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  Abstract 

 
The Temporary Factory and overhead cost contracts 
The future way of working with general overhead costs? 

 

Jonathan Mäkinen 

 
 
In a multibillion project called Sergelhuset in the city center of 
Stockholm, a new way of handling general overhead costs and general 
tasks in building projects, was developed. Instead of the construction 
companies doing it as usual, the purchaser chose to buy the service 
from a third party. It would amount to project organization, logistics, 
safety and temporary solutions.  
 
The report investigates how the construction business handles general 
costs and whether Ramirent’s new concept The Temporary Factory can 
help increase efficiency on the construction site. It also contains 
information that shows great needs in this area and the needs of 
continuous follow up and control. 
 
The report includes interviews with prominent project managers and 
other field experts. To reach a higher level of efficiency the purchaser, 
construction companies and APO-provider need to cooperate, share 
risks and aim for high value creation in new innovative projects. 

 
 
 
 
 
 

Handledare: Bahram Maz 
Ämnesgranskare: Per Roald 
Examinator: Petra Pertoft 

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2020/013-SE 

Tryckt av: Polacksbacken Repro Uppsala universitet  



 

iv 
 

SAMMANFATTNING  

I ett mångmiljardprojekt i Stockholms innerstad, Sergelhuset, har ett nytt 

sätt att arbeta med arbetsplatsens omkostnader (APO) vuxit fram. Istället 

för att byggentreprenören tar hand om allt temporärt på arbetsplatsen har 

beställarna valt att upphandla det i en separat, så kallad APO-entreprenad. 

Det innebär ansvar för bland annat projektorganisation, logistik, säkerhet 

och tillfälliga etableringar.  

 

Denna rapport är en undersökning av hur byggbranschen arbetar med 

arbetsplatsomkostnader (APO) i produktion och huruvida Ramirents 

koncept Den Temporära Fabriken kan hjälpa branschens behov av ökad 

samordning och effektivisering i byggproduktion.  

 

I rapportens inledande del framgår att behoven är mycket stora inom APO. 

Det är känt att området behöver ständig uppföljning och kontroll, men det 

finns fortfarande stora brister i genomförandet. Vidare redovisas resultat av 

intervjuer med projektchefer i ett flertal av Sveriges största byggbolag, för 

att se om det finns ett behov av en samordningstjänst inom APO. Även 

ledande personer inom byggbranschen har gett utlåtande om detta nya sätt 

att arbeta.  

 

Slutsatsen är att om en effektivisering av byggarbetsplatsen ska kunna ta 

fart på allvar behöver beställare, entreprenörer och APO-leverantörer 

samarbeta, gemensamt dela på risker och genomföra innovativa lösningar. 

Branschen behöver sluta arbeta med en slags stuprörsmentalitet och se att 

samverkan, långsiktigt förtroende- och värdeskapande är vägen framåt. 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Nyckelord: Byggproduktion, temporära fabriken, arbetsplatsomkostnader, 

APO, allmänna kostnader, värdeskapande, effektivisering.    
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FÖRORD  

Jag vill börja med att beskriva min väg fram till denna rapport. 2007 började 

jag jobba som snickare, och har drivit egen byggservice-verksamhet sedan 

2009. Under dessa år har det alltid varit intresseväckande att hitta sätt att 

effektivisera själva byggandet.  

 

2019 fick jag, via Lean Forum Bygg, kontakt med Jimmy Dahlström på 

Ramirent, som beskrev hur man börjat jobba med ett nytt koncept för en 

effektivare byggproduktion; Den Temporära Fabriken.  

Jag hoppas branschen kan hitta många nya och innovativa sätt att 

effektivisera och förädla våra processer.  

 

Tack till Bahram Maz på Ramirent som hjälp mig mycket i arbetet och till Per 

Roald som har gett många bidrag för att rapporten skulle få en god 

vetenskaplig grund.  

 

Slutligen tack till min fru Caroline som gjort det praktiskt möjligt att slutföra 

min utbildning mitt i småbarnslivet. 

 

 

  

Uppsala i juni 2020   

Jonathan Mäkinen 
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ORDLISTA 

APO – Arbetsplatsomkostnader 

Ett gemensamt begrepp för kostnader för allmänna arbeten och 

gemensamma kostnader på en byggarbetsplats. Det är indirekta kostnader 

som inte kan räknas till en specifik byggdel.  

Det förekommer också att arbetsplatsorganisation förkortas APO.   

 

APO-entreprenad 

När en beställare väljer att upphandla arbetsplatsomkostnader i en separat 

entreprenad, i motsats mot det allmänt vedertagna sättet, att 

byggentreprenören sköter det.  

 

Entreprenad 

Åtagande att enligt avtal utföra ett överenskommet arbete på en bestämd 

plats.  

 

Produktionschef / Platschef 

Två ord som används synonymt i branschen. Det är titeln på den som är ansvarig 

för en byggarbetsplats. 
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1. INTRODUKTION 
 

I kapitlet ges en bakgrund och syfte till rapporten samt metod och 

tillvägagångssätt för att hitta svar på frågeställningen.  

 

1.1 Bakgrund 

Den 1 juni 2017 startade en av Sveriges största fastighetsägare Vasakronan 

byggprojektet Sergelhuset. Det var starten för en historisk förändring av en 

känd mötesplats i en av Stockholms mest centrala delar. Projektet är ett av 

de största byggprojekten i Stockholms innerstad och omfattar renovering av 

tre stora hus precis intill Sergels torg mitt i centrala Stockholm.  

 

I projektet har Ramirent tillämpat ett nytt koncept som kallas Den 

Temporära Fabriken. Det innebär bland annat att man tar ett helhetsansvar 

för det temporära på byggarbetsplatsen såsom kranar, säkerhet, 

maskinuthyrning, etablering och logistik. Alla arbetsplatsomkostnader (APO) 

har upphandlats fristående i en så kallad APO-entreprenad. Projektet 

beräknas avslutas i slutet på 2020.  

 

Behovet av effektivisering och ett minskat slöseri av tid och resurser är idag 

stort i byggbranschen. Därför kan utveckling av den temporära 

byggarbetsplatsen vara värdefull. Projektet omsätter 3,5 miljarder och 

Ramirent vill arbeta för att utveckla och anpassa konceptet Den Temporära 

Fabriken också till mindre projekt.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i byggprojektet 
Sergelhuset, dokumentera Ramirents koncept Den Temporära Fabriken samt 
undersöka branschens behov av denna APO-samordningsstjänst i framtiden. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilken förbättringspotential finns inom APO i byggbranschen och kan  

Den Temporära Fabriken appliceras på mindre projekt? 
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1.4 Metod 

Tillvägagångssättet i examensarbetet initialt har varit att dokumentera 

bakgrunden till APO-entreprenad i projektet Sergelhuset och hur Ramirent 

arbetar och tänker med Den Temporära Fabriken. Efter det kartlägga hur 

några byggentreprenörer arbetar med och ser på APO idag, för att sedan 

kunna jämföra resultat och dra slutsatser om det kan appliceras på mindre 

projekt. 

 

1.4.1 Intervjuer 

För att förstå branschens nuvarande arbetssätt och önskemål av ökad 
samordning inom det temporära på byggarbetsplatsen har intervjuer av 
nyckelpersoner i byggentreprenör företag gjorts. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade för att kunna ställa följdfrågor. Intervjufrågorna hade tre 
frågor med svarsalternativ och åtta frågor som var mer öppna. Metoden att 
använda tre frågor med svarsalternativ var för att undanröja risken att göra 
egna tolkningar av olika nyanser i mera fria svar. Det är viktigt att den 
intervjuade väljer det som stämmer bäst enligt dennes uppfattning.  
 
Alla respondenter har minst 15 års erfarenhet i byggbranschen, de flesta 
ännu mer. Projektchefer, som har ett större ansvarsområde än 
produktionschefer, har tillfrågats. För att få så uppriktiga svar som möjligt 
informerades respondenterna att de skulle vara anonyma i rapporten. 
Intervjuerna har spelats in och en transkribering av innehållet har sedan 
skickats tillbaka för granskning.  
 
För att få en bild av hur Ramirent arbetar och tänker kring Den Temporära 
Fabriken har affärschefer intervjuats i en semistrukturerad intervjuform. 
Affärscheferna har också svarat på några av de frågor som ställdes till 
entreprenörerna, för att kunna jämföra Ramirents och entreprenörernas syn 
på APO. Vissa av frågorna är svåra att besvara för någon som inte arbetar 
som projektledare på ett entreprenadföretag. 
 
Intervjuer med beställarens projektledare har skett för att se motsatssidan 
till entreprenörerna men främst för att förstå bakgrunden till tanken om 
APO på enskild entreprenad.  
 
Fler öppna och ostrukturerade intervjuer har genomförts, mestadels genom 
telefonsamtal. På Ramirent har följande personer kontaktats:  
Projektledande säljare 
Chef Temporära Fabriken 
Utvecklingsansvarig Temporära Fabriken 
Chef designavdelning 
Projektledare Sergelhuset 
Arbetsledare Sergelhuset 
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Affärschefer 
Produktchef Maskiner  
 

Följande personer har kontaktats utanför Ramirent: 

Projektledare AFRY 

Bengt Hansson, professor vid avdelningen för byggproduktion vid Lunds 

universitet och en av Sveriges ledande byggforskare. Han är också 

huvudansvarig författare till de tre böckerna i Byggledning (Projektering, 

Produktion, Förvaltning) samt flertalet andra böcker inom ämnet 

byggproduktion.  

Niklas Haglund Tjuren Projektpartner AB, Beställarens projektledare i Urban 

Escape. 

 

1.4.2 Studiebesök och fältstudier 

Två studiebesök har gjorts på Sergelprojektet. Den första för att få en första 

inblick i konceptet och för att möta Ramirents projektledare på 

Sergelprojektet och chefen för Den Temporära Fabriken.  

 

Det andra studiebesöket för att få en rundvandring och förståelse av arbetet 

samt ostrukturerad intervju med två arbetsledare om deras roll i projektet. 

Efter det genomfördes en fältstudie tillsammans med en projektledande 

säljare, för att se flera av Ramirents innerstadsprojekt, samt förstå den 

ordinarie verksamheten utanför Den Temporära Fabriken. 

 

1.4.3 Metod litteraturstudie 

För att förstå branschens nuvarande arbetssätt och behov av ökad 

samordning inom det temporära har en litteraturstudie gjorts. Det har 

utförts på två sätt. Dels forskningsrapporter och andra starka vetenskapliga 

dokument, vilket är den primära källan. Dels har ett tiotal examensarbeten i 

ämnen som rör APO och produktion också studerats. När examensarbeten 

studerats har fortlöpande validering varit viktigt för att bedöma 

trovärdigheten och om det finns en gedigen vetenskaplig grund för 

påståenden och slutsatser. 

 

1.4.4 Avgränsningar 

I rapporten har vi valt att fokusera på hur man kan applicera Den Temporära 
Fabriken på mindre projekt och har därför inte valt att göra en djupare 
kartläggning och analys av det dagliga arbetet i Sergelhuset- eller Urban 
Escape projekten.  
Vi har utgått i största utsträckning ifrån entreprenörens perspektiv. 
Beställarens perspektiv har inte lyfts på samma sätt som entreprenörens.  
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Har valt att inte gå in i för stor detalj i vad som skulle tänkas ingå i en APO-
entreprenad och vad som skulle stå i ett avtal mellan parterna.  

 

1.5 Litteraturstudie 
I litteraturstudien som föregick skrivandet av rapporten har andra 
examensarbeten och forskning i ämnet studerats. Detta för att få en bild av 
vad tidigare forskning samt andra studenter kommit fram till i sina 
rapporter. 

 

1.5.1 Forskning 

Några vanligt förekommande rapporter inom byggteknik och 
byggproduktion är Per-Erik Josephsons välkända rapporter från 2005 och 
2013. För att få bukt med byggbranschens stora och återkommande problem 
krävs en långsiktighet. Josephson säger att produktiviteten kan förbättras för 
kortsiktig effekt på bekostnad av långsiktig effekt[1]. Rapporten från 2005 
visar att det kan förekomma slöseri i byggbranschen som motsvarar 30-35 % 
av projektens produktionskostnad[2].  
 
