM-projects are executed to adapt 
more to the clients’ needs and thereby increase the demand of the project delivery method. 
These changes contain modified contracts between consultants and clients to move parts of 
the risk to the CM-organization that holds the project management. Further changes in how 
the consultant fees are charged and how the warranties are handled could decrease the clients´ 
concerns with CM-projects. 
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Sammanfattning 
Byggsektorn har länge använt vedertagna och traditionella genomförandeformer där bristen 
av förändring varit stor. Under de senaste årtiondena har emellertid flera alternativa former av 
processmetoder och organisationsuppbyggnader vuxit i omfattning inom den svenska 
byggsektorn. Detta har medfört att valet av genomförandeform har blivit allt mer komplext, 
där beställare gynnas av att ha goda kunskaper om olika sätt att bedriva byggprojekt. 
Byggherrar eftersträvar att bedriva byggprojekt med låg risk samtidigt som de ska vara 
kostnadseffektiva, ha kort byggtid och hålla hög kvalité. Hur väl ett byggprojekt lyckas beror 
till stor del på de beslut som fattas tidigt i byggprocessen. Såväl möjligheterna till 
riskminimering som till ändringar avtar med tiden efter att projektet initierats. Därför är ett av 
de viktigaste besluten för byggherrar valet av genomförandeform. 

En av de alternativa genomförandeformerna som ökat i användning på den svenska bygg- och 
fastighetsmarknaden är Construction Management (CM). Därmed har beställare fått 
ytterligare ett alternativ att utvärdera inför valet av rätt genomförandeform. Under 
utvärderingen ställs beställaren inför många olika frågor gällande vilka risker och möjligheter 
varje genomförandeform innebär. Denna studie undersöker vilka egenskaper CM har i 
avseende risker och möjligheter i relation till andra genomförandeformer samt till vilka typer 
av projekt som CM passar bra att användas. Vidare undersöks vilka kunskaper aktörer inom 
den svenska byggbranschen har om CM. Syftet med studien är att öka kunskaperna om 
genomförandeformen och ge förlag till förändringar i sättet som CM-projekt bedrivs.  

Studien utförs med en kvalitativ metod där flertalet olika aktörer från bygg- och 
fastighetsbranschen intervjuas. Resultatet grundas på vilka uppfattningar, erfarenheter och 
reflektioner om CM som framförts av de medverkande respondenterna. Resultatet från studien 
visar att CM kan användas inom alla typer av byggprojekt, där fördelarna med 
genomförandeformen utnyttjas bäst vid komplicerade projekt med hög risknivå. Användandet 
av genomförandeformen kan leda till kortare byggtider, lägre pris och ge beställare 
möjligheter till kostnadseffektiva förändringar. Samtidigt förflyttas ett stort ansvars- och 
risktagande till beställaren i relation till andra valmöjligheter. Studien visar dock att aktörer 
inom branschen gör skillnad på kontraktsmässiga risknivåer och de risknivåer som baseras på 
erfarenheter av faktiska utfall med CM-projekt. Beställarens övergripande risktagande vid 
CM-projekt i relation till andra valmöjligheter är därmed svårt att värdera enligt de 
intervjuade respondenterna.  

Ett flertal möjliga förändringar i sättet att bedriva CM-projekt kan genomföras för att bättre 
möta beställares behov och därmed öka efterfrågan på genomförandeformen. Främst handlar 
förändringarna om att omarbeta kontrakten mellan konsulter och beställare i syfte att förflytta 
en del av projektriskerna till den organisation som leder byggprojektet. Därtill kan alternativa 
ersättningsformer för konsulter och ändringar gällande hanteringen av garantiärenden minska 
beställares farhågor vid CM-projekt. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  
Under de senaste årtiondena har flertalet nya genomförandeformer, processmetoder och 
koncept utvecklats inom den svenska byggsektorn, vilket har lett till ökade valmöjligheter för 
byggherrar (Toolanen, 2008). Detta har resulterat i ökad konkurrens bland byggentreprenörer 
och företag som tillhandahåller tjänster inom byggprojektledning (Lindholm & Isaksson, 
2012). Därmed har ledningen och organiseringen av byggprocessen blivit allt mer komplex, 
där byggherrar behöver vara välinformerade om olika alternativ vid valet av 
genomförandeform inför varje projekt. En av de genomförandeformer som ökat i användning 
de senaste årtiondena är Construction Management (CM) (Berg & Persson, 2013). CM har 
blivit ett alternativ till de traditionella tillvägagångssätten att bedriva projekt och har bidragit 
till ökad konkurrens bland genomförandeformerna inom den svenska byggsektorn (Björklund 
& Henriksson, 2016).   

Byggprocessen är på flertalet sätt inte standardiserad där tillfälliga organisationer måste 
sammansättas under en tidsbegränsad period för att utföra projekt med unika förutsättningar. 
Projektorganisationen måste möta byggherrens krav gällande kvalité, risk, kostnader, tid, etc. 
Vilken genomförandeform som används är en betydelsefull faktor som påverkar utgången av 
byggprojekt och är därför ett mycket viktigt val for byggherrar. En genomförandeform 
definieras av hur en projektorganisation organiseras mellan byggherren och de olika 
involverade aktörerna (Jackson, 2010). Genomförandeformen grundas i de specifika kontrakt 
som upprättas mellan beställaren och de aktörer som ska utgöra projektorganisationen. Dessa 
reglerar tillvägagångssättet som projektet ska genomföras på och vilken ansvarsfördelning 
som ska gälla mellan parterna.  Ansvarsfördelningen kan organiseras på olika sätt där 
risktagandet mellan byggherren och aktörerna varierar beroende på valet av 
genomförandeform. Kontraktet reglerar även de ekonomiska förutsättningarna för projektet 
där prissättning, penningström och betalningsmetoder fastställs (Juliana, 2005). Eftersom 
varje byggprojekt är unikt, måste valet av genomförandeform göras med utgångspunkt i varje 
projekts förutsättningar och efter byggherrens önskemål. För de flesta byggprojekt finns 
sannolikt flera passande genomförandeformer och där en av dessa kan vara ett bättre 
alternativ än de andra (Eriksson & Hane, 2014).     

1.2 Syfte och frågeställning 
Valet av genomförandeform inom byggprojekt medför olika typer av risker. Skillnader i 
kontrakten mellan beställare och utförandeorganisation gör att ansvarstagandet mellan 
aktörerna skiljer sig åt beroende av genomförandeform. Beställares kunskaper om för- och 
nackdelar med olika genomförandeformer måste vara omfattande för att kunna utvärdera 
vilken genomförandeform som lämpar sig bäst till varje byggprojekt (Eriksson & Hane, 
2014). Eftersom beställare eftersträvar trygga investeringar ur flera aspekter är den bedömda 
projektrisken en avgörande faktor inför valet av genomförandeform.  
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Denna studie undersöker de risker och möjligheter genomförandeformen CM medför i 
förhållande till andra valmöjligheter. Fortsättningsvis presenteras möjliga förbättringsförslag 
som kan implementeras i CM-projekt för att öka tryggheten hos beställare vid valet av CM.  
Dessa kan sedan användas för att öka såväl effektiviteten som efterfrågan av 
genomförandeformen inom den svenska byggsektorn. Vidare undersöker studien trender i 
utvecklingen av CM som genomförandeform.  

Undersökningen beskriven ovan utförs med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Vilka risker och möjligheter innebär det att bedriva projekt på genomförandeformen 
CM för byggherrar? 

 Hur stor är kunskapen bland aktörer inom byggsektorn angående CM och dess risker 
samt vilka kunskapsbrister finns det? 

 Finns det brister i den nutida utformningen av CM-företagens sätt att bedriva CM-
projekt som hindrar genomförandeformen från att öka i användning? 

1.3 Metod 
Följande avsnitt beskriver tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna. Vidare 
beskrivs Empiri, De intervjuade respondenterna och Analys av data i detalj.  

1.3.1 Tillvägagångssätt  
För att besvara frågeställningarna och utvärdera CM som genomförandeform utförs 
inledningsvis en litteraturstudie. Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar, offentliga 
utredningar, facklitteratur, doktorsavhandlingar och tidigare utförande studier på masternivå. 
Huvudkällorna har hämtats från databaserna Digitala Vetenskapliga Arkivet, International 
Journal of Project Management och Google Scholar. Sökningarna är utförda med 
nyckelorden: Construction Management, project management, construction risk, project 
delivery method och genomförandeform. Merparten av källorna är publicerade under 2000-
talet med ett få undantag från sent 1990-tal. Valet av källor har baserats på en utvärdering av 
den organisation eller person som har publicerat studien, offentliga utredningen, 
facklitteraturen, etc, där vetenskapliga artiklar har värderats högst. Forskningen inom området 
CM är dock begränsad. Detta har resulterat i att antalet vetenskapliga artiklar som använts är 
något färre än önskat.     

Litteraturstudien syftar till att sammanfatta tidigare studier och trender inom CM och andra 
genomförandeformer. Genom detta ökas förståelsen för området och utvecklingen inom CM 
samt den svenska byggsektorn i övrigt. Denna del används som informationsgrund för en 
fortsatt läsning av studien samt ger läsaren en förståelse för sammanhanget som resultatet 
presenteras inom (Saunders et al, 2016).    

Litteraturstudien följs upp av en mer omfattande intervjustudie med både ostrukturerade och 
semi-strukturerade intervjuer. Valet av metoden kvalitativ intervjustudie baseras på att studien 
undersöker ett komplext problem där svaren med stor sannolikhet inte är entydiga. Därför 
krävs det att en djupare förståelse inom ämnet skapas där de intervjuade respondenterna har 
tid att utveckla sina resonemang inom området. Ett induktivt förhållningssätt används vilket 
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medför att kvalitativa intervjuer är en bra metod för att samla in kunskap och erfarenheter 
inom ämnet, för att därefter söka slutsatser (Saunders et al, 2016).    

Vidare används underlaget från litteraturstudien och intervjuerna för att besvara 
frågeställningen. Intervjuanalysen används i större utsträckning i besvarandet av 
frågeställningen då denna ger en tidsmässigt mer representativ bild av den svenska 
byggsektorn.   

1.3.2 Empiri  
Inledningsvis genomförs två ostrukturerade intervjuer med projektledare inom olika CM-
företag. Denna intervjumetod bygger på öppna och förutsättningslösa samtal utan förberedda 
frågor. Metoden lämpar sig väl i inledande skeden av en studie där precisa frågor för att 
besvara frågeställningen ännu inte är helt fastställda (Saunders et al, 2016). De ostrukturerade 
intervjuerna har utförts i syfte att öka den allmänna kunskapen inom ämnet och har därmed 
varit en viktig informationskälla under arbetet med förberedelserna av de övriga intervjuerna. 
De ostrukturerade intervjuerna har följts upp med sju stycken semistrukturerade intervjuer 
med representanter från fastighetsbolag, offentlig sektor, entreprenadföretag och 
konsultföretag. Inför dessa intervjuer har ett större antal frågor förberetts på förhand, se bilaga 
2. Vid intervjutillfället har respondenterna fått möjlighet att utveckla sina svar ifall det 
behandlade ämnet frångår den ställda frågan. Samtidigt har intervjuerna kunnat anpassas 
under intervjutillfället genom ställda följdfrågor till respondenterna och i vissa fall har 
planerade frågor inte ställts på grund av att de i sammanhanget inte blir relevanta. De 
förberedda frågeformulären har överlag varit samma vid intervjutillfällena men har anpassats 
efter vem som blivit intervjuad. Genomförandet av intervjuer med både utförande- och 
beställarrepresentanter minskar risken för att en subjektiv svarsbild skapas samt ger ett 
bredare perspektiv av hur genomförandeformen används (Saunders et al, 2016).  

Resultaten från studien är färgad av de enskilda intervjuade respondenternas uppfattningar 
inom ämnet. Detta medför att studien i huvudsak undersöker vilka uppfattningar som råder 
inom den svenska byggbranschen gällande genomförandeformen CM. Alla byggprojekt är 
unika vilket medför att det är svårt att kvantifiera vad som är rätt eller fel gällande en 
genomförandeforms attribut. Därför är en intervjustudie med enskilda respondenters 
uppfattningar den mest adekvata metoden för att undersöka ett komplicerat ämne där 
människors agerande studeras.  
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1.3.3 De intervjuade respondenterna  
Valet av respondenter har utförts för att på bästa möjliga sätt skapa en mångfacetterad och 
bred bild av de ämnen som behandlas. Fortsättningsvis presenteras samtliga respondenter: 

Respondent A – är affärschef och en av grundarna till ett av de större konsultföretagen som 
tillhandahåller projektledningstjänster i Sverige. Personen jobbar med projekt i tidiga skeden 
och har mycket kontakt med olika beställare.  

Respondent B – är vice VD och en av delägarna för ett större företag inom 
byggprojektledning. Personen arbetar som ansvarig projektledare vid ett flertal byggprojekt 
och har lång erfarenhet i branschen.  

Respondent C – arbetar med entreprenadavtal och projektering inom byggprojektledning. 
Personen är delaktig i både CM-projekt och projekt genomförda på andra 
genomförandeformer. Respondenten har flera års erfarenhet inom olika konsultuppdrag och 
har spenderat lång tid i byggproduktion. Företaget personen arbetar på är ett mindre 
konsultföretag.  

Respondent D – har befattningen projektledare och uppdragsledare på ett mellanstort 
konsultföretag. Personen har 10-års erfarenhet som konsult och har arbetat med många olika 
typer av byggprojekt i varierande skeden.  

Respondent E – arbetar som beställarombud åt en avdelning inom offentlig sektor. Personen 
bedriver flera projekt på olika genomförandeformer och har över 20-års erfarenhet inom 
avdelningen.  

Respondent F – är projektchef på ett av de större entreprenadföretagen i Sverige och jobbar 
främst med bostadsprojekt. Respondenten har använt externa konsulter vid CM-uppdrag åt 
entreprenadföretaget och därmed arbetat som beställare. Personen har tidigare erfarenhet från 
ett större företag som bedrivit projekt på formen CM i egen regi. 

Respondent G – är projektchef på ett av Sveriges största fastighetsbolag. Respondenten 
driver ombyggnadsprojekt, nyproduktioner och projekt som omfattar hyresgästanpassningar. 
Projekten omfattar mestadels kommersiella fastigheter i form av kontorshus. Bolaget omsätter 
ca 2 miljarder kronor per år i olika byggprojekt.    

