
Gaston Gustavsson har valt sin gymnasie- 
utbildning noga. Han vill ha en utbildning 
som ger ett jobb med mening, och dessutom 
ett jobb som alltid behövs. Men inte nog med 
det. Han har en större plan än så.

- Jag vill bli VVS-installatör och börja med att 
jobba några år. Sedan vill jag utbilda mig till 
VVS-ingenjör. Jag vill vara med och rita VVS 
till megabyggen. En skyskrapa i Dubai eller en 
sportarena i USA. Jag vill lämna ett avtryck.

För Gaston var det inte svårt att välja VVS- 
utbildningen. Han hade bra betyg och kunde 
välja fritt. Det som hägrade var att direkt efter 
gymnasiet ha ett yrke och kunna tjäna peng-
ar. Och att jobbet skulle vara omväxlande. En 
rörmokare kan jobba med allt från installation 
av ett gassystem i en operationssal till vatten 
vid ett vägbygge. Föräldrarna undrade hur han 
tänkte.

- De förstod att det inte alltid är rent som i ett 
laboratorium där en VVS-installatör arbetar. 
Men de gillade tanken på att satsa på ett  
bristyrke med bra karriärsutsikter och  
möjligheter att plugga vidare.

Vad vill du ge för råd till den som  
funderar på VVS-utbildningen?

- Våga fråga någon som går utbildningen el-
ler någon som jobbar som rörmokare. Då får 
du reda på hur det verkligen är i yrket. Tänk 
sedan ett steg till. Jobba ett tag. Starta eget. 
Eller plugga vidare. Och våga satsa.

Finns det inte VVS-installatörer 
så finns det inte rent vatten. 
Och finns det inte rent vatten 
 så finns ingenting.

Gaston Gustafsson

Ålder: 18 år
Läser: VVS- och fastighetsprogrammet
Bor: Stockholm
Intressen: Hockey
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Du får en yrkesutbildning

Du får direkt en bra lön

Du har möjlighet att få ett bra  
jobb direkt efter gymnasiet

Du har möjlighet att starta eget

Du kan plugga vidare på universitetet

VVS kan ge dig både och.

En yrkesutbildning med snabb-
spår till jobb och bra lön. Eller 
långa studier, med jobb och 
karriär på sikt. Det är vad många 
tvingas välja emellan. Men det 
behöver inte vara antingen eller, 
utan det kan vara både och. 
 
Låt oss förklara hur.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN Box 17154 | 10462 Stockholm

Växel: 08-762 76 00

www.installatorsforetagen.se
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VVS-installatör

Ett yrke där du blir betydelsefull i stora 
framtidsprojekt. Utbildningen ger dig 

spetskompetens för  att klara byg-
gandet av rörsystem för värme, kyla, 
vatten, sanitet och processmedier.

Det råder skriande brist på duktig 
personal i installatörsbranschen. 
Branschen skulle kunna anställa  

10 000 personer, rakt av här och nu. 
Jobben finns med andra ord.

Utan installatörer stannar samhälls-
bygget. Enligt Boverket behövs 
fler än 650 000 nya bostäder till 
år 2025. Men bara 400 000 kan 

byggas. Varför? Jo, det råder brist 
på alla typer av installatörer,  

framför allt VVS:are.  

Sverige har som mål ett effektivise-
ra sin energianvändning med 50 % 
till 2030. Vad krävs? Massor, men 
bland annat fler tekniskt kunniga 
och yrkesskickliga installatörer.  

Fler än vad som finns.

Industrirörmontör

Ett tekniskt yrke som gör dig till 
specialist. Utbildningen ger dig en 

spetskompetens inom stora industri-
uppdrag, med höga krav på svetsar-
kompetens och precisionsmontage 

(exempelvis tryckluft och ånga).

Isoleringsmontör

Ett framtidsyrke där du kan använda din 
tekniska expertis för att göra världen 
mer hållbar. Utbildningen ger teknisk 
färdighet inom isolering av rör, cister-
ner och värmeväxlare. Ditt arbete gör 
det möjligt att spara energi och trans-
portera vätskor utan att förlora värme 

eller kyla.

Projektledare

Ett viktigt yrke där du är navet i fram-
tidens byggprojekt. Utbildningen till 

projektledare förbereder dig till att ta 
det övergripande ansvaret för olika 
entreprenadprojekt. Du är en viktig 

kugge för att säkerställa att allt levere-
ras i tid och med högsta kvalitet. 