Resultaten i en rapport[3] från 2014 av forskare vid Luleå tekniska universitet 
visar på att samhällsförändringar såsom globalisering, urbanisering och 
teknologiska framsteg i många avseenden har ändrat förutsättningarna för 
stora byggprojekt. Idag behövs en större öppenhet och flexibilitet samtidigt 
som tempo och antalet intressenter som måste hanteras, ökat i branschen.  
 
Studien påvisar också vikten men också utmaningarna med att skapa en 
organisatorisk förmåga att hantera både utnyttjandet av befintliga resurser 
för kortsiktig effektivitet och utforskande av långsiktiga 
innovationsmöjligheter. Befintliga kunskaper och metoder används ofta 
precis som de är utan finjusteringar, medan både ständiga förbättringar och 
mer radikala utvecklingsinsatser är mer ovanliga. 
 
Ett större utvecklingsfokus och en ökad förmåga att hantera både kortsiktigt 
resursutnyttjande och långsiktigt utforskande kan främjas genom till 
exempel mer innovationsfokuserade beställare som uppmuntrar och 
möjliggör utveckling, incitamentsbaserade ersättningsformer samt långa och 
tillräckligt stora kontrakt som möjliggör upprepning, lärande och 
innovationsspridning mellan projekt.  

  

En rapport[4] från konkurrensverket säger att det är svårt att överskatta 

vikten av en effektiv och innovativ byggbransch för hållbar utveckling.  

Som en fortsättning på Per-Erik Josephsons forskning har en av de största 
studierna[5] av byggbranschen gjorts. Den berör lokaler, kontor, grupphus 
och anläggning och släpptes 2018 och talar om produktivitetsläget i svenskt 
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byggande. Studiens viktigaste slutsatser påvisar att några av de största 
problemen är att beställare ger begränsat utrymme för innovation samt att 
platschefer ser vinterförhållanden som det största störningsmomentet.  
För att förbättra produktiviteten behöver man utveckla organisation och 
ledning, inte minst genom digitalisering och smarta lösningar för 
vinterskydd.  
 
Samma studie visade också att över en tredjedel av platscheferna upplevde 
att byggarbetsplatsen var trång och hälften av platscheferna tyckte att tiden 
för produktionsförberedelse var för kort.  
 

1.5.2 Examensarbeten i byggteknik 

Flera examensarbeten på mycket stora projekt, som på något sätt kan 

jämföras med Sergelprojektet, är Norra djurgårdsstaden där flertalet 

rapporter skrivits. I ett examensarbete[6] från 2012 studerades APO på 

Skanska Sverige AB. Rapporten säger att APO kan variera mellan 10-17 % för 

projekt som är belägna inom samma områden med liknande förutsättningar. 

Vidare beskrivs att uppföljning av kostnaderna är mycket viktiga, både stora 

och små poster i kalkylen.  

 

I ett annat examensarbete[7] från 2016 påtalades vikten av att visualisera i 

arbetet kring APO. Ett sätt att göra det är att ha en tydlig och genomtänkt 

APD-plan. Det kan bidra till att logistiken förbättras på arbetsplatsen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

  
I detta kapitel beskrivs grundläggande teori om byggbranschen och begrepp 

som berörs i rapporten och behöver en grundligare förklaring.  
 

2.1 Arbetsplatsomkostnader (APO)  

I boken Byggledning – projektering beskrivs APO enligt följande:  

”En byggarbetsplats kräver alltid någon form av organisation omfattande 

platschef, arbetsledare och utsättare, samt olika allmänna hjälpmedel såsom 

personalbodar, lyftkranar, tillfällig elförsörjning och olika maskiner. 

Dessutom utförs normalt olika sorters allmänna arbeten såsom snöröjning, 

renhållning och montering av personalbodar. Gemensamt för dessa 

aktiviteter är att det är svår att hänföra dessa kostnader till en viss byggdel. 

Vi kallar dem med ett gemensamt namn för arbetsplatsen omkostnader 

(APO).”[8] 

 

Vidare beskrivs APO som två olika kostnadsdelar; allmänna arbeten och 

övriga omkostnader: 

”Arbetsplatsens omkostnader kan grovt delas upp i allmänna arbeten och 

övriga omkostnader. Allmänna arbeten består av dels sådana arbeten som 

enligt förfrågningsunderlaget ska utföras åt byggherren och eventuella 

sidoentreprenörer, dels sådana arbeten som erfordras för skötsel av 

arbetsplatsens gemensamma anordningar. Övriga omkostnader utgörs av 

kostnader för arbetsledning, bodar, maskiner, handverktyg, tillfällig 

elförsörjning etc. En stor del av dessa kostnader är beroende av byggtiden 

och bedöms med hjälp av produktionsplanen och projektets storlek.”[9] 

 

Det förekommer att man i branschen även kallar APO för 

arbetsplatsorganisation. Kostnaderna för APO skiljer sig mycket från projekt 

till projekt. I avancerade projekt, ofta i stadsmiljö, kan dessa kostnader 

uppgå till 20% av byggkostnaden, och i mer ordinära projekt ca 10%.  

 

2.2 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 

Planeringen av den tillfälliga fabriken kan redovisas i en APD-plan. Det är ett 
verktyg som idag blir viktigare och viktigare. Den kan ritas upp i CAD-
program i 3, 4 och 5d.  APD-planen är ett viktigt styrdokument i 
byggproduktionen, där man kan visualisera och sammanfoga viktig 
information.   
 
I boken Byggledning – produktion beskrivs att byggproduktion kan betraktas 
som en produktion i en tillfälligt uppbyggd fabrik. Ska den bli effektiv, måste 
den tillfälliga fabriken utformas så att den ger förutsättning för det.  
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I figur 1 ser man ett exempel på en APD-plan.  

 

 
Figur 1.   APD-plan för Sergelhuset 

 

2.3 Allmänt byggbranschen 

Det har sagts om byggbranschen att den är konservativ och svår att 
förändra. Byggbranschen är också en bransch i förändring, där nya 
förutsättningar för organisation och ledning förändras och där digitalisering 
blir större och större[10]. 
 
Varje projekt är unikt. Bland annat väder, vind, sjukdomar, försenade 
leveranser, misstag och olika tekniska lösningar gör projekten så unika från 
fall till fall. Det är därför viktigt att man i byggbranschen arbetar för att hitta 
ett större mått av systematisering. 
 

2.3.1 Beställaren 

Den som är uppdragsgivare i byggprojekt kallas beställare. Det är vanligt att 

beställaren också är byggherren dvs. den som för egen räkning låter uppföra 

en byggnad eller anläggning[11]. Begreppet beställare kan gälla allt från 

privatpersoner till stora fastighetsbolag, men när begreppet används i 

rapporten syftar det på stora aktörer i branschen som beställer stora 
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byggprojekt, exempelvis en stor fastighetsägare eller ett projektledande 

konsultföretag som har i uppdrag att leda byggprojekt.  

 

2.3.2 Beställarens ansvar vid innovation 

I boken Byggledning – projektering talar författarna om att beställaren har 

ett stort ansvar och en nyckelroll i att välja bra upphandlingsformer som kan 

skapa ett innovativt klimat. Det är beställaren som bestämmer om villkoren 

för upphandlingen.  

 

Beställarna borde stödja koncept som ger effektivare byggande men 

medverkar sällan aktivt till att introducerade konceptet används fullt ut[12]. 

Beställaren har ofta problem med att byggkostnaden blir högre eller 

byggtiden längre än beräknat[13].  

 

2.3.3 Entreprenören 

Det företag som utför arbetet på byggarbetsplatsen kallas entreprenör. Det 

finns ca 94 000 byggföretag där en övervägande majoritet (87 %) är mindre 

företag med högst 4 anställda. Endast 2% av företagen har fler än 50 

anställda men står ändå för mer än hälften av all omsättning[14].  

 

Klassiskt sett har entreprenören ansvaret för APO enligt branschens 

standardavtal. I AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel finns en lång lista 

med det som entreprenören ansvarar för på byggarbetsplatsen. Förutom att 

planera själva byggproduktionen så ansvarar denne för många temporära 

lösningar på byggarbetsplatsen och för att på egen bekostnad anskaffa allt 

som behövs för entreprenadens utförande[15]. 

 

2.3.4 Partnering 

Partnering är en utvecklad samverkansform, där man arbetar mer 

tillsammans och mot ett gemensamt uppställt mål. I detta sätt att arbeta 

bygger man på respekt och tillit, där man bygger ett team som ska 

genomföra projektet, snarare än att man är två motparter. Det är särskilt 

användbart i avancerade projekt[16] och kan drivas oberoende om man har 

en total- eller en utförandeentreprenad.  

 

I ovan nämnda studie[5] från 2018 drar man slutsatsen att projekt som 

tillämpat partnering visar bättre prestation av generalentreprenören 

gällande samverkan och produktionskvalitet. De vanliga deltagarna i 

partneringsamarbetet är entreprenör och beställare, men sällan konsulter 

och materialleverantörer.  
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3. NULÄGESBESKRIVNING 

 

I följande kapitel beskrivs främst dagsläget men också de viktigaste 

händelser som lett fram till dagens situation i projektet Sergelhuset.  

 

3.1 Ramirent och Den Temporära Fabriken 

På 1950-talet startade företaget i Finland och på 2000-talet etablerade sig på 

den svenska marknaden genom företagsförvärv och bytte namn till 

Ramirent. Historiskt har företaget arbetat med maskinuthyrning och har 

kundcenter över hela landet. Idag vill man profilera sig som ett företag som 

kan leverera mycket fler och större lösningar till beställare och 

entreprenörer bland annat genom Den Temporära Fabriken konceptet.  

 

Idag är Ramirent ett av Sveriges största maskinuthyrningsföretag och ägs av 

Loxamgruppen, vilken är ett av världens ledande maskinuthyrningsbolag.  

Idag används maskinuthyrare mest till hyra av småmaskiner. Även kranar, 

hissar och bodar är klassiska tjänster som maskinuthyraren kan erbjuda.  

Kostnad för maskiner brukar vara mellan 3-6 % av den totala 

byggkostnaden[17]. I anläggningsprojekt mycket mer; mellan 30-60 % av 

anläggningskostnaden. 

 

Så de senaste fem åren har Den Temporära Fabriken fungerat i två enorma 

byggprojekt mitt i Stockholm, men har inte applicerats på mer ordinära 

projekt. Här kan denna rapport komma till nytta, genom kartläggning av Den 

Temporära Fabriken men också analys av hur den kan användas på mindre 

projekt för att effektivisera och förenkla byggandet och om möjligt förändra 

hur man arbetar med APO framöver.  

 

Den Temporära Fabriken är indelad i 6 delar enligt figur 2 nedan:  

  

 

 
         Projekt-          Logistik       Säkerhet     Maskiner    Etableringar     Projekt- 

    organisation             center 

 

 

Figur 2. Den Temporära Fabriken  
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Ramirent har idag ett erfaret arbetslag som arbetar med konceptet. Bland 

annat har man en designavdelning som upprättat APD-planer till över 400 

projekt[18] men också projektledare och experter inom arbetsmiljö, kvalité- 

och miljöledning. 

 

3.2 Urban Escape 

Urban Escape projektet hade en byggkostnad på över 5 miljarder, enligt 

projektchefen Niklas Haglund. Mellan år 2014-2018 fick Ramirent i uppdrag 

av AMF Fastigheter att utföra samma typ av uppdrag som man idag gör på 

projekt Sergelhuset, bland annat planering, logistik, säkerhet, arbetsmiljö 

och olika typer av temporära lösningar. Flera av medarbetarna från det 

första projektet är idag involverade i det nuvarande projektet. 

  

Urban Escape ligger också mycket centralt, bara ett stenkast från Sergels 

Torg. Det innefattade fem fastigheter, fyra gator och två torg och skulle efter 

projektet innefatta ca 130 000 kvadratmeter fastighetsarea.  

