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Innehåll • 1/2013
Lite extra ny energi
ViSSt kännS det  fantastiskt när ljuset återvänder, dagarna blir 
längre och vi vet att det är ljusare och varmare tider som väntar? 
Det ger ny energi! Vill du ha mer av den varan kan du läsa om 
fantastiska Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, som med 
parollen ”din framtid hänger i luften”, brinner för att skapa ett en-
ergieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. En självklarhet 
kan tyckas, men det är långt från hur verkligheten ser ut. För att 
klara energimålen 2050 måste 15 miljoner kvm byggyta halvera 
sin energiförbrukning varje år. Det är en utmaning värd namnet!

Vi har precis inlett avtalsrörelsen och önskar att alla parter tar 
ett gemensamt ansvar för att skapa så bra avtal som möjligt.  
VVS Företagens målsättning är att villkoren i avtalen ska kunna 
anpassas till lokal företagsnivå, till exempel genom att flexibiliteten 
i arbetstidsreglerna utökas. Vi vill helt enkelt att vårt kommande 
avtal ska bidra till ett lönsamt och konkurrenskraftigt företagande. 

Vi lyfter ett av våra största medlemsföretag, Bravida, som just 
nu genomför alla installationsarbeten i Facebooks nya datacenter 
i Luleå. När serverhallarna står färdiga kommer det att vara ett 
av världens mest högteknologiska och energieffektiva datacenter, 
miljöcertifierade enligt LEED med kapacitet att hantera en stor 
del av datatrafiken från facebookanvändare runt om i världen. 
Spännande!

Till sist, men absolut inte minst, vill jag slå ett slag för VVS 
Företagens Yrkesnämnd och det fantastiska arbete de gör med att 
utse VVS-utbildningar till branschrekommendationen Först-

klassig. Den är ett sätt att höja attraktivi-
teten på våra studenter och bidrar till att 
vi är en bransch som säljer kunskap och 
kompetens!

Välkommen till årets första  Blickpunkt! 

karoline Hammar, redaktör

ledare
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Bekymmersam   
upptakt   
i avtalsrörelsen  
det ekonomiSka läget 

i Sverige försvagas och i 
varje ekonomisk nedgång har 

arbetslösheten blivit högre, i synner-
het bland unga. Det finns inga enkla 
förklaringar till varför det ser ut som 
det gör, därför finns det inte heller 
några enkla lösningar. 

VVS Företagens medlemsföretag 
ser därför med stor oro på avtalsrörel-
sen och de orealistiskt höga kraven i 
form av löneökningar på 2,8 procent, 
ytterligare arbetstidsförkortning samt 
ökning av semesterlön, för att nämna 
några av de krav som växlats mellan 
facket och arbetsgivarsidan. 

För att stärka företagens lönsam-
het och öka konkurrenskraften vill vi 
därför se lägre avtal än de 2,8 procent 
som LO:s förbund kommit överens 
om. VVS Företagen efterfrågar också 
en möjlighet att anpassa villkoren i 
avtalen på lokal företagsnivå samt att 
utöka möjligheten till flexibla arbets-
tidsregler. 

Vår målsättning är att alltid erbjuda 
våra medarbetare en trygg och säker 
arbetsmiljö. Vi vet att det medför 
högre produktivitet och ger bättre 
kvalitet i utfört arbete. Min erfarenhet 
säger att de medarbetare som är stolta 
över sitt yrke, trivs på sin arbetsplats, 
också är engagerade och bidrar till en 
positiv företagskultur. De som får för-
troendet att planera, ta egna initiativ 
och beslut trivs bättre och levererar 
ett bättre resultat. Medarbetarnas 
produktivitet möjliggör också ett ökat 

löneutrymme och på så sätt skapar vi 
en god växelverkan.

Vi vill därför att vårt kommande 
avtal ska bidra till lönsamt företa-
gande. Svensk VVS-bransch verkar 
i en dynamisk och snabbt föränderlig 
marknad och måste i alla avseenden 
konkurrera med rätt medel. 
Medarbetarna är företa-
gens främsta resurs och 
därför är en modern syn 
på anställning och arbete 
nödvändig för att på sikt 
skapa lönsamhet. 

Korta avtalsperioder 
i ett läge med ökat 
antal varsel och höjd 
arbetslöshet skapar 
oro hos företagen och 
minskar förmågan att 
anställa. Vi vill därför 
se längre avtal med 
ökad möjlighet till 
lokal  uppgörelse 
vilket vi tror skapar 
långsiktighet både 
i förhandling och 
i uppgörelse. 

Varje enskild part 
har inte kapaciteten att 
lösa arbetsmarknadens 
problem, men tar alla parter 
ett gemensamt ansvar att skapa 
fungerande och flexibla kollek-
tivavtal kommer vi också att ha 
lönsamma företag i framtiden. 
anderS mattSSon 
StyrelSeordFörande, VVS Företagen

ledare
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kort & gott

duktiga projektledare ökar företagets konkurrenskraft!
IUC:s ”Diplomerad Projektledare för installationsbranschen” är 

ett kurspaket som tar upp vanlig problematik och slipar kompe-
tensen inom ledarskap, ekonomi och juridik. Kurserna genomförs 
i internatform på kursgård i Södermanland. Där skapas tillsammans 
med inspirerande kursledare och branschkollegor en dynamisk 
miljö för värdefull kunskap, nya insikter och erfarenhetsutbyte.

iuc diplomerar projektledare

nu lanSeraS reviderade 
Teknikhandboken 2013  
och finns att beställa via  
www.vvsforetagen.se. 

Teknikhandboken är en 
uppslagsbok för professionella 
VVS-tekniker. Den innehåller 
praktiska uppgifter som man 
direkt har nytta av när man 
bygger VVS-installationer och 
vid projektering. 

– Teknikhandboken används 

Kursinnehåll: Duktiga projektledare har mer än bara tekniska kunska-
per! kurspaketet Diplomerad projektledare omfattar fem delkurser med 
totalt elva kursdagar. 

Delkurserna är: ledarskap, Förhandlingsteknik, Ekonomi i projekt, 
Entreprenadjuridik 1 och projektledning.

Diplomering: Hela utbildningspaketet leder till diplomering.  
Det är även möjligt att boka enstaka kurs.  
För anmälan och mer information kontakta lars person på iuc,  
lars.person@iuc-utbildning.se, telefon: 0150-36 56 20. 

iuC yrkeSHögSkola har i samarbete med VVS 
Företagen tagit fram en ny utbildning till arbets-
ledare inom VVS. Utbildningen sker till största del 
på distans, tanken är att man ska kunna kombinera 
studierna med sitt vanliga arbete. Arbetsledare VVS 
är en avgiftsfri yrkeshögskoleutbildning och vänder 
sig enbart till personer som redan arbetar inom VVS 
och vill vidareutveckla sin kompetens. Minst tre års 
dokumenterad yrkeserfarenhet som VVS-montör eller 
motsvarande krävs för att bli antagen.

Utbildningen sker i nära samarbete med  studentens 
arbetsplats där många uppgifter kommer att utföras. 
Utbildningen ska träna förmågan att strukturera 
entreprenader och att leda och fördela arbets uppgifter 
på ett VVS-företag. Man lär sig mer om hur VVS-
tekniska system är uppbyggda och fungerar, får 
kunskap om lagstiftning, regler och normer liksom 
ekonomiska begrepp och kvalitetssäkring.

Distansstudierna kompletteras med tio  träffar 
i Stockholm, vanligen torsdag till lördag.  Under 
 träffarna startas och avslutas varje ämne med 
 semi narier, föreläsningar och laborationer. Under 
själv studierna används en webbaserad distans-
platt  form där den studerande har tillgång till 
 doku  menta  tion, övnings  uppgifter, studiehandledning, 
kommu nika tion med kurs kamrater och personlig 
coach ning från kurs ledaren.

Utbildningen startar i september  
och sista ansökningsdag är 15 april.  
Mer information finns på  
www.iuc-yrkeshogskola.se. 

ny distansutbildning:  
Arbetsledare vvs

Teknikhandboken 2013 är äntligen här!
dessutom som utbildningsmate-
rial av både för VVS-montörer och 
ingenjörer. Ett viktigt syfte med 
Teknikhandboken är den ska vara 
 branschens ”standard” för fack-
mässigt utförande, förklarar Rolf 
Kling, teknisk chef på VVS Företa-
gen och projektledare för Teknik-
handboken. 

 Fackmässigt utförande är ett 
krav i till exempel entreprenader 
enligt AB och ABT men också 

i arbeten åt konsumenter enligt 
konsumenttjänstlagen. 

– Man ska kunna använda den vid 
ett byggmöte när man diskuterar om 
ett utförande är riktigt eller i tings-
rätten vid en tvist. För att kunna vara 
exempel på fackmässigt utförande 
måste Teknikhandboken vara uppda-
terad när det gäller myndighetskrav 
och tillämpningar av branschregler, 
framför allt Säker Vatteninstallation 
men också tekniska nyheter. 
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kort & gott

VVS Företagen, Isolerings -
firmornas Förening och VVS- 
Auktorisation hälsar alla med - 
lemmar välkomna till För    bunds  -
stämma 2013 den 16– 17 maj,  
på Clarion Hotel Post i Göte-
borg.

Torsdagen den 16 maj hålls 
respektive förbundsstämmor och 
kvällen avslutas med en middag 
i Feskekörkan, med därtill un-
derhållning – i världsklass.