Respondent H – har befattningen senior partner och är en av grundarna på ett av de större 
konsultföretagen inom byggprojektledning i Stockholm. Respondenten har mycket lång 
erfarenhet av olika CM-projekt.  

Respondent I – är affärschef på ett företag som utvecklar fastigheter och bostäder i egen regi. 
Större delen av projekteten inom företaget bedrivs på formen CM i egen regi och 
respondenten har lång erfarenhet inom företaget.   
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1.3.4 Analys av data 
Resultatet presenteras som en sammanfattning av den allmänna uppfattningen gällande de 
ämnen som tagits upp vid intervjutillfällena. Analysen baseras på en blandning av summering 
av data samt strukturering av data genom personliga redogörelser. Detta arbetssätt lämpar sig 
väl till induktiva processer (Saunders et al, 2016). Vid varje intervjutillfälle har samtalen 
spelats in och transkriberats till text. Svaren har analyserats och jämförts med varandra för att 
skapa en allmän bild av utförandesidans respektive beställarsidans uppfattningar. Den 
allmänna bilden är skapad genom att identifiera nyckelord och teman bland de svar som 
återgivits av respondenterna. Svaren på de ställda frågorna har inom en del områden varit 
mycket varierande och inom vissa ämnen överlag varit överensstämmande med varandra. 

Resultatet ska således utläsas som en gemensam sammanfattande bild av de intervjuade 
personernas personliga åsikter inom ämnet. Har svaren varierat inom ett ämne presenteras de 
olika åsikterna och dess vinklar separat. Detta presenteras med en hänvisning i texten till den 
respondent som framförde åsikten. Som ett komplement till sammanfattningen av de olika 
uppfattningarna återges citat för att konkret presentera enskilda respondenters åsikter inom ett 
visst område. Resultaten från intervjustudien kategoriseras efter de ämnespunkter som har 
berörts under intervjustudien. Ämnena behandlade i intervjustudien omfattar följande 
kategorier: 

• CM-företagens affärsidé  
• Projektformer och kunder  
• Definition av begreppet CM  
• Konkurrens med andra genomförandeformer 
• Ansvarsfördelning och garantiärenden  
• Organisations- och kontraktsformer  
• Möjligheter och styrkor med CM  
• Risker och svagheter med CM  

1.4 Bakgrund och historia CM 
Konceptet med att låta en extern aktör dela upp byggprojekt i delade entreprenader började 
användas redan på 1960-talet (Björklund & Henriksson, 2016). Under perioden efter andra 
världskriget var infrastrukturen mycket eftersatt i USA. De offentliga investeringarna ökade 
kraftigt och behovet av nya sjukhus, vägar, militära anläggningar, etc. var stort. Bristen på 
större entreprenörer i kombination med hög ränta och inflation ledde till ökade priser för 
byggproduktion. Ur dessa omständigheter växte idén om att lyfta ur en del av 
entreprenörernas projektledningsuppdrag för att få bättre kontroll på projekten och öka 
konkurrensen. Genom detta kunde projekten delas upp i flera mindre sidoentreprenader och 
därmed pressa byggpriserna. Begreppen CM växte sakta fram och kom att användas i en 
större utsträckning under fortsättningen 1960-talet. Trots att genomförandeformen 
inledningsvis användes i offentlig sektor kom den snabbt att användas i privat regi. 1968 
färdigställdes Madison Square Garden i New York och var en av de tidiga byggnaderna som 
kom att uppföras med CM (Stridh, 1997).    
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I Sverige började CM användas genom bolaget Åke Larsson Byggare AB, grundat 1963. Åke 
Larssons affärsidé var att låta entreprenören arbeta tillsammans med beställaren och utveckla 
ett samarbete istället för att vara motparter. Bolaget blev snabbt framgångsrikt och flera stora 
projekt genomfördes inom formen för det vi idag kallar CM. SAS tidigare huvudkontor i 
Stockholm, Aker Brygge i Oslo och The Ark i London är alla byggda genom Åke Larsson 
Byggare. Inledningsvis fanns inget samlat namn för genomförandeformen utan kom att inom 
branschen kallas för delad entreprenad. Senare kom begreppet CM att lånas från utlandet och 
implementeras på den svenska marknaden (Björklund & Henriksson, 2016). 

Inom den svenska byggsektorn råder idag hög sysselsättning bland byggbolagen till följd av 
ökade investeringar inom fastigheter och byggande. Det låga ränteläget och bristen på 
bostäder är bidragande orsaker till att investeringarna i byggprojekt når rekordnivåer år efter 
år. Samtidigt finns det endast ett fåtal stora byggföretag där NCC, Peab, JM och Skanska står 
för 58 % av omsättningen bland de 50 största bygg- och anläggningsföretagen (Lundgren, 
2016). De oligopolliknande förutsättningarna gör att dessa bolag hamnar i särställning på 
marknaden och gör att konkurrensen på de större byggprojekten begränsas. Först under det 
senaste årtiondet har alternativa företag vuxit fram genom användandet av CM. Även om de 
långt ifrån utmanar de största entreprenörerna i omfattning har CM åtminstone blivit ett 
alternativ för byggherrar inom storstadsregionerna. Föreningen CM-bolagen grundades 2010 
av Forsen projekt, Ebab och Projektbyrån med syfte att stärka genomförandeformen och öka 
kunskapen om denna på den svenska byggsektorn. Föreningen arbetar aktivt med att 
marknadsföra konceptet CM och utveckla standardiserade avtal samt försäkringslösningar. 
Om andelen projekt som byggs med CM ökar är svårt att fastställa eftersom byggandet i 
övrigt under de senaste årtiondena ökat. Fler företag än de i föreningen CM-bolagen använder 
konceptet men projektformen är i stort begränsat till storstadsregionerna (Björklund & 
Henriksson, 2016).  

1.5 Teori  
Inom litteraturen finns flertalet definitioner av begreppet risk. Begreppet står sällan i ensam 
kontext när det behandlas inom byggprojekt. Även ordet möjligheter används i sammanhang 
där osäkerhetsfaktorer inom projekt ska utvärderas. En definition av begreppet risk återfinns i 
rapporten Managing Risk In Projects – Application Guidelines (2013) utgiven av IEC. Där 
definieras begreppet risk som kombinationen av sannolikheten att en viss utgång inträffar och 
dess konsekvens för projektet. Winch (2010) definierar begreppet på ett annat sätt där 
avsaknaden av information inför ett beslutfattande sammanfattas av ordet risk. Oavsett 
definition, finns standardiserade modeller som används inom byggprojekt för att hantera 
risker och möjligheter. I en litteraturstudie av Tauron (2014) presenteras ett standardiserat 
förhållningssätt till risker som i stor utsträckning används inom byggprojekt. Riskhanteringen 
i modellen bygger på att värdera sannolikheterna för att en viss utgång inträffar tillsammans 
med dess konsekvenser för byggprojektet ifall det inträffar. Även Hallin & Karrbom 
Gustavsson (2015) pressenterar samma metod där den namnges miniriskmetoden.  

 



7 
 

Tidsaspekten av riskhanteringen inom byggprojekt är av stor betydelse för att förebygga 
ogynnsamma utgångar av projektet, se figur 1. Händelser som missgynnar ett projekt kan 
inträffa i både tidiga och sena skeden av byggprocesser. Därför är tiden en avgörande 
parameter för att bedöma den totala projektrisken. I tidiga skeden av ett projekt är risken 
betydligt större än i senare skeden eftersom antalet möjliga processer som kan få ogynnsam 
utgång avtar med tiden. Därmed bör även riskhanteringen inom ett byggprojekt avspegla den 
varierande generella projektrisken. Den inledande fasen av ett byggprojekt bör därför bestå av 
ett mer omfattande arbete gällande de risker som finns med projektet. Under projekttidens 
gång kan detta arbete minska succesivt allt eftersom flera potentiella riskmoment passeras.        

 

Figur 1. Risk och kostnad av ändringar i förhållande till projekttid (PMI, 2008). 

Risker inom ett byggprojekt kan kategoriseras inom flertalet områden där samtliga påverkar 
den totala utgången av ett projekt. För att öka förståelsen om vilka händelser av ogynnsam 
natur som kan förhindras genom riskhantering kan definitionen av vad som gör ett projekt 
framgångsrikt användas. Atkinson (1999) lyfter fram den väl etablerade projekttriangeln som 
en bra modell för att beskriva framgångsfaktorer inom ett projekt, se figur 2. Modellen visar 3 
kriterier att sträva mot för att nå framgång inom byggprojekt; tid, kostnad och kvalité. Vidare 
menar Atkinson, (1999) att modellen inte utesluter att fler parametrar definierar framgången 
inom ett projekt, men att den utgör de huvudsakliga grundpelarna. Riskerna och möjligheterna 
med CM utvärderas i denna studie med utgångspunkt i de tre framgångsfaktorerna 
presenterade i projekttriangeln. 

 

 

 

Figur 2. Projekttriangeln. 
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1.6 Avgränsning  
Denna studie avgränsas geografiskt till den svenska marknaden i och med beskrivna 
kontraktsformer och lagstiftning. Samtliga intervjurespondenter kommer från företag baserade 
i Stockholm men analysen av risker och möjligheter går att applicera i hela Sverige då 
flertalet av företagen även har verksamhet nationellt. De företag respondenterna företräder 
varierar i storlek samt verkar inom både privat och offentlig sektor. Studien jämför CM mot 
de vanligaste genomförandeformerna i Sverige. Dock har ett större fokus lagts på att beskriva 
CM då kunskapen om de mer traditionella genomförandeformerna vanligtvis är större. 

1.7 Struktur 
Målet med denna studie är att ge läsaren en djupare inblick inom risker och möjligheter med 
genomförandeformen Construction Management. Första kapitlet, Introduktion, 
problematiserar valet av genomförandeform, ger en bakgrund på den svenska byggbranschen, 
beskriver metoden och teorin som har använts för att ackumulera och analysera data. 
Nästkommande kapitel, Litteraturstudie, ger en teoretisk grund för de vanligaste 
entreprenadformerna och en utförligare beskrivning av CM. En sammanfattning av de 
viktigaste svaren från de kvalitativa intervjuerna återges under kapitlet Resultat. Resultatet 
länkas samman med teorin och Litteraturstudien i kapitlet Diskussion. Studien avslutas med 
att frågeställningarna besvaras i kapitlet Slutsats där även framtida forskning rekommenderas.  
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2. Litteraturstudie  

I följande del presenteras entreprenadformerna totalentreprenad och utförandeentreprenad 
samt genomförandeformen CM. Presentationerna sker med utgångspunkt i 
genomförandeformernas kontraktsformer, organisationsstrukturer samt dess för- och 
nackdelar. Ett grundligare faktaunderlag presenteras för CM där definitionen av begreppet, 
varianter av CM och applikationsmöjligheter återges. Läsaren antas ha grundläggande 
förståelse om den svenska byggsektorn inför läsningen av denna del.  

Beroende på valet av genomförandeform skrivs olika kontrakt mellan beställaren och 
genomförandeorganisationen. Den svenska byggbranschen använder ett antal olika 
standardavtal för både entreprenad- och konsultkontrakt. Ansvarsfördelningen mellan 
entreprenören, konsulten eller beställaren skiljer sig åt beroende på vilken standardmodell 
som används. Dessa standardavtal ligger till grund för i princip alla upphandlingar inom den 
svenska byggbranschen och klargör hur förfrågningsunderlaget ska tolkas samt hur eventuella 
ändringsarbeten ska hanteras. Standardmodellerna är inte reglerade i svensk lag med undantag 
från vissa bestämmelser utan är en produkt av branschens egen organisation; Byggandets 
Kontaktkommitté (BKK). Avtalen har använts sedan tidigt 1900-tal och har genom decenniet 
uppdaterats kontinuerligt. 

2.1 Entreprenadformer 

2.1.1 Kontraktsformer för total- och utförandeentreprenad 
För kontrakt gällande utförandeentreprenader används Allmänna bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten år 2004 (AB 04) och för kontrakt gällande 
totalentreprenader, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader år 2006 (ABT 06). AB 04 
och ABT 06 är i grunden uppbyggda med till stor del samma bestämmelser där skillnaderna är 
små. Avtalen reglerar att entreprenören åtar sig att utföra arbeten som är beskrivna av 
beställaren i förfrågningsunderlaget och ingenting annat. För utförandeentreprenader gäller 
denna bestämmelse strikt medan det i ABT 06 finns utrymme för, i vissa fall, ytterligare 
åtaganden. Enligt ABT 06 kan åtagandet från totalentreprenören även omfatta arbeten som 
inte uttrycks i förfrågningsunderlaget. I dessa fall måste åtagandet motiveras med att 
beställarens planerade användning av byggprojektet medför att arbetet måste utföras för att 
viss en funktion ska verkställas. Om beställaren missat att specificera något i 
förfrågningsunderlaget och detta inte kan motiveras av att den planerade användningen av 
byggprojektet medför att arbetet måste utföras, ingår alltså inte arbetet inom ramen för den 
kontrakterade entreprenaden. Vid ett sådant fall får extraarbetet hanteras som ett ändrings-, 
tilläggs- och avgåendearbete (ÄTA). Bestämmelser i både AB 04 och ABT 06 reglerar att 
entreprenören är både berättigad och skyldig att utföra de ÄTA-arbeten som uppkommer 
inom ramen för entreprenaden (Björklund & Henriksson, 2016). 
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Entreprenören har tolkningsföreträde gällande det som specificeras i förfrågningsunderlaget 
ifall oklarheter uppstår. Vid motstridiga uppgifter i förfrågningsunderlaget gäller en viss 
rangordning av vilken handling som ska tolkas först. Ett exempel är att om det som redovisas 
på en ritning och vad som står i den tekniska beskrivningen skiljer sig åt, har entreprenören 
rätt att lämna anbud på det som beskrivs i den tekniska beskrivningen eftersom beskrivningen 
har högre rang än ritningen (Björklund & Henriksson, 2016).  

För att klargöra vad som ska ingå i ett arbete och hur detaljerna för ett visst moment ser ut 
används det standardiserade kodsystemet Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA).  
Varje byggmoment finns beskrivet i de olika utgåvorna av AMA och kodsystemet är till för 
att minska risken för missförstånd mellan entreprenör och beställare gällande detaljerna i ett 
arbetsmoment. Kodsystemet används som vedertaget komplement till både AB 04 och ABT 
06 (Björklund & Henriksson, 2016). 