 

För att göra projekt mer överskådligt och ge möjlighet till 

konkurrensutsättning, så delades projektet upp i flera mindre 

totalentreprenader. För att detta skulle bli möjligt, var man tvungen att lyfta 

ur APO till en egen entreprenad, säger Niklas Haglund som var projektchef.  

 

Upplägget med APO-entreprenad är också en stor fördel för beställaren när 

man vill sälja in projektet till staden. Det är ett bra argument att stadsbilden 

kommer påverkas på ett mer kontrollerat sätt. Det kommer alltså inte vara 

många olika inblandade utan en samlad logistik och ett samlat angreppssätt 

totalt sett.  

 

3.3 Projektet Sergelhuset  

Projektet beräknades att kosta 3,5 miljarder och består av 3 stora 
huskroppar som skulle totalrenoveras med omgivande miljöer. I projektet 
skulle moderna kontor, nya butiker, restauranger och bostäder byggas 
fördelat på 86 000 kvadratmeter. Dessa tre huskroppar förenar Sveavägen, 
Hamngatan och Malmskillnadsgatan mitt i centrala Stockholm.  
 
Sergelhuset ska enligt Vasakronan vara ett projekt i framkant, där 

säkerhetsarbete och minimering av olycksrisker prioriteras mycket högt och 

där bodar och byggetableringar ska vara trygga och trivsamma. Som 

projektgenomförandemål vill man minska buller och störningar till 

närliggande fastigheter och tredje man på gatan och garantera en så ren 

arbetsplats som möjligt[19]. 
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Mängder av trafikanter, fotgängare och byggarbetare behöver samsas om en 

liten yta vilket ställer höga krav på logistik och säkerhet. Flera hyresgäster 

och butiker beräknades stanna kvar i fastigheterna under renoveringen.  

Utmaningarna är många när man bygger i central stadsmiljö, särskilt i detta 

projekt med tanke på dess komplexitet och storlek. Ramirent kommer vara 

med hela vägen fram tills projektet är färdigt.  

 

Från Urban Escape och vidare i Sergelprojektet så har konceptet Den 

Temporära Fabriken vuxit fram mer och mer. Ramirent har skapat något 

unikt och väldigt innovativt i dessa två projekt. Det har inte funnits en väl 

utarbetad arbetsbeskrivning för hur man genomför en APO-entreprenad, 

utan det är något som utvecklats i samverkan med beställarna.  

 

I dessa enorma projekt har man sett möjligheterna och behovet av att börja 

jobba ännu mer i ett helhets- och koncepttänkande i frågan. Det behövs 

specialister inom detta ibland mycket komplexa område.  

 

3.3.1 Arbetsbeskrivning 

Ramirent hanterar projektets arbetsplatsomkostnader (APO) och är direkt 

underställd beställaren, således inte någon av entreprenörerna. Man har fått 

i uppdrag att ansvara för en mängd olika temporära funktioner. Av figur 3 

framgår några av dessa.  

 

 

 
Figur 3. Projektet Sergelhuset 
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Projektets APO-entreprenad innehåller alltså följande funktioner: 

- Projektorganisation 

- Logistik 

- Reception 

- Etableringar och temporärt vatten, el och värme 

- Temporärt maskinuthyrningscenter 

- Inhägnad och passersystem 

- Kranar och bygghissar 

- Liftpool 

- Ställning och väderskydd 

- Utbildning 

- Vinterberedskap 

- Avfallshantering och städning 

 

Vissa av dessa funktioner utförs sedan direkt av Ramirent, andra offereras 

och upphandlas, för att uppnå målen i projektet. Ramirent arbetar i 

projektet främst på uppdrag åt Beställaren och upphandlar därför den 

leverantör, av ovan nämnda artiklar, som är mest lämpad för arbetet. 

Exempelvis är det inte säkert att Ramirents ställningsavdelning får utföra 

arbetet, utan bara om det är mest lämpligt. 

  

Uppdraget är att effektivisera och spara pengar. Ramirent har mycket lång 

erfarenhet av att arbeta med ovan nämnda arbetsområden och den 

kunskapen kan användas till beställarens fördel i ett samverkansprojekt likt 

detta.  

 

3.3.2 Organisationen 

Ramirents organisation på plats består av en projektledare som överser hela 

arbetet, som även har arbetsmiljöansvaret för APO-entreprenaden. Till 

projektledarens hjälp finns ett antal stödtjänster däribland KMA (Kvalitet, 

Miljö och Arbetsmiljösamordnare) och VDC (Virtual Design and Construction) 

samt blockchef som tillsammans med arbetsledare ansvarar för den 

kontinuerliga driften av Den Temporära Fabriken.  

 

En av Ramirents mest centrala uppgifter i Sergelprojektet är att se till att 

byggnationen kan fortgå så enkelt och smidigt som möjligt. Här finns en 

tydlig gemensam målbild av att samverka och hitta bästa möjliga lösningar.  

Tanken med Den Temporära Fabriken är att fokusera och bli ledande på att 

sköta det temporära, för att frigöra entreprenören att kunna fokusera på att 

bygga.  
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Figur 4. Organisationen på Sergelhuset 

 

 

3.3.3 Projekt- och arbetsledarens roller 

Projektledaren och arbetsledaren har något unika funktioner i 

sammanhanget. Idag arbetar självklart byggbranschen med 

arbetsplatsomkostnader, med större eller mindre framgång. Projektledarens 

roll, men även arbetsledarens, skulle man kunna kalla APO-ingenjör.  

Arbetsledaren i Sergelprojektet ser till att driften av det temporära fungerar, 

under det att projektledaren har ett vidare ansvar.  

 

Just här finns potentiellt en stor fördel; att man kan börja arbeta med APO 

mer som en drift, inte något man gör någon gång med ojämna mellanrum. 

Det är något som kräver utbildning, noggrannhet och en spetskompetens.  
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4. RESULTAT 

 
I följande kapitel ges en sammanfattning av resultaten i intervjuerna med de fyra 

projektcheferna från entreprenörerna och Ramirents Affärschefer samt 

intervjuer med professor Bengt Hansson och Niklas Haglund, projektledare i 

Urban Escape.  

 

4.1 Respondenter 

Nedan följer sammandrag av vad respondenterna sagt i intervjuerna. 

Inledningsvis de fyra entreprenörerna, sedan två affärschefer för Den 

Temporära Fabriken och efter det intervju med Bengt Hansson, professor vid 

avdelningen för byggproduktion vid Lunds universitet.  

 

De fyra projektcheferna har mer än 15 års erfarenhet av byggbranschen och 

har en nyckelposition i respektive företag. Personerna är alla ansvariga för 

mycket stora projekt och ansvarområden, med en lång erfarenhet av 

arbetsplatsomkostnader. De byggentreprenadföretag som valts är tre 

mycket stora byggbolag och ett mellanstort byggbolag. Skanska, NCC, 

Veidekke och Zengun. En av projektcheferna har ingen tidigare erfarenhet av 

APO-entreprenad.  

 

 

Niklas Haglund 

Idag arbetar Niklas Haglund som egen företagare och ägare av 

konsultbolaget Tjuren AB. Han var projektchef för hela Urban Escape 

projektet samt ansvarade för att projektera och genomföra produktionen 

samt planering för hyresgäster och förvaltning. 

 

 

Projektchef 1 

Idag arbetar respondenten på Skanska som projektchef i distrikt Uppsala. 

Som projektchef på Skanska har man en mer övergripande roll där man 

överser projekt. 
Karriären startade som snickare och som egen företagare. Sedan fortsatte 

resan vidare som arbetsledare, projektingenjör, produktionschef, 

projekteringsledare till nuvarande roll som projektchef. 

Respondenten hade inte hört talas om Den Temporära Fabriken tidigare och 

har ingen tidigare erfarenhet av APO-entreprenader.  
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Projektchef 2  

(Korrekt titel inom NCC är affärschef)  

Idag arbetar respondenten som affärschef på NCC i Stockholm. Han är 

ansvarig för att i tidiga skeden få in jobb till företaget, svara på anbud och 

skapa projekt med kunder. Ansvarar också för olika relationer mellan NCC 

och andra företag. Tidigare arbetsledare och entreprenadsingenjör, senare 

projekteringsledare och projektchef, och numera affärschef. Respondenten 

känner till Sergelprojektet väl och har själva arbetat på Urban Escape i drygt 

2 år.  

 

 

Projektchef 3 

Idag arbetar respondenten som projektchef för ett av entreprenadbolagen i 

Sergelprojektet. Karriären började på Skanska som produktionsledare, 

senare produktionssamordnare och produktionschef i drygt 7 år. Började 

efter det arbeta som projektchef hos sin nuvarande arbetsgivare.  

Respondenten har arbetat på Sergelprojektet i mer än 1,5 år.  
 

 

Projektchef 4 

Idag arbetar respondenten som projektchef för ett av entreprenadbolagen i 

Sergelprojektet. Karriären började på Skanska som projektingenjör och 

produktionschef i 6 år. Efter det startade han eget företag som han arbetade 

på i 10 år. I Sergelprojektet är han idag projektchef och har erfarenhet av 

APO-entreprenader i tidigare projekt. Respondenten har arbetat på 

Sergelprojektet i mer än 1,5 år. 

 

 

Affärschef 1 

Stefan Larsson, är Affärschef för Den Temporära Fabriken Region Nord.  

 

 

Affärschef 2 

Fredrik Wihlborg, är Affärschef för Den Temporära Fabriken Region Syd. 
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4.2 Niklas Haglund 

I intervjun berättar Niklas Haglund hur Urban Escape gått över all ekonomisk 

förväntan.  

 

- Jag kommer nog aldrig avkasta mer i ett enskilt projekt som Urban. Då 

pratar vi värdeökning på fastigheterna. Projektmarginalen ligger på över 

100%, vilket är unikt, särskilt i den här storleken. Det beror till stor del på 

synkronisering mellan produktion och uthyrning, från början till slut.  

Man lyckades få hyresgäster till och med innan produktionen dragit igång.  

 

Byggbranschen har bestått väldigt mycket av stuprör, alla lever sitt liv. 

Uthyrning hyr ut utan att projektledare får vara med, och tvärt om. I våra 

projekt har vi därför försökt ta ett helhetsgrepp. Ett projekt blir inte en 

framgång om jag klarar av mitt, men alla andra misslyckas. I stora projekt är 

helheten viktigast. Om inte hyresgäster flyttar in i tid blir det ett problem. 

Likaså om entreprenaden går dåligt är risken att kvaliteten i arbetet går ner 

på grund av ekonomisk press. 

 

APO-hantering fallerar ofta på grund av att varken entreprenör eller 

beställare har koll på det. Problemet är ofta på arbetsledarnivå, när 

maskiner beställs som sedan inte används utan står och kostar pengar. Om 

beställaren lyfter ur APO till en egen entreprenad så tar man själv en 

betydande risk.  

 

Det handlar om att fokusera på det, och problemet är att entreprenören inte 

gör det. Man kan istället för att bryta ut APO, tvinga entreprenören att 

rapportera hur man arbetar med det. Alltså, i stort är det kontrollen på APO 

som är bristfällig, även om det idag finns digitala system som gör att man 

kan ha kontroll på APO delarna.  

 

Det är svårt att säga exakt hur mycket man sparat på själva APO-

samordningen, men den stora besparingen var att konkurrensutsätta 

byggentreprenörerna och få in hyresgäster i tid.  

 

 

4.3 Respondenternas tankar om Sergel- och Urban projekten 

Två av respondenterna arbetar alltså just nu som projektchefer för 
respektive entreprenör i Sergelhuset och en av respondenterna arbetade 
tidigare i Urban Escape. Innan den formella intervjun började ställdes frågor 
om hur man upplevde att APO-entreprenaden fungerat i respektive projekt. 
 

Vi har en väldigt bra organisation på projektet som får det att funka och 

Ramirent har ett bra tänk runt APO:n. Det är en bra kombination, säger 
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Projektchef 3. Utan Den Temporära Fabriken skulle projektet inte gått att få 

ihop på samma sätt. Det är stor skillnad och man har gjort helt rätt.  

