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Elektronisk verktygslåda –  
Projektstöd för huvudentreprenörskap VVS och El

Projektets huvudmål har varit att utifrån en projektledningsnivå identifiera ingående aktiviteter  
avseende ett stambyte i lamellhus eller en solcellsinstallation. Bakgrunden är att det 2017  
genomfördes en förstudie med syfte att undersöka intresset hos Installatörsföretagens med - 
lemmar att ta rollen som huvudentreprenör i stambytesprojekt. Resultatet av förstudien visade  
ett stort intresse vilket resulterade i detta projekt. Under projektets gång resulterade diskussioner 
med ETU till att även de ville medverka med utgångspunkt från ett solcellsprojekt.
Aktiviteterna är från det att entreprenören har vunnit ett anbud enligt AB04 fram till överlämning  
och skickad slutfaktura. Till varje aktivitet finns det ett dokument som mer i detalj beskriver inne- 
hållet i aktiviteten. Aktiviteterna är presenterade i en checklista som kan skrivas ut i storformat  
för att hängas på väggen som ett stöd för alla projektdeltagare. Det mesta av det framtagna  
materialet finns för nedladdning på installatörsföretagens hemsida. 

Bakgrund
Under 2017 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka 
intresset hos Installatörsföretagens medlemmar att ta rollen som 
huvudentreprenör i stambytesprojekt. Under förstudien framkom 
dock ett behov av mer kunskap om vad ett huvudentreprenörskap 
innebär. En idé som lyftes var att identifiera och beskriva alla akti-
viteter som ingår i rollen och beskriva dessa på ett övergripande 
och lättförståeligt sätt. Det identifierades även ett behov av en roll 
kallad ”Produktionsledare”. Under projektets gång har vi utökat 
omfattningen till att även hantera elteknikföretag som huvudentre-
prenör i ett solcellsprojekt.

Syfte
Det fanns tre syften med projektet. Huvudsyftet var att ta fram 
en ”elektronisk verktygslåda” för de som har som mål att ta ett 
huvudansvar för ett stambytesprojekt eller större elprojekt. De 
två sekundära syftena var dels att undersöka och identifiera 
försvårande upphandlingskrav avseende rollen som huvudentre-
prenörskap hos fastighetsägare, dels att på en översiktlig nivå 
identifiera innehållet i en utbildning till Produktionsledare. En roll 
som är tänkt som ett stöd till projektledare och som i dag saknas 
hos installatörerna. Innehållet i verktygslådan ska utgöra ett stöd 
för att ha kontroll och förstå innebörden av de aktiviteter som ett 
huvudentreprenörskap medför.

Genomförande
Med stöd från SBUF och ETU har arbetet utförts av Michael 
Kruse på Projektengagemang. Målet var att intervjua personer 
med god kännedom om vilka aktiviteter som ingår i ett huvud-
entreprenörskap. Alla från byggsidan har en praktisk erfarenhet 
som exempelvis byggledare, platschef och projektledare. De som 
intervjuats från VVS och El har alla i olika omfattning varit huvud-
entreprenörer. I projektet genomfördes ett flertal intervjuer och en 
workshop med syftet att ”provtrycka” materialet i ett fiktivt projekt. 
Vid provtryckningen framkom ett antal synpunkter som komplet-
terades i materialet.

Resultat
Projektet har resulterat i ett antal stöddokument som hjälper 
installatören i sin roll som huvudentreprenör. Dokumenten är ut-
formade som komihåglappar, beskrivningar eller mallar. Projekten 
som Installatören ska kunna hantera är mindre stambytesentre-
prenader eller en solcellsinstallation. Resultatet presenteras som 
en checklista med tillhörande stöddokument. Dessa finns att läsa 
eller att ladda ner på Installatörsföretagens hemsida.

Slutsatser
Projektet är ett första steg i att underlätta för installatörer att verka 
och att ha rollen som huvudentreprenör i installationstunga mindre 
entreprenader.
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Figur. Bild på checklistan ”Visuellt bra dokument” och ”KMA-plan”.
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