
YRKESINFORMATION FRÅN DEN VÄSTSVENSKA INTRESSEORGANISATIONEN VVS 2000

VVS FRAMTIDSYRKET!



Valet av VVS-yrket ger dig  
 många möjligheter

Här handlar det om det övergripande 
ansvaret för olika projekt. Det innebär 
att du ansvarar för ekonomin, gör upp 
inköpsavtal, sköter tidplaneringen, tar 
fram kvalitet- & miljöplaner, samt arbetar 
fram riskanalyser. Dessutom rapporterar 
du ofta till egna företagsledningen.

Många industrier hanterar och trans-
porterar vätskor och gaser. Rören, som 
aldrig får läcka, kan innehålla fjärrvärme, 
fjärrkyla, olja, gas eller kemiska syror. 
Då krävs en säker och välutbildad 
industrimontör. Detta yrke är mycket 
omväxlande. Svetsning är en stor del 
av arbetet.

Som anställd hos en VVS-grossist 
fungerar du som säljare till i första hand 
företagskunder. Du kommer att ha rol-
len som rådgivare åt olika VVS-företag 
vad gäller verktygs- och materialval. 
Yrket innefattar både försäljning, inköp, 
offertarbete och lagerhantering.

Här kan du jobba antingen i grossist- 
eller fabrikantledet. Du representerar, 
ger råd, offererar och säljer många olika 
produkter, ofta med lite mer komplice-
rade funktioner. Produkterna kan vara 
golvvärme, rör och delar, porslin, tek- 
niska armaturer, värmepumpar, tekniska 
system och kylsystem.

Du som ska arbeta som sprinkler-
montör monterar sprinklersystem som 
brandskydd. Både för att rädda liv 
och att skydda fastigheter och dess 
verksamhet. I yrket ingår även att 
utföra underhållsarbeten på sprinkler-
anläggningar.

Som energioptimerare ligger det på din 
roll att ta fram underlag på energi-
besparande åtgärder både för hus 
och större fastigheter. Du ska göra 
utredningar på nuläge och förbättrings-
åtgärder, samt ta fram livscykelanalyser. 
Denna roll innefattar även injustering 
och byten av cirkulationspumpar.

Denna person är verkligen spindeln 
i nätet. Arbetsledaren jobbar i själva 
produktionen och är stor del av sin tid 
ute på de olika arbetsplatserna. Han/hon 
har direktkontakt med alla sina montörer 
och ansvarar för all materialbeställning. 
Sammanställning av egenkontroller och 
närvaro på olika arbetsplatsmöten är 
andra viktiga uppgifter.

Du arbetar antingen som säljare eller  
tar huvudansvaret som butikschef.  
VVS-butiken fungerar ofta som visnings- 
rum, ett ”showroom”, med många olika 
valmöjligheter och miljöer att ”känna på”, 
där slutkunden ofta tillsammans med 
VVS-installatören kan resonera sig fram 
till de bästa lösningarna. Du är här en 
mycket värdefull rådgivare.

PROJEKTLEDARE

INDUSTRIMONTÖR GROSSIST

En isoleringsmontör isolerar rör och 
cisterner för att spara energi, stänga ute 
buller, skydda mot brand eller för att be-
vara värme och kyla i olika installationer. 
Ibland kläs isoleringen med plåt för att 
skydda mot väder, vind och stötar. Det 
krävs stor yrkeskunskap och kreativt 
tänkande.

ISOLERINGSMONTÖR

TEKNISK SÄLJARE

SPRINKLERMONTÖR

ARBETSLEDARE

ENERGIOPTIMERARE

VVS-BUTIK

Alla vill ha ett trivsamt inomhusklimat. 
Det är du som VVS-montör som gör 
detta möjligt. Du arbetar med service 
eller på ett bygge. Det handlar mycket 
om att dra rör, montera tvättställ och 
element, installera pannor och varmvat-
tenberedare. Du är en god problem-
lösare och duktig på att hitta smarta 
lösningar.

VVS-MONTÖR



VVS-branschens yrkesmän ser till att alla kan ha tillgång till de mest självklara bekvämligheterna som bra inomhusklimat, 
värme och rent vatten, både i de privata hemmen som på företag och institutioner. Den som arbetar med VVS arbetar själv- 
ständigt, har många omväxlande arbetsuppgifter, är oftast fysiskt aktiv, jobbar mycket med problemlösning och har en stor 
frihet i sitt arbete. Nu och i framtiden är omtanken om miljön en växande angelägenhet för alla. Energiteknik blir allt viktigare, 
liksom energi- och klimatåtgärder. VVS-branschen kommer att leda denna utveckling framöver.  
 Därför är tillskottet av kunniga och engagerade VVS-yrkesmän ännu viktigare. Ansvaret är stort, yrkesstatusen ständigt  
stigande och utvecklingsmöjligheterna många. Vi vill i denna folder visa olika roller inom VVS-branschen, hur du kan välja 
olika vägar och utvecklas inom yrket.

Kompetensutveckling och 
eftergymnasiala studier

Många olika  
karriärvägar 

En filialchef arbetar med att leda, 
planera, administrera och utveckla verk-
samheten i ett område. Detta inbegriper 
resultat-, personal- och budgetansvar, 
samt många kund- och leverantörskon-
takter. Du har helt enkelt huvudansvaret 
för precis allt som sker på kontoret i ert 
område.

Du driver tillsammans med produktche-
fen utveckling och framtagning av nya 
produkter som ni planerar att ta in i sor- 
timentet. Du har regelbundna kontakter 
med leverantörer i Sverige, Europa och 
Asien. I tekniska frågor även med din 
egen kundtjänstverksamhet.

En kalkylator beräknar och tar fram 
kostnadsförslag på olika projekt, t.ex. 
entreprenader, ombyggnader och rena 
VVS-installationer. Till hans/hennes hjälp 
finns specialanpassad och ständigt 
uppdaterad programvara. En kalkylator 
är även väl insatt i entreprenadjuridiken.

Som servicetekniker kan du jobba med 
specifika produkter som t.ex. värme-
pumpar och pannor. Det kan även vara 
allmänkontroll och service. Drift och 
underhåll är andra områden som kräver 
en snabbtänkt och problemlösande 
servicetekniker.

Möjligheterna att driva eget företag är 
stor inom branschen. Många tar den 
chansen efter några år som anställd 
hos VVS-installatör, ibland även hos 
VVS-producent och/eller -grossist. Som 
egen företagare tar du själv på dig flera 
av rollerna som nämns i denna folder.

Efter några år som VVS-montör kan du 
arbeta som servicemontör både hos 
privatpersoner och företag, i befintliga 
anläggningar och bostäder. Även jour-
service kan förekomma. Med din ser-
vicebil är du ute för att lösa varierande 
problem hos kunderna.

Efter att ha fått en bred och omväx- 
lande erfarenhet av branschen, är det 
några som känner för att ta steget vi- 
dare och dela med sig av sina egna er- 
farenheter. De vill lära andra yrket enligt 
de läroplaner som finns.

Med vidareutbildning kan du bli VVS-
ingenjör som bestämmer VVS-systemet 
från början. Med fokus på energi och 
miljö konstruerar man avlopps-, vatten-, 
värme- och kylsystem på ett smart sätt.

Grundutbildningