
V V S - B R A N S C H E N  B E H Ö V E R  F L E R

Projektledare
En projektledares roll kan inte nog 

värderas inom vår bransch.  
Det är bra för lönsamheten, tack  

vare möjliggörande av kortare  
ledtider, högt genomflöde och  

effektiv hantering av fler projekt.

Branschorganisationen VVS 2000 arbetar kontinuerligt för att öka status och kompetens inom VVS-branschen

PlaneringUtvecklat ledarskap

Projektering Energioptimering

Förhandling och inköpsplanering

Dokumentering och ekonomisk uppföljning

Lönsamhet och effektivitetPartnering

Bygg- och planeringsmöten Projektledning



Lönsamhet och effektivitet
Din roll är också att optimera och helst förbättra  
projektets resultat. Hålla koll på att ni inte ligger ute 
med pengar i onödan, dvs se till att få betalt i rätt tid, att 
ÄTA-arbeten omgående blir godkända och betalda, att  
ni hela tiden har rätt bemanning och gör rätt inköp.  
Löpande intern avrapportering inom egna företaget.

Förhandling och 
inköpsplanering
Du har koll på avtal och vad 
som ingår. Du styr förhandlingar 
och inköp inom varje projekt 
och håller ordning och reda. Du 
är upphandlingsansvarig och 
säljer in nya jobb. Du skapar ett 
gott förtroende hos kunden genom att leverera det han 
beställt – en förutsättning för att få (rätt) betalt.

Bygg- och planeringsmöten
I alla projekt förekommer ett flertal möten av skäl att man 
måste säkerställa att information, olika direktiv och ev. 
avvikelser förmedlas till alla medverkande parter, snabbt 
och precist. Du är företagets representant i UEs  
(Underentreprenör), installations-, tidsplan- och  
arbetsmiljömöten.

Dokumentering och  
ekonomisk uppföljning
Minst lika viktigt som alla avstämningsmöten i sig, är att 
du noga ska dokumentera allt som sägs och beslutas 
gällande kvalitet, arbetsmiljö, miljö, ÄTA, betalningar och 
tidplaner. Detta för att säkerställa i de egna affärs- 
systemen att prognoser håller och att åtaganden  
genomförs och blir uppfyllda.

Tidplaner, material och  
resurser
När ett projekt lyckas är det grundat i realistiska  
tidplaner i kalkylen från början – både själva byggtiden 
(beställaren) och det egna företagets insatser. Till- 
sammans med väl underbyggda upphandlingar och rätt 
leveranstider av produkter kan man optimera material- 
flödena, ett av nyckelmomenten i hela projektprocessen.

Projektledarens uppgifter
Inom många VVS-företag finns idag projekt- 
ledarfunktionen, men ofta med mycket varie-
rande kompetens och kunskapsnivå. Att ha rätt 
personlighet, kunna ta ett stort ansvar, vara en 
ledare, kunna ekonomi och juridik, ha en social 
kompetens, våga ta beslut, ha förhandlings- 
teknik, vara bra på att kommunicera, både 

Utvecklat ledarskap 
Som projektledare har du ansvaret att leda en grupp 
montörer mot uppsatta mål. Du ska ha förmågan att 
kommunicera, fördela och delegera. Du står för dina 
åsikter – både uppåt och nedåt.

Planera arbete och resurser
Du ansvarar för hur arbetet ska bedrivas och hur ni  
uppfyller avtalet gentemot beställarens krav och mål. 
Rätt man på rätt plats, erforderlig bemanning och rätt  
resurser är ditt ansvar. Bra dialog med lagbas och  
ledande montör viktigt.

Projektering
Du kommer att vara delaktig inom uppbyggnaden 
av VVS-system och behöver därför god kunskap om 
VVS-konstruktion för att kunna styra konsulter, arkitekter 
och ingenjörer till kostnadseffektiva och smarta  
lösningar. Du samarbetar med andra projektörer och  
projektledare från installations- och byggbranschen.

Energioptimering
Idag är marknaden för energioptimering hetare än  
någonsin. Du leder energiförbättrande projekt som  
kräver nytänkande och kreativa idéer. Detta innebär att 
du måste ha förmågan att presentera detaljerade  
lösningar och besparingar, samt vara en god säljare.