2.1.2 Totalentreprenad 
Entreprenadformen totalentreprenad används i stor utsträckning av de största byggföretagen i 
Sverige (Eriksson & Hane, 2014). Detta gynnar beställare som vill förflytta maximal risk till 
entreprenören (Winch, 2010).  Under de senaste tio åren har denna entreprenadform fått ökad 
popularitet i både Europa och USA (Jackson, 2010).  

Det upprättas endast ett kontrakt, ABT 06, mellan beställare och entreprenör vid 
totalentreprenader. Den mest betydande faktorn som urskiljer totalentreprenad från de andra 
genomförandeformerna är att entreprenören i fråga ansvarar för både projekteringen och 
utförandet av projektet. Entreprenören kan använda interna eller externa resurser i både 
projekteringen och produktionen (Oyegoke, 2001). I en renodlad totalentreprenad lämnar 
beställaren endast funktionskrav och därefter tar entreprenören över. Ofta uppstår dock 
situationen att beställaren föreskrivit att funktionskraven kräver tekniskt specifika lösningar 
och då bortfaller entreprenörens funktionsansvar för de berörda delarna. Därmed frångår 
projektet det renodlade fallet för totalentreprenader (Björklund & Henriksson, 2016). 

Organisations- och kontraktstrukturen av en totalentreprenad visas i figur 3. Eftersom att 
totalentreprenören tidigt tar över ansvaret för projektet måste omfattningen av projektet 
preciseras i ett tidigt skede. Därför passar totalentreprenader mindre bra i projekt där det finns 
stora osäkerheter i projektets omfattning. Totalentreprenader används därför i stor 
utsträckning i projekt där en hög grad av repetitivt arbete utförs, tillexempel vid industrier och 
kommersiella fastigheter (Winch, 2010). 
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Figur 3. Kontrakt- och organisationsstruktur för totalentreprenader (Björklund & 
Henriksson, 2016). 

Urvalsprocessen när en beställare ska upphandla en totalentreprenör genomförs vanligtvis 
med förhandlingar där anbudslämnarna konkurrerar utifrån parametrarna pris, tid och kvalitet 
(Hardin, 2009). Kraven från beställaren på innehållet i anbudet blir grunden till projekteringen 
som entreprenören genomför. Om projektet omfattas av LOU sker upphandlingsförfarandet på 
ett annat sätt där valet av entreprenör måste ske på opartiska grunder. Innan 
totalentreprenören får tillstånd påbörja produktionen av byggprojektet måste beställaren 
godkänna de förfrågningshandlingar som använts under anbudsprocessen.   

En av fördelarna med totalentreprenader är att entreprenören involveras i ett tidigt skede av 
projektet. Detta möjliggör en lättare och bättre kommunikation mellan arkitekter, ingenjörer, 
konsulter, med flera. Resultatet av detta blir att projekteringen och produktionen i viss mån 
kan överlappa varandra (Jackson, 2010). Slutligen är några av nackdelarna med 
totalentreprenader att beställaren förlorar kontrollen över designen av projektet, att 
omfattningen av projektet måste bestämmas i ett tidigt skede och att förändringar under 
produktionen kan bli dyra (Potts, 2008). För att öka beställarens inflytande under 
produktionen har emellertid varianter av totalentreprenader med samverkan börjat användas i 
Sverige sedan år 2003 (Kadefors et al., 2007).          

2.1.3 General- och utförandeentreprenad  
Många forskare och författare anser att det traditionella byggprojektet utförs via 
utförandeentreprenader, t.ex. Hardin (2009), Jackson (2010), and Oyegoke (2001). Projekt 
med utförandeentreprenader innebär ofta linjära processer där varje steg måste slutföras innan 
nästa kan initieras. Först tar beställaren kontakt med arkitekter och konsulter för att skapa 
fullständiga bygghandlingar. Fortsättningsvis läggs projektet ut för möjlighet att upphandlas 
för att skapa konkurrens och säkerhetsställa bästa pris. Beställaren utvärderar 

Totalentreprenör 

Beställare 

ABT 06 

Entreprenör B 

Entreprenör C 

ABK 09 

Konsulter 
AB 04/ ABT 06 

Entreprenör A 
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kvalifikationerna hos anbuden och väljer den bäst lämpade entreprenören som då blir 
generalentreprenör. Generalentreprenören blir kontrakterad enligt AB 04 och är ansvarig för 
utförandet av produktionen enligt bygghandling. I denna entreprenadform har beställaren i 
huvudsak två kontrakt, se figur 4. Samspelet mellan arkitekterna, projektörerna och 
generalentreprenören måste styras och ledas av beställaren. Detta ställer krav på att 
beställaren har tillräckliga erfarenheter och resurser för att leda arbetet (Jackson, 2010) 
(Hardin, 2009). 

 

Figur 4. Kontrakt- och organisationsstruktur för utförande- och generalentreprenader 
(Björklund & Henriksson, 2016). 

På grund av att generalentreprenören i de flesta fall kommer in i projektet när projekteringen 
är avslutad har denna inga möjligheter att kunna ge egna förslag eller konstruktiv kritik på 
bygghandlingarna (Walker & Hampson, 2003). Risken existerar även att oerfarna beställare 
bara väljer generalentreprenör efter lägsta pris. Mjuka parametrar, vilka kan vara avgörande 
för projektresultatet, som projektkommunikation och erfarenhet hos projektledningsgruppen 
kan bortprioriteras. Avslutningsvis blir det kostsamt för beställaren om bygghandlingarna är 
felaktiga eller om de vill göra förändringar under produktionen då projektering och 
framtagandet av fullständiga bygghandlingar måste göras om (Hardin, 2009). 

2.2 Construction Management  

2.2.1 Definition av CM  
Inom litteraturen och forskningen finns alternativa definitioner av begreppet CM. Det råder en 
generell förvirring av begreppets innebörd och det misstas ofta som ett samlat begrepp för 
byggprojektledning (Berg & Persson, 2013). Eftersom CM kan användas i många olika 
former är definition inte entydig och ofta misstas den som en entreprenadform (Kubba, 2010). 
Däremot kan både utförande- och totalentreprenader användas inom ett CM-projekt. Det som 
särskiljer CM från entreprenadformerna är användandet av en grupp konsulter som 
representant för byggherren som verkar för att främja dennes intressen genom hela 
byggprocessen. Detta görs genom att låta CM-organisationen kontraktera flera delade 
entreprenader direkt till beställaren istället för att använda en eller ett fåtal 
entreprenadkontrakt.  
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Uppdelningen av byggprojektet i flera mindre kontrakt utförs för att öka konkurrensen vid 
upphandlingen av entreprenörer. När projektet delas i mindre entreprenadgränser kan flertalet 
mindre aktörer lämna anbud, vilket leder till hög konkurrens. Den höga konkurrensen medför 
att det totala produktionspriset kan pressas till lägre nivåer, till skillnad från användande av en 
eller ett fåtal entreprenörer. Andra faktorer än priset används fortfarande i anbudsprocessen 
där parametrar som erfarenhet, ekonomi, referensprojekt, etc. påverkar valet av entreprenör. 
Samtidigt ansvarar CM-organisationen för byggprojektledningen under hela processen och 
står för organisering, upphandlingar, planering, kvalitetskontroller, etc. (Oyegoke, 2001). 

Toolanen (2008) beskriver i doktorsavhandlingen Lean Contracting – Relational Contracting 
Influced by Lean thinking CM som en “mycket delad entreprenad.”  

2.2.2 Varianter av CM  
Agency Construction Management 
Agency Construction management (Agency CM) är en variant av CM där en oberoende 
projektledare anlitas för att vara beställarens förlängda arm och hjälpa till med samtliga beslut 
under hela projekttiden (Jackson, 2010).  Ersättningsformen för CM-organisationen är fast 
pris. När CM-organisationen inte har några intressekonflikter med beställaren kan den ses 
som oberoende och kan därför fungera som beställarens egen byggavdelning (Kubba, 2010). 
Samtliga kontrakt som erhålls med entreprenörerna går direkt till beställaren. CM-
organisationen ger inga garantier för slutkostnad eller tidsschema. 

Construction Management at risk 
Construction Management at risk (CMAR) är ett alternativ av CM där mycket av den 
finansiella risken förflyttas från beställaren till CM-organisationen genom att denna garanterar 
ett högsta slutpris för projektet. En vanlig betalningslösning inom CMAR är att beställaren 
betalar projektkostnaderna fram till och med ett framdiskuterat slutpris medan CM-
organisationen betalar kostnaderna utöver slutpriset (Kenig, 2004).  

Kontraktsmässigt finns det olika lösningar på CM at risk. Första lösningen är att CM-
organisationen kontrakteras enligt ABT 06 och har således bara ett kontrakt med beställaren. 
Den andra är att CM-organisationen först arbetar som konsulter, enligt ABK 09, under 
förstudier och projektering för att sedan gå över som generalentreprenörer, enligt AB 04, 
under produktionsskedet. 

Management Contracting 
Management Contracting (MC) karakteriseras av att beställaren tar in en MC-organisation för 
sin expertis inom organisation och projektstyrning. MC-organisationen hjälper beställaren 
under förstudier och projektering men det är beställaren som kontrakterar arkitekter. Under 
produktionsskedet ansvarar en annan entreprenör för kvalitén av utförandet medan MC-
organisationen står för ledning av produktionen och tar ansvarar för kostnader och 
tidsplanering (Oyegoke, 2001). 
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Figur 5. Olika varianter av CM i förhållande till risktagande och involvering för beställaren 
(Berg & Persson, 2013).   

2.2.3 Kontraktsformer för CM-uppdrag  
För kontrakt mellan beställare och konsulter används som standard Allmänna bestämmelser 
för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet år 2009 (ABK 09). I fallet 
gällande CM-uppdrag utgör ABK 09 grunden i avtalsinnehållet mellan beställaren och 
medlemmarna i CM-organisationen. I avtalet ska samtliga åtaganden från CM-organisationen 
preciseras där varje arbetsmoment som ska ingå i uppdraget anges. Åtagandet kan preciseras i 
ett förfrågningsunderlag eller bestämmas genom samråd mellan parterna. Vid samråd ansvarar 
CM-konsulten för att klargöra vilka arbetsuppgifter som antas vara nödvändiga för konsulten 
att utföra för att genomföra projektet. Ansvaret åligger konsulten eftersom denna i de flesta 
fall har ett erfarenhetsmässigt övertag mot beställaren med vilka åtaganden som bör ingå i 
kontraktet (Björklund & Henriksson, 2016). 

Vid kontrakt mellan CM-företag och beställare kan avsteg från ABK 09 göras för att anpassa 
kontraktet till CM. Enligt ABK 09 får inte konsulten lämna handlingar till entreprenörer utan 
att detta godkänns av beställaren. Regeln medför ett tidskrävande administrativt arbete för 
beställaren och kan därför tas bort från kontraktet eftersom CM-organisationen agerar åt 
beställarens vägnar med en relation som till stor del bygger på ömsesidig tillit (Björklund & 
Henriksson, 2016). 

En annan bestämmelse enligt ABK 09 reglerar att konsulten är ekonomiskt ansvarig för 
projektet med upp till 120 prisbasbelopp. Enligt Björklund och Henrikson (2016) avtalas 
denna bestämmelse ofta bort till fördel för beställaren. Speciellt i större byggprojekt är det 
vanligt att taket på prisbasbeloppet höjs, ifall CM-organisationen felaktigt agerar och därmed 
skadar projektet. 

Konsulternas ansvar för arbetsuppgiften och de utföranden som projektet omfattar regleras i 
ABK 09. Trots att beställaren godkänner en uppgift åligger det fortfarande konsulten att 
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ansvara för utförandet, den tekniska lösningen, materialval, etc. Det finns dock undantag i 
denna regel där beställaren bär ansvaret om konsulten föreslagit en uppgift och i samband 
med detta informerat beställaren om att särskilda risker föreligger med uppgiften samt fått 
godkännande från beställaren. Detta är en problematisk regel att tillämpa på CM-uppdrag 
enligt Björklund och Henriksson (2016). Problematiken beror på att CM-företagets roll som 
beställarens representant och lokala byggavdelning medför att ansvaret rimligen borde ligga 
hos de kontrakterade CM-konsulterna. Detta påstående styrks med att CM-organisationen 
dessutom har bättre kompetens inom uppgiftsområdet och är mer informerade om 
byggprocessen än beställaren (Björklund & Henriksson, 2016). En lösning på denna 
problematik skulle enligt Björklund och Henriksson (2016) vara att avtala bort bestämmelsen 
om att konsulten får ta beslut där särskilda risker föreligger och därmed flytta över 
beslutsfattandet till beställaren.  

Båda parter ska vid tecknande av ABK 09-avtal redovisa vilka medlemmar som ska ingå i 
projektorganisationen. Ändringar i organisationen efter detta får inte ske hos någon av 
parterna utan att den andra parten godkänner ändringen. Anledningen till bestämmelsen är att 
individerna i organisationen är av stor betydelse och är avgörande för att genomföra ett 
projekt. En CM-organisation kan enligt ABK 09 heller inte anlita underkonsulter utan 
medgivande från beställaren (Björklund & Henriksson, 2016). 

ABK 09 omfattar även bestämmelser gällande hur tidplanen för projektet ska upprättas samt 
hur långt tidsmässigt kontraktet sträcker sig. Till skillnad från i AB 04 bär konsulten ansvaret 
för att lämna förslag till tidplanen för projektet. Förlängning av tidplanen får ske om 
konsultuppdraget försenats till följd av att oförutsedda händelser uppstår som denne inte 
orsakat. Samtidigt finns det en ömsesidig bestämmelse mellan parterna att de båda måste 
underrätta varandra om oförutsedda händelser uppstår så fort någon av dem fått kännedom om 
dessa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Organisations- och kontraktstruktur för CM (Björklund & Henriksson, 2016). 
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2.2.4 Möjligheter och styrkor med CM  
Kvalitetssäkring vid prissättning och upphandling 
I och med att CM-projekt bygger på många delentreprenader är det ofta lättare för en 
entreprenör att lämna ett korrekt och realistiskt anbud i jämförelse med en totalentreprenad. 
Vid en totalentreprenad kommer hög ansträngning läggas på att kalkylera kostnaden för 
samtliga delentreprenader. Däremot bygger kalkyleringen ofta på arbeten som ska utföras av 
underentreprenörer och inte totalentreprenören. Vid CM-genomföranden bygger 
kalkyleringen på priser direkt från entreprenören. Detta leder till att risken minskar för att 
entreprenörerna saknar erforderlig kunskap om de moment som kalkylen omfattar vilket 
minskar risken för felaktigt beräknad tidsåtgång och pris (Björklund & Henriksson, 2016).    