 

Det är viktigt att rutiner och struktur finns, även om den kan vara lite 

fyrkantig, och orka hålla fast vid den hela vägen. Framför allt i början kan det 

vara bra att hålla på strukturen ganska hårt och i undantagsfall släppa på 

vissa regler. Det kan vara svårt att skriva avtal som täcker alla situationer och 

det skulle vara helt osannolikt att ett projekt i denna storlek skulle gå helt 

utan små problem. 

I princip är APO alltid ett problem på det ena eller andra sättet. På så sätt är 

detta otroligt lyckat sett på helheten. 

 

Projektchef 4 säger att om man får rätt människor blir en sådan här 

entreprenad hur bra som helst. På det stora hela har Sergel fungerat bra. 

Ramirent är i och med Den Temporära Fabriken högst delaktig i att lösa 

problem och tänka som en entreprenör. Man behöver bygga på människor 

som har en entreprenörsanda, som till viss del redan finns i bolaget. Det är 

en stor skillnad på denna gren och Ramirents vanliga del. Det är två helt 

skilda affärer.  

 

Ramirent är en maskinuthyrare från början, men när APO-konceptet 

kommer ska man vara entreprenörer, vara kreativa och bygga saker. Det tar 

tid att bygga en sådan organisation, men de har kommit ganska långt i det 

arbetet redan.  

 

Respondenten uttrycker också att han ibland undrat om det skulle vara 

bättre om hela APO-entreprenaden låg under en av entreprenörerna. 

Entreprenörerna har en mycket större vana att sköta APO än vad beställaren 

har.  

 

Projektchef 2, som arbetade i Urban Escape, nämner inledningsvis att 

nackdelen med APO-entreprenad är att uppläggen kan ha varit onödigt svåra 

och att man bygger ytterligare en organisation. Rutiner, samordningsmöten 

och en till part överallt. Det blir säkert mer tid över ute på arbetsplatsen 

men det tar mer tid av tjänstemännen.  

 

I projektet fanns även en samordning av logistiken genom ett 

mellanlagringscenter. Projektchef 2 uttrycker att om man har direktkontakt 

med den som ska leverera logistiken kan det fungera bättre. Det kan bli 

omständigt att ha en part till, och det kan även bli svårt att prissätta 

logistiken och lätt att räkna fel när någon annan hanterar den. Däremot  

utifrån ett hållbarhetsperspektiv och minskad trafik in till byggarbetsplatsen, 

är en samordning av leveranser givetvis positiv.  
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4.4 Sammanställning intervjuer av projektchefer 

 

4.4.1 Hur entreprenören arbetar med APO idag  

 
Projektchef 1 
På Skanska sitter man ner med produktionschef eller projektchef samt kalkyl 
och planerar APO:n. På företaget kallar man APO för Allmänna Kostnader 
(AK). Viktigt att notera är att i Skanskas AK ingår också tjänstemannatider, 
interna datorer och nätverk, vilket inte räknas in normalt sett i APO.  
Idag har man ett datorprogram där alla tänkbara temporära funktioner och 
arbeten finns. Där stryker man det som man inte ska ha i projektet, och 
sätter in tider för det man ska ha. På så sätt beräknas APO och sedan görs 
den om i varje projekt.  
I dagsläget är man tvungen att använda Skanska Rental till i stort sett all 
uthyrning, vilket är Skanskas eget uthyrningsbolag.  
 
Projektchef 2 
NCC är vana att jobba själva med APO.  
Inom respondentens grupp drar man igång ca 30 projekt per år. Så man har 
kompetensen inom företaget.  
NCC köper inga egna verktyg utan hyr bara. Redovisningsmässigt är det 
väldigt betydelsefullt att slippa köpa alla verktyg och binda kapital genom 
stora investeringar.  
 
Projektchef 3 
På företaget köps APO in som smådelar. Bodar, hyresmaterial och kran 
upphandlas separat.  
Det finns en oändlig förbättringspotential. Byggarbetsplatsen är en väldigt 
ostatisk miljö som gör det svårt att effektivisera.  
Det är oftast produktionschefer som gör APO-planeringen. Det man behöver 
göra då är att ge kalkylen tid och det bygger på att man har en bra planering. 
Man behöver framför allt förstå hur man genomför jobbet.  
 
Projektchef 4 
På företaget arbetar man nästan uteslutande med APO själva och inte med 
inhyrd personal. På Sergelprojektet har man en arbetsledare som är APO-
ansvarig. Man anser att det är en så stor kostnad att det lönar sig att ha en 
person som är ansvarig. Det är inget som lämnas till slumpen. Det blir en 
styrka att ha en dedikerad resurs till APO.   
I andra stora projekt inom företaget vill man ha samma typ av upplägg som i 
Sergelprojektet. 
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4.4.2 Fungerande APO-arbete 

För att få kontroll över APO behöver man planera och tillsätta rätt resurser. Det 

är gemensamt för alla respondenterna. (Projektchefernas svar är indelade 

styckevis nedan, i kronologisk ordning från 1 till 4): 

 

Struktur och planering är det viktigaste för att projekten ska gå bra. Om man 

tänker och planerar runt APO-delen går det oftast mycket bättre; att sätta 

resurser och punktmarkera dessa kostnader. Planering och bemanning är otroligt 

viktigt för projektet i stort, men också för APO. Om det finns en bättre 

samordning och tydligare roller kan tjänstemännen få mer tid över till annat. 

 

Det främsta behovet är att planera. Man behöver tillsätta resurser och 

öronmärka dessa för exempelvis tidplan, logistik och arbetsmiljö. I produktion 

kan det senare vara bra att ha någon som överser material och verktyg, såsom en 

”förrådare”. 

 

Det är viktigt att jobba med APO och ha någon dedikerad för uppgiften, att 

kostnader inte bara följs upp, utan att man styr dem och arbetar utefter ett mål. 

Likväl är det avgörande att ha en produktionschef som är duktig på att planera 

och styra samt förstår vikten av APO. Då kan man göra stor skillnad här. Är 

projekten för stressiga och det bara drivs på, blir det mycket svårare att hålla 

ihop budgeten. 

 

I Sergelprojektet är det mycket viktigt att få till en samverkan och att jobba åt 

samma mål. Då behövs en tydlighet och ett syfte, och man behöver fråga sig 

vilket som är incitamentet. Är det att tjäna så mycket pengar som möjligt eller 

att projektet ska gå så bra som möjligt? Får man till det, då blir det riktigt bra. 

Allt handlar om att man får rätt människor i projekten. Då blir det bra. 

I projektet följs APO upp varje månad och jämförs med föregående månad. 

Då ser man om några kostnader drar iväg och varför. Då blir man inte 

överraskad på slutet utan arbetar aktivt med det hela tiden. För ens egen 

överlevnad så vill man ha koll. APO är en väsentlig del av det.  

En lyckad APO är i grund och botten hårt arbete, kontinuerliga uppföljningar 

och att hålla koll. I företaget har vi ett stort fokus på det, för att det är en 

stor del av helheten.  
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4.4.3 Behov och kritiska punkterna inom APO 

I intervjuerna identifierades många områden inom APO som är kritiska och 

svåra. I tabell 1 visas projektchefernas svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Kritiska områden inom APO 

 

 

Alla intervjuade anser att man behöver arbeta med APO grundligt och 

noggrant. Man är helt överens om att planering är en ovärderligt viktig 

faktor när det gäller APO. Ramirents affärschef 1 säger att många lägger in 

en övergripande slentrianprocent vid kalkylering för APO, vilket gör det 

omöjligt att följa upp vilken särskild kostnad som överskred budget. Tre av 

entreprenörerna talar om att det förekommer denna typ av mycket 

förenklad kalkylering, som skulle kunna äventyra ett helt projekt.  

Projektchef 3 uttrycker att det är många små kostnader i APO. Det är lätt att 

man tittar på de stora kostnaderna, men glömmer bort de små. Här krävs 

det en medvetenhet. Därför är det viktigt att göra en fullständig kalkyl över 

dessa kostnader. APO kalkylen måste göras om i varje nytt projekt.  

Det finns mycket pengar att spara, men också svårt att ha en mall. 

 

Projektchef 4 säger att man aldrig kan släppa samordningen inom APO, 

särskilt stora projekt i innerstaden. Många anser att det är en kostnad som 

lätt kan skena iväg. Det finns ofta en anledning till det. Ett exempel kan vara 

att kranen eller bodarna måste stå längre än beräknat. 

Generellt är pengarna så stora så att man måste ha en seriös kalkyl. För att 

göra en bra kalkyl så finns mallar och den upparbetade erfarenheten som 

man återanvänder.  

 

 

 

 

Problemområden R1 R2 R3 R4 

Ställningar   x x 

Hyresmaskiner x x   

Liftar  x  x 

Kran   x  

Bodar  x  x  

Provisoriska anordningar   x  

Platstraktor x    

Renhållning    x 

Hyra stämp & balk x    

Arbetstid  x   
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Projektchef 2, som arbetar på NCC, säger att med dålig planering och när 

man ej tillsatt ansvariga, är det lätt att APO glöms bort. Det kan vara att man 

flyttar runt material många gånger eller att beställningslistor till Ramirent är 

hur långa som helst, och ingen vet om något av dessa saker redan finns på 

bygget. Det är inte helt ovanligt att man hyr ett verktyg i tre år och sedan får 

köpa loss det efteråt för att det inte kan hittas. Det blir ”Sveriges dyraste 

verktyg”.  

 

Det finns behov av ökad samordning i alla projekt även bra projekt. Det finns 

massor av pengar att spara genom att minska byggkostnaderna. 

Byggbranschen följer inte industrin, men vi behöver närma oss samma 

utveckling. Vi måste komma från ursäkter som att alla projekt är unika. Vi 

behöver ta lärdom av föregående projekt. 

 

I intervjun nämner Projektchef 2 ett talande exempel om en nyanställd som 

tidigare arbetat på Scania. Personen var förvånad att man inte skannade in 

material när det kom eller när det var på plats, och att bara den som tagit 

emot materialet visste var det stod. På detta område är det långt kvar till 

industrin. I ett visst skede i byggprocessen idag vet ingen hur många skruvar 

som är fastskruvade, men det vet man på ett helt annat sätt inom industrin.  

- ”Vi samlar ju inte in sådan data och mäter inte på detta sätt i 

byggbranschen. Skulle man få en sådan uppstyrd produktion skulle man 

kunna bygga på en bråkdel av tiden, men det är väldigt långt kvar”.  

 

Både projektchef 1 uttrycker att det händer att produktionschefer får en 

uppförsbacke i projekt, just för att APO-budgeten är för dåligt räknad.  

- ”Man kan få APO-kostnader i en rad i kalkylen (som en procentsats) och 

därefter får man dela upp den på alla saker i projektet. Då kan det bli så att 

produktionschefen måste förhålla sig till en allt för snäv APO-budget, vilket 

skapar problem i produktion. Det är nog ganska vanligt”, säger projektchef 1. 

 

Projektchef 3 uttrycker samma sak i sin intervju, och säger att det händer att 
man i anbudsskedet tycker att produktionschefen lagt in för mycket på APO-
delen, och drar ner den några procent. Till följd av det kan 
produktionschefen känna att man inte behöver jobba lika hårt för att hålla 
APO nere och man har då inte längre någon ansvarig. Det är alltså viktigt att 
ge kalkylen tid och framför allt att förstå hur man genomför arbetet.  

 

 

4.4.4 Vad skulle man önska av Den Temporära Fabriken? 

Maskiner 

Projektchef 1 uppger att i sina projekt brukar han ha minst en person, del av 

arbetstid, som ansvarar för att hyrmaskiner kommer till projektet i tid och 



 

23 
 

att dessa skickas tillbaka så fort som möjligt när de inte behövs mer, för att 

de inte ska stå och kosta pengar. Yrkesarbetarna involveras till viss del också 

i denna process, men APO och exempelvis maskinhantering är det mest 

arbetsledare som gör.   