Projektledning
När du tilldelas ditt projekt ska 
du handha detta från början 
till slut. Dvs du driver projek-
tet, håller koll på att ni når de 
ekonomiska målen, deltager 
i projektmöten och ser till att 
beställaren är nöjd.

Partnering
En ordnad samarbetsform där flera olika aktörer och 
företag ingår i samma arbetsgrupp. Allas fokus är att 
gemensamt hitta lösningar för att uppnå slutmålet. Du 
representerar ditt företag i gruppen och deltar i byggfö-
retagets uppstartmöte, i planerings- och installationsmö-
ten, samt bevakar beställarens önskemål.

uppåt och nedåt – är kvalifikationer och egen-
skaper som är vad framgångsrika VVS-företag 
eftersöker. Antingen finns personen inom egna 
företaget och vill gå vidare i karriären. Eller så 
kommer han/hon från utbildningsvärlden och vill 
göra karriär inom VVS.



Affärskunskap, system och 
ekonomi
Som mer och mer rutinerad projektledare kommer du 
att bli väl bevandrad i företagets affärssystem och egna 
kunskaper i företagsekono-
mi. I många av dina projekt 
kommer du att vara företagets 
förlängda arm. Något som är 
extremt värdefullt både i din 
interna som ev. externa karriär 
i framtiden.

Ledarskap 
Duktiga ledare krävs för att entusiasmera, engagera och 
leda arbetsgrupper mot bestämda mål. Många projekt- 
ledare ser eller drömmer om att en dag ta klivet upp som 
filialchef eller VD. En fullt realistisk möjlighet!

Förhandlingsteknik 
Ofta kommer du i situationer när nån måste ta initiativet 
och t.ex. förklara uppkomna avvikelser. Eller få projektet 
att gå vidare genom att jämka ihop olika ståndpunk-
ter. Det kan gälla både interna frågor eller i samarbetet 
med underleverantörer och kunder. Ibland krävs kanske 
kunskaper inom personalrätt och/eller andra rättsliga 
områden.

Kalkylering 
Ännu en nyckelfunktion i din roll som du bara kommer 
att bli mer och mer expert på: räkna på jobb, bli  
ekonomisk frontfigur och kalkylexpert vad gäller timmar 
och kostnader (nya jobb, ändringar, renoveringar).

Miljö- och kvalitetskunskap 
Vi lever i en VVS-värld där ökade miljökrav, ökade 
egenkontroller, nya lagkrav och nya branschkrav blivit en 
viktig del av våra affärer. Kunskaperna om vad som ska 
installeras var och varför, ökar ditt företags konkurrens-
kraft. Här ska du se till att vara ständigt uppdaterad.

Stora karriär- och  
utvecklingsmöjligheter
Med några år som projektledare och med den 
rätta inställningen finns det många vägar att  
gå vidare på inom branschen. Att utveckla ditt  
kompetensområde ytterligare med djupare  
affärskunskap, affärssystem, företagsekonomi, 

Mötesteknik 
Ytterligare en nyckelfunktion 
för dig som projektledare och 
därmed ofta mötesledare. Med 
ökad mötesrutin följer ofta 
att du blir bättre och bättre i 
samordning och att leda och 
styra diskussioner. Ovärderligt 
i ett möte är att vara beslutsaktiv, se till att ställa de rätta 
frågorna och minimera onödig tidsåtgång.

Projektprocesser och  
avtalsrätt 

Entreprenadjuridiken kan vara krånglig ibland. Därför ska 
du se till att detta blir din hemmabana. Se till att du kan 
de olika lagrummen, kan tolka avtal och kontrakt korrekt, 
veta vad som är rätt eller fel, vilka skyldigheter som  
gäller. Då har du ett stort försprång i varje förhandling 
och undviker dyra fallgropar.

Teknik- och systemkunskap 

I grunden har du ett stort intresse för system och teknis-
ka lösningar. Förmågan att redan i starten se vad som 
fungerar eller inte. Att hitta optimala lösningar för olika 
moment i installationerna är ovärderligt för dig, ditt före-
tag och hela projektet. I stället för att drabbas av bakslag 
i slutet av produktionen.