Fredagen den 17 maj håller 

vi Medlemskonferens med 
temat ”Framtids spaning”. 
Medlems konferensen  avslutas 
med en gemensam lunch 
klockan 13.00.

Boka redan nu dessa   
dagar, separat inbjudan till alla 
medlems företag kommer att 
skickas ut inom kort.

Varmt välkomna  hälsar 
styrelserna i IF, VVS- 
Auktorisation och VVS 
 Företagen.  

Vi kan lita  
på solen

de FleSta aV oSS njuter gärna av värmen 
från solen men få av oss använder den som 
källa för att värma vårt tappvatten. Trots 
att solen är en gratis och helt förnybar 
 energikälla utan miljöpåverkan kommer 
inte riktigt solvärmemarknaden igång.

VVS Företagen har tillsammans med 
Svensk Solenergi, som är branschförening 
med medlemmar inom solenergibranschen 
och forskningsinstitutioner, inlett ett sam-
arbete för att utveckla solvärmemarknaden. 
Med hjälp av Slussen.biz har vi genomfört 
ett antal utbildningar för installatörer. 
Kursen syftar till att ge kunskap, inspira-
tion och verktyg för att kunna installera 
och marknadsföra solvärme till sina kunder. 
Vi på VVS Företagen är övertygade om 
att solvärme kommer att bli en framtida 
viktig nisch för våra medlemsföretag. Det 
är installatörerna som kommer att vara de 

viktiga aktörerna för att skapa framgång för 
solvärme.

Vi har även inlett ett arbete med fabrikan-
ter för att hitta paketlösningar för installation 
av solvärme på olika nivåer. Allt för att det 
ska bli enkelt för potentiella kunder att få 
solvärme installerat. Tillsammans måste vi 
lyfta möjligheterna med solvärme och visa på 
att det är en framtida källa av säker och trygg 
värme som inte påverkar vår miljö negativt.

VVS-branschen är en viktig aktör för att 
minska den miljöpåverkan som våra bostä-
der har. Vi är även en viktig aktör för att 
hjälpa våra kunder att få en så miljövänlig 
uppvärmning av sina bostäder som möjligt. 
Detta samtidigt som vi också utvecklar 
vår bransch mot en mer grön bransch som 
levererar trygga produkter och tjänster som 
möter ett modernt samhälles behov.  
pär BönneStig

Program VVS Företagens 

Förbundsstämma 2013 

16 maj

• 12.00–13.00: Gemensam lunch

•  13.00–14.00: Förbundsstämma  

VVs Företagen

•  14.00–15.00: Förbundsstämma  

VVs-auktorisation

• 15.00–16.00: Förbundsstämma iF

• 19.30–24.00: Middag i Feskekörkan

17 maj

•  08.30–13.00: Medlemskonferens för iF, 

VVs-auktorisation, VVs Företagen

• 13.00–14.00: Gemensam lunch

välkommen till  
vvs Företagens  
förbundsstämma
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porträttet

Hänger i luften
Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. En 
självklarhet kan tyckas, men det är långt från hur verkligheten 
ser ut. Britta Permats vill skärpa energikraven. 
text: karoline Hammar   Foto: peter knutSon

Britta permats,  
vd Svensk Ventilation: 

”Din framtid
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porträttet

eu oCH SVerige har bestämt att halvera förbruk-
ningen av energi fram till 2050. För att klara detta 
mål måste 15 miljoner kvm byggyta halvera sin 

energiförbrukning varje år. Det ska jämföras med de 
3 miljoner kvm som byggs nytt varje år. Även om alla 
hus som byggs i dag skulle byggas som passivhus med 
låg energiförbrukning skulle inte detta räcka på långa 
vägar. 70 procent av alla byggnader som kommer att 
finnas 2050 finns redan i dag. Därför har Svensk Ven-
tilation med vd Britta Permats i spetsen några få men 
tydliga ambitioner:

– Vi ser att kraven på byggnaders energianvändning 
måste skärpas och till det koppla en tillsyn och uppfölj-
ning både på energianvändningen och inomhusklima-
tet i byggnader. Vi tror också att ett klimat-ROT, för 
energieffektivisering skulle stimulera till energieffektiva 
åtgärder. Om vi inte skapar inci-
tament och nya regler kommer vi 
aldrig att nå klimatmålen. 

Förutom dessa konkreta åt-
gärder menar Britta Permats 
att det behövs ökade anslag till 
forskning om inomhusmiljön 
samt mer medel till teoretiska 
och praktiska tekniska utbild-
ningar. 2013-2015 satsar Svensk 
Ventilation dessutom på rekryte-
ring och kompetensförsörjning.

– Vår viktigaste målgrupp är 
de som går yrkeshögskolan, exempelvis installations-
ingenjörerna, det är dem vi vill attrahera. Vi planerar 
olika aktiviteter för gymnasie- och högskolorna. Vi ska 
ha arbetsmarknadsluncher på ett antal högskolor för att 
marknadsföra branschen som en attraktiv arbetsgivare. 

En av utmaningarna är att göra branschen attrak-
tiv för universitetsstudenterna. Alltför få studenter på 
KTH, Chalmers eller i Lund vet i dag vilka karriärmöj-
ligheter som finns inom ventilationsbranschen.

– 2015 kommer vara året då vår marknad kickar 
igång på allvar enligt våra prognoser. Vi ser en förvän-

tad expansion av ventilationsmarknaden i kombination 
med en generationsväxling. Utbildning och rekrytering 
är därför en av våra mest prioriterade frågor de när-
maste åren.

BrittaS perSonliga engagemang för venti-
lationsbranschen går inte att ta miste på. Född in i 
branschen och med bred erfarenhet så har hon sett det 
mesta – och vet det mesta. Men tröttnar man inte då? 

– Inte jag! Det finns så mycket som kan förbätt-
ras. Samtidigt behöver det inte vara någons fel att det 
finns brister, det handlar oftare om bristande kunskap 
och dåliga strukturer. Jag har sett VVS-branschen från 
så många olika vinklar, alltifrån service, projektering 
och myndighetsutövning och nu som vd för ventila-
tionsbranschen. Det är en fantastisk möjlighet och ett 

uppdrag jag fortfarande känner 
stor ödmjukhet inför. Jag har ett 
stort ansvar att företräda, driva 
branschfrågorna framåt, hitta 
förbättringspotential, och just 
detta är mina största drivkrafter 
i det här jobbet.

Britta berättar inte utan stolt-
het i rösten, att Sverige räknas 
som ett av de länder som ligger 
i framkant vad gäller ventilation.

– Några av våra företag är till 
och med världsledande på områ-

det. Vi börjar märka att man även på EU-nivå nu tar 
oss på allvar och lyssnar till vad vi har att säga. Vi som 
företräder Svensk Ventilation måste alltid ligga steget 
före. Vårt uppdrag är att företräda branschen gentemot 
myndigheter, regering och EU. När det gäller lagstift-
ning är vi ventilationsbranschens remissinstans. Alla 
förändringar som genomförs lämnar vi synpunkter på 
innan det blir en föreskrift eller lag/lagändring. 

I ryggen har Svensk Ventilation även hela den svens-
ka tillverkningsindustrin inom ventilation. En tung 
 exportindustri inom ventilation.

Vår ViktigaSte 
målgrupp är de 
Som går yrkeS

HögSkolan

svensk 
Ventilations vd 
britta permats vill 
marknadsföra 
branschen som 
en attraktiv 
arbetsgivare. 

Titel: Vd, Svensk Ventilation.

Ålder: 46.

Familj: Sambo Ove och dottern 
Sabina som är 16.

Bor: I Älvsjö utanför Stockholm.

Intressen: Idrott och friluftsliv, går 
upp varje morgon kl 05.23 och tar 
en löprunda. I övrigt idrott efter 
säsong! Gillar fäktning.

Bakgrund: Född in i branschen 

med en pappa med ett VVS- 
konsultföretag, är därför VVS-
ingenjör i botten, utbildad lärare 
i hälsa, idrott och matematik från 
GIH. Hälsobiten är ett bra komple-
ment i mitt jobb i dag. Har bland 
annat arbetat på Viessmann, 
Fläkt Woods AB, Arbetsmiljö-

verket som arbets miljöinspektör 
och som sak områdesansvarig 
för ventilation. Vd på Svensk 
 Ventilation sedan 2010. 

Om Svensk Ventilation: Svensk 
Ventilation  representerar 
cirka 100  ventilationsföretag 
som  sysselsätter cirka 
10 000  medarbetare –  såväl 
till  verkare, installatörer, 
 service  företag,  återförsäljare 
och konsulter. Uppdraget är 
att  tillvara ta medlemmarnas 
 intressen. 

Mer oM Britta PerMats
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– I vårt uppdrag ligger även att kommunicera beho-
vet av bättre inomhusklimat och långsiktig energibe-
sparing för att skapa ett bättre inomhusklimat. Vi deltar 
också i standardiseringsarbete på nationell och europe-
isk nivå inom ventilation. Allt sammantaget gör detta 
oss till en aktör att räkna med och lyssna till.

SVenSk Ventilation vill vara med och påverka 
och gör redan i dag ett stort arbete genom bland an-
nat remissarbetet. 