 

Det skulle vara intressant med en partner som är pro aktiv och hittar 

problem som byggföretag inte insett än, säger Projektchef 2. APO är en 

ganska prispressad del, det går inte lägga hur mycket pengar som helst på 

den. Det handlar om att dra ner på den kostnaden så mycket som möjligt.  

En nyckel skulle vara att man börjar arbeta proaktivt för att hålla ner 

entreprenörens kostnader. Få statistik på hur maskiner används. Fakturor på 

60 sidor där det är nästan omöjligt att spåra kostnaderna. I ett projekt 

anställde NCC en person bara för att ha koll på hyresmaskiner.  

 

I Urban Escape hade Ramirent ingen morot att se till att entreprenörerna 

inte hade onödigt många maskiner. Även omstartsavgifter för exempelvis 

dammsugare gjorde det mer ekonomiskt att inte lämna tillbaka 

dammsugaren. Alla sådana barriärer måste tas bort i Temporära Fabriken 

projekt, för att spara resurser för hela projektet. Det är gamla system som 

skapar denna typ av problem.  

 

Om man kan erbjuda en vass tjänst som håller koll på hyresmaskiner är det 

superintressant. En annan möjlighet är också att NCC skulle kunna köpa 

tjänstemannatimmar. Det skulle kunna vara intressant att någon med insyn i 

uthyrningssystemet arbetar för att hålla kolla på maskinparken. Men även 

andra tjänster och områden där Ramirent får en stor kompetens. 

 

Den Temporära Fabriken kan vara bra för NCC i vissa typer av projekt. Kan 

Ramirent göra det billigare än oss så har dem en solklar affärsidé. Kan dock 

vara svårt att visa hur mycket pengar man sparar på det. Man kan säkert 

köpa in gips lite billigare eller skruva lite snabbare, men det rör sig inte om 

så mycket besparingar rent procentuellt. Den Temporära Fabriken har 

däremot en stor potential där man kan göra stora vinningar och 

effektiviseringar. Om Ramirent kan komma med innovativa lösningar så lär 

det finnas ett stort intresse från marknaden. 

 

På området kommer det många smarta och effektiva appar, säger 

Projektchef 4. Det finns en app som heter Equipment loop som håller mycket 

bättre koll på uthyrningsutrustning. Där kan man se alla maskiner som hyrs 

just nu. Man kan se kostnaden per dag och hur många artiklar och vilka. En 

liknande app skulle uthyrarna kunna hålla med.  
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Kvalitetssäkring 

Under intervjun med Projektchef 3 talades det om kvalitetssäkring av APO. 

När ett företag som Ramirent riktar in sig på APO, kan man bli väldigt 

kompetent inom området. Då skulle man även i mindre projekt kunna få en 

mer rådgivande roll gentemot entreprenörer, både i anbuds- och 

produktionsskede. 

 

I anbudsskede kan man ha nytta av en organisation som kan analysera 

komplexa projekt, vet vilka frågor man ska ställa och vet vad man ska titta 

på. Det är ju intressant.  

 

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att Ramirent får en resurskurva från 

entreprenören där man kan se vilka tider då kran och etablering behövs. Det 

går att vara så övergripande ganska tidigt. Då kan man ha någon som är 

väldigt kreativ på APO-sidan som kan ta hela kranetableringen och finna 

innovativa sätt att lösa etableringen. Exempelvis om man har kontakt med 

fastighetsägare i närliggande hus där man kan ha etableringen. Då kan det 

finnas en stor uppsida att få ett fast pris av Ramirent för att lösa uppgiften 

inom givna ramar. Det skulle vara sannolikt att man vill använda en sådan 

tjänst. 

 

 

Samverkan, transparens och förtroende 

I intervjuerna nämnde alla entreprenörer vikten av förtroende och hur ett 

eventuellt samarbete skulle fungera.  

 

Transparens och öppenhet är viktigt, säger Projektchef 1. Att man hela tiden 

har en daglig diskussion och planering tillsammans. Inte att en part kör sitt 

eget race, utan att problemen reds ut tillsammans på ett bra sätt. Det måste 

också finnas en förståelse av vad som behövs för byggprocessen.   
 

För 10 år sedan så skulle det varit ännu lättare att gå in i denna typen av 

APO-upplägg, säger Projektchef 2. I det skedet köpte NCC allt från Ramirent. 

Idag har man fler leverantörer på området. Det är möjligt att man skulle 

kunna hitta ett närmare samarbete idag också. Såsom man jobbar med 

partnering med kunder, så skulle man kunna jobba med Ramirent som 

leverantör; att man har den transparensen. Om man skulle ha ett väldigt 

öppet samarbete kanske man inte behöver ha fast pris heller.  

 

Man kan få en liten monopolkänsla och det är man som entreprenör lite 
allergisk mot, säger Projektchef 3. Man behöver känna 100% förtroende. Har 
man det, kan man säkerligen samla fler delar under ett tak. Om man skulle 
kolla på detta alternativ till nästa projekt skulle det börja med att 
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konkurrensutsätta dem. Ta in anbud del för del, för att sedan kunna jämföra 
och se vad det finns för uppsida att ha det som en helhet. 
 

Projektchef 4 säger att i samverkansprojekt behöver det fungera så att alla 

bör tjäna ungefär lika mycket pengar, just för att man gör saker tillsammans. 

Det som kan bli fel är om något tjänar jättemycket och någon annan 

ingenting.  

 

 

4.4.5 Vilka tjänster är mest intressanta? 

Entreprenörernas Projektchefer och Ramirents Affärschefer fick en öppen 

fråga om vilka tjänster som är mest intressanta och i tabell 2 nedan följer 

resultatet av deras svar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Mest intressanta tjänster 

 

 

4.4.6 Fråga – svar 

Projektchefernas svar är indelade styckevis nedan, i kronologisk ordning från 1 

till 4.  

 

Hur stor brukar kalkylen vara för APO-arbeten generellt? 

Det Skanska kallar för Allmänna Kostnader (arbetsledning inräknat) uppgår 

till 15-20 %. Det är i vissa projekt den enskilt största delen, till och med 

större än kostnaden för husets stomme. Har aldrig gjort ett projekt där AK-

del varit under 10 %. 

 
8-12 % grovt räknat.  
 
Runt 10-12%. Varit med i projekt på över 20% ibland.  
 
5-15%. 
 

FRÅGA 11 P1 P2 P3 P4 A1 A2 

Logistik x x   x  

Etablering   x x   

Maskiner  x   x  

Liftpool  x     

Uthyrningscenter   x    

Design/projektering      x 

Reception      x 

Helheten x x   x x 
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Maskinhyror brukar generellt ligga på 4 % säger Ramirents affärschef norr.   
 

 

- Hur bra kontroll har man på APO-kostnaderna? 

Lite si och så. Har bemanningen varit inblandad i kalkyl är det en stor fördel.  

Man gör prognoser varje eller var tredje månad. Arbetar man i ett projekt får 

man därför ofta ganska bra koll på kostnaderna.  

Svårt att ha kontroll i kalkylskedet, men väl i produktion har man mycket 

bättre kontroll. 

Generellt bra kontroll på egna projekt men även de projekt som varit runt 

omkring. De har varit lite större kommersiella projekt, där man har kunnat 

styra dessa frågor bättre. Men det fanns några projekt i början av karriären 

när man inte hade lika bra koll. 

Bra koll.   

 

 
- Är det vanligt att kalkylen för APO:n överskrids?  
Ja! Det var den lättaste frågan av alla. Ett projekt gick back med 2 miljoner.  
Vasakronan har i Sergelprojektet ringat in något här; att man behöver ha koll 
på dessa kostnader. APO:n är problematisk. 
 
Vanligt. Man ser det tidigt när man följer det på plats. Svårt att kalkylera i 
förhand och så räknar man ofta ganska lågt.    
 
Ja, det är det nog. Det är det generella man hör att APO:n är svår att hålla 
ihop. Har kalkylen gjorts noggrant och med en tanke, inte bara en 
procentsats som man har hört att vissa gör, då är det lättare att lära sig om 
det blev fel. Om man inte har referenspunkter vet man inte varför kalkylen 
sprack. Man behöver förstå hur det ska utföras och vilka ramarna är.  
 
Ofta finns det skäl till det. Det finns exempel på båda, att projekt som går 
över eller under budget. 
 
 
- I vilka projekt skulle det vara fördelaktigt att överlåta huvudansvar för 

planering, samordning och underhåll av; kranar, städning, avfallshantering, 

vinterberedskap, lift- och maskinpooler, etableringar, inbärande av material 

etc.? 

Större kommersiella projekt likt Sergelhuset. I mindre projekt exempelvis 50 

miljoner kan det vara för litet för att bli effektivt.  

 

Större projekt och bökig logistik men även skolprojekt och lite mindre 

projekt. Det beror på vilka vinster man kan se i det. 
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Ganska många projekt, även mindre. 
En kollega till Projektchef 3 sa att Ramirent räknar på APO i ett kommande 

projekt. Det är ju intressant. Det är ju ett sätt för både dem och oss att 

komma vidare. De är experter på APO och förstår komplexiteten och kan 

vara med och hitta smarta lösningar och vara innovativa. Då kan vi som 

byggentreprenörer fokusera på byggproduktionen istället.  

 
I projekt där det är trångt och tidspressat centralt. På kvällstid kan man sköta 
städning och material, och ha någon som samordnar det.   
Ju större och mer komplexa projekt, desto större är sannolikheten att man 
tar in extern hjälp. I nuläget räknar företaget på APO själva i 95% av fallen.  
Ställning, hiss, kran och logistik kan vara lite mer problematiskt och då 

behöver man sätta sig ner med leverantörerna och diskutera genomförande.  

Bästa tillämpningen av Temporära Fabriken är som i Sergelprojektet; att 

samordna flera olika entreprenörer.  

 

Enligt Ramirents Affärschef 2 är de främsta projekten när beställaren köper 

in projektledningen. Om det är en konsultfirma som ska leda projektet har 

man ett större behov av Den Temporära Fabriken.   

 

 

4.4.7 Summering enkätfrågor 

I intervjun fanns tre frågor med svarsalternativ enligt nedan. Här följer 

svaren summerade och med kommentarer runt dessa frågor.  

(För alla frågor i intervjun se bilaga). 

 

Fråga 4 

Finns det ett behov av ökad samordning inom APO?  

a. Stort behov     b. Visst behov     c. Litet behov     d. Vet ej  

 

Projektchef 1 Projektchef 2 Projektchef 3 Projektchef 4 

Stort behov Stort behov Stort behov Stort behov 

 

 

Fråga 7 

I hur stor utsträckning, enligt din mening, är allmänna kostnader 

systematiserat och väl kontrollerat inom branschen?  

a. I stor utsträckning    b. I viss utsträckning    c. I liten utsträckning    d. Vet ej  

 

Projektchef 1 Projektchef 2 Projektchef 3 Projektchef 4 

I liten 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I viss 
utsträckning 
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Fråga 8  

I AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel har entreprenören ansvar för det 

temporära. Skulle du som entreprenör vara intresserad av att få ett fast pris 

på hela APO:n och släppa ansvaret till extern part?  

I hur stor utsträckning är det troligt att ni skulle göra det? 

a. I stor utsträckning    b. I viss utsträckning    c. I liten utsträckning    d. Vet ej  

 

Projektchef 1 Projektchef 2 Projektchef 3 Projektchef 4 

I viss 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

 
 

Denna fråga gav även några följdsvar:  

 

Projektchef 1 

Släppa APO i rätt projekt, i större projekt. Beror på pris också och break even.  

 

Projektchef 2 

Initialt i liten utsträckning. Det kan vara en chansning att göra det första gången. 

Behöver få någon entreprenör att testa det. Men det är ändå intressant. Dock 

oklart hur man ställer sig till det i en upphandling. Frågan om man vågar göra det 

på grund av begränsningen i hur många aktörer som faktiskt kan leverera den. 

Här krävs också transparens!  

 

Om man kan få ett fast pris kan man säkra sin egen kalkyl. 