Egen företagare

Modernt framtidsval för den själv-
ständiga entreprenören. En utbildning 
inom VVS ger dig stora möjligheter att 
driva eget företag, där du är din egen 

chef. 

VVS-ingenjör

Drömmer du om att vara med i världens 
största byggen, jobba utomlands och 

vara i frontlinjen för modern teknik? Då 
är detta valet för dig. Våra utbildningar 
förbereder dig för vidare högskolestu-
dier om du vill fortsätta studera och ta 

ett ytterligare steg i karriären. 

Tjejer och killar som väljer VVS har en ljus framtid.  
De får en praktisk och teoretisk yrkesutbildning som 
de alltid kan falla tillbaka på. De får jobb direkt efter  
gymnasiet med bra lön. De kan plugga vidare på  
högskola. Och de kommer alltid att behövas.  

Det fanns en tid då rörmokaren var en självlärd fixare 
som slarvade igenom jobben. Den gamla rörpularen 
finns inte längre. Men myterna lever kvar. Låt oss  
avliva dem en gång för alla. 

En VVS:are har en gedigen  
praktisk och teoretisk utbildning

Visst får alla lära sig att böja rör och svetsa ihop dem, 
men VVS-utbildningen är både praktisk och teoretisk. 
Och studietakten är definitivt inte låg. Samma höga takt 
och lika många gymnasiepoäng gäller här som på de 

högskoleförberedande programmen. Vid examen har 
man en gedigen yrkesutbildning som alltid är gångbar 
på arbetsmarknaden, även om man vill jobba med  
något annat emellanåt.

En VVS:are gör avsevärt mer 
än att rensa avlopp

VVS är mer ett rent än ett smutsigt jobb. Och variationen 
är stor. Installation, service och underhåll av värme-, vat-
ten- och avloppsanläggningar samt kyl- och värmepump-
saggregat är några exempel på bredden i yrket. Sedan 
tillkommer den teoretiska biten, kunskapen om hur man 
bygger system och drar rör för att få bästa möjliga effekt 
vid uppvärmning och ventilation. Och kunskapen om hur 
vi bygger framtidens smarta hem och de hållbara städer 
eller bostäder som behövs för att vi ska kunna nå klimat-
målen. Installationsregler och bygglagstiftning ligger 
som grund i arbetet varje dag. 

En VVS:are får jobb snabbt 
eller kan starta eget

Direkt när utbildningen är avslutad anställs man som lär-
ling. Många har knutit värdefulla kontakter med arbets-
givare under den praktikperiod som ingår i utbildningen. 
Sju av tio som går ett yrkesprogram får jobb inom ett år. 
Och ingångslönen är inte dålig. Ofta ligger den på drygt 
30 000 kronor i månaden. 

En VVS:are kan gå vidare 
rakt in på universitetet

Dörren är vidöppen för den VVS:are som vill plugga vida-
re på universitetet. Lite kompletteringar på 100 högsko-
lepoäng är det som behövs för att söka utbildningen till 
VVS-ingenjör. Eller varför inte plugga till energiingenjör? 
Det finns också en yrkeshögskola som välkomnar alla 
VVS:are. Där pluggar man till exempel till VVS-projek-
tör, kyltekniker, energitekniker, fastighetsingenjör eller 
värmepumpstekniker.

En VVS:are kan ha hela världen 
som arbetsplats

Den yrkesutbildning som en VVS:are har fungerar över-
allt i världen. En del finner mening i att arbeta med vat-
tentillförsel och sanitet i världens fattiga delar eller med 
hållbarhetsprojekt. Tillgången till rent vatten är ju en av 
de viktigaste frågorna för att skapa en hållbar värld.  
Andra vill komma utomlands och under några år tjäna 
bra med pengar i någon av världens mest expansiva 
städer. VVS-utbildningen är åtråvärd även där.

Foto: Nate Greno

10 000 -250 000 50 %
Personer Bostäder Effektivare

VVS:are är lika viktiga som läkare i krisdrabbade 
områden. Om man kan få fram rent vatten så 
minskar riskerna för allvarliga sjukdomar. Och 
läkarna kan fokusera på att ta hand om skador 
istället.
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målen. Installationsregler och bygglagstiftning ligger 
som grund i arbetet varje dag. 