– Vi försöker driva opinion på bred front, vi syns 
i Alme dalen, vi vill synas mer i media och samtidigt 
påverka forskningen för ett långsiktigt förbättrat 
inneklimat. IQ Samhällsbyggnad, Energi och Mil-
jötekniska före ningen tillsammans med Svensk Ven-
tilation har satt ihop en skrivelse för att initiera nya 
forskningsprojekt.

– Det tål att sägas igen: energikraven måste bli 
tuffare, vi behöver tydligare och höjda krav för att 
förbättra inomhusluften. Vill man dessutom vara 
med och påverka branschens framtid, stötta utbild-
ning och forskning inom ventilationsområdet, så har 
man en självklar anledning att vara medlem i Svensk 
Ventilation, anser Britta. 

Britta är inte en person som nöjer sig. Hennes en-
gagemang och passion för ventilation är genuint för-
knippat med henne själv som person. Hela  hennes 
personlighet utstrålar en sällsam energi, alltifrån  hennes 
smittande leende till den färgsprakande  kavajen med en 
leopardmönstrad näsduk i kavaj slaget.

– Min övertygelse är 
så stark, och det finns så 
mycket att göra. Det finns 
ingen anledning att sitta 
på kammaren och hålla 
tillbaka. Gör man det man 
tror på, då blir man duk-
tig och skapar resultat. Att 
dessutom få verka i ett 
sammanhang och i en miljö 
med engagerade och pas-
sionerade människor, se de 
utvecklas och prestera, då har jag fått en belöning som 
ger mig energi att bryta ny mark, att ta nästa utma-
ning. 

För Britta är de kortSiktiga målen att säk-
ra kompetens och utbildning. Enligt Britta finns 
det redan 2015 en välmatchad arbetsmarknad med 
kompetent arbetskraft till den växande marknad som 
ventilation då kommer att utgöra. 

– Flyttar vi fram blicken något längre, fram till 2023, 
då kommer vi att ha ett energieffektivt och hälsosamt 
klimat för nästan alla. Vi arbetar med att utbildningen 
hela tiden vässas och blir bättre, och om tio år har vi 
många fler certifierade ventilationsmontörer på mark-
naden. Vår målsättning är att Sverige ska vara ledande 
på forskning inom inomhusmiljö. Det innebär att vi har 
förbättrat hälsoperspektivet, färre barn utvecklar astma 
och allergi vilket leder till förbättrade studieresultat för 

eleverna. Undersökningar visar i dag ett tydligt sam-
band mellan dålig inomhusmiljö och låga studieresultat, 
i synnerhet bland de som har låg motivation. Vi kom-

mer även att vara en tung re-
missinstans inom EU. Vårt 
mål är att vara den självklara 
speaking partnern även på 
EU-nivå inom ventilation. 
Tyskland lyssnar man kan-
ske först och främst på i dag, 
men om tio år är det Sverige 
och Svensk Ventilation!

Framtiden ser ljus ut 
tycker Britta, förutsatt att 
organisationen får fortsätta 

enligt utstakad plan. Skärpta krav på energieffektivitet 
i nybyggda hus, utbildning och rekrytering, ökade an-
slag till forskning, tydligare och höjda krav på inom-
husklimatet är, och kommer de närmsta åren att vara 
de utmaningar man behöver hantera för att lyckas med 
strategin. 

– Vi behöver dessutom mer medel till yrkeshögsko-
lan. Som det är i dag har vi inte tillräckligt med ut-
bildningsplatser och därmed inte tillräckligt kompetent 
arbetskraft för vår bransch.

– Mitt engagemang är 100 procent, jag vill helt klart 
fortsätta att verka för vår branschvision. Det ger så otro-
ligt mycket tillbaka att skapa förbättring och att lyckas 
åstadkomma en förändring i rätt riktning. Att dess-
utom få vara i ett sammanhang där jag ser utveckling 
av människor i företagande eller organisation får mig 
att trivas. När människor utvecklas kan även ett företag 
utvecklas, och det är ju där jag vill vara. 

2015 kommer  
Vår marknad  

att kiCka igång 
på allVar

porträttet

”när människor 
utvecklas kan 

även ett företag 
utvecklas”, 

säger svensk 
Ventilations vd 
britta permats.
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det är Företaget returledning i Sverige AB 
som organiserat och driver insamlingen ute på före-
tag. Hanteringen är enkel. En liten uppställningsplats 
för en säck är allt som behövs efter en anmälan om 
att man vill vara med. När jobben är klara för dagen 
placeras kabel, rör- och metallspill i säcken i stället 
för i container. När säcken är full kommer Returled-
ning och hämtar.

Företagen får betalt efter vikt och pengarna sätts in på 
konto direkt.

– Det finns två enkla förklaringar till att vi har nått den 
här framgången, säger Pekka Påhlman, vd på Returled-
ning i Sverige AB. Den ena är att det är mycket enkelt för 
företagen att hantera, det andra att företagarna är glada 
att slippa sälja till ambulerande uppköpare som inte sällan 
har dåligt rykte.

Spillet tas om hand och bearbetas mekaniskt till ett 
granulat där eventuell plast skiljs ut från metallerna. Det 
är 90 procent koppar som återvinns på det här viset.

Moheda Rör AB i Växjö är ett av VVS Företagens 
medlemsföretag som valt att låta Returledning i Sverige 
AB ta hand om överblivet rör och metallskrot.

-Vi är precis i uppstarten och nyligen fått våra säckar 
som nu fylls vartefter. När de blivit fulla lyfter vi bara 
luren och Returledning hämtar. Samtidigt som vi för-
enklar vår egen vardag och gör en insats för miljön, får vi 

betalt för det vi lämnar i retur.  Det är ett enkelt, smidigt 
och kundvänligt system som borde passa de flesta, säger 
Monica Lundquist på Moheda Rör AB. 

en ForSkarrapport från Arbetsmiljöverket strax 
före jul visade att upp till 50 miljoner ton elavfall ge-
nereras i världen varje år, en stor del av det elektriska 
och elektroniska produkter som i västvärlden har 
en mycket kort livslängd, kanske bara 1–2 år. Ur en 
miljösynpunkt innebär det att mängder med metaller 
som skulle kunna återvinnas inte tas om hand.

Allt spill är en värdefull resurs eftersom det är mycket 
mer miljövänligt och dessutom billigare att återvinna till 
exempel metaller från kretskort än att bryta dem ur malm 
och kanske rentav öppna nya gruvor.

Den svenska hanteringen av metall och kabelspill kan 
i det här perspektivet göra Sverige och svenska företagare 
till föregångare.

– Just nu går jag igenom resultaten för 2012. Vi skall 
kora en vinnare, det vill säga utse det företag som samlat 
in mest per anställd under året, säger Pekka Påhlman. 
Samtidigt noterar han att flera företag redan har anmält 
sig inför 2013. 

Returledning i Sverige AB samarbetar med både EIO 
och med VVS Företagen kring återvinning av främst 
kabel- och metallskrot. 

Återvinning av metaLLspiLL  

förenkLar vardagen 
Den stora framgången med professionell insamling av kabel 
och metallspill fortsätter. Målsättningen för 2012 var att få 
med 250 företag, men det blev betydligt fler än så. 
text: kajSa altén, karoline Hammar

pekka påhlman är 
vd på returledning. 
Företaget samlar 
kabel, rör- och 
metallspill för 
återvinning.  

miljöporträttet
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VVS Företagen Har Växlat avtalsyrkanden 
med Byggnads. I en tid med vikande konjunk-
tur och många varsel har de kommande avtals-

förhandlingarna stor betydelse för att 
vända den nedåtgående trenden inom 
branschen.

– De viktigaste frågorna för VVS 
Företagen är därför att stärka medlems-
företagens konkurrenskraft . Vi måste 
satsa på att trygga återväxten i branschen 
och skapa förutsättningar för företags-
anpassade lokala lösningar säger Robert 
Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

I en lokal anpassning av avtalet ingår frågan om lokal 
lönebildning där VVS Företagen vill se lokalt fördel-
ningsbara lönepotter och en individuell lönesättning.

– Det är fel att lönen sätts av de centrala parterna i 
Stockholm. Lönen måste sättas så nära medarbetaren som 
möjligt. Då skapar vi välmående företag med medarbetare 
som känner att de genom egna insatser kan påverka sin lön, 
menar Johan Mossling, tf vd på VVS Företagen.

VVS Företagen vill också se en ökad flexibilitet i synen 

på arbetstidens förläggning, genom lokala överenskom-
melser mellan medarbetare och chef.

– Vi behöver skapa en flexibilitet i det avtal vi redan 
har. Medarbetarna och före tag ska själva 
kunna komma överens om en arbetstids-
förläggning som kan gynna både före-
tagens produktivitet och arbetstagarnas 
möjlighet att förena arbete med exem-
pelvis föräldraskap. Det är ett sätt för vår 
bransch att närma sig det som redan är 
gängse villkor för andra branscher sedan 
lång tid tillbaka, säger Anita Hagelin, 

chefsjurist på VVS Företagens Förhandlingsavdelning.  
Ett av målen för VVS Företagen är att avtalspro-

cessen sker i samförstånd med ömsesidig respekt för 
alla parter.

– Vi ser en avtalsrörelse framför oss som präglas av 
en ansvarsfull och öppen dialog. Målsättningen är att 
skapa ett långt avtal som bidrar till att säkra jobben 
som bör präglas av och stärka företagens produktivi-
tet och konkurrenskraft på den svenska marknaden, 
säger Johan Mossling. 