Frågan är också hur man skulle våga ge fast pris? Här krävs det att man ska 

göra antaganden och det behöver man sätta sig ner och diskutera. Vad 

händer om projektet förlängs? Avtalsvillkor och förutsättningar avgör om 

man vågar testa Den Temporära Fabriken. Som koncept rent teoretiskt är 

det ganska intressant att kunna låsa någonting. Det är värt något.  

Säg att NCC räknat med 8% i APO kostnad. Då skulle man eventuellt kunna 

gå in och garantera projektets APO upp till 8,5 – 9 %. Alternativt en fast 

procent som sväller med projektet. Men det kräver öppna böcker.  

 
Projektchef 3 
Hela APO mindre troligt. Delar av det tex etablering och kranar.  
Svårt att se hur det avtalet skulle se ut om någon extern tar hela APO. Hur 

dåligt får entreprenörens planering vara och att det ska ingå i priset?  

Det är bra att ha organisationer som hjälper till, men vår verksamhet bygger 

ju också på att vi har kontrollen. Om man säljer bort för mycket i projektet, 

så minskar förmågan att påverka.  
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Projektchef 4 

Det blir svårt att definiera det fasta priset i en sådan här typ av entreprenad. 
Det fasta priset måste regleras på något sätt. APO:ns natur är extremt 
föränderlig och varierar mycket under tid.  

 

Affärschef 1 

Ramirent Affärschef norr tycker inte att det optimala målet är att arbeta 

med fast pris och att ta över risker. APO och produktionskostnader går hand 

i hand. Om entreprenören kan slarva hur mycket som helst med APOn utan 

att det kostar dem någonting, så kommer det slarvas med produktionen 

också. Då kommer man inte sköta beställningar osv.  

 

4.5 Intervjuer med Ramirents anställda 

 

4.5.1 Ramirents Affärschefer 

 

- Varför började du jobba som affärschef för Den Temporära Fabriken (DTF), 

vilken potential såg du initialt?  

 

Affärschef 1 

I augusti 2020 har Stefan Larsson jobbat 21 år åt Ramirent. Jobbade innan 

som distriktschef och drev själv de största projekten. Där hade man många 

stora projekt, som kallades total solutions. Efter några år blev det ohållbart 

att jobba med stora projekt och regionsfrågor.  

 

Har jobbat med DTF längre än vad det hetat det. Jobbat många år som det 

DTF kallar projektchef i projektet Aitik-36, som var en del av Bolidens 

ombyggnation av Aitikgruvan utanför Gällivare 2009-2011. 150 miljoner i 

omsättning. 

  

DTF konceptet har levt med sedan 2009 och Aitik-projektet. Likheter med 

Sergel är att man arbetar tillsammans med beställaren. Frågan man arbetar 

med är: Hur kan detta bygge gå så smidigt som det någonsin går? Hur kan 

byggarna få det så smidigt så möjligt så att allt flyter på och projekten går 

lätt? Den atmosfären är väldigt behaglig att jobba i och väldigt 

lösningsorienterad. Att utgångspunkten är att man litar på varandra och att 

man gör det tillsammans. Den viktigaste frågan är inte vad det kostar. Det är 

det roligaste sättet att jobba och det blir en styrka definitivt.  

 

Säg att man har kommit in på ett projekt och hyr ut bodar och småverktyg. 

Efter ett tag så behöver entreprenören en stor bomlift exempelvis. Om man 
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då börjar fråga efter pris och offert visar det att man inte litar på varandra. 

Om man anställer någon ifrågasätter man inte denne, utan man utgår ifrån 

att personen gör det som är bäst för projektet.  

- Visst kommer jag tjäna pengar på det jag gör, 12 %. Det är ju en 

förutsättning. Men man vill komma till ett lite djupare samarbete så snabbt 

som möjligt.  

 

Affärschef 2 

Fredrik Wihlborg arbetar idag som affärschef för Den Temporära Fabriken i 

region syd. Innan Ramirent arbetade han på ett liknande företag i branschen 

som ansvarig för området projektlösning region syd. Han har därför jobbat 

med dessa frågor förut.  

 

En del av åtagandet var att driva helhetslösning för kund. Det var ett 

affärsområde lite likt DTF och kallades projektlösning. Fredrik vet efter 

många år i branschen att det finns ett stort behov av tjänsten.  

 

 

- Varför är DTF en bra lösning för branschen och vad ser du som största 

nyttan med DTF? 

 

Affärschef 1 

Att man är specialiserad på någonting. Finns en anledning att vissa företag 

specialiserar sig på exempelvis grundläggning. Om entreprenörens personal 

är optimerade ska de inte jobba med etablering. De ska göra det man är bäst 

på, och Ramirents montagegäng gör det man är bäst på. Då får man största 

möjliga produktivitet. 

  

Rätt hanterat så fokuserar man på sitt eget område. Det är inte bara 

ekonomiskt utan ger också högre kvalitet, säkerhet och mindre fel.  

I DTF-konceptet blir alltså Ramirents mål att uppnå projektmålen. 

 

Affärschef 2 

Vet att det är stort behov i branschen. Att någon från beställarledet tar 

ansvar för samordning och strategi.  

 

Det gäller att få entreprenören att förstå hur mycket tid det frigör. Genom 

att hålla på med id06-registrering och logistik, tappar man mycket tid. 

Platschefen ska inte stå och ta emot varor, lasta och lossa. 

 

Att ta hand om allt sådant blir en direkt kostnad genom Den Temporära 

Fabriken, men det avlastar och sparar tid istället. En reception ser till att 

material hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle. 
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Det är fel att nästan vem som helst kan gå rakt in i projektet och ta tid från 

den viktigaste personen i organisationen; den som ska leda hela arbetet.  

Här finns det också en social aspekt. Produktionschefernas arbetsmiljö och 

stressnivå som uppstår vid ständiga avbrott och när man får springa runt och 

släcka bränder. 

 

 

- Vilken problematik möter man? Möts idén av intresse direkt av kund? 

Affärschef 1 

Tror att man kan göra allt själv. Eller mitt emellan; Ramirent får göra vissa 

saker. Det är lite blandat. Största problematiken är att man är ovana vid 

tanken på ett helhetskoncept som DTF. Vi gör det för att vi vill hjälpa dem 

och det går att lita på oss. Målsättningen är att hålla entreprenörens budget. 

Det är en nyckel till att börja jobba på ett smidigt sätt.  

 

Affärschef 2 

Viss storlek på projektet för att vara lönsamt. Ju större projekt, ju större 

synergieffekter. Man vill gärna komma in på mindre projekt. Gärna stora 

delar av DTF, men även mindre delar av konceptet.  

 

Det kan vara bättre att ta en person av Ramirent, även om det kostar, för att 

man sparar in det på produktionsledarens arbetstid och det bortfallet som 

skulle uppstått i produktionen.  

 

 

- Varför tvekar kunder? Vilket argument möter man där kunderna är emot? 

 

Affärschef 1 

Beställaren är emot för att man inte gjort det förut och tar det hellre via 

entreprenören som en del i entreprenaden, även om det kanske blir dyrare.  

Byggaren kan själv och säger att de har koll på allt. 

 

Affärschef 2 

Entreprenören säger att ”Vi löser det själva med befintlig personal”.  

Vissa produkter är kärnfrågor: bodar, rätt antal liftar och rätt sorts liftar.  

Ramirent särskiljer sig på flera andra områden från konkurrenterna. Att man 

har en egen designavdelning, även el- och fallskyddsprojekteringen.  
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- Hur kan man anpassa DTF till mindre projekt? 
 
Affärschef 1 
NCC har ett 30 miljonersprojekt där man har ett partneringupplägg. Det 
innebär att man visar sina kostnader öppet och har ett påslag på 10 %. Här 
har Ramirent hjälpt NCC med TA-plan, för att uppnå beställarens mål; att ta 
hänsyn till tredje man. Även logistikplan och struktur på arbetsplatsen såsom 
sköta sophantering med regelbundna tider.  
 
Vi vill komma in tillräckligt tidigt i upphandling och skapa förtroende så att 
man kan sitta på samma sida av bordet.   
 
 

4.5.2 Aktivitetsbudgetering 

Arbetar nu med så kallad aktivitetsbudgetering i ett pilotprojekt med NCC. Vi 

budgeterar varje moment i deras produktionstidplan. Mark, grund, stomme, 

innervägg, fasad och uttorkning har en egen hyresbudgetering, samt en total 

kostnad för hela projektet. Varje månad redovisas kostnader baserat på 

vilken aktivitet som entreprenören utför just nu och hur mycket av dessa 

maskiner man har hyrt under perioden. 

  

Ett exempel skulle kunna vara:  

- Ni har spenderat 70 000 kr på X, fortsätter ni lika många dagar på samma 

nivå kommer ni hamna på 95 000 kr. På detta sätt följer man upp hela 

projektet. Ramirent hjälper därmed entreprenören att hålla ner sina 

kostnader för projektet. Detta tillhör produkt- och affärsutveckling.  

- Jag tror stenhårt på detta arbetssätt. Just för att det belyser och ger 

tydlighet. Då sitter man verkligen på samma sida av bordet. Vi gör det 

tillsammans med kunden. När vi har mer information än kunden, då lyssnar 

man. Kunden inser att Ramirent kan bidra till att minska kostnaderna.  

 

Ett ytterligare exempel kan vara att man ser att kostnader för hyra av 

grundläggningsmaskiner fortsätter att öka, trots att det enligt tidplan ska 

vara klart och innerväggar påbörjat. Antingen beror det på att 

entreprenören är försenad eller att maskiner inte lämnats tillbaka. Man får 

därmed en annan kontroll på kostnader.  

 

Om man budgeterat skruvdragare för 10 000 kr och entreprenören efter en 

kortare period är uppe i 15 000 kr, kan man få en tidig varning om det. Blir 

det en avvikelse från budget har du hyrt för länge eller för många maskiner.  

Aktivitetsbudgetering blir som en extra uppföljning i projektet när plats- eller 

projektchefen vill kontrollera hur väl man följer budget och tidplan. 

  

Om något har avvikit blir konsekvenserna negativa om man inte följer upp 
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det direkt. Detta kan gå åt andra hållet också. I projektet kan Ramirent via 

aktivitetsbudgetering även se att entreprenören hyrt färre maskiner än 

planerat, vid en viss tidpunkt. Då kan Ramirent dra slutsatsen att projektet 

troligtvis är försenat utan att ens vara på plats. Detta kan göras bara genom 

att följa deras hyresbeteende. 

 

4.5.3 Digitalisering och framtidsvision 

Idag har man börjat testa olika system för att kunna spåra maskiner till vilka 
rum de befinner sig i och se hur de används. Det är betydligt billigare än att 
använda GPS-sändare i maskinerna, berättar Affärschef 1.  

I en senare intervju med produktchefen på Ramirent talas det om att 
företaget just nu arbetar med en ny typ av märkning och spårning av 
maskiner. I tre pilotprojekt har man satt upp ett Lora (Long Range) – nätverk, 
som skapar ett så kallat trådlöst geostaket. Med hjälp av sändare, ungefär 
lika stora som ett kreditkort, fås sedan mycket detaljerad information 
om var en maskin befinner sig och hur den används. Registreringen sker 
antingen genom vibration eller acceleration som uppstår när maskinen 
används. Om man skulle arbeta vidare på detta sätt, skulle man kunna få en 
översikt på alla maskiner och hjälpmedel på arbetsplatsen, från bygghiss till 
skruvdragare, och få statistik på hur de används. 

Om Ramirent skulle få tillgång till byggentreprenörens alla byggtidplaner och 
APD-planer, skulle man kunna arbeta mer förutseende och planerat med 
leverans. När det exempelvis närmar sig dagen för stomresning, så skickas de 
maskiner som behövs till arbetsplatsen dagen innan, och hyran startar när 
maskinerna börjar användas. Det ger en framförhållning som sparar tid och 
är positiv ur miljösynpunkt. 

Vidare säger Affärschef 1 att man vill komma till den nivå när snickaren går 

direkt till den lägenhet han ska sätta gipsskivor i. Han går inte förbi boden 

först. I lägenheten finns redan de maskiner som behövs för dagen och 

materialet är där. Snickaren lämnar verktygen i lägenheten och går till nästa. 