Partnering 

Många ser denna form som 
framtidens arbetsmodell i vår 
bransch. Fler och fler beställare 
inser vikten av att ha med alla 
berörda – från beställare,  
byggare till alla olika under- 
leverantörer – redan från start. 
Detta kommer att bli ett arbetsområde där en  
projektledare kan växa och gå hur långt som helst.

miljö- och kvalitetskunskap, projektprocesser,  
avtalsrätt och nya samarbetsformer, blir för 
många en stor utmaning. Men med oanade  
möjligheter för din fortsatta karriär.



Branschorganisationen VVS 2000 arbetar kontinuerligt för att öka status och kompetens inom VVS-branschen

”Partneringformen – skräddarsydd för 
duktiga projektledare”

– En projektform som blir
allt vanligare i våra affärer är
Partnering. Här är projektledarens
kompetens och agerande
avgörande för hur väl vi lyckas.
Det är en spännande projektform
där alla, oavsett vilken sida man
representerar, tidigt arbetar
i samverkan för projektets
bästa. Detta ställer krav på alla
medverkande att vara pålästa,

kunna hantera konflikter, men också att förstå människor 
och de gemensamma mål vi satt upp. Projektformen 
uppmuntrar ett gott arbetsklimat där alla hjälper varandra.

Anders Bergvall / Filialchef
VVS-Teknik/Bravida, Mölndal

”Projektledarens roll inom VVS-branschen blir viktigare och mer omfattande när margina-
ler minskar och konkurrens ökar. Det är viktigt att Projektledarna har den kunskap som de 
nya kraven ställer. VVS Företagen arbetar med att kunna verifiera projektledarens nuva-
rande kunskaper så att kompletterande utbildning kan genomföras eller en vidareutbild-
ning till en ny nivå. ”

Ylwa Glisman
Programansvarig VVS Företagen, Stockholm

DETTA ÄR VVS 2000 

VVS 2000 är en branschorganisation som samlar de bästa VVS-företa-
gen nära dig. Du finner våra medlemsföretag framför allt i Västsverige. 
Medlemsföretagen är allt från enmansföretag till rikstäckande VVS-in-
stallatörer. Utbildning av företagen är en av de viktigare uppgifterna 
men även marknadsföring av branschen är angeläget liksom nyrekry-
tering av välutbildade medarbetare. Vi vill visa att vi organiserar företag 

som har nyckelpositioner inom framtidsområdena: 
miljö, energi och inomhusklimat. Organisationen är 
fördelad på fem lokala sektioner, Borås, Fyrstad, Göteborg, 
Halland och Skaraborg. Dessa är aktiva på den lokala marknaden och 
stöttar sina medlemmar på hemmaplan.

KONTAKTPERSONERNA för VVS 2000s fem distrikt  
(Sjuhärad, Fyrstad, Stor-Göteborg, Halland och Skaraborg) hittar du på: WWW.VVS2000.SE

”Projektledare – en av 
företagets viktigaste roller”

– Som projektledare vid
en totalentreprenad har du
möjligheten att vara med och
utforma tekniska lösningar
för varje specifik fastighet.
Här har projektledaren en av
företagets viktigaste roller,
för att uppnå en hög kvalité
och lönsamhet i projekten.

Andreas Aristiadis / Regionchef Region Väst
Imtech VS-Teknik AB, Västra Frölunda

Vi ser bara möjligheter
VVS-branschen behöver förstärkning! Att ha tillgång till drivande, engagerade och kunniga ledargestalter 
på mellannivå är precis den vitamininjektion som vår bransch behöver. Fler och fler företagare och 
organisationer jobbar aktivt för att se till att detta sker. Här är några röster:

OLIKA UTBILDNINGSVÄGAR

www.yrkeshogskolan.se/Utbildningar/Samhallsbyggnad-och-byggteknik/

www.ega.se/kurser.asp#Bygg och installation

www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbets-och-projektledning

www.yrkesutbildningar.se/utbildning/educations?isDistance=1

allastudier.se/utbildningar/633494-projektledare-vvs/
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