Tidsvinster och flexibilitet  
När byggprojekt delas upp i tillräckligt många delentreprenader behövs inte hela projektet 
upphandlas samtidigt. Möjligheten som skapas är att de entreprenader som krävs i ett initialt 
skede kan projekteras, upphandlas och produktionsstartas innan resterande entreprenader som 
behövs i ett senare skede behöver genomgå samma process. Detta successiva arbetssätt 
möjliggör även uppdaterade och korrekta förfrågningsunderlag i varje upphandling 
(Björklund & Henriksson, 2016).    

Den succesiva upphandlingen skapar även flexibilitet i tidsplaneringen då vissa 
delentreprenader kan förflyttas i projektet om hinder skulle uppstå. På detta sätt undviks 
onödiga ställtider. Flexibiliteten och det successiva arbetssättet minskar även risken för stora 
kostnader vid omfattande ändrings- och tilläggsarbeten eftersom att samma entreprenad inte 
behöver projekteras flera gånger (Rounds & Segner, 2011). 

 

 

Figur 7. Förtydligande av parallella processer, CM kontra traditionella projekt (Berg & 
Persson, 2013).  
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Ekonomi och social hållbarhet  
Vid projekt som har stor omfattning finns det oftast bara ett fåtal bolag i Sverige som har 
ekonomisk styrka att lämna anbud viket leder till låg konkurrens (SOU, 2015). Om projektet 
istället delas upp, som vid renodlade CM-projekt, skapas möjligheten för mindre företag att 
lämna anbud på delentreprenaderna. Eftersom att fler företag har möjlighet och kapacitet att 
lämna anbud ökar detta förfarande oftast konkurrensen vilket möjliggör ett lägre slutpris i 
jämförelse med om en enskild entreprenör skulle genomföra hela projektet. Vid en 
totalentreprenad är det vanligast att upphandlingsvinsterna skapade av anbudskonkurrens går 
till totalentreprenören istället för beställaren (Björklund & Henriksson, 2016). Fortsättningsvis 
beskriver KTH (2016) att social hållbarhet handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, 
makt, rättigheter och individens behov. Den oligopolliknande situationen som existerar på den 
svenska byggsektorn där endast ett fåtal entreprenörer kan lägga anbud på stora 
upphandlingar kan anses som orättvis. CM möjliggör en ingång för mindre entreprenörer till 
byggsektorn och kan därför anses som ett mer rättvist alternativ. 

När totalentreprenörer kalkylerar sitt anbud har de även med riskpåslag av totala 
omsättningen av projektet. Ersättningsformen för CM-organisationer består enbart av löpande 
räkning för de resurser som används. Detta möjliggör en besparing på omkring 8–16 procent 
för beställaren genom att välja CM som genomförandeform istället för en totalentreprenad 
(Björklund & Henriksson, 2016).    

Fortsättningsvis skapas ekonomiska incitament för totalentreprenören att spara in på 
byggkostnader under projekttiden om ersättningsformen är fast pris. I denna aspekt är det 
lättare för CM-organisationen att inte vara jävig och att alltid jobba för beställarens bästa. Det 
bör dock poängteras att totalentreprenörer är beroende av sitt rykte för att få nya kontrakt och 
därför bör denna risk inte överdrivas (Björklund & Henriksson, 2016).    

Beställarens insyn och möjlighet att påverka  
När en totalentreprenör kontrakteras för att utföra ett byggprojekt sker ofta upphandlingar av 
underentreprenörer utan att beställare får insyn i anbudsprocesserna. Därmed försvinner viss 
kontroll för beställaren gällande anbudsprocessen och valet av underentreprenörer. Vid ett 
CM-projekt går alla kontrakt direkt till beställaren och de har därmed full möjlighet att 
påverka upphandlingen och har full insyn i ekonomin. Samma sak gäller för samtliga stora 
beslut som tas inom byggprojekt (Potts, 2008). 

2.2.5 Risker och svagheter med CM  
Ansvarsbegränsningar enligt ABK 09 
Enligt ABK 09 kap. 5 § 1 är konsulternas ansvar begränsat till vårdslöshet vid genomförandet 
av uppdraget. I och med denna paragraf är CM-organisationens ansvar begränsat till det 
uppdrag de genomför för beställarens räkning. Detta betyder att CM-organisationen inte tar 
någon risk om projektet blir dyrare än budgeterad pris, överskrider tidplanen eller blir av 
sämre kvalitet än avsett. 
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En annan bestämmelse enligt ABK 09, som beskrivs under rubriken Kontraktsformer för CM-
uppdrag, reglerar att konsulten är ekonomiskt ansvarig för projektet med upp till 120 
prisbasbelopp. Om CM-organisationen genomfört sitt uppdrag vårdslöst kan dock summan av 
skadan bli betydligt högre än 120 basprisbelopp. Samma problematik uppstår för de konsulter 
som utför projekteringen.  

Uppdelat ansvar för fel och skador  
Den komplicerade och komplexa kontraktstruktur som uppstår inom CM-projekt medför att 
det finns risk för gränsdragningsproblematik kring vilken entreprenör eller konsult som är 
ansvarig för uppkomna fel eller skador. I vissa fall kan det även vara otydligt om det är ett 
utförandefel orsakat av entreprenören eller ett projekteringsfel från konsulternas sida eller om 
det är en blandning av båda dessa. Risken ökar att entreprenörer och konsulter skyller på 
varandra i fråga om fel och skador. Fortsättningsvis kan garantiärenden för samtliga 
entreprenader försvåras eftersom olika entreprenader slutförs vid olika tillfällen och att 
garantitiderna därmed löper ut vid olika tidpunkter (Rawlinsson, 2006). 

Konkursrisk hos delentreprenörer 
Beroende på hur uppdelat CM-organisationen väljer att genomföra projektet kan många av 
entreprenörerna vara små företag. Detta ökar risken för att entreprenörerna inte har de resurser 
som krävs för att slutföra sitt uppdrag utan hamnar i konkurs. Att upphandla en ny entreprenör 
är kostsamt och kan försena projektet. En erfaren CM-organisation ställer krav på 
entreprenörernas och konsulternas ekonomiska kapacitet vid upphandlingen för att minska 
denna risk (Lindholm & Isaksson, 2012). Ett av dessa kriterier brukar vara kreditvärdighet. 
Dock innebär inte en god kreditvärdighet att företaget i fråga klarar av hur stora ekonomiska 
påfrestningar som helst. Fortsättningsvis kan även kreditvärdigheten ändras snabbt, vilket är 
problematisk i stora projekt som kan fortlöpa under en lång period (Björklund & Henriksson, 
2016).    

Förseningsviten 
Förseningsviten baseras ofta på företagens kontraktssumma med beställaren. Vid försening av 
ett CM-projekt är ofta de ackumulerade vitena baserade på kontraktssumman med de 
ansvariga entreprenörerna mindre än den ekonomiska risken för beställaren vid försening av 
projektet.  

Vid försening av någon delentreprenad kan beställaren och CM-organisationen besluta att 
andra entreprenader ska forceras för att ta igen tid. Om kontraktssumman med den försenade 
entreprenören står för en liten del av hela entreprenadprojektet räcker ofta inte vitessumman 
för att täcka de kostnader som forceringen medför (Björklund & Henriksson, 2016).    

Garantiärenden  
Efter att slutbesiktningen har godkänts avslutas oftast CM-företagets uppdrag mot beställaren. 
Under den efterföljande ansvarstiden på tio år kan det vara svårt för beställaren att veta vilken 
entreprenör eller konsult som är ansvarig vid garantiärenden. I och med kontraktstrukturen är 
det inte CM-organisationens skyldighet att hjälpa till med dessa frågor. Risken finns även att 
de resurser som arbetat med projektet i fråga från CM-organisationen har avslutat sin 
anställning. Det är dock inte ovanligt att det skrivs tilläggskontrakt mellan CM-organisationen 
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och beställaren att garantiärenden hanteras av CM-organisationen mot tillkommande 
ersättning. Denna tillkommande ersättning behövs inte i totalentreprenader och en del av den 
kostnadsvinst som gjorts genom CM kan gå förlorad (Kenig, 2004). 

Samarbete mellan områdeskompetenser  
I princip alla projekt kräver flera olika kompetensområden för att färdigställas. Detta leder till 
att CM-organisationen och beställaren kommer att arbeta med nya konstellationer av 
entreprenörer och konsulter vid varje projekt. Vanligt förekommande är även att konsulterna 
och entreprenörerna inte har erfarenhet av varandra och inte kan varandras arbetssätt. Detta 
kan leda till effektivitetsförluster. Detta problem är särskilt förekommande i CM-projekt då 
konsulter och entreprenörer upphandlas helt oberoende av varandra (Björklund & Henriksson, 
2016).    

CM inom offentlig sektor 
För beställare inom den offentliga sektorn måste upphandlingar av entreprenader ske via 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta sker för att säkerhetsställa att upphandlingarna 
sker helt oberoende och att de som lämnar anbud har samma förutsättningar. Enligt 20 kap. 4 
§ LOU, Överprövning kan en entreprenör begära att en förvaltningsdomstol överprövar en 
pågående upphandling om den anser att den upphandlade myndigheten har gjort fel under 
upphandlingen (Konkurrensverket, 2017). På grund utav ett ökat antal kontrakt inom CM-
projekt ökar även risken för överklagan och därmed förseningar i projektet. Dock har 
erfarenheter visat att mindre entreprenörer mer sällan är benägna att överklaga till 
förvaltningsdomstolen varför denna risk inte ska överdrivas (Eriksson & Hane, 2014) 
(Björklund & Henriksson, 2016). CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren argumenterar i 
artikeln ”Han vill sätta CM på kartan” (Bengtsson, 2017) att i och med konkurrenssättningen 
som sker inom CM-projekt används LOU på det sättet som det är tänkt. Han beskriver även 
att intresset för CM från offentliga beställare ökar. 

Risken att entreprenörer går i konkurs under projekttiden, som beskrivs tidigare under 
Konkursrisk hos delentreprenörer, är en större faktor vid CM-projekt inom offentlig sektor då 
det tar längre tid och är mer omfattande att upphandla en ny aktör inom ramen för LOU än vid 
vanliga projekt.  

2.2.6 Applikationsmöjligheter för CM 
Sveriges kommuner och Landsting släppte 2007 rapporten Ledning av delad entreprenad – 
För- och nackdelar med Construction Management. Detta gjordes som efterföljd av att 
regeringen 2002 tillsatte en särskild utredning – Byggkommissionen – för att analysera 
byggnadsmarknaden och lägga fram förslag till lösningar på bristande arbetskraft, dålig 
konkurrens, stigande materialpriser och höga slutpriser. En av lösningarna är att de offentliga 
byggherrarna ska implementera CM. Fortsättningsvis konstaterar rapporten att 
genomförandeformen CM är lämplig att använda när:  

- Konkurrenstrycket är lågt på generalentreprenörsmarknaden och starkt på 
utförandeentreprenadsmarknaden. 
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- När tidsplanen är pressad. Det är ofta lättare att starta med aktiviteter inom CM-
projekt eftersom att projektering, produktion och upphandling kan ske parallellt. 

- Projektvärdet överstiger ungefär 10 till 15 miljoner kronor. I mindre CM-projekt blir 
de administrativa kostnaderna och riskerna större än fördelarna. Detta får även stöd av 
Kubba (2010) som menar att CM lämpar sig bäst vid stora och komplexa projekt som 
kräver överblick och samordning.  

- Kompetent och erfarna CM-organisationer finns tillgängliga. 

- Där de tekniska premisserna framkommer fortlöpande under projektets gång. Detta 
lämpar sig med CM tack vare de parallella arbetsprocesser och etappvisa 
upphandlingar.   

Rapporten beskriver även när det är mindre lämpligt att använda CM. 

- När projektet innefattar innovativ teknikutveckling. Entreprenörerna ska i första hand 
konkurrera med priser.  

- Den arkitektoniska utformningen är öppen. Murdoch & Hughes (2001) menar att CM 
lämpar sig bäst när arkitekturen fastställs av en helt oberoende organisation.  

Alberta Infrastructure, en statlig organisation i Kanada, genomförde en liknande rapport 2001 
där de flesta ovanstående argument får stöd. De skriver bland annat att CM är att föredra: 

- När tidsfaktorn är av stor vikt, framförallt när operativa kostnadsbesparingar kan 
göras. De hänvisar till en rapport av Sanvido och Konchar (1999) som konstaterar att 
CM möjliggör 13,3 % snabbare genomförandetid än utförandeentreprenader.  

- Vid komplexa projekt där hyresgästen måste sitta kvar och projektet måste ske i olika 
faser, till exempel vid sjukhusrenoveringar.  

- Om omfattningen på projektet inte är fastställt i ett tidigt skede. Möjligheten till 
flexibilitet gör att detta inte är ett problem vid CM-projekt.  
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3. Resultat  

I denna del av arbetet presenteras de resultat som samlats under de genomförda intervjuerna. 
Totalt har 9 intervjuer genomförts med representanter från utförande- och beställarsidan inom 
den svenska byggsektorn, se kapitel 1.3 Metod för utförligare beskrivning. Resultatet ska 
utläsas som en gemensam sammanfattande bild av de intervjuade personernas personliga 
åsikter inom ämnet.  De data som skapats vid intervjutillfällena varierar beroende av vem som 
varit respondent och studien syftar till att undersöka de uppfattningar och risker som råder 
gällande genomförandeformen bland olika aktörer. Därför fokuserar resultaten till viss del på 
skillnader i uppfattningen mellan de olika aktörerna. De intervjuade respondenterna har ofta 
uttryckt sig genomgående positivt eller negativt gällande de ämnen som behandlats. 