På natten är Ramirent där och städar och flyttar material och verktyg till 

nästa lägenhet.  

 

Man skulle också i framtiden kunna välja att snickaren markerar grönt på en 

digital plattform att arbetet är utfört. Då kan platsledningen följa när arbetet 

är utfört och vilka delar i produktionen som inte följer tidplanen. Exempelvis 

skulle man även kunna spåra i vilka lägenheter målaren kan gå in eller vilka 

lägenheter som inte är klara för nästa moment.  

 

Istället för att platschefen ska springa runt på eftermiddagarna och titta hur 

det har gått, eller fråga på byggmöten hur var och en ligger till, så har man 
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all information digitalt istället. På detta sätt skulle man kunna ha minutiös 

planering för exempelvis sju dagar framåt. 

 

 

4.6 Ramirents Affärschefer svarar på entreprenörsfrågor  

 

4.6.1 Fungerande APO arbete 

Ramirents Affärschef 1 talar om hur större projekt brukar få en 

samordningsperson, men de minsta projekten ofta inte får någon. I dessa 

projekt blir det ingen styrning.  

- ”Det spelar ingen roll hur man gör det, bara man inser att APO är viktigt. 

Inser hur viktig den är och hur mycket den påverkar timmarna på plats.” 

I de projekt där man lyssnat och tagit in hjälp har APO:n fungerat bättre.  

Om man har förstånd nog att planera APO, då har man förstånd nog att 
planera produktion. Man kan vara bra på att planera produktion, men inte 
APO. Det är nästa nivå när man börjar planera detta noggrant.  

 

4.6.2 Behov och kritiska punkter inom APO 

Han fortsätter och säger att APO ofta brister i kalkyleringsskedet. Man 
räknar med en klumpsumma för vad APO totalt sett ska kosta, ibland bara en 
procentsats som lagts dit av slentrian. Vid detta arbetssätt sker uppföljning 
med APO som en gemensam kostnad, inte mer detaljerat än så. Då har man 
inte heller någon koll på vad APO skulle ha kostat. Går projektet bra blir det 
låg APO och tvärt om; fast man vet inte riktigt varför. 
 
Ramirents Affärschef 2 säger att branschen vet att det kostar pengar om 

man inte samordnar på arbetsplatsen. Med liftpool, lastning och lossning, 

materialhantering blir det väldigt tydligt. Har arbetsplatsen en reception kan 

entreprenören samordna nya underleverantörer exempelvis så att dessa blir 

hänvisade till rätt lokaler och till sin arbetsplats. Man säkerställer att dessa 

får rätt utrustning och har rätt utbildning. Något annat som också kan ses 

som en kritisk punkt är att ständigt bli avbruten i själva produktionsarbete av 

saker som berör APO. 

 

Affärschef 1 säger att de timmar platschefen lägger på APO aldrig ligger inne 
i kalkylen. Denna kostnad vill Ramirent synliggöra och det händer när man 
köper in tjänsten från extern leverantör.  
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4.6.3 Vad skulle man önska av Den Temporära Fabriken? 

Det kommer vara viktigt att kunna ge referensobjekt, säger Affärschef 2. 
Ramirent behöver visa rent fysiskt vad man kan göra, eftersom branschen  
 
inte är van vid det. Men då ser man helt enkelt nyttan med det, kopplat till 
en funktion på arbetsplatsen. Ramirent vill bli en aktör och inte bara 
leverantör, och börja jobba tillsammans med kunden!  
 
 

4.7 Bengt Hansson 

Bengt Hansson är professor vid avdelningen för byggproduktion vid Lunds 
universitet och en av Sveriges ledande byggforskare. Han är också 
huvudansvarig författare till den tredelade lärobokserien Byggledning 
(Projektering, Produktion, Förvaltning) samt flertalet andra böcker inom 
ämnet byggproduktion. 
 
Bengt har inte mött denna typ av helhetskoncept förut. Möjligtvis vid något 
större anläggningsjobb då APO kan ha varit direkt underställd beställaren 
och inte byggentreprenören.  
 

4.7.1 Entreprenadform 

I delad entreprenad kan Den Temporära Fabriken vara bra. I en delad 
entreprenad kan det vara svårt när man inte vet kostnaden för APO:n fullt 
ut, utan får veta efter hand vad saker och ting kostar. Det är inte ovanligt att 
det blir stökigt och svåradministrerat i APO:n. I en totalentreprenad vet 
entreprenören mer vad kostnaderna kommer att bli.  
 
Det är viktigt att ha tydliga gränser i upphandlingen; vilket ingår och vilket 
ingår inte. Här är det viktigt att det preciseras när man gör budgeten. Man 
behöver veta vad som ingår och vad som gäller. 
 

4.7.2 Ekonomi 

Det går att ta fram ungefär vad APO kostar normalt sett. Om man bortser 
från kranen kan kostnaden uppskattas till ca 6 % av byggkostnaden. Om 
Ramirent kan sänka den siffran till 5% kan det handla om väldigt mycket 
pengar. Det kanske inte ser ut att vara så mycket pengar vid första anblick, 
men det kan bli det i slutändan. 
  
Exempelvis kan Ramirent välja att ställa gamla bodar på vissa etableringar 
och nya bodar på andra etableringar. De gamla bodarna är betalda och där 
kan man vinna mycket. Här vet uthyrningsföretaget precis vilka kostnader 
man har i projekten och där kan man få en större marginal. Om etableringen 
behöver stå kvar längre tid än planerat kostar det inte Ramirent någonting, 
men för byggentreprenören som hyr på klassiskt sätt, blir varje dag en 
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extrakostnad.  
 
En viktig fråga är: vad är utrymmet hos Ramirent att kunna sätta ihop en 
organisation som är effektivare än entreprenören? 
 
Den Temporära Fabriken är en klart intressant affärsidé också på grund av 
att det numera är mycket omständigt och kan vara stökigt att göra 
etableringar. Man behöver exempelvis bygglov för bodar, tillstånd för 
temporärt el- och vattenförsörjning, trafikavstängningsplaner etc. Det krävs 
att man behöver vara ute i god tid. 
  
För Ramirent så blir konceptet en drift snarare än en etablering. Det gör att 
man kan sänka entreprenörens kostnader för APO. 
 

4.7.3 Professionalitet 

Om man är proffs på något, gör man det säkrare och bättre än andra. Ett 
proffs på APO blir klart bättre än den som gör det en gång per år eller ännu 
mer sällan. Den Temporära Fabriken är en god affärsidé och det finns 
möjligheter att konceptet kan fungera. 
  
Om man ska göra en etablering, måste man ha den kunskapen som krävs. 
Även små projekt för med sig mycket administrativt arbete vilket lätt kan 
göra det rörigt. En byggentreprenör kan göra vad som krävs för att planera 
för APO och utföra allmänna arbeten, vet hur det går till, men är inte särskilt 
bra på det. 
  
Ett proffs däremot har lärt sig och gör det på bättre sätt. Den har utvecklat 
en helt annan teknisk kompetens att utföra arbetet. Man vet väl vilka 
kostnader som uppkommer för ansökningar och etablering, men även övriga 
aktiviteter och hur mycket pengar det rör sig om.  
 
När fler och fler börjar jobba med Den Temporära Fabriken kommer 
troligtvis varje entreprenör ge två till längre fram. Här finns ytterligare en 
dimension ifråga om hur Ramirent kan förenkla för byggentreprenören. När 
denne räknar på jobb och sedan får det, så räcker det att ringa ett samtal till 
Ramirent och säga: börja etableringen! I det finns en fördel att en aktör 
sköter allt kring APO. 
 

4.7.4 Risk 

Att bygga är en osäker process. För entreprenörerna kan Den Temporära 
Fabriken säkra en post i kalkylen genom att lägga risken på en särskild 
leverantör. Om entreprenören ska sköta driften själv tar man en större risk. 
Här finns en möjlighet för entreprenören att säkra sin egen ekonomi genom 
att minska risken. Entreprenören vill tjäna pengar, så att kunna säkra sin 
APO i kalkylen ska inte underskattas.  
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5. DISKUSSION 

 
I Urban Escape och Sergelhuset tog beställaren sitt ansvar i att utveckla 

branschens sätt att arbeta genom att vara innovativa och nytänkande. Det är 

för övrigt ett stort problem som man kan se i forskningen. Det är intressant 

att se vad som kan hända när beställaren tar sitt ansvar. Dels har det enligt 

Niklas Haglund skapat stort värde för beställaren, men det skapar också 

värde för branschen när nya mer genomgripande förändring kan äga rum. 

Om man kan uppnå en projektmarginal på över 100% i ett så pass 

omfattande projekt som Urban Escape, borde det dra uppmärksamheten till 

denna typ av arbetssätt. Framgången var en kombination av APO-

entreprenad och den konkurrensutsättning det gav, och att det funnits 

betalande hyresgäster hela tiden. 

 

I intervjuerna framkommer det att finns ett stort mörkertal i hur många 

timmar som arbetsledningen lägger på APO, med det skulle ett nytt 

arbetssätt kunna kasta ljus över. Det är svårt eller omöjligt att säga hur 

mycket man sparar på det, men alla tillfrågade i rapporten är överens om att 

det har gett en positiv effekt på de två berörda projekten.   

 

En av Sveriges största uthyrningsfirmor kommer säkerligen, åtminstone på 

sikt, att kunna optimera och paketera helhetslösningar för APO som är 

bättre än vad vi har sett idag. Om man väljer att fokusera på att utveckla 

processer och arbetet med APO, kan man förhoppningsvis få en minskad 

ineffektivitet i byggbranschen.  

 

Vi ser i en av byggsveriges största studier[5] att problem med 

vinterförhållanden är mycket stort. Som uthyrare av maskiner och material 

kan detta kanske bli en ännu större marknad, just att planera för 

vinterberedskap. Behovet finns ju uppenbart och det går hand i hand med 

planering för arbetsplatsområdet. Man kan tänka att snöskottning inte är en 

så stor del, men att planera arbetsplatsen för att klara yttre påfrestningar på 

ett bra sätt, skulle kunna leda till en effektivare bransch.  

 

Om ett arbetslag, som Ramirent har idag, nästan uteslutande arbetar med 

att rita och optimera APD-planer och andra logistiska lösningar kommer man 

att få en väldig vana att göra det. En entreprenör kan givetvis göra det, men 

jobbar inte med det som en drift, ett kontinuerligt arbete. Båda 

entreprenörerna som varit på Sergel nämner projektet som ett positivt 

exempel där man arbetat med APO på ett bra sätt. 
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När man får en kontinuitet och ett upparbetat arbetssätt kan man tänka sig 

att entreprenörer verkligen kommer uppskatta stödet man skulle kunna få 

från en duktig APO-leverantör. När det är trånga starttider, då kan det vara 

skönt att själv slippa organisera allt på byggarbetsplatsen. Man får då mer än 

en bod, man får en service, ett paket och med det förhoppningsvis bättre 

förutsättningar för en fungerande byggarbetsplats. Kanske kan det göra att 

man kommer bort från kalkyler som beräknar APO som en oprecis 

procentsats. 

 

Man behöver nog göra en särskillnad på APO-entreprenaden i sig, såsom den 

förekom i Sergelhuset och Urban Escape, där beställaren skapade detta 

upplägg. Denna del av Den Temporära Fabriken är idag mer utarbetad efter 

dessa 6 år och lite mer klar och tydligt.  

 

Hur man kan göra Den Temporära Fabriken tillämpbar på mindre projekt och 

till nytta för byggentreprenörer, är inte lika klart och tydligt. Dock en viktig 

del i utvecklingsarbetet av konceptet. Behovet finns ju där, men det är bara 

frågan om hur man möter det på bästa sätt. 

 

Här finns en möjlig guldgruva för branschen. Numera kan man hos 

maskinuthyrare hitta en bred kompetens inom arbetsplatshantering. 