LokaLa avtaL för  
ökad produktivitet

paragrafen

robert Jakobsson, 
förhandlingschef, 
VVs Företagen. 

”Vi behöver 
 skapa en 

 flexibilitet  
i det avtal  

vi redan har”

anita Hagelin, chefsjurist 
Förhandlingsavdelningen, 
VVs Företagen.
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expertpanelen

Hur minimerar vi  
effekter från svetsrök?

 Vi skall utföra en VS-installation i ett 

ombyggnadsprojekt där svetsning kom-

mer att ske i utrymmen som är trånga och 

undrar vilka åtgärder man kan vidta för att 

på ett effektivt sätt minimera exponeringen 

från svetsröken och för montören som skall 

svetsa i utrymmet?

 till att börja med så kan svetsning 
i trånga utrymmen vara farligt, enligt 

arbetsmiljöverkets regler så ska det finnas 
skriftliga skyddsinstruktioner framtagna för 
sådant arbete. instruktionerna ska beskriva 
riskerna i det enskilda arbetet och hur 
man på plats kan arbeta på ett säkert sätt. 
instruktionerna som man upprättar innan 
arbetet påbörjas ska innehålla information 
som anger vilka förberedelser som krävs för 
arbetet, hur arbetet ska utföras för att man 
inte ska skadas, specifika skyddsinstruktio-
ner som tydligt anger vilka skyddsåtgärder 
som krävs samt vilken personlig skyddsut-
rustning som behöver användas.

Här är exempel på några åtgärder man 
kan vidta för att minska riskerna:     

Ventilera arbetsutrymmet kontinuerligt 
med en portabel fläkt och som har tillräcklig 
kapacitet för att ventilera utrymmet effek-
tivt. placera fläkten så att svetsröken sugs ut 
från lokalen, se till att den förorenade luften 
släpps ut och att ingen annan kan inandas 
svetsgaser och svetsrök.  om man inte 
svetsar mycket eller länge kan man minska 
svetsröken med luftrenare.

se till att det finns någon annan i närheten 
som vet att svetsning pågår och som snabbt 
kan hjälpa till om något händer. svetsning 
i trånga utrymmen får inte utföras som en-
samarbete. använd svetsvisir med fläktma-
tat andningsskydd under hela svetsarbetet, 
även om portabel fläkt används.

om utrymmet där man svetsar i inte 
kan ventileras måste svetsvisirets and-
ningsskydd vara tryckluftsmatat ,eftersom  

fläktmatat andningsskydd inte skyddar mot  
kolmonoxid eller skyddsgaser som i höga 
halter kan tränga undan  syret i utrym-
met. utförligare information om svetsning 
och lödning på tillfälliga arbetsplatser och 
i trånga och dåligt ventilerade utrymmen 
finns att läsa i informationsbroschyren  
”Gör så här vid lödning och svetsning på 
tillfälliga arbetsplatser” finns att ladda ner  
på www.vvsforetagen.se. Mer att läsa om 
 svetsning finns också på  www.svetsaratt.se.

Vem ansvarar  
för skadorna?

 Vi har en diskussion med vår beställare 

efter att vi drabbats av skadegörelse 

på arbetsområdet i förra veckan. Nu är vi 

inte överens med beställaren om vem som 

ansvarar för skadorna på vår entreprenad, 

som alltså inte är slutbesiktigad ännu. Vad 

gäller? 

 ab 04 och abt 06 lägger som huvud-
regel ansvaret för de aktuella skadorna 

på entreprenören. Entreprenören ansvarar 
således för skador på entreprenaden som 
orsakats av entreprenören själv eller av ut-
omstående (t.ex. stölder och skadegörelse på 
arbetsplatsen). Entreprenören ansvarar även 
om denne inte varit vårdslös. två undantag 
från denna regel finns.

1) om skadan beror på beställaren, ansva-
rar inte entreprenören.

2) om skadan beror på händelser av ett 
slags force majeure karaktär (t.ex. krig och 
terrorhandling), ansvarar inte heller entre-

prenören. undantag gäller för entreprenöre-
ns egna hjälpmedel, men efter vad jag förstår 
är det undantaget inte aktuellt i detta fall.

såvitt jag förstår är inte något av de två 
ovan beskrivna undantagen aktuella i detta 
fall. Därför är svaret på er fråga att ni ansva-

rar för skadorna på grund av 
skadegörelsen.

Hur går jag över  
till månadslön?

 
Jag driver sedan 13 år tillbaka ett VVS-

företag med 12 anställda och vi har 

idag timlön och ackord som löneform för 

de kollektivanställda. Jag har nu bestämt 

mig för att gå över till månadslön. Min fråga 

är hur jag går till väga och om jag måste ha 

en överenskommelse med facket innan 

genomförandet? 

 Hej Mats och tack för din fråga. Det 
finns inga formella regler för hur byte 

av löneform går till. Det enda du har att 
förhålla dig till är att du måste Mb-förhandla 
övergången. uppstår oenighet har varken 
arbetstagare, lokalt eller centralt fack 
någon rätt att bromsa arbetsgivarens val 
av löneform. så efter en Mb förhandling är 
det bara att fastställa ett praktiskt datum för 
övergång. Vill du ha mer information om 
övergång till månadslön eller individuella 
löner finns det att hämta på VVs-företagens 
hemsida under fliken ”arbetsgivarguiden/

lönesättning”.

Johan Öström,  
förbundsjurist
johan.ostrom@vvsforetagen.se

Kent Sjödin och Wenche  Persson, 
arbetsmiljöspecialister
kent.sjodin@vvsforetagen.se  
wenche.persson@vvsforetagen.se

Jena Hedbeck,
lönespecialist
jena.hedbeck@vvsforetagen.se

Få svar av  
våra experter

skicka in dina frågor till oss!

paragrafen
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reportaget

Styrkan med att Vara ett stort företag, är att 
vi kan utnyttja storskaligheten på lokal nivå. Vi 
kan lätt flytta kompetens och resurser dit den 

behövs, menar Per Leopoldson, finanschef på Bravida 
samt styrelseledamot i VVS Företagens förbundssty-
relse.

Vad är viktigast för dig som finanschef? 
– Internt ser jag mig som ett smörjmedel i or-
ganisationen. För mig är det viktigt att se till att 

processer och system är effektiva och enkla. Att 
våra overheadkostnader ska vara så låga som möjligt 
i kombination med att vi utvecklar koncernens 
affärsmässighet. Vi behöver veta vad lönsamheten 
i projekten är, så att vi också vet att vi arbetar mot 
rätt kunder och i rätt projekt. Projekten måste vara 
effektiva så att vi i tidiga skeden kan åtgärda och 
justera. Externt har jag såklart även en viktig roll 
mot våra ägare, samt att säkerställa ett så tillfreds-
ställande resultat som möjligt. 

2012 var ett bra år för byggbranschen, hur möter 
Bravida nuvarande lågkonjunktur?
– Vi,  precis som alla andra, tycker att det är svårt 
att bedöma vart konjunkturen är på väg. Sverige 
och Norden är beroende av vad som händer i övriga 
världen, vår bransch kanske påverkas mest av vad som 
händer i Europa. I slutet av 2012 började vi märka 
en avmattning, bland annat initierades färre projekt. 
Industrin har tappat fart, och även investeringar i 

Effektivitet, enkelhet och lönsamhet. Så 
sammanfattar Per Leopoldson affärsstrategin 

för Bravida, ett av VVS Företagens största 
medlemsföretag. Bravida ser det som en 

självklarhet att bidra till branschens utveckling.
text: karoline Hammar   Foto: BraVida, FriendS arena, Biltema

 FacebooKS nya 
datacenter i luleå
bravida genomför alla instal-
lationsarbeten i Facebooks nya 
datacenter i luleå. uppdraget är 
bravidas hittills enskilt största 
affär och kommer som mest att 
sysselsätta cirka 200 montörer 
och projektledare. när server-
hallarna står färdiga kommer det 
att vara en av världens mest hög-
teknologiska och energi effektiva 
datacenter, miljöcertifierade 
enligt lEED med kapacitet att 
hantera en betydande del av 
datatrafiken från facebook-
användare runt om i världen.

Företaget som ger 
 fastigheter liv
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reportaget

bostäder samt kommersiella byggnationer omfattas av 
konjunkturnedgången. Vi ser en tröghet i marknaden, 
framförallt i att få tillgång till kapital från bankerna. 
Däremot är det fortfarande bra fart i projekten i den 
offentliga sektorn och infrastruktur. Vi känner nog 
ändå att det finns en viss optimism 
inom segmentet kommersiella 
fastigheter, i alla fall inledningsvis 
i år. Generellt går våra marknader 
bra, särskilt i Norge. Sverige är 
något mer avvaktande medan den 
danska marknaden har varit drab-
bad av lågkonjunktur sedan några 
år tillbaka.