En VVS:are får jobb snabbt 
eller kan starta eget

Direkt när utbildningen är avslutad anställs man som lär-
ling. Många har knutit värdefulla kontakter med arbets-
givare under den praktikperiod som ingår i utbildningen. 
Sju av tio som går ett yrkesprogram får jobb inom ett år. 
Och ingångslönen är inte dålig. Ofta ligger den på drygt 
30 000 kronor i månaden. 

En VVS:are kan gå vidare 
rakt in på universitetet

Dörren är vidöppen för den VVS:are som vill plugga vida-
re på universitetet. Lite kompletteringar på 100 högsko-
lepoäng är det som behövs för att söka utbildningen till 
VVS-ingenjör. Eller varför inte plugga till energiingenjör? 
Det finns också en yrkeshögskola som välkomnar alla 
VVS:are. Där pluggar man till exempel till VVS-projek-
tör, kyltekniker, energitekniker, fastighetsingenjör eller 
värmepumpstekniker.

En VVS:are kan ha hela världen 
som arbetsplats

Den yrkesutbildning som en VVS:are har fungerar över-
allt i världen. En del finner mening i att arbeta med vat-
tentillförsel och sanitet i världens fattiga delar eller med 
hållbarhetsprojekt. Tillgången till rent vatten är ju en av 
de viktigaste frågorna för att skapa en hållbar värld.  
Andra vill komma utomlands och under några år tjäna 
bra med pengar i någon av världens mest expansiva 
städer. VVS-utbildningen är åtråvärd även där.

Foto: Nate Greno
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Personer Bostäder Effektivare

VVS:are är lika viktiga som läkare i krisdrabbade 
områden. Om man kan få fram rent vatten så 
minskar riskerna för allvarliga sjukdomar. Och 
läkarna kan fokusera på att ta hand om skador 
istället.



VVS-installatör
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ra sin energianvändning med 50 % 
till 2030. Vad krävs? Massor, men 
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och yrkesskickliga installatörer.  
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Industrirörmontör
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Modernt framtidsval för den själv-
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VVS-ingenjör
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Gaston Gustavsson har valt sin gymnasie- 
utbildning noga. Han vill ha en utbildning 
som ger ett jobb med mening, och dessutom 
ett jobb som alltid behövs. Men inte nog med 
det. Han har en större plan än så.

- Jag vill bli VVS-installatör och börja med att 
jobba några år. Sedan vill jag utbilda mig till 
VVS-ingenjör. Jag vill vara med och rita VVS 
till megabyggen. En skyskrapa i Dubai eller en 
sportarena i USA. Jag vill lämna ett avtryck.

För Gaston var det inte svårt att välja VVS- 
utbildningen. Han hade bra betyg och kunde 
välja fritt. Det som hägrade var att direkt efter 
gymnasiet ha ett yrke och kunna tjäna peng-
ar. Och att jobbet skulle vara omväxlande. En 
rörmokare kan jobba med allt från installation 
av ett gassystem i en operationssal till vatten 
vid ett vägbygge. Föräldrarna undrade hur han 
tänkte.

- De förstod att det inte alltid är rent som i ett 
laboratorium där en VVS-installatör arbetar. 
Men de gillade tanken på att satsa på ett  
bristyrke med bra karriärsutsikter och  
möjligheter att plugga vidare.

Vad vill du ge för råd till den som  
funderar på VVS-utbildningen?

- Våga fråga någon som går utbildningen el-
ler någon som jobbar som rörmokare. Då får 
du reda på hur det verkligen är i yrket. Tänk 
sedan ett steg till. Jobba ett tag. Starta eget. 
Eller plugga vidare. Och våga satsa.

Finns det inte VVS-installatörer 
så finns det inte rent vatten. 
Och finns det inte rent vatten 
 så finns ingenting.

Gaston Gustafsson

Ålder: 18 år
Läser: VVS- och fastighetsprogrammet
Bor: Stockholm
Intressen: Hockey
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Du får en yrkesutbildning

Du får direkt en bra lön

Du har möjlighet att få ett bra  
jobb direkt efter gymnasiet

Du har möjlighet att starta eget

Du kan plugga vidare på universitetet

VVS kan ge dig både och.

En yrkesutbildning med snabb-
spår till jobb och bra lön. Eller 
långa studier, med jobb och 
karriär på sikt. Det är vad många 
tvingas välja emellan. Men det 
behöver inte vara antingen eller, 
utan det kan vara både och. 
 
Låt oss förklara hur.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN Box 17154 | 10462 Stockholm

Växel: 08-762 76 00

www.installatorsforetagen.se