Ramirent har ett ansvar att hjälpa till och stärka upp i byggbranschen när 

man besitter en stor kompetens från två ovanligt stora, komplicerade och 

innovativa projekt. Byggbranschen behöver hjälp, Ramirent och säkert 

andra, har stor kompetens som behöver användas till fullo, för att få rätsida.  

 

Det är viktigt att komma förbi gamla system, enligt Niklas Haglund. Varje 

aktör tittar på sitt eget område likt ett stuprör och ser på konkurrenter, 

kunder och leverantörer mer som motpart än samarbetspartner. Helheten 

är viktigast i stora projekt och då kan ett samlat helhetsgrepp på APO ge ett 

ökat värdeskapande.   
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6. SLUTSATS 
 
Slutsatser som kan dras av detta arbete är att branschen jobbar väldigt olika 
med APO. Det finns inte ens ett samlat begrepp där alla vet vad som ingår. 
Det skulle kunna vara en orsak till en viss del av den förvirring som finns på 
området. Allmänna kostnader, allmänna arbeten, arbetsplatsomkostnader 
alternativ arbetsplatsorganisation, är några av de uttryck som används 
växelvis. Det är troligt att det behövs aktörer som specialiserar sig på 
området. 
 
Det finns en bred kompetens inom området hos Ramirent. Man har mycket 
att tillföra. Hos några av Ramirents Affärschefer, och fler inom Den 
Temporära Fabriken, har man kunnat ana en viss frustration över att allt som 
oftast bli sedd på som en ”simpel” leverantör. Man önskar istället att få en 
rådgivande och samverkande roll, tillsammans med kunden. Det är 
förståeligt när kompetensen, i och med projekt som Aitik-36, Sergelhuset 
och Urban Escape, sträcker sig långt över att bara leverera bodar och 
hyrmaskiner.  
 
Entreprenörer och Niklas Haglund talar i intervjuerna om att Ramirent inte 
har ett intresse av att se till att kunden inte hyr onödigt många verktyg. 
Ramirent hävdar att man vill skapa värde till kunden, vilket i förlängningen 
betyder att man inte borde sälja mer än det kunden behöver. Om Ramirent 
skulle tillhandahålla en tjänst för att optimera entreprenörens och 
beställarens hyreskonton, bevisar man något annat för de ovan nämnda.  
 
Det är bortom allt tvivel att entreprenörer åtminstone till viss del behöver 
hjälp med APO. Alla fyra projektchefer uttryckte att det finns ett stort behov 
av ökad samordning och rörande överens om att APO är problematiskt.  
De stora byggföretagen i Sverige har byggt hus i decennier, men enligt 
intervjuerna verkar det ändå kvarstå stora behov. Det kanske är dags att 
börja jobba lite annorlunda än man gjort tidigare? 
 
Det framgår av intervjuerna med entreprenörer att Sergelprojektet fungerat 
väldigt bra till stor del, vilket inger en viss respekt för Ramirents förmåga att 
leverera. Även projektledaren i Urban Escape kan, i retroperspektiv se 
tillbaka på ett projekt, som vida överträffade beställarens förväntningar.   
 
Dessa två megaprojekt visar att Ramirent har blivit en aktör att lita på i 
sammanhang som berör arbetsplatsomkostnader i produktion. Förut hade 
entreprenörerna ett slags monopol på byggarbetsplatsen, men nu har det 
möjligtvis luckrats upp så att fler aktörer kan komma med nya perspektiv, 
infallsvinklar och innovativa lösningar till de stora utmaningarna som finns i 
produktion.  
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Ramirent vill bli en större aktör och en kompetent medspelare. Man har en 

unik ställning, tillsammans med alla maskinuthyrare, där man varken är 

beställare eller entreprenör. Man står mitt emellan och kan serva båda sidor.  

Den Temporära Fabriken är en naturlig produktutveckling och förädling av 

det företaget gjort i många år; att göra det till sin affärsidé att underlätta 

byggarbetarens vardag.  

 
Tidigare i rapporten beskrivs att byggproduktion kan liknas vid en tillfällig 

fabrik och att utformningen av den är avgörande för att bedriva ett effektivt 

arbete. Det kan tyckas märkligt att ingen, förrän nyligen, valt att med ett 

helhetsperspektiv specialisera sig och bli expert på den tillfälliga fabriken. 

 

Om en effektivisering av byggarbetsplatsen ska kunna ta fart på allvar 

behöver beställare, entreprenörer och APO-leverantörer ta samlade grepp, 

gemensamt dela på risker och genomföra innovativa lösningar. Branschen 

behöver sluta arbeta med en slags stuprörsmentalitet och se att samverkan, 

långsiktigt förtroende- och värdeskapande är vägen framåt. 
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7. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

 
I följande kapitel ges förslag på åtgärder till Ramirent och förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet.  
 

7.1 Förslag till företaget 

- Att Ramirent kan utveckla och ligga i framkant i fråga om märkning och 
sökning av verktyg på arbetsplatsen med koppling till BIM, och alltid ligga i 
framkant i teknikutveckling och BIM-samordning.  
 
- Våga bryta med gamla arbetssätt och skapa värde för kund genom att 

förenkla och förtydliga hyresmaskinhanteringen och dess fakturering.  

Ge entreprenören bättre kontroll och översikt över vilka verktyg som hyrs 
genom en app och fortsätta arbeta med aktivitetsbudgetering så att 
entreprenören bara hyr det man behöver. 
  
- För att skapa värde till kund; inte fokusera på att sälja så mycket som 
möjligt utan så rätt som möjligt. Att till varje projekt, ge en skräddarsydd; 
rätt anpassad produkt.  
 
- Fortsätta bryta med branschens förutfattade meningar om vad ett 
uthyrningsföretag kan göra. 
 
- Starta ett APO styrningsbolag 
 
- Utveckla APO ingenjör- / projektledarutbildning för att se till att den 
erfarenhet man samlat under miljardprojekten ges vidare. 
 

- Skapa en kvalitetsmärkning för APO;   Temporära Fabriken certifierad TM 

 
Dels mot entreprenör att man kvalitetssäkrar projektets APO och 
dess arbetssätt. Dels för att optimera APO ur ett 
hållbarhetsperspektiv, exempelvis att arbeta för att arbetsplatsen 
ska vara klimatneutral. 

 
- Hitta några samarbetspartner initialt för att skapa mindre referensprojekt. 

Man skulle kunna gå in samarbete med mycket öppna böcker för att få 

arbetet, och sedan jobba outtröttligt med att försöka sänka entreprenörens 

kostnader.  

 

- På sikt överväga möjligheten att skapa ett exklusivt partneringsamarbete 

med en mycket stor entreprenör exempelvis NCC, skapa en nytänkande och 

innovativt samarbete, där man drar ner APO-kostnad för entreprenören och 

ger en stor konkurrensfördel i upphandlingar.  
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- Vara innovativa och hitta sätt att underlätta för entreprenören. Man vet att 

när man anlitar Ramirent så får man lite bredare kompetens än bara den 

produkt som upphandlas. Paketera mindre Temporära Fabriken -paket som 

en service, även i mindre projekt.  

 

- Anställa duktiga logistiker och personer som arbetat som platschef eller 

yrkesarbetare i byggproduktion. Om det tillsammans med Ramirents 

temporära anläggningar följer en genomtänkt logistisk plan, uttänkt av 

någon med praktisk och teoretisk förståelse, ökar troligtvis 

konkurrenskraften kraftigt. Det skulle troligtvis bredda Ramirents perspektiv 

på APO ytterligare.  

 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett antal frågeställningar som kan vara intressant att fortsätta 

studera:  

- Vad lägger platscheferna sin tid på?  

- Hur mycket av tiden får man göra saker som man inte bör göra?  

- I hur stor utsträckning tvingas platschefen arbeta med APO och inte den 

tänkta byggproduktionen? 

Det kan vara av intresse att undersöka och kartlägga det mörkertal som 

APO-hanteringen är.  

 

Studera mer ingående hur entreprenörer arbetar och kalkylerar med APO. 

Möjligtvis i ett samverkansprojekt med Ramirent och NCC? 

 

Följa upp pilotprojekt med märkning och spårning av maskiner på 

arbetsplatsen i BIM-modeller.  

 

Undersöka om Lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle kunna gynnas av 

APO-entreprenad och ett koncept som den temporära fabriken.  

 

Kvantitativ utvärdering av projekt Sergelhuset. Kartlägga hur platsledning 

och yrkesarbetare upplevt APO-entreprenad mer i detalj.   
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Bilaga intervjufrågor  

 
Intervjun spelas in om respondenten ger sitt godkännande. Inspelningen 

kommer endast användas av studenten och är till för att kunna säkerställa 

kvalitén och ge så exakta referat som möjligt. Summering från intervjun 

kommer sedan att skickas tillbaka till respondenten som får granska och ge 

eventuella rättelser till det som skrivits.  

I publicerat examensarbete kommer ej respondentens namn kopplas direkt 

till något uttalande, utan kommer förbi anonym.  

 

Specifika frågor regionchefer Ramirent:  

Varför började du jobba som affärschef för Den Temporära Fabriken (DTF), 

vilken potential såg du initialt?  

Varför är DTF en bra lösning för branschen och vad ser du som största nyttan 

med DTF? 

Vilken problematik möter man? Möts idén av intresse direkt av kund?  

Varför tvekar kunder? Vilket argument möter man där kunderna är emot? 

Hur kan man anpassa DTF till mindre projekt? 

 

Specifika frågor byggentreprenör utan tidigare erfarenhet av DTF: 

Först kort beskrivning av bakgrund och DTF. 

Har ni mött ett helhetskoncept inom APO-hantering förut? 

Specifika frågor byggentreprenör med tidigare erfarenhet av DTF: 

Hur fungerar arbetet med Den Temporära Fabriken i Sergelprojektet?  

 

Gemensamma frågor: 

Personliga och företagsbaserade frågor 
1. Hur arbetar byggentreprenören med APO idag och vilka 
förbättringspotential finns?  

 
2. Kan du beskriva ett projekt där organisationen kring APO:n fungerade 
utmärkt? 
- Hur arbetade man i det projektet? 
- Vad skulle du ta med dig ifrån det? 
 
3. Kan du beskriva ett projekt där organisationen kring APO:n inte 
fungerade? 
- Hur arbetade man i det projektet? 
- Vad skulle du ta med dig ifrån det? 
 
4. Finns det ett behov av ökad samordning inom APO?  
a. Stort behov  
b. Visst behov  
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c. Litet behov 
d. Vet ej  
- Hur tror du att en större samordning skulle kunna förbättra 
byggproduktionen? 
 
5. Hur stor brukar kalkylen vara för APO-arbeten generellt? 
 

Allmänna frågor om branschen 

6. Vilka behov ser du i dagsläget i planeringen och genomförandet av APO:n i 

stort? 

 

7. I hur stor utsträckning, enligt din mening, är allmänna kostnader 

systematiserat och väl kontrollerat inom branschen?  

a. I stor utsträckning 

b. I viss utsträckning 

c. I liten utsträckning 

d. Vet ej  

 

- Hur bra kontroll har man på APO-kostnaderna? 

- Är det vanligt att kalkylen för APO:n överskrids?  

- Vilka kostnader tenderar att dra iväg? 

- Vilka är de mest kritiska punkterna i APO-arbetet? 

 

Den Temporära Fabriken 

8. I AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel har entreprenören ansvar för det 

temporära. Skulle du som entreprenör vara intresserad av att få ett fast pris 

på hela APO:n och släppa ansvaret till extern part?  

I hur stor utsträckning är det troligt att ni skulle göra det? 

a. I stor utsträckning 

b. I viss utsträckning 

c. I liten utsträckning 

d. Vet ej  

9. I vilka projekt skulle det vara fördelaktigt att överlåta huvudansvar för 

planering, samordning och underhåll av; kranar, städning, avfallshantering, 

vinterberedskap, lift- och maskinpooler, etableringar, inbärande av material 

etc.? 

 

10. Vad skulle krävas för att testa på ett sådant koncept? Vilka krav skulle 

ställas på en underleverantör som tar hand om hela APO:n? 

 

11. Vilka tjänster i Den Temporära Fabriken är mest intressanta?  