Hur ser du på kostnads besparing 
kontra affärs utveckling? 
– Här gäller det att ha en balans. I Bravida arbetar vi 
kontinuerligt med att ha en effektiv administration 
och produktion. Vi försöker anpassa vår kostym efter 
resans gång, samtidigt som vi gör satsningar inom 
exempelvis energiområdet. Vi har installationssamord-
nare som jobbar med flera projekt där alla installatio-
ner ingår. Där utvecklar vi vår kompetens att samordna 
dels mot kund men också internt. Vi försöker jobba 
gränsöverskridande, vid stora projekt utnyttjar vi kom-
petens från hela företaget. Det är ett sätt att utnyttja 
storskaligheten. Friends Arena har varit ett sådant 
projekt, ett stort sjukhusprojekt utanför Oslo och även 

ett liknande i Åhus i Danmark är goda exempel på hur 
vi flyttat resurser dit, de behövs. Det känns väldigt bra.

Var befinner sig Bravida om tio år? Vad är den lång
siktiga affärsstrategin?

– Den långsiktiga strategin är att 
utveckla oss så att vi kommer ännu 
närmare slutkund, och att vara 
med i tidiga skeden när projekt ska 
startas. Vi ser en stor potential i att 
ta helhetsaffärer där alla installa-
tionsbitar ingår. Därigenom ger vi 
kunden ett stort mervärde. Därför 
är kundnytta en viktig del av 
strategin. Vi tror att installations-
delen kommer att fortsätta växa 

av den totala andelen i en byggnation. Därför vill vi 
ta ett större projektledaransvar. Vi vill också utvecklas 
inom tillväxtområden, exempelvis energiområdet. 
Vi vill medverka till bra lösningar inom exempelvis 
infrastruktur. Det låter kaxigt men vi vill faktiskt vara 
lika duktiga på allt, på alla våra marknader. En enkel 
strategi på papperet men den kräver en del för att 
omsättas till praktik.

Hur driver Bravida bransch och teknikutveckling?
– Vi vill ta framtidens utmaningar. När det gäller till 
exempel energifrågor vill vi också utveckla projektle-
darrollen och vi strävar efter komplexa projekt nära 

 

bravida Servar  
biltemaS butiKer

Genom ett rikstäckande service-
avtal med buffin real Estate ab 
ansvarar bravida för tillsyn och 

skötsel av biltemas butiker i sve-
rige. avtalet hanterar allt som rör 
anläggningarnas drift. uppdraget 
omfattade från början 23 anlägg-

ningar men har sedan dess vuxit. 
biltema fortsätter att växa vilket 

innebär service till fler butiker 
runt om i landet och är en partner 
som både byter både glödlampor 

och utvecklar fastigheterna.

mer om Per
Titel: Finanschef på bravida,  
styrelseledamot i VVs Företagen.
Ålder: 52. Bor: i bromma.
Familj: Fru och tre barn, 21, 19, och 12.
Intressen: idrott, spelar gärna tennis, joggar, 
åker skidor, spelar innebandy i ett lag sedan 
trettio år, umgås med vänner och familj så klart. 
läser gärna, nu senast en bok om nordkorea ”En 
dag i nordkorea”, skakande berättelser från några 
som valt att hoppa av och lämna landet för gott.

kundnytta  
är en Viktig 

del aV 
Strategin

FriendS arena
Friends arena i solna står 
färdigt och för bravidas del 
har det enorma byggpro-
jektet inneburit en tota-
lentreprenad på el det vill 
säga en komplett kraft- och 
belysningsinstallation. Man 
har utfört milslånga kanali-
sationer och installerat över 
9000 armaturer. cirka 35 
personer har varit involve-
rade i projektet från bravida.
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kund där vi kan erbjuda högsta kvalitet. Sjukhus-
projekt, och facebookhallen i Luleå är projekt med 
extremt höga krav på teknik och innehåll. För att driva 
utvecklingen och klara dessa projekt krävs kvalificerad 
arbetskraft som gillar utmaningar. De som vill något 
och har en egen ambition söker sig dit där det finns 
en spännande och utvecklande miljö, och just så tror vi 
att vi attraherar den bästa arbetskraften och resultatet 
blir att vårt varumärke stärks. 
Fungerar alla kuggar i proces-
sen skapar vi en god cirkel för 
oss som företag men också 
för hela branschen. Vi har vår 
egen ”Bravidaskola” för att 
säkerställa den kompetens våra 
projekt kräver. Skolan bygger 
på att man läser parallellt med 
sina projekt. Utbildningen är 
kopplad till konkreta problem 
eller projekt. Därmed stärks också verktyg och proces-
ser i organisationen.

Varför är Bravida medlem i VVS Företagen?
– Som en av de ledande aktörerna i branschen har 
vi dels ett ansvar gentemot branschen men också en 
nytta av att branschen utvecklas i rätt riktning. Det 
gäller inte bara i avtalsfrågor utan även i utvecklings-
frågor som rör energi, teknik och miljö. Vi ser det som 
ett självklart sätt att vara med och påverka, utveckla 
och ta ansvar. Jag trivs otroligt bra i den här branschen 
så jag känner dessutom ett personligt engagemang och 
vill vara med och driva utvecklingen.  

Hur ser du på din roll som styrelseledamot i VVS 
Företagen?
– En självklar del av styrelsens uppdrag ligger i att 
hantera VVS Företagens utmaningar att på sikt stärka 
medlemsföretagen och att hitta nya samarbetsformer 
tillsammans med andra arbetsgivar- organisationer. Jag 
tror det är avgörande för att VVS Företagen ska ut-
vecklas och bli en större aktör. VVS Företagen behöver 

bli mer samordnade, tydligare 
och en kraftigare speaking 
partner i olika sammanhang. 
Vad gäller avtalsrörelsen är 
till exempel trovärdighet och 
samordning tillsammans med 
våra branschkollegor viktig. 
Vi hoppas på en ansvarsfull 
avtalsrörelse och jag tror alla 
företag gärna ser längre avtals-
perioder framöver så företagen 

får chans att planera sina verksamheter. Strejken förra 
året stökade till det. Det tog kraft och energi att för-
handla och skapade osäkerhet och oro bland företa-
gare och medarbetare.

– I styrelsen försöker jag ta av mig Bravidahatten. 
Målet är att se till att strategin för VVS Företagen 
blir så bra som möjligt för alla medlemsföretagen.  Jag 
motiveras av att lösa problem och få saker på plats, 
alltifrån det stora till det lilla. Att förhandla tycker jag 
är roligt och vardagen blir väldigt varierad med mina 
olika uppdrag. Det känns aldrig tråkigt att gå till job-
bet oavsett om det är till Bravida eller ett styrelsemöte 
i VVS Företagen. 

i StyrelSen 
FörSöker 

jag ta aV mig 
BraVidaHatten
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reSultatet ViSade en Stark koppling mellan en 
individuell lön och ökad produktivitet där hela 73 pro-
cent av de tillfrågade anser att produktionen skulle öka 
om man införde en individuell lönesättning. Endast 8 
procent tror att det saknas en koppling mellan individu-
ella löner och produktivitet.

Däremot tillämpar endast 21 procent av företagen 
individuell lönesättning i dag. En stor skillnad mellan 
vad man vill och hur det i praktiken fungerar.  

Så hur kommer det sig då att 73 procent tror att 
individuella löner bidrar till ökad produktivitet men 
endast 21 procent tillämpar detta? Och att 50 procent 
av de arbetsgivare som tror på individuella löner hittills 
har valt att avstå? I våra kollektivavtal finns det ingen-
ting som hindrar företag från att införa individuell lön, 
arbetsgivaren har full frihet att välja löneform – utan 
fackligt godkännande.

Svaret visar i huvudsak att 34 procent (stapel x och 
y) upplever att det är krångligt eller obehagligt att ut-

värdera medarbetare.  Och att nästan vart fjärde företag 
(stapel z och å) inte vill ta diskussionen med medarbe-
tare och fack som man tror skulle uppstå vid förändring 
av löneform.

att Så många företagare upplever svårigheter med 
att utvärdera medarbetare innebär att VVS Företetagen 
behöver ta fram bättre verktyg som stöttar företagen att 
genomföra önskade förändringar. På www.vvsforetagen.
se finns checklistor för hur man inför individuella löner 
och mallar. Kan en instruktionsvideo vara en framkom-
lig väg? Vi ska se över detta under våren. 

Att vart fjärde företag avstår från individuella löner 
 tyder på att cheferna behöver ta en mer aktiv ledar-
roll inom löneområdet, i  vetskapen om att det finns en 
 möjlighet till ökad  lönsamhet och även en rättvis löne-
fördelning. För visst är det väl så att en duktig medarbe-
tare som i högre  ut sträckning bidrar till ökad lönsamhet, 
också ska tjäna lite mer – eller?  

Många Företag vill gå över  
till individuella löner
VVS Företagen har nyligen genomfört en studie om löner bland 
medlemsföretagen. Resultatet visar att företagarna inte är nöjda 

med hur löneformen tillämpas på företagen. Det finns en vilja till 
förändring och önskemålen handlar i huvudsak om att gå från 

timlön och ackord till månadslön och individuella löner. 
text: jena HedBeCk, löneSpeCialiSt

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Vilket lönesystem tillämpar ni  
för kollektivanställda i dag?  

(Flera svarsalternativ möjliga)

timlön
ackord

individuell lön
Månadslön

annat

59% 18% 21% 44% 4%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Om ni inte tillämpar individuell  lönesättning 
på kollektivanställda, varför inte?   

(Flera svarsalternativ möjliga)

För krångligt
upplever det obehagligt att 

värdera medarbetare
Medarbetarna vill inte

Fackliga represtenanter vill inte
annat

Vet ej

13% 21,7% 14,3% 10% 30%27%

Tror ni att  
individuell  

lönesättning  
kan bidra till ökad  

produktivitet?