3.1 CM-företagens affärsidé 
De intervjuade personerna från CM-företagen har alla en gemensam uppfattning om att de ska 
verka helt åt beställarens räkning och agera för att uppfylla de önskemål denna har vid det 
specifika projektet. Detta genomförs enligt respondenterna med hög service, där flera av 
respondenterna beskriver bolagens roll som ”En lokal byggavdelning hos beställande 
fastighetsbolag” (respondent A, respondent B). 

Bolagen tillhandahåller tjänster inom alla skeden av byggprojekt, från förstudier till 
överlämnande av färdigställt projekt. Inget av bolagen är låsta till CM som 
genomförandeform utan genomför även projekt med de traditionella entreprenadformerna 
som totalentreprenader och olika varianter av utförandeentreprenader. Respondenterna 
beskriver att andelen av företagens omsättning som utgörs av projekt genomförda med CM 
uppgår till ca 50 %. Övrig del av omsättningen består av konsultarbete med projekt i tidiga 
skeden där genomförandeformen ännu inte fastställts eller pågående projekt med andra former 
än CM. Sammanfattningsvis agerar bolagen alltid som beställarens representant oavsett 
genomförandeform eller skede i projektet.  

3.2 Projektformer och kunder 
CM är en genomförandeform som kan användas för flera olika typer av projekt. En stor del av 
projekten där genomförandeformen används består av komplicerade ombyggnadsprojekt med 
stora osäkerhetsfaktorer. Följande citat beskriver det typiska CM-projektet enligt en av de 
intervjuade respondenterna.  

”Det som är vår klassiska gren och det vi är bäst på, är ombyggnation av fastigheter i 
stadsmiljö, helst med sittande hyresgäster. Desto värre projekt ur ett osäkerhetsperspektiv, 
desto bättre för oss. De projekt som många andra aktörer skyr för att det är så komplexa och 
svåra att prissätta passar genomförandeformen (CM) mycket bra till. Samma sak gäller med 
ombyggnad och påbyggnad i liknande miljöer. CM passar bra när de är mycket osäkerheter” 
(Respondent A). 
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”Om vi tänker oss en situation där en fastighet ska byggas om där man inte vet vilken 
hyresgäst som ska flytta in. Hur ska då de framtida behoven planeras? Man identifierar, 
projekterar och börjar producera infrastrukturen som behövs för alla hyresgäster samtidigt 
som man går ut och försöker få in en hyresgäst. Detta sätt att arbeta på fungerar bra i 
samband med CM. Ju större risk det är med förändringar under projektets gång, ju större 
anledning är det att använda CM. Man kan hantera förändringar på ett sätt som inte skadar 
fastighetsägaren ekonomiskt” (Respondent A).  

Uppfattningen återgiven i ovanstående citat är entydig bland alla intervjuade respondenter. 
Vanligtvis består dessa osäkra projekt av så kallade renoverings-, ombyggnads- och 
tillbyggnadsprojekt (ROT-projekt). I dessa projekt måste projekteringen utföras parallellt med 
produktionen och utförandet ändras efterhand. Ofta sker ändringarna till följd av att nya 
hyreskontrakt tecknas under projektets gång vilket leder till anpassningar efter hyresgästernas 
behov. Priset kan därför inte bestämmas från början vilket skulle leda till problem vid 
användande av en totalentreprenad eller utförandeentreprenad med fast pris. Respondenterna 
menar att de traditionella entreprenadformerna i kombination med projekt av denna typ leder 
till omfattande ÄTA-arbeten med ett högt slutpris som följd. 

Även renodlade nyproduktioner av bostäder och kommersiella fastigheter bedrivs på formen 
CM. Fördelarna med att kontinuerligt kunna göra ändringar under projektets gång blir i dessa 
projekt inte lika betydande. Ofta initieras nyproduktionsprojekt med att färdigställa större 
delen av projekteringen där besluten om den exakta utformningen fastställs i ett tidigt 
stadium. Därmed krävs inte samma möjligheter att snabbt göra ändringar i projektet. Även om 
benägenheten att göra ändringar i ROT-projekt är större än i nyproduktioner menar en av 
respondenterna att fördelen med ändringsmöjligheterna är en kvarstående fördel för 
genomförandeformen CM. Följande citat återger den uppfattningen.  

”Även om man bygger bostäder som är ganska simpelt i grunden så vill kunden alltid göra 
ändringar. Då är billigare att ändra om projektet genomförs som ett CM-projekt” 
(Respondent D).    

Bland de intervjuade beställarna råder delade meningar om användningen av CM inom 
nyproduktion av bostäder har några fördelar jämfört med andra genomförandeformer. Det kan 
innebära flera risker med att använda CM i denna typ av projekt om de inte sker i egen regi 
med en organisation som är van att arbeta enligt ett standardiserat sätt. Många av de större 
entreprenörerna inom bostadsutveckling har standardiserade lösningar gällande logistik, 
inköp, projekteringsanvisningar, etc. För att förstå den standardiserade processen krävs det att 
företaget har egen personal i projektet med kunskaper om detta. Användningen av externa 
konsulter leder i dessa fall till ett stort tapp i kompetens och effektivitet.    

Beställare av CM-projekt består av både privata och institutionella fastighetsbolag samt 
offentlig sektor. Detta gör att anbudsprocesserna inför och under varje projekt varierar. Med 
kunder som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste varje entreprenör 
upphandlas med de riktlinjer som lagen fastställer. Eftersom CM-projekt har ett stort antal 
entreprenader blir det administrativa arbetet för organisationen i dessa fall mycket 
omfattande. Samtidigt är kraven på CM-organisationens erfarenhet i dessa projekt höga. Varje 
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deltagare inom organisationen måste i anbudsskedet bifoga CV och det förekommer även 
generella krav på företagets kompetens. Bifogande av CV syftar till att försäkra beställaren 
om att de konsulter som kommer att användas i projektet har rätt erfarenhet och kompetens 
inför uppgiften.  

Ett annat vanligt förekommande projektförfarande är att konsulter kontrakteras för att utföra 
en förstudie till ett projekt. När frågan om valet av genomförandeform uppkommer hos 
beställaren blir det ofta en naturlig övergång att konsulterna även får ansvaret för 
produktionen av projektet. I detta stadie har konsulterna stor möjlighet att påverka 
beställarens val av genomförandeform och få kunden att välja CM. Väljer inte kunden 
genomförandeformen till fördel för någon av de traditionella entreprenadformerna kan 
konsulterna även fortsättningsvis agera konsult åt kunden under produktionstiden. 

CM kan även bedrivas i kombination med andra genomförandeformer inom samma projekt. 
Ett exempel på ett sådant projekt är att låta schaktningsarbetena och grundläggningen 
bedrivas på formen CM för att sedan använda totalentreprenad på resterande delar av 
produktionen.    

3.3 Definition av begreppet CM 
Respondenternas svar gällande definitionen av genomförandeformen varierar kraftigt där en 
viss kunskapslucka om definitionen av CM har observerats. Kunskapsluckan är framförallt 
betydande hos de intervjuade personerna från olika beställare men har även observerats hos de 
konsultföretag som bedriver projekt på genomförandeformen.  

Respondent H definierar CM som en entreprenadjuridisk term där grunddefinitionen består av 
att projektet delas upp i flera mindre delentreprenader med kontrakt direkt till kunden. 
Uppdelningen görs i syfte att sätta byggprocessens alla utförandemoment under maximal 
konkurrens och därmed få ett lägre totalpris. Projekteringen sker ofta parallellt med 
produktionen inom CM-projekt för att ge beställaren stora valmöjligheter till förändringar 
under projektets gång samt minska byggtiden. CM-organisationen agerar som beställarens 
egen byggavdelning och håller därmed det övergripande ledandet av projektet.  

Respondenterna gör skillnad på renodlade CM-projekt och projekt som delvis omfattas av 
genomförandeformen. I det renodlade fallet ska projektet delas upp i så många små 
entreprenader som möjligt för att få maximal konkurrens. De fall som delvis omfattas av CM 
är dock vanligt förekommande där exempelvis projektets stomme köps in separat via en 
generalentreprenad och installationsarbetena delas i många mindre entreprenader. Följande 
citat beskriver valet av omfattningen av CM som genomförandeform inom ett projekt.  

”Omfattningen av CM inom ett projekt beror på vilken organisation man har att tillgå. Är 
man få personer i ett projekt lämpar sig generalentreprenad med resterande delar på CM 
bra. Men har vi möjlighet att sätta in fler personer i projektet kan vi dela upp byggdelen i 
flera delar.  Det har med branschsituationen att göra att vi inte alltid använder renodlad CM, 
då det är svårt att få tillräckligt många personer involverade i organisationen under 
högkonjunkturer” (Respondent C). 
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3.4 Konkurrens med andra genomförandeformer 
Den vanligaste konkurrenten till genomförandeformen CM är enligt respondenterna 
totalentreprenad. Ofta har beställaren en klar uppfattning om vilken genomförandeform som 
ska användas för det specifika projektet. Det lämnas i vissa fall utrymme att under tiden för 
förstudien ändra valet av genomförandeform och det förkommer ofta fall där totalentreprenad 
ställs mot CM i anbudsprocesser.  I dessa fall kan inte CM-företaget lämna ett anbud med fast 
pris på samma sätt som vid en totalentreprenad. Däremot kan kunden få en indikativ 
prissättning på projektet från CM-företaget. Detta gör att stora krav ställs på beställarens 
kunskaper om olika genomförandeformer för att denna ska kunna göra ett rationellt val utifrån 
projektförutsättningarna. Följande citat beskriver hur projekt initierade som totalentreprenader 
kan konkurrenssättas med genomförandeformen CM.  
 
”När vi har hjälpt kunder med att projektera förs ibland en dialog där vi har möjlighet 
påverka kunden i valet av genomförandeform och därigenom styra projektet från en 
totalentreprenad mot CM. I dessa projekt krävs att vi varit med i ett tidigt skede. Kommer vi 
in sent är det svårt att ändra kundens val av genomförandeform. Samtidigt måste vi informera 
och utbilda kunderna om vad CM innebär för att de ska förstå fördelarna” (Respondent C). 
 
Användningen av CM har enligt flera respondenter ökat det senaste årtiondet både inom 
projekt som omfattas av LOU och projekt där beställaren har privat ägande. Därmed har 
valmöjligheterna mellan olika sätt att bedriva projekt också blivit fler vilket skapar 
konkurrens på alla aktörer inom den svenska byggsektorn.  

3.5 Ansvarsfördelning och garantiärenden  
Strikt kontraktsmässigt upphandlas samtliga entreprenader direkt åt byggherren vilket ger 
denna det formella ansvaret för att innehållet följs. Byggherren är ombud i alla avtal och 
betalar samtliga fakturor. De flesta respondenter från konsultföretagen återger att de låter 
byggherren ansvara för bokföringsarbetet mot entreprenörerna men att det förekommer att 
CM-organisationen även ansvarar för detta. I ytterst ovanliga fall har även CM-organisationen 
haft fullmakt att upphandla och signera kontrakt i beställarens räkning.   

Samtliga respondenter från konsultföretagen betonar att de föredrar en hög kundinvolvering i 
byggprocessen och de intervjuade personerna från beställarna framför att de är mycket 
involverade i projekten. En fördel med att ha en beställare som är involverad i processen är att 
beslutsfattandet inom projektet sker snabbt.  Många beslut kräver kunskap om vilka 
konsekvenser beslutet medför och därmed krävs det att beställaren på förhand är insatt i vad 
utgången av beslutsfattandet innebär.   

Beställarens engagemang i byggprocessen varierar dock mellan olika projekt och faser av 
projekt. Inom vissa projekt är beställaren aktiv i de inledande skedena av byggprocessen för 
att sedan minska sitt engagemang under produktionstiden. I andra projekt lämnas stor frihet 
till CM-organisationens konsulter att ta fram beslutsunderlag och mer eller mindre endast be 
beställaren om godkännande i viktiga beslutsfrågor.  
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Angående garantiärenden poängterar samtliga intervjurespondenter att kontraktsutformningen 
mellan den specifika underentreprenören i fråga och byggherren skapar situationen att 
byggherren ska gå direkt till underentreprenören vid garantiåtgärder. Utfallet av problematik 
med garantiärenden är dock ofta att byggherren går via CM-organisationen för att få hjälp 
med vilken entreprenör eller konsult som är ansvarig för vilken del. Anledningen till att detta 
uppstår beror enligt respondenterna på att byggherren inte har fullständig kontroll över 
skrivna kontrakt samt kontaktpersoner. Det krävs också viss byggteknisk kunskap att utreda 
eventuella utförande- eller materialfel. Konsultföretagen har något skilda meningar angående 
om de tar betalt för denna tjänst. I vissa projekt skrivs garantiansvaret över på 
konsultföretaget och de är genom detta skyldiga att hjälpa beställaren vid hanteringen av 
eventuella garantiärenden. Respondenterna från konsultsidan poängterar även att hanteringen 
av ett garantiärende i ett CM-projekt inte skiljer sig från den i en renodlad totalentreprenad.  

Flertalet respondenter från de intervjuade beställarna uttrycker att garantiärenden är en stor 
osäkerhetsfaktor med CM. Jämfört med totalentreprenader har beställaren fler möjliga 
entreprenörer som kan ha orsakat felet i CM-projekt, till skillnad från endast en vid 
totalentreprenader. Det kan därför uppstå problem med att hitta den entreprenör som faktiskt 
är ansvarig för att åtgärda garantiärendet om orsaken till det uppkomna felet är diffust. 
Respondent F framför att en viktig åtgärd för att minska denna problematik är att dela upp 
entreprenaderna enligt naturliga snitt. Detta innebär att indelningen av entreprenadgränserna 
ska göras på ett sådant sätt att om eventuella fel i utförande uppstår ska det inte vara tvetydigt 
viken entreprenör som ska stå som ansvarig. Respondenten återger ett beskrivande exempel 
på hur en sådan uppdelning kan ske enligt följande citat. 

”Exempelvis om man har ett hus, låt den som ansvarar för att resa stommen vara ansvarig 
för att taket är tätt. För att då är det bara en som är ansvarig för att huset är tätt. Läcker 
huset har jag som beställaren en aktör att gå till. Har du flera kan de skylla på varandra” 
(Respondent F). 

Respondenten lämnar även en del kritik åt det sätt som många CM-konsulter ofta delar upp 
entreprenaderna och framför att de delas i för många delar. Därmed skapas en oklar struktur 
mellan entreprenadgränserna och framtida garantiärenden kan genom detta bli svåra att 
hantera.      