Ja
73%

Vet ej 
20%

nej 8%

ekonomi

x y z å



Blickpunkt  • VVS Företagen 17

debatt

endaSt 21 proCent av VVS Före-
tagens medlemsföretag tillämpar indi-
vidu ell lön, även om vårt kollektivavtal 
VVS-avtalet möjliggör individuell löne-
sättning. För VVS-montören innebär 
detta att hans eller hennes arbete i de 
flesta fallen värderas lika mycket som 
alla andras och han eller hon inte har 
möjlighet att via sitt arbete påverka sin 
lön. Därmed faller alla incitament att 
ut veckla sitt arbete, hitta bättre lösningar 
för sina kunder och i förlängning påverka 
sin anställningstrygghet.

Det som skapar anställningstrygghet och 
lönsamhet är den förmåga som företagen 
och medarbetarna har för att möta sina 
kunders behov på effektivaste sätt. Vi inleder 
nu vår avtalsrörelse och vill skapa goda 
förutsättningar för våra medlemsföretag och 
deras medarbetare att skapa lönsamhet och 
därmed anställningstrygghet.

I VVS-branschen är det ekonomiska 
utfallet starkt kopplat till hur många timmar 
man producerar ett mervärde till sina kun-
der. Det vet medarbetarna i våra medlems-

företag och de har ett högt engagemang, 
hög kunskap och stor yrkesstolthet för det 
arbete de utför. Med stor medvetenhet om 
att det man producerar är det som skapar 
framgång för företaget och anställnings-
trygghet borde det vara mer vanligt med 
lönesystem som premierar hög yrkesskick-
lighet och produktivitet. 

Inom VVS-branschen råder en generell 
hög lönenivå, ett betalt utbildningssystem 
och väl tilltagen arbetstidsförkortning. 
Däremot har branschen en låg lönsamhet, 
runt fem procent. Flera skulle kanske säga 
att det är en bra nivå, men VVS-branschen 
är kapitalintensiv, har ett stort behov av åter-
kommande kompetenshöjning (till exempel 
branschreglerna Säker Vatten och certi-
fieringen Heta arbeten) och är dessutom 
konjunkturkänslig.

Inför avtalsrörelsen 2013 upplever vi 
en turbulent och osäker omvärld. Bygg-
sektorn har mer eller mindre tvärnitat och 
VVS-branschen, som generellt ligger efter 
byggarna, håller på att bromsa in. Trots att 
det finns ett stort behov av att renovera 

och energieffektivisera våra bostäder saknas 
investeringsviljan och ibland kapitalet. Detta 
påverkar möjligheten för VVS-elever att få 
lärlingsanställning, vilket kommer att försvå-
ra för VVS-branschen att trygga återväxten 
och möta det framtida behovet av VVS-
tjänster som ett modernt samhälle kräver.

Säkras inte återväxten och om inte 
lönsamhet skapas kommer de seriösa 
VVS-företag inte kunna erbjuda trygga 
anställningar. VVS-branschen behöver 
därför hitta sätt för att kunna öka lönsam-
heten, anställa ny kompetens och fortsatt 
bidra till vårt moderna samhälles utveckling. 
Att ge medarbetaren möjligheten att själv 
påverka sin produktivitet och belönas efter 
sin insats, kan vara en väg som skapar större 
engagemang, lönsamhet och i förlängning 
bättre anställningstrygghet. Som en bonus 

kommer VVS-branschen 
också att möta sina kunders 
behov mer effektivt. 

pär BönneStig 
inFormationSCHeF

 skapar anställningstrygghet  
 deBatt: individuella löner 

ekonomi
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reportage

en Skola med målSättningen att bli bransch-
rekommenderad är Malmös Praktiska, en del av Vindora-
koncernen med cirka 50 yrkesinriktade gymnasieskolor 

runt om i landet. Ewa Le Grande, nytillträdd rektor på Malmös 
Praktiska sedan hösten 2012 menar att branschrekommendatio-
nen är en kvalitetsstämpel som ger eleverna en ökad konkurrens-
kraft om lärlingsplatserna ute på företagen. Därför satsar man nu 
resurser för att kunna ansöka och förhoppningsvis bli branschre-
kommenderad av VVS-branschens Yrkesnämnd, YN.

– Det finns en del att ta tag i om vi ska lyckas bli branschre-
kommenderade. Vi har redan nu rekryterat nya lärare till VVS-
programmet, de började i januari. De har ett tydligt ansvar och vi 
tror att deras pedagogik går hem hos de elever som kanske inte är 
de mest studiemotiverade. Vi behöver också förbättra relationen 
med företagen, vår avsikt är att bygga upp ett programråd med 

utanFör ingången är det snöfritt trots att ter-
mometern visar på minus två grader och snö täcker 
marken. Om man driver en VVS-utbildning vet 

man också att se till hur man får värmeslingor i marken 
så att man inte ska behöva skotta framför porten kalla och 
snörika vintrar. Kavelbrogymnasiet som bedriver VVS- 
utbildning för sexton elever i varje årskurs har ljusa och 
fräscha lokaler. Ett lugn råder även om tvåorna är i full 
gång med att lägga värmeslingor, svetsa, bocka rör, instal-
lera pelletsbrännare och dra rör och koppla in och på vat-
ten i båsen runt om i lokalen.

– För oss har det alltid varit självklart att hålla en så hög 
kvalitet på utbildningen som möjligt, därför har det varit 
givet att vi också ska vara en förstklassig utbildning. Det 
är bra att branschen sätter krav på utbildningen och även 
om man måste söka varje år är den administrativa bördan 
rätt låg numera. Det har liksom blivit rutin, säger Sören 
Andersson, ansvarig yrkeslärare på  Kavelbrogymnasiet.

kaVelBrogymnaSiet tar in 16 elever i varje årskull, 
vilket kanske egentligen är lite för många för företagen 
i Skaraborg att ge praktik och lärlingsanställning Trots 
det får de flesta av eleverna lärlingsanställning efter sko-
lan. En viss rörelse på tidigare elever har börjat märkas 
de sista åren. Några före detta elever arbetar i Oslo och 
några i andra delar av landet. Framgångsfaktorn med att få 
ut eleverna på praktik är att ha en nära och stark relation 
med företagen.

– Vår skola har funnits länge, sedan slutet på 70 talet, så 

de flesta montörer och företagare i omnejden har själva gått 
här vilket gör att de har ett engagemang att hjälpa och se 
till att ungdomarna får en bra utbildning, fortsätter Sören. 

VVS-branschen har en unik sammanhållning och 
före tagen vet att det är viktigt att vara aktiva i utbild-
ningen. Men visst kan det ibland upplevas svårt att få ut 
alla  eleverna på praktik. De flesta eleverna på Kavelbro-
gymnasiet ordnar själva sina praktikplatser. Företagen ser 
helst att eleverna själva är aktiva i processen och menar att 
det är en del av utbildningen att lära sig ha kontakt med 
företag.

– Vårt mål är att besöka alla elever ute på praktik, då kan 
vi också stötta och skapa en relation med företaget, säger 
Andreas Johansson, yrkeslärare på Kavelbrogymnasiet.

på kaVelBrogymnaSiet Har man märkt av att det 
kan finnas en viss osäkerhet från företagen om hur man 
ska hantera ungdomar. Även om man direkt inte arbetar 
med handledarutbildning skulle man gärna vilja se att 
det fanns någon form av handledarutbildning som skulle 
hjälpa företagen att hantera ungdomar och bemöta frågor.

Roger Tapper, programledare för VVS- & Fastighets-
programmet och El- & Energiprogrammet på Kavelbro-
gymnasiet, berättar om att el-branschen ekonomiskt stöt-
tar företag som skickar montörer på handledarutbildning. 
På så sätt skapas en bättre förståelse för hur ungdomar 
resonerar och agerar.

– Elbranschen satsar på att ge företagen stöttning och 
utbildning i beteendevetenskap och psykologi. Det stärker 

VVS-branschens 
Yrkesnämnd är 
en gemensam 

organisation för 
VVS Företagen 
och Byggnads. 

Där samarbetar 
arbetsmarknadens 

parter när det 
gäller yrkesutbild-

ning inom VVS-
branschen. En av 

Yrkesnämndens 
uppgifter är att 
stödja skolorna 
i deras rekryte-

ring av elever till 
skolans gymnasie-

utbildning.

Malmös praktiska 
har ambitionen 
att bli bransch-
rekommenderad.

Branschrekommendation en   kvalitetsstämpel på skolan
Grunden till alla VVS-företags verksamhet kommer från medarbetarna,  

VVS-montörerna, därför är det viktigt att de olika utbildningarna  
runt om i landet håller en bra kvalitet. text: pär BönneStig, karoline Hammar

malmös praktiska satsar för    sin ansökan
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reportage

Branschrekommendationen Först-
klassig är en kvalitetsstämpel på 
VVS-utbildningen. Med en hög kun-
skapsnivå i utbildningen skapas ett 
värde som kunden i slutledet är villig 
att betala för. Är arbetet okvalificerat 
blir det däremot svårt att motivera 
timdebiteringen. Det är kompetens 
och kunskap vi ska sälja, inte bara 
monteringstjänster. Så samman fattar 
Ylwa Glismann syftet med VVS-bran-
schens branschrekommendation.