Hanteringen av garantiärenden kan bli besvärande för den framtida fastighetsägaren ur ett 
tidsperspektiv enligt respondent G. Respondenten menar att dagens byggprojekt har fått en 
fjärde framgångsfaktor i relation till de tre klassiska faktorerna presenterade i 
projekttriangeln; tid, kostnad och kvalitet. Den fjärde faktorn innebär kundnöjdhet. Vid 
hanteringen av garantiärenden menar respondenten att den fjärde faktorn ofta brister efter att 
en byggnad uppförts eller byggts om med CM som genomförandeform. Eventuella 
garantiärenden ska hanteras snabbt för att fastighetsägaren inte ska tappa kundernas 
förtroende. Det är tidsförödande att ha flera möjliga entreprenörer som kan ha orsakar ett fel 
som omfattas av garantier. Respondenten framför att det är tidsmässigt snabbare att vända sig 
till en aktör istället för att först undersöka vem som har orsakat ett fel och sedan hantera 
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ärendet. Vidare är det även vanligt med problematik kring att den ansvarige entreprenören 
antingen har gått i konkurs eller att den beskyller andra entreprenörer för att ha orsakat felet.  

3.6 Kontrakt- och ersättningsformer för konsulter 
Kontrakten mellan konsulterna i projektorganisationen och beställaren sker med ABK 09 som 
standardiserad avtalsgrund. Mindre avsteg från ABK 09 utförs i vissa fall för att anpassa 
kontraktet till det specifika projektet. Vanligen initieras kontraktsförfarandet av att en budget 
tas fram för konsulternas arvode. Budgeten baseras på vilka processer som kommer att drivas 
under projektet och vilka människor som kommer att vara involverade. Utifrån detta görs en 
uppskattning av den tid som konsulterna förväntas behöva för att fullfölja projektet. 
Ersättningsformen för konsultkontraktet är vanligen löpande räkning där priset är satt efter 
timpenning. En anledning till att ersättningsformen löpande räkning i stor utsträckning 
används är den stora osäkerhet som vanligen råder i de byggprojekt som CM används inom. 
Osäkerheten medför att är det svårt för konsultföretagen att lämna fast prisanbud på de 
åtaganden som projektet omfattar. Varken beställaren eller de konsulter som är aktiva i 
projekten vet på förhand exakt vad som ska utföras.    

”Situationen som ofta uppstår är att kunden inte vet vad de frågar efter och att de då är 
omöjligt att lämna ett fast pris” (Respondent B). 

Med ersättningsformen löpande räkning faktureras beställaren kontinuerligt under projektets 
gång och som underlag till detta informeras beställaren med vilka arbetsuppgifter som utförts 
under perioden. Redovisningen sker genom regelbundna möten eller rapporter. En fördel med 
redovisningssystemet är att rapporterna fungerar som informationskälla åt beställaren. Detta 
ökar kundens insyn i projektet och skapar öppenhet mellan aktörerna vilket kan stärka tilliten 
till konsulterna. En negativ aspekt är att redovisningen kan leda till minskad arbetsro för 
konsulterna där öppenheten kan ge underlag till beställaren att kritisera projektorganisationen.  

Bland både beställare och konsultföretag råder dock delade meningar kring vilken 
ersättningsform som är mest adekvat att använda för konsulternas arvode. I vissa projekt där 
projektförutsättningarna är givna bör möjligheten att använda ersättningsformen fast pris 
utvärderas i anbudsskedet. Med fast pris behöver konsultbolaget lämna ett fast anbud 
innehållande vad projektledningen för projektet som helhet skulle kosta. Därmed måste 
konsultföretaget ta ekonomisk höjd för de tidsmässiga risker som kan uppstå. Detta medför att 
det slutgiltiga arvodet kan bli högre om den tidsmässiga planeringen stämmer överens med 
den faktiska tiden som konsulterna spenderar i projektet. Samtidigt kan det slutgiltiga priset 
bli lägre om projektet försenas som direkt orsak av konsulternas agerande.     

Den fasta ersättningen skulle enligt en av de intervjuade beställarna öka effektiviteten i 
projektet såväl tidsmässigt som ekonomiskt. Respondenten framför att ersättningsformen 
löpande räkning ofta skapar en kultur bland konsulterna att driva processer på ett 
tidsfördröjande sätt. Den löpande räkningen gör att desto mer tid konsulterna spenderar i 
projektet desto mer pengar kan dessa tjäna. Följande citat beskriver denna uppfattning.  
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”Många projektledningsföretag och CM-företag jobbar ju på timme vilket innebär att det är 
där dem tjänar sina pengar. Och då tjänar man pengar på att göra saker och ting lite 
krångligt, det ska ta lite tid, med extra redovisningar och extra rapporter. Detta är något som 
jag som beställare inte är intresserad av” (Respondent F).  

Respondent F fortsätter beskriva fördelarna med ersättningsformen fast pris och att det skulle 
ge ett större incitament för konsulterna att vara tidseffektiva samtidigt som den ekonomiska 
risken för beställaren minskar. Ett fast pris ger en ökad trygghet för beställaren gällande 
projektekonomin som ett resultat av att osäkerheterna med konsultkostnaderna minskar. En av 
de intervjuade respondenterna från konsultföretagen uttrycker att den fasta prissättningen 
dessutom skulle kunna vara ett sätt att öka deras vinst i projekten. Däremot råder det 
motsättningar inom företaget huruvida ersättningsformen ska användas eller inte. 
Respondenten menar att kunderna i många fall inte vill ha fast prissättning då detta kan leda 
till sämre kvalité i det utförda arbetet. Särskild risk för kvalitetsbrister råder i situationer där 
den ursprungliga budgeten överskridits och konsulterna tvingas arbeta, utan ersättning, längre 
tid än planerat i projektet. 

3.7 Kontrakt- och ersättningsformer för entreprenörer 
De flesta entreprenörer inom CM-projekt kontrakteras enligt standardavtalet AB 04. CM-
konsulterna i projektet ansvarar för att genomföra upphandlingen och fastställa de kontrakt 
som ska skrivas mellan entreprenören och beställaren. Denna process sker med ett varierande 
engagemang från beställarens egna representanter. Inom vissa byggprojekt är beställaren aktiv 
i upphandlingen och utformningen av kontrakten. I andra projekt står CM-konsulterna för hela 
upphandlingen utan att beställaren är involverad i processen. I den senare projekttypen är det 
vanligt att beställeran endast undertecknar avtalen utan att göra en närmare granskning av 
dess innehåll. Ett sådant förfarande bygger på en god tillit till CM-konsulternas arbete. 
Beställaren är dock alltid den juridiska part som tecknar avtalen och får således stå som 
ansvarig vid eventuella tvister.   

Valet av entreprenörer sker inte alltid med det lägsta priset som avgörande faktor. Avgörande 
aspekter kan även bestå av parametrar som tidigare erfarenheter och referensprojekt. En annan 
viktig aspekt att utreda är entreprenörens ekonomiska status för att minska risken för att denna 
under projektets gång går i konkurs. Entreprenaderna kontrakteras med fast ersättning i 
merparten av CM-projekten eftersom det ger ett bättre underlag till att budgetera projektet. 
Det förekommer däremot andra ersättningsformer med löpande räkning eller kontrakt med en 
blandning av målpriser och incitament. 

Uppdelningen av projektet i flera mindre entreprenader ger en mer tillförlitlig budget än att 
endast skriva ett stort kontrakt omfattande hela byggprojektet. Enligt respondenterna är det 
svårt för stora entreprenader att kalkylera vad deras underentreprenader kommer att kosta 
under den framtida byggtiden. Är projektet kontrakterat med målpriser eller har någon annan 
mer öppen prissättningsform kan detta bli en stor ekonomisk osäkerhet vid en större general- 
eller totalentreprenad. Om projektet däremot är uppdelat i mindre entreprenader blir budgeten 
mer exakt eftersom det generellt är lättare att kalkylera vad mindre omfattande entreprenader 
kostar.   
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Respondent F framför att uppdelningen i flera entreprenader kan medföra att risken för 
förseningar och ökade kostnader ökar i högkonjunkturer. Under högkonjunkturer kan det vara 
svårt att hitta entreprenörer som har tid och personal för nya uppdrag på kort varsel. Detta kan 
leda till att förseningar uppstår på grund av att CM-organisation har svårt att få in anbud och 
bemanna projekten. Respondenten framför även att den löpande ersättningsformen för 
konsulterna medför att CM-organisationen inte har incitament att motverka förseningar 
uppkomna av brist på tillgängliga entreprenörer. Motiveringen av ovanstående påstående är 
att konsulterna med rättfärdigade förseningar kan tjäna mer pengar desto längre projektet 
försenas, eftersom de då kan fakturera för fler arbetade timmar i projektet. 

När projektet omfattas av LOU måste ett anbuds- och kontraktsprocesserna genomföras 
noggrant eftersom risken för eventuella överklaganden är betydande. Vid överklagan sker en 
rättsprocess där beställarens val av entreprenör prövas. Beställaren måste visa att valet av 
entreprenör baseras på en skälig grund för att entreprenören inte ska vinna målet. Processen 
med valet av entreprenör måste därför ske utan någon form av subjektiv bedömning. Därför 
måste de kriterier som entreprenörerna ska uppfylla för att kunna vinna anbudsprocessen 
specificeras utförligt. 

Uppdelningen i flera entreprenader gör att antalet möjliga anbudsprocesser som kan 
överklagas är mycket större än vid totalentreprenader. Den övergripande risken för 
förseningar i projekt på grund av överklaganden är därför större i CM-projekt. Citatet nedan 
beskriver hur risken för överklaganden. 

”En nackdel är att vi måste handla upp ett stort antal entreprenörer när vi genomför CM-
projekt. Enligt LOU går alla dessa entreprenader att överklaga vilket kan stoppa 
produktionen upp till 6 månader per entreprenad. Om man använder en generalentreprenad 
har man bara ett kontrakt och då bara en möjlighet till överklagan. I ett projekt hade jag 54 
olika entreprenörer och därav blev det 54 gånger större överklagningsrisk. Men vi har genom 
åren haft väldigt få överklaganden och risken är minimal om vi genomför upphandlingarna 
på ett korrekt sätt” (Respondent E).  

Respondent E framför att CM-projekt som omfattas av LOU går att bedriva på ett bra sätt 
trots risken med överklaganden. En förutsättning för detta är att samtliga parter har stor 
erfarenhet av projekt som omfattas av lagen.   

3.8 Möjligheter och styrkor med CM  
De möjligheter och styrkor som presenteras i detta avsnitt presenteras som en sammanfattning 
av det som framkommit under intervjuerna och har därmed delvis redan behandlats i 
ovanstående punkter. 

Högre konkurrens och lägre slutpris 
Uppdelningen av entreprenadgränserna i CM-projekt leder till ökad konkurrenssättning och 
därmed kan slutkostnaden för projektet bli lägre. En annan faktor som ytterligare kan minska 
priset är att samtliga entreprenadkontrakt skrivs direkt med beställaren. Därmed slipper 
beställaren betala det prispåslag som entreprenörer ofta lägger till som en procentsats vid 
vidarefaktureringar av underentreprenörers arbete.    
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”Den största fördelen med CM är att kostnaderna hålls nere. Oftast är det den punkten som 
beställare tittar på mest vid val av utförandemetod” (Respondent B). 

Kortare byggtider  
Genomförandeformen CM möjliggör parallell projektering och produktion. Detta skapar 
möjligheter att starta processer tidigare än vid totalentreprenader. Fortsättningsvis kontrolleras 
således även förändringar på ett bättre sätt då projekteringen inte behövs göras fler gånger.  

Smidiga ändringsprocesser 
Den löpande projekteringen möjliggör för beställaren att beslut om utformningen, tekniska 
lösningar, etc. kan göras kontinuerligt under byggprocessen i CM-projekt. Antalet ÄTA-
arbeten kan därför vara lägre i CM-projekt jämfört med andra genomförandeformer.  

Transparens och insyn 
Som ett resultat av beställarens skyldighet att teckna alla entreprenadavtal blir insynen i 
byggprocessen stor. Att konsulterna inom projekten är oberoende skapar goda förutsättningar 
för öppenhet och transparens mellan de olika aktörerna inom CM-projekt.      

Kvalitetssäkring vid upphandlingar  
Kalkyleringar av pris på mindre entreprenader är lättare att utföra än vid ett fåtal större 
entreprenader. Eftersom CM-projekt oftast är uppdelade i ett stort antal entreprenader blir 
budgeteringen för projektet mer tillförlitlig.  

3.9 Risker och svagheter med CM  
De risker och svagheter som presenteras i detta avsnitt presenteras som en sammanfattning av 
det som framkommit under intervjuerna och har därmed delvis redan behandlats i 
ovanstående punkter. 

Osäker budget och tidsplanering 
En CM-organisation kan aldrig garantera ett slutpris eller en fast tidplandering för projektet 
utan lämnar endast en budget och planerat tidsschema. Under intervjustudien har flera 
beställare uttryckt oro inför detta faktum.  

Höga krav på beställaren 
Eftersom att beställaren får en administrativ roll i form av hantering av kontrakt och betalning 
av fakturor ser vissa detta som en nackdel med CM. Det krävs ett högre initialt engagemang 
hos beställaren i ett CM-projekt i jämförelse med andra genomförandeformer. Om beställaren 
har svårt att tillsätta resurser till projektet eller har liten erfarenhet av byggprojekt kan en 
annan genomförandeform ge en större trygghet hos beställaren.   

Svårhanterliga garantiärenden 
Hanteringen av garantiärenden av projekt utförda med genomförandeformen CM kan vara 
problematiskt ur flera perspektiv. Antalet möjliga entreprenörer som kan ha orsakat felet gör 
att problematik kan uppstå i att hitta den ansvarige parten. Detta arbete kan vara tidskrävande 
samtidigt som det ställer krav på erfarenhet från den beställare som ska hantera ärendet. 

 



30 
 

Risk för överklagan vid LOU-upphandlingar 
Viss problematik med överklaganden av upphandlingsförfarandet av entreprenörer kan uppstå 
vid projekt som tillämpar LOU. Eftersom CM-projekt vanligen medför ett större antal 
entreprenadkontrakt ökar risken för att detta inträffar. Om ett upphandlingsförfarande 
överklagas kan hela byggprocessen för det givna utförandet försenas med upp till sex 
månader. 