– Kvaliteten i grundutbildningen 
kan i dag variera mycket. Jag önskar 
att vi som bransch hade större 
 möjlighet att påverka hur utbildning-
en är utformad, företagarna ser inte 
alltid skillnaden i kvalitet på de olika 
skolorna. Ett sätt att åtgärda detta 
är att prioritera först klassiga skolor, 

säger Ylwa Glismann. 
Samtidigt är bran-

schen noga med att 
alltid bistå de skolor 
som inte når detta 
men som visar ambi-
tion att bli bättre och 
bli rekommenderad. 

– Man måste förstå att VVS- 
utbildningen är en utbildning som tar 
stora anspråk både i form av både 
finansiella resurser och bra pedago-
ger. Det är inte ett yrke som går att 
lära sig genom att bara läsa en bok. 
Därför vill vi uppmuntra företagen 
att rekrytera från branschrekom-
menderade skolor, ett kvitto på att de 
eleverna blir attraktiva för företagen 
och värdet höjs samtidigt på att vara 
en branschrekommenderad skola. 

vad innebär det att vara 
branschrekommenderad?

Branschrekommendation en   kvalitetsstämpel på skolan
företagen och montörerna i sin roll som handledare. 
Kanske VVS-branschen skulle ta efter frågar Roger?

Att vara en förstklassig utbildningsanordnare är 
 viktigt, även om det ibland inte riktigt förstås från led-
ningen vad det innebär. Men det ger ändå eleverna en 
kvalitetsstämpel om att man har valt en bra utbildning 
som håller hög kvalitet. Dock innebär det inte att elev-
erna efter sin lärlingstid per automatik klarar bransch-
provet.  

– det är Viktigt för lärlingarna att utveckla den teo-
retiska kunskap de lär sig här även under lärlingstiden. 
Företagen måste ge lärlingarna möjlighet och stöttning 
att bibehålla och utveckla sin teoretiska kunskap och 
samtidigt ge en så bred praktisk utbildning som möj-
ligt, säger Sören Andersson.

Det märks verkligen att det finns ett engagemang 
och bred kunskap bland såväl elever och lärare. Elev-
erna håller på med sina installationer med ett meto-
diskt lugn. En och annan kommer fram till Sören och 
 Andreas med frågor och får snabb och korrekt hjälp. 
Att skapa en bra miljö för VVS-utbildningarna är 
viktigt och på Kavelbrogymnasiet är det VVS-lärarna 
själva som ritat lokalerna så de har fått det precis som 
de vill ha det. Med stöd och hjälp från företagen har 
man bra verktyg och gott om material vilket är en nöd-
vändighet för att kunna bedriva en bra utbildning. Men 
 viktigast är dock ett ärligt och lysande engagemang för 
 yrket och för eleverna.  

olika företag där vi får möjlighet att skapa dialog och synas 
mer, säger Ewa Le Grande. 

Praktiska har tre klasser i VVS-programmet, en i varje 
årskurs. Att ha ett bra samarbete med VVS-branschen är 
avgörande för att förstå vad företagen behöver för arbets-
kraft, anser man på Praktiska. Ambitionen är att utbild-
ningen ska leda till jobb. 

– Vi tror att det man behöver lära sig på en arbetsplats 
lär man sig bäst på en arbetsplats, givetvis med stöttning 
från både lärare på skolan och handledare på arbets platsen. 

Strategin går ut på att kontinuerligt arbeta för att ut-
vecklas och driva utbildningen så att den ska bli den bästa. 

– Här på Praktiska i Malmö satsar vi extra på att inves-
tera i vår verkstad som vi anser skulle vara ett riktigt lyft 
för utbildningen.  

malmös praktiska satsar för    sin ansökan

Victor rosén, en 
av eleverna på 
kavelbrogymnasiet.
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Bransch- och arbetsgivardagarna

Var SjälV Förändringen du vill se i 
ditt projekt!”

Citatet som presenterade Ylwa Glis-
mann från Region Stockholm, som är 
med och arrangerar årets bransch- och 
arbetsgivardagar ville både motivera, och 
kanske provocera, deltagarna under ef-
termiddagspasset. Där stod lönsamheten 
i företaget på agendan, en ständigt aktuell 
fråga för alla företagare. 

– Utvecklingen i företaget hänger på er, 
förklarade Ylwa Glismann och uppmunt-
rade alla deltagare att ta chansen att ming-
la och utbyta erfarenheter med varandra.  
För det är en av de stora vinsterna med att 
besöka bransch- och arbetsgivardagarna, 
förutom mängder av nyttig information 
och inspiration; mötet med andra i samma 

situation. Under eftermiddagens grupp-
arbeten blev samtalstonen hög och det 
märktes att många har likartade erfaren-
heter av företagande, oavsett om man ar-
betar i Grillby eller centrala Stockholm. 

under dagen fick deltagarna också veta 
mer om allt från konkreta arbetsgivarfrå-
gor till resultatet av en stor undersökning 
som genomförts kring lönsamheten hos 
Sveriges samtliga VVS-företag. Resul-
taten var bitvis överraskande och visade 

bland annat hur olika yrkesgruppers lön-
samhet kan bero på företagets storlek, när 
man bryter ner siffrorna per anställd. En 
aha-upplevelse för många. 

– Det här med lönsamhet är jättevik-
tigt och det är kul att träffa andra och 
stämma av, om så bara för att se om man 
tänker lika, säger Krister Normann på 
 Ejnar Björklunds Rör AB. 

Bransch- och Arbetsgivardagar arran -
ge ras på åtta platser i Sverige under janu-
ari och februari.  

personal och lönsamhet i fokus 
Effektiv produktion, lön-
samhet och rela tionen till 
med arbe tare i företagen stod 
i fokus när VVS Före tagens 
turné av Bransch- och 
Arbets givar dagar sparkade 
igång på hotell Scandic 
Plaza i Stockholm. 
text oCH Foto: joHanna SteniuS

Hallå där vvs-företagare!
   1. Varför har du valt att besöka bransch- och arbetsgivardagarna?
2. Vad har du lärt dig under dagen?
3. Vad tycker du om arrangemanget?

Marina Hofberg, 
Grillby Rör AB

 1    För att lära mig mer 
rent allmänt, men 
speciellt det första 
passet om arbetsgi-
varfrågor intresserade mig efter-
som jag är ekonomiansvarig.

 2    Det har kommit flera aha-upplevel-
ser och jag har fått många nya idéer 
om lönsamhet. Jag har också fått 
bra information om personalfrågor.

 3    Väldigt informativ, jag kommer 
absolut att komma tillbaka nästa 
gång något arrangeras.

Krister Normann,  
Ejnar Björklunds Rör AB

 1    Jag är här för att jag 
vill se hur uppslut-
ningen, engagemang-
et och intresset för 
bransch- och arbetsgi-
varfrågor är hos oss VVs-företagare. 

 2    att vi alla tänker ganska lika, att dis-
kutera saker tillsammans är ett sätt 
att stärka oss och verksamheten.

 3    bara bra, jag känner mig nöjd. VVs-
företagen gör mycket bra och fler 
borde upptäcka det och delta vid 
sådana här tillfällen. 

Göran Jonsson,  
Rörgruppen AB

 1    Jag är nyfiken på 
lönsamhetsfrågor 
och hur bran-
schen diskuterar 
dem.

 2    att vi är på rätt väg. Vi kanske 
måste bryta ner lönsamheten i 
kronor per anställd för att se hur 
det egentligen ser ut. 

 3    bra, det här är något som alla 
borde vara intresserade av! Jag 
är imponerad av föreläsarnas 
engagemang. 

? 

Marina Hofberg, 
Fredrik blixt och 

krister normann och 
många fler utbytte 

erfarenheter på VVs 
Företagens bransch- 

och arbetsgivardagar.
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 medlemSuppgiFterna ligger till grund för be-
räkningen av medlemsavgiften. Ordinarie insamlings-
period avslutades den 22 februari 2013. Nu har du en 
sista chans att rapportera för att rätt medlemsavgift 
ska debiteras. 

VVS Företagens medlemsavgifter baseras på företa-
gens antal anställda och omsättning, Svenskt Näringslivs 
medlemsavgifter baseras på företagets antal anställda och 
årslönesumma. Varje medlemsföretag ska därför årligen 
rapportera in dessa medlemsuppgifter. Det sker via sidan 
www.medlemsuppgift.se. 

I mitten av januari skickade Svenskt Näringsliv ut 
inloggningsuppgifter (per e-post) till alla medlemsföretag 

i VVS Företagen. Logga in på www.medlemsuppgift.
se genom att ange användarnamn och lösenord och 
följ  sedan instruktionerna. Hjälp och anvisningar finns 
löpande i formulären. 

För att ni ska debiteras rätt medlemsavgift är det 
viktigt att ni rapporterar in korrekta uppgifter i tid. Om 
uppgifterna saknas vid insamlingsperiodens slut kommer 
medlemsavgiften istället att baseras på föregående års 
avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent. 

Om ni saknar era inloggningsuppgifter, behöver hjälp 
eller har frågor, kontakta support@medlemsuppgift.se eller 
ring 08-50 55 59 50. Öppettiderna är 07.00–17.00 på 
helgfria vardagar.  

sista chansen att rapportera  

medlemsuPPgiFTeR

 SVenSkt näringSliV Försäkringinformation 
 erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtals-
försäkringar konsultation, information och utbildning 
avseende dessa försäkringar. Nu har en ny hemsida 
lanserats, www.finfa.se. 