Ökad risk för konkurs av delentreprenör    
Det stora antalet entreprenader inom CM-projekt medför att risken för konkurser av 
entreprenörer ökar. Om en entreprenör inleder en konkurs kan beställaren drabbas såväl 
ekonomiskt som tidsmässigt. Det finns dock projektförsäkringar som beställaren kan teckna 
som täcker kostnaden av förseningar orsakade av att kontrakterade entreprenörer inleder 
konkurs. 
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4. Diskussion  

4.1 CM-företagens affärsidé 
En av respondenterna poängterar att riskhantering inom byggprojekt länge kretsat kring 
projekttriangeln; tid, kvalité och ekonomi, men att det nu har tillkommit en fjärde dimension, 
kundorientering. Det går att argumentera för att CM-konsulternas affärsidé i stora drag bygger 
på kundorientering. Detta syns i konsultföretagens omsättning där renodlade CM-projekt 
utgör ca 50 % av den totala omsättningen. Om en beställare kontrakterar ett CM-företag för 
att utföra en förstudie inför ett projekt kan de lika gärna utföra produktionen på en av de 
traditionella entreprenadformerna, om beställaren föredrar detta. Det syns även i och med att 
CM-organisationerna definierar sin egen affärsidé som beställarens egen byggavdelning. 
Detta beteende hos konsulterna kan grunda sig i att de inte har någon ekonomisk vinning av 
att rekommendera projektets tillvägagångssätt. Detta får stöd av Björklund och Henriksson 
(2016) och Kubba (2010) som argumenterar för att det är lättare för konsulter att inte vara 
jäviga i jämförelse med entreprenörer.  

4.2 Projektformer och kunder 
Respondent A argumenterar för att CM är lämpligt att använda vid ombyggnation av 
fastigheter i stadsmiljö med befintliga hyresgäster. Detta påstående får stöd i rapporten An 
owner’s Guide to Using the ‘Construction Management’ Project Delivery System on Alberta 
Infrastructure Funded Building Projects (2001) utgiven av Alberta Infrastructure. Rapporten 
beskriver att CM fungerar väl vid renoveringar av exempelvis sjukhus med befintliga 
hyresgäster. Argumentationen från respondent A baseras på synen att desto större risk för 
förändringar under projektets löptid desto större anledning att använda sig av CM. Detta 
bygger i sin tur på möjlighet till ekonomisk och tidsmässig flexibilitet som CM-projekt 
skapar. Att börja planera och producera kommersiella fastigheter utan att veta behoven hos 
den framtida hyresgästen måste ses som en stor risk. Att göra detta utan att använda en 
flexibel arbetsprocess, t.ex. med en utförandeentreprenad där projekteringen i många fall 
måste vara färdigställd innan produktionen startar, skulle högst troligt ta väsentligt längre tid 
än att genomföra projektet med CM.   

Respondent A menar att de vill utföra komplicerade och komplexa projekt, helst så pass 
komplicerade att andra aktörer inte vill lämna anbud. Det är förstående att dessa projekt 
fungerar bättre att utföra med CM i jämförelse med en utförandeentreprenad, tack vare 
möjlighet till flexibilitet. Borde dock inte den generella risknivån för dessa projekt vara högre 
i relation till mer standardiserade projekt även fast de utförs med CM? Om denna 
argumentation är korrekt leder det till att konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom CM 
ofta arbetar i en mer riskfylld projektportföljd i förhållande till entreprenadföretag. Eftersom 
företagets ekonomiska risker i dessa projekt är små tack vare kontraktutformningen, förefaller 
riskerna endast omfatta företagets renommé vid misslyckade projekt.  
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Lagen om offentlig upphandling, LOU, existerar som tidigare nämnts för att säkerställa att de 
upphandlingar som sker via statliga organ baseras på lika grunder. CM-bolagens ordförande 
Stefan Dahlgren argumenterar i artikeln ”Han vill sätta CM på kartan” (Bengtsson, 2017) att 
i och med konkurrenssättningen som sker inom CM-projekt används LOU på det sättet som 
det är tänkt. Han beskriver även att intresset för CM från offentliga beställare ökar. Detta får 
stöd av respondent E som jobbar inom offentlig sektor och ofta använder sig av CM. 
Emellertid uppstår en stor riskfaktor för beställaren när CM-projekt genomförs via LOU; 
risken för överklagande från entreprenörer. Denna risk går att minimera genom att använda 
sig av kompetent och erfaren personal när förfrågningsunderlaget till entreprenaderna skapas. 
Möjligheten att överklaga finns även vid offentliga upphandlingar på totalentreprenader, 
skillnaden är dock att det bara finns ett kontrakt mellan beställare och totalentreprenörer och 
därmed bara ett tillfälle för överklagan. Det går inte att undgå, än hur välformulerade 
förfrågningsunderlag som tas fram, att risken för överklagan i ett CM-projekt är större än i en 
totalentreprenad i och med det stora antalet delentreprenader. Trots detta säger både Dahlman 
(Bengtsson, 2017) och flera av respondenterna att de har märkt en ökning av CM inom den 
offentliga byggsektorn. Detta kan vara ett resultat av flertalet faktorer. En möjlig förklaring 
kan vara att användningen av CM ökar på hela den svenska marknaden. En annan faktor kan 
vara att fördelarna med CM överväger de ökade riskerna med överklaganden.   

4.3 Definition av begreppet CM 
Som tidigare framkommit av faktaunderlaget och från respondenternas svar är definitionen av 
CM tvetydig. Tvetydigheten framfördes av respondenter från konsultföretagen men 
framförallt återfanns den hos respondenter som företrädde beställare. Varje respondent fick 
möjlighet att ge sin egen definition av begreppet CM och de flesta av konsulterna uttrycker 
faktorn delad entreprenad som utmärkande drag för genomförandeformen. Detta får stöd av 
Toolanen (2008) som definierar CM som en mycket delad entreprenad. Dock var inte detta 
svar entydigt. Andra CM-organisationer poängterar närheten och transparensen mot kunden 
genom att beskriva sig själva som beställarens egen byggavdelning.   

Föga förvånande var kunskapen angående CM högre hos de beställare som aktivt använde 
genomförandeformen. En beställarrespondent som genomfört CM-projekt ett fåtal gånger 
hade svårt att förklara hur ett CM-projekt var uppbyggt samt vilka risker och möjligheter 
genomförandeformen medför. Förklaringen till att de sällan använde CM bottnades i att de 
redan hade en effektiv struktur för andra genomförandeformer samt att riskerna med 
garantiproblem var för stora. Som beskrivs i teorin definierar Winch (2010) risk som att 
avsaknaden av information inför ett beslutfattande sammanfattas av ordet risk. Med Winch 
(2010) definition går det att argumentera att de beställare som väljer bort CM på grund utav 
bristande kunskap utsätts för risken att en annan genomförandeform kan vara mer effektiv. 
Med denna kunskapslucka mellan CM-organisationer och beställare är det möjligt att 
utvecklingen av CM hämmas på den svenska marknaden.  

 



33 
 

4.4 Ansvarsfördelning och garantiärenden  
Ansvarsfördelningen mellan CM-konsulterna och beställaren är inte förutbestämd i CM-
projekt. Den kan modifieras efter beställarens behov och erfarenhet. Detta är möjligtvis en 
bidragande faktor till problematiken i att definiera CM. Dock förklarar en del respondenter 
från CM-organisationerna att de föredrar beställare som är genomgående involverade i 
projektet.  

En respondent från beställarna poängterar att de finns risk för att entreprenörerna och 
konsulterna skyller på varandra och att detta kan minska effektiviteten i utförandet. Detta får 
stöd av Björklund och Henriksson (2016) som problematiserar samma situation.    

Det finns en klar skillnad mellan uppfattningarna av problematiken kring garantiärenden 
mellan CM-organisationerna och beställarna. CM-organisationerna poängterar att 
kontraktstrukturen ser annorlunda ut jämfört vid totalentreprenader, som många beställare 
menar har en smidigare garantihantering, men att hanteringen ofta går till på samma sätt inom 
CM-projekt. Förutsättningen till detta är att det finns tilläggskontrakt eller överenskommelse 
om att CM-organisationerna ska tillhandahålla kontaktpersonen mellan entreprenörerna och 
beställaren. En totalentreprenör har också underentreprenörer de måste vända sig till vid 
garantiärenden. Det finns dock invändningar mot CM-organisationerna argument om de inte 
vill eller har resurser att tillsätta till fortlöpande service efter projektets slutförande angående 
garantiärendena. Om beställaren tar detta ansvar måste de ha väl organiserad dokumentation 
över samtliga entreprenörer och konsulter samt deras tillhörande ansvarsområden. Det 
underlättar även om beställarna i denna situation har varit involverad i anbudsprocessen. 
Fortsättningsvis går det att argumentera för att CM-projekt troligtvis använder fler 
delentreprenader än vid en totalentreprenad och att det därmed kan bli mer komplicerat, 
oberoende vem som sköter hanteringen, att fastställa vem som är ansvarig.  

4.5 Kontrakt- och ersättningsformer för konsulter 
Som fastställts tidigare är den vanligaste ersättningsformen för CM-konsulter löpande räkning 
på timbasis. I vissa fall har även fast pris använts. Respondenterna från CM-organisationerna 
argumenterar att de oftast arbetar med löpande räkning för att kunna försäkra kvalitén i 
projektet och för att de alltid ska representera beställaren utan möjlighet till egen ekonomisk 
vinning. En av respondenterna från beställarsidan argumenterar dock för att löpande räkning 
kan sänka effektiviteten i och med att ersättningsformen i sig ger incitament att genomföra 
onödigt mycket arbete. Detta är inte ett unikt problem för CM utan existerar för alla konsulter 
som jobbar enligt löpande räkning. En lösning för de beställare som tycker att detta är 
problematiskt skulle vara att använda sig av genomförandeformen CM at risk (CMAR). Med 
CMAR tar CM-organisationen mer ansvar genom att säkerställa ett fast pris men använder 
fortfarande de fördelar som finns med CM, t.ex. full konkurrenssättning av entreprenörer, 
parallella processer, transparens, etc. Risken med ett dåligt genomfört CMAR-projekt är dock 
att CM-organisationen avsiktligt skulle kunna försämra projektkvalitén och därmed minska 
kostnaderna för inte överstiga projektpriset de har garanterat.  
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5. Slutsats 

5.1 Risker och möjligheter 
Genomförandeformen CM kan användas inom alla typer av byggprojekt. Intervjustudien visar 
att de största möjligheterna och styrkorna med CM emellertid utnyttjas bäst vid komplicerade 
projekt där utformningen vid projektstarten inte helt kan fastställas. I projekt som 
karakteriseras av standardiserade processer där utformningen av projektet på förhand till stor 
del är fastställd blir fördelarna inte lika stora med CM. Dessa projekt har generellt en låg 
risknivå i förhållande till ROT-projekt. Om projektet däremot byggs med CM i egen regi, blir 
fördelarna mer betydande. I dessa fall är ofta organisationen van med att arbeta med en viss 
typ av projekt och kan därför utveckla ett mer standardiserat arbetssätt. 

De styrkor och möjligheter som genomförandeformen CM innebär för beställare består av 
följande faktorer:  

• Hög konkurrens vid upphandling av delentreprenader  
• Lägre slutpris 
• Kortare byggtid med löpande projektering  
• Effektiva och ekonomiskt fördelaktiga ändringar  
• Stor transparens inom projektorganisationen 
• Kvalitetssäkra entreprenadupphandlingar 

De svagheter och risker som genomförandeformen CM innebär för beställare består av 
följande punkter.  

• Osäker budget och tidsplanering 
• Svårhanterliga garantiärenden  
• Risk för överklagan vid LOU-upphandlingar 
• Konkursrisk av delentreprenörer   
• Höga krav på beställaren 

Intervjustudien visar att ett flertal av de risker och osäkerheter som beställare upplever med 
CM beror på bristande tillit till konsultföretagen och dess sätt att arbeta på. När en beställare 
initierar ett CM-projekt står den kontraktsmässiga risken på beställaren i jämförelse med 
totalentreprenader. Sett till projekttriangelns tre grundkriterier för ett lyckat projekt; tid, 
kvalitet och kostnad innebär ett CM-projekt att riskerna med utgångspunkt ur dessa 
parametrar förflyttas till beställaren i relation till andra genomförandeformer. Samtidigt är det 
upp till CM-organisationen att förverkliga projektet och sträva efter ett framgångsrikt projekt 
med utgångspunkt i projekttriangeln. Att låta en extern part agera åt beställaren kräver att en 
stor tillit råder mellan de olika aktörerna. Studien visar att denna tillit ofta är stor mellan 
aktörerna men att den i vissa fall har brustit där beställare misstror CM-organisationens 
arbetssätt. Misstron grundar sig i att ersättningsformen löpande räkning för konsulterna gör att 
vissa beställare tror att CM-organisationen har incitament att inte vara effektiva och motverka 
förseningar på samma sätt som vid fast prissättning.  
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Sammanfattningsvis innebär CM att risker avseende tid, kvalitet och kostnad enligt de 
kontrakt som upprättas mellan beställare och konsulter förflyttas till beställaren. Vid kontrakt 
som omfattar en totalentreprenad skrivs dessa risker över på entreprenören. Uppstår brister i 
något av projekttriangelns tre kriterier är det i detta fall entreprenören som är ansvarig att med 
ekonomiska medel eller handlingar åtgärda bristen.    

Intervjurespondenterna gör skillnad på de risker som finns enligt kontrakten som upprättas 
och den faktiska risken. Med flera av de fördelar som CM medför är det emellertid svårt att 
hitta stöd för huruvida genomförandeformen är mer eller mindre riskfylld än de traditionella 
entreprenaderna. Byggprojekt är på flertalet sätt unika, där komplicerade processer drivs för 
att anpassas till specifika förutsättningar och mål. Detta medför att det är svårt att fastställa 
huruvida olika genomförandeformer är mer eller mindre riskfyllda än andra. Bedömningen av 
riskerna med olika genomförandeformer måste därför göras inför varje projekt med 
utgångspunkt i de givna unika förutsättningar som råder.   