Ambitionen med den nya hemsidan www.finfa.se är att 
göra det enkelt att hitta svar på aktuella frågor om kollek-
tivavtalade försäkringar och snabbt få vägledning om var du 
ska vända dig. 

Besök Svenskt Näringsliv Försäkringinformations nya 
hemsida www.finfa.se. 

välkommen till  
nya www.finfa.se

FöretagarinFormation
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Göran Andersen kommer närmast från FTF. Göran har 
arbetat med arbetsrätt i cirka 10 år. Bland annat med förhand-
ling, rådgivning och utbildning samt kollektivavtalsförhandling. 
Han har även sysslat en del med arbetsmarknadsförsäkringar 
och socialförsäkringar.  

– Det är roligt med nya utmaningar och jag får lära mig 
nya avtalsområden. Jag  ser fram emot att få lära mig VVS- 
branschen och här finns många trevliga kolleger. Jag trivs 
redan! Säger Göran Andersen.

Heléne Stors på kommunikationsavdelningen har gått på 
föräldraledighet. Therese Hallman har anställts som hennes 
vikarie och finns på plats från och med nu. Tidigare har 
Therese bland annat arbetat som marknadsförare på finans-
bolaget Mfin och som kommunikatör på Peab. 

– Det är otroligt inspirerande att få fördjupa mina kun-
skaper inom byggbranschen och specifikt VVS-branschen. 
Jag hoppas få lära mig mycket nytt och det verkar vara ett 
härligt gäng med kolleger som jag ser fram emot att lära 
känna bättre, säger Therese.

Den 1 mars börjar Carin Wiberg som arbetsrättsjurist på 
Förhandlingsavdelningen. Hon kommer närmast från Svensk 
Scenkonst där hon arbetat som förbundsjurist med bland 
annat arbetsrätt, upphovsrätt, tvisteförhandlingar, kollektivav-
talsförhandlingar samt rådgivning till medlemmar. Hon har 
examen från Uppsala Universitet och har även studerat juridik 
i Holland och i Tyskland via Erasmusprogrammet.

– Jag behövde en ny utmaning och ser fram emot att få lära 
mig en spännande bransch. Jag hoppas att jag kan bidra till en 
fortsatt god service gentemot medlemsföretagen. Förhopp-
ningsvis kommer jag även bidra till en trevlig gemenskap bland 
kollegerna på kontoret, säger Carin. 

FöretagarinFormation

Vi välkomnar våra nya medarbetare

Ålder: 40 år.
Familj: Maken Mats  
och sonen Axel, 3,5 
år.
Bor: I Vasastan, 
 Stockholm.
Intressen:  Inredning, 
teater, resor, samt 
alla slags  sociala 
 aktiviteter med 
 vänner.
Bakgrund: Jur kand, 
Uppsala Universitet. 

Ålder: 53
Familj: Dammråttor.
Bor: Hägersten, 
Stockholm.
Intressen: Handboll, 
MC, vänner.
Bakgrund: Jur. kand. 
från Stockholms 
universitet.

Göran Andersen  
ny på Förhandlingsavdelningen

Carin Wiberg   
ny på Förhandlingsavdelningen 

Therese Hallman  
Vikarierar på  
kommunikations avdelningen

Ålder: 31 år.
Familj: Sambo Tommi och 
kattunge Figaro.
Bor: Solna, utanför 
 Stockholm.
Intressen: Umgås med familj 
och vänner, resa, film, spel, 
historia. Tränar gör jag, 
men det är ju inget intresse 
precis.. 
Bakgrund: Två fil kand, varav 
en inom företags ekonomi 
med inriktning marknads-
föring, den andra med 
 inriktning data,  information 
och  kommunikation. 
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stockholm  

08-762 73 00

ylwa Glismann

Falun   

023-580 00

leif Ekström

umeå  

090-71 82 75

annica Hammar

stockholm  

08-762 73 00

Mats Hellström

sundsvall  

060-16 73 00

kent sjödin

linköping  

013-25 30 75

niklas beskow

Tf vd

Johan Mossling

malmö  

040-35 25 00

Michael Jensen

växjö  

0470-74 84 00

anders Johansson

göteborg  

031-62 94 00

Wenche persson

informationschef

pär bönnestig

grafisk formgivare

therese Hallman

Pressansvarig

karoline Hammar

Teknik

rolf kling

Kompetensforum

Manne Didehvar

miljö & energi

Magnus Everitt
ekonomi

anette 
lindholm

ekonomi

yvonne 
nibelius

ekonomi

Emese 
Feller

Arbetsrätt

carin Wiberg

CRm &  

Webbansvarig

Marie  
Elgh Fagerholm

ekonomi-

chef

Margaretha 
sandberg

medlems-

frågor

lena 
Dansarie

Reporter 

Marita björklund
Chefredaktör 

Jan lööf

Affärsområdeschef 

Gunilla argården
Teknikredaktör 

Jan Fredriksson

Temaredaktör 

Eva-Maria Fasth
Annonschef 

anne-Marie Forssell

grafisk formgivning 

Marié sundberg
Nyhetsredaktör 

klas sörbo

Arbetsrätt

anita Hagelin

lönefrågor

Jena Hedbeck

Arbetsrätt

anna-Mi björkvik

Förhandlingschef

robert Jakobsson

entreprenad- 

juridik

Johan öström

Arbetsrätt

Göran andersen

den SenaSte tiden har diskussionen gått het 
kring jobbpakten. Det var inte länge sedan 
som vi skrev att det kändes positivt att man 

från politiker, arbetsgivare och fackliga organisationer 
tänkt lite utanför de gängse ramar som vi brukar röra 
oss inom. Men nu kanske vi som mesta kan hoppas på 
jobbpakter inom branscher.

Jag vill fortfarande hävda att vi måste hitta lättare 
vägar för ungdomar att skapa sig sitt första arbete. Det 
innebär lägre trösklar i form av lägre ingångslöner, 
flexiblare anställningsmöjligheter och ökade krav i 
utbildningarna för att öka ungdomarnas attraktivitet. 

I Sverige är endast 2,5 procent (17 procent som 
snitt i EU) så kallade ”lågbetalda arbeten”. 

Det är klart om man saknar erfarenhet 
och utbildning så ökar svårigheten att 

etablera sig på arbetsmarknaden om 
arbetsmarknadens parter anser att 

alla ska ha lika mycket i lön oavsett 
vad man producerar.

I en skakig omvärld så blir 
det ännu hårdare för dem som 
står utanför arbetsmarknaden 
att etablera sig. Därför måste 
man se över kostnaderna för 
att anställa och sätta det i 
relation till den potenti-
ella produktion som finns. 
Tecken på en viss återhäm-
ning i världsekonomin finns. 
I USA lyckades man att inte 

falla över ”the fiscal cliff ” genom att putta skuldberget 
och åtgärder framför sig. Men att skjuta problemen 
framför sig brukar i längden inte vara en bra lösning. 
I Europa börjar röster som anser att man har drivit 
igenom allt för hårda ekonomiska åtgärder få utrymme 
i debatten. Bostadmarkanden i USA är på väg att 
återhämta sig och Kina verkar fortfarande ha en relativt 
hög tillväxt om ej i nivån att dra omvärlden.

den FörSta FeBruari underlättades för andra-
handsuthyrning, så att man nu kan ta ut hyra för fak-
tiska kostnader. Det kommer förhoppningsvis frigöra 
bostäder i tillväxtområden, men kommer inte vara 
tillräckligt för att få igång ett byggande som möter 
verklig efterfrågan. Det måste helt enkelt bli lönsam-
mare att bygga nya bostäder.  Socialdepartementet har 
på den senaste tiden tillsatt utredningar för att un-
derlätta och göra processerna enklare. Det kommer 
att sänka kostnaderna och förhoppningsvis underlätta 
byggandet fram över.

Så sammantaget kan man se vissa positiva tecken 
för ekonomin och för byggsektorn, men vi befinner oss 
i ett mycket osäkert läge och där Industrifakta nyligen 
presenterat siffror som visar att en återhämtning är 
att vänta först 2016. Vi måste få till ansvarsfulla avtal 
som säkerställer att företagen kan skapa lönsamhet 
och anställningstrygghet. Det kan vi bara få om vi får 
avtal som företagen kan klara av och som fokuserar på 
företagens produktion och produktivitet. 

pär BönneStig, inFormationSCHeF

 ansvarsfulla avtal”  
 ”Vi måste få till  

KontaKta oss

FöretagarinFormation

se vår hemsida för mer information: www.vvsföretagen.se  eller ring 08–762 73 00



Vi ärver inte 
vår VVS-miljö, 
vi lånar den av 
våra barnbarn.
För att kommande generationer ska kunna 
njuta av samma rena vatten som vi gör, men 
med bättre energibesparing, krävs moderna 
former av kunskap, metoder och material. 

Är du fastighetsägare hjälper vi dig gärna 
med kunskap, så att du kan planera och 

genomföra ditt renoveringsprojekt på bästa 
sätt. VVS Företagen är 1400 medlemsföretag 
som har kompetensen att skapa en renare 
miljö, bättre ekonomi och högre komfort 
för oss alla.

Läs mer på www.vvsforetagen.se
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