5.2 Kunskapsbrist 
Vid den utförda intervjustudien observerades en kunskapsbrist om de egenskaper som 
utmärker CM och dess uppbyggnad. Kunskapsbristen observerades hos både intervjuade 
respondenter från företag som främst agerar beställare och respondenter från konsultföretag. 
Detta faktum observerades trots att samtliga respondenter på flertalet sätt har lång erfarenhet 
från bygg- och fastighetsbranschen samt främst arbetar med att driva byggprojekt i olika 
former.  

CM är för många aktörer inom den svenska byggbranschen långt ifrån en vedertagen 
genomförandeform. Detta medför att incitamenten att ta till sig kunskap inom ämnet saknas 
för aktörer i branschen. Kunskapsbristen kan leda till att mytbildningar om 
genomförandeformen lätt uppstår. Intervjustudien visar även att bedömningen av de 
egenskaper som CM innebär i avseende arbetssätt, risker, möjligheter, etc. ofta sker på 
personliga och subjektiva grunder. Detta styrks med att de intervjuade respondenterna ofta har 
uttryckt sig genomgående positivt eller negativt gällande de ämnen som behandlats vid varje 
intervjutillfälle. Sammantaget leder kunskapsbristen och varje beslutfattares förutfattade 
meningar till att bedömningen om huruvida CM är en lämplig genomförandeform för ett visst 
byggprojekt eller inte, kan ske på irrationella grunder.  

5.3 Förändringar inom CM 
CM är en genomförandeform som vid de inledande skedena av byggprojekt bör utgöra ett 
alternativt val till de traditionella entreprenadformerna. För att detta ska ske i en större 
utsträckning i framtiden behöver den tillgängliga informationen om vad CM innebär öka. 
Detta skulle motverka den kunskapsbrist som observerats i denna studie och motverka att 
mytbildningar inom branschen bildas.  

En av de vanligaste anledningarna till att beställare förkastar CM som genomförandeform är 
att riskfördelningen blir ojämn mellan beställare och konsulter enligt de kontrakt som 
upprättas i samband med ett projekt. Därför kan alternativa sätt att upprätta kontrakt mellan 
beställare och konsulter skapa en högre efterfrågan på genomförandeformen. Dessa kontrakt 
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kan utgöra ett bra alternativ till det traditionella sättet att bedriva CM och därmed anpassas till 
vissa beställares behov av riskminimering. Samtidigt kan förändringar i kontrakten minska 
den misstro till konsultföretagens arbetssätt och effektivitet som observerats under den utförda 
intervjustudien. Nedanstående kontraktsförändringar kan implementeras för att ge beställaren 
en ökad trygghet och tillit vid CM-projekt samt förflytta aktörernas risktagande.  

• Kontrakt med ersättningsformen fast pris i avseende CM-organisationens arvode. 
• Kontrakt skrivna med ABT 06 som avtalsgrund och därmed bedriva projektet enligt 

CMAR (Construction Management At Risk).  
• Kontrakt där CM-organisationen har ett ökat ansvar för brister i avseende tid, kvalitet 

och kostnad. Det ökade ansvaret kan regleras med incitament, viten eller andra typer 
av avtalslösningar.   

Med ovanstående kontraktslösningar förflyttas en del av de risker som ett byggprojekt innebär 
från beställaren till den organisation som ska leda projektet. Därmed måste även priset 
avspegla riskfördelningen vilket leder till att dessa kontraktsformer sannolikt leder till ett ökat 
pris för de tjänster som CM-organisationen tillhandahåller. Samtidigt måste förutsättningarna 
för de företag som erbjuder kontrakt enligt ovanstående ha tillräckligt stor ekonomisk 
stabilitet för att ta dessa risker. Därmed är lösningarna inte triviala att implementera för olika 
konsultföretag som tillhandahåller CM-projekt, men utredningar om kontraktsförändringar 
bland aktörer inom området kan göras för att öka genomförandeformens användningsområde. 
En negativ aspekt med implementeringen av dessa förändringar kan vara att vissa fördelar 
som finns med CM försvinner. Exempelvis medför det ökade risktagandet att CM-
organisationen behöver ta ekonomisk höjd för att försäkra sin egen ekonomiska insats i 
projektet. Därmed kan denna del likställas med de procentuella påslag som totalentreprenörer 
tar vid vidare-fakturering av underentreprenader.   

Hanteringen av garantiärenden är ett område som flertalet beställare ser som en stor nackdel 
med genomförandeformen. Visserligen erbjuder de flesta konsultföretag tjänster där 
beställaren får hjälp med hanteringen av eventuella garantiärenden, däremot råder det sällan 
klarhet i hur ärendena ska hanteras i framtiden. Ansvaret bör regleras med tydlighet i de 
kontrakt som upprättas mellan parterna där prissättningen för tjänsten sker med 
ersättningsformerna fast eller rörligt pris.  

Intervjustudien har visat att ansvarsfördelningen mellan både beställare och konsulter inom 
CM-projekt inte alltid är helt fastställd. Detta kan leda till konflikter mellan parterna och en 
misstro mot varandras arbetssätt kan uppstå. För att minska riskerna för detta måste en tydlig 
kommunikation mellan parterna föras i de initiala skedena av ett byggprojekt där både 
beställarens och konsulternas arbetsuppgifter specificeras. 
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6. Validitet och etik 

Denna studie har baserats på intervjuer med respondenter från olika företag och offentlig 
sektor. Valet av respondenter har utförts för att på bästa möjliga sätt skapa en mångfacetterad 
och bred bild av de behandlade ämnena. Intervjurespondenterna har haft möjligheten att vara 
anonyma i syfte att skapa intervjuer där respondenterna kan vara ärliga, utan att på något sätt 
oroas för att deras roll som företrädare av ett företag kan skadas. Detta gör att ärligare svar om 
vad respondenterna faktiskt uppfattar gällande de diskuterade ämnena kan erhållas genom 
intervjustudien. 

Anonymiteten och hanteringen av informationen som respondenterna förmedlar medför att vi 
som författare har ett etiskt ansvar. Inför varje intervjutillfälle har förutsättningarna för 
arbetet, dess syfte och den framtida hanteringen av intervjumaterialet förmedlats till varje 
respondent. Detta medför att det finns ett stort ansvar att vi som författare följer den bild av 
hanteringen som förmedlats till respondenterna. Vidare presenteras de svar som 
respondenterna återgett på ett sådant sätt att det ska försvåra möjligheten att utreda vilket 
projekt, företag, etc. som respondenten företräder eller resonerar kring. Detta är ur etisk 
synvinkel mycket viktigt att följa i de fall där negativa uppfattningar om andra aktörer, deras 
agerande i vissa projekt eller andra uppfattningar har förmedlats vid intervjutillfället. 

Valet av respondenter har till viss del skett slumpvis, där företag som tillhandahåller tjänster 
inom CM eller företag som agerar som byggherrar har kontaktats genom telefonsamtal. Vid 
en stor del av de utförda intervjuerna har ytterligare kontakter förmedlats till möjliga 
respondenter med stor kunskap inom ämnet. I fall där respondenter rekommenderar ytterligare 
möjliga personer att intervjua finns det risk att en subjektiv bild skapas. Fenomenet beror på 
att likasinnade personer ofta dras till varandra där personer gärna vill bekräfta sin egen bild av 
ett ämne genom att ge andra med samma åsikter möjligheten att yttra sig. Med bakgrund av 
detta har rekommendationerna hanterats med försiktighet. Därför har vi som författare vid 
dessa tillfällen efterfrågat kontakter till respondenter som har motsatt generell uppfattning om 
CM i jämförelse till den person som blev intervjuad. Har den nyligen intervjuade 
respondenten varit positiv till genomförandeformen, har vi aktivt frågat efter kontakter till 
möjliga respondenter som har en annan uppfattning. Genom detta sätt att söka respondenter 
har en bredare och mer mångfacetterad bild av ämnets olika sidor kunnat studeras. 

De val av ämnespunkter som presenteras i resultatet har skapats genom de frågor som ställts 
under intervjuerna. Intervjustudien har efterhand medfört att små förändringar av de 
förberedda intervjufrågorna har utförts efterhand. Däremot har den generella strukturen varit 
oförändrad under de olika intervjuerna. 
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7. Framtida forskning  

Ett flertal risker och möjligheter med CM har beskrivits och analyserats i detta examensarbete 
men vi rekommenderar att följande faktorer analyseras ytterligare:  

• Lagen om offentlig upphandling – Riskerna med CM i offentliga upphandlingar 
upplevs som betydligt större än med de traditionella entreprenadformerna.  Sveriges 
kommuner och landsting släppte 2007 rapporten Ledning av delad entreprenad – För- 
och nackdelar med Construction Management där de rekommenderar offentliga 
byggherrar att använda sig av CM. Lagen kan behöva ses över för att CM som 
genomförandeform ska kunna konkurrera med de traditionella entreprenadformerna på 
lika grunder.  

• Alternativa kontraktslösningar för CM-projekt – Denna studie har analyserat vilka 
kontraktförändringar som skulle innebära en ökad efterfråga för CM. Ytterligare 
forskning kring implementeringen av dessa förändringar och dess konsekvenser 
saknas.  

• Projektförsäkringar – Ett förhållandevis nytt verktyg för att förflytta projektrisk från 
beställaren till försäkringsbolagen. Denna faktor valdes bort i detta arbete då det skulle 
bli för omfattande att behandla.  

• Kvantitativ studie utifrån pris och tid – Det är förhållandevist enkelt för beställare och 
konsulter att beskriva för- och nackdelar med entreprenad- och genomförandeformer 
pga. att de talar utifrån egna erfarenheter. Det skulle vara intressant om en omfattande 
kvantitativ studie genomfördes utifrån tid och pris för att konfirmera eller dementera 
dessa påståenden.  
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9. Bilagor  

Bilaga 1. Lista med inkluderade företag.  

Bilaga 2. Intervjufrågor för beställare och CM-organisationer.  
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9.1 Lista med inkluderade företag 
 
Semi-strukturerade intervjuer  

Konsultföretag 
Forsen AB 

CO-pilot bygg och projektledning AB  

Projektbyrån Stockholm AB  

Frank Projektpartner AB 

Beställare 
JM AB 

Fabege AB 

Stockholms kommun (Fastighetskontoret) 

Ostrukturerade intervjuer 
Besqab AB 

Forsen AB 
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9.2 Intervjufrågor för beställare och CM-organisationer 

Intervjufrågor till beställare:  
1. Vilken roll har du inom företaget? 
2. Inom vilka typer av byggprojekt är ni verksamma? 
3. Hur upphandlar ni projektledning till byggnadsprojekt?  
4. Hur definierar ni CM? 
5. Vid vilka projekt använder ni CM just nu?  
6. Hur går er beslutsprocess till vid valet av genomförandeform, har ni andra 

genomförandeformer som alternativ vid CM-projekt? 
7. Vid de projekt där CM har använts som genomförandeform, var det ni eller 

konsulterna som rekommenderade CM?  
8. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Er och CM-organisationen? Är det en klar 

gränsdragning?  
9. Hur pass involverade är ni i byggprocessen?  
10. Hur utformas kontrakten mellan er och CM-organisationen? Använder ni 

prisincitament?   
11. Hur utformas kontrakten mellan er och entreprenörerna? Hur ser ni på fast pris eller 

löpande räkning? 
12. Vilka för- och nackdelar anser ni att genomförandeformen CM har fördelar jämfört 

med andra genomförandeformer? 
13. Vilka risker anser ni att genomförandeformen CM innebär? 
14. Hur hanterar ni dessa risker?  
15. Hur svarar CM-organisationen på dessa risker?  
16. Vilka verktyg ser ni att CM-organisationerna använder för att förbättra den långsiktiga 

relationen till er som beställare?  
17. Hur hanteras eventuella garantiärenden? Går ni via CM-organisationen eller direkt till 

den ansvarige entreprenören?  
18. Hur skiljer sig er riskhantering under projektets gång mellan ett CM-projekt och 

projekt med andra genomförandeformer?  
19. Innebär valet av CM som genomförandeform högre eller lägre risktagande för er, i 

relation till andra valmöjligheter? 
20. Vilka förändringar kan göras inom CM-projekt för att minska riskerna för er? 
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Intervjufrågor till CM-organisationer: 

1. Vilken roll har ni inom företaget? 
2. Hur ser er affärsidé ut?  
3. Hur går det till när ni kontrakteras för ett projekt? Är det öppna anbudsförfrågningar 

eller hör kunderna av sig till er? 
4. Vilka kunder vänder sig till er?  
5. Inom vilka typer av byggprojekt är ni verksamma? 
6. Hur definierar ni CM? 
7. Hur går er beslutsprocess till vid valet av projekt för lämnande av anbud?  
8. Vilka andra genomförandeformer eller entreprenadformer konkurrerar ni oftast med? 
9. Har beställare en klar uppfattning om vilken genomförandeform som ska användas 

innan upphandlingen startar?  
10. Hur ser ansvarsfördelningen oftast ut mellan er och beställaren? Hur pass involverade 

är kunden i byggprocessen?  
11. Hur utformas kontrakten mellan er och beställaren? Använder ni målpriser eller 

incitament? Har ni fullmakt från beställaren att kontraktera vilka underentreprenörer ni 
vill?  

12. Hur ser ni på fast pris eller löpande räkning i CM-projekt? 
13. Vilka fördelar och nackdelar anser ni att genomförandeformen CM har jämfört med 

andra genomförandeformer? 
14. Vilka frågor uppkommer ofta hos beställaren angående de risker som föreligger med 

CM-projekt?  
15. Hur svarar ni på dessa frågor? 
16. Vilka risker ser ni att valet av CM som genomförandeform innebär för beställaren? 
17. Vilka risker ser ni som CM-organisation för egen del under projekten? 
18. Hur arbetar ni långsiktigt för att öka beställarens tillit till er gällande riskhanteringen 

och ansvarstagande? 
19. Hur hanteras eventuella garantiärenden? 
20. Hur skiljer sig riskhanteringen under projektets gång mellan ett CM projekt och 

projekt med andra genomförandeformer?  
21. Innebär valet av CM som genomförandeform högre eller lägre risktagande för 

beställare, i relation till andra valmöjligheter? 
22. Vilka förändringar kan göras inom CM-projekt för att minska riskerna för beställaren? 
23. Hur skulle dessa förändringar påverka ert risktagande?  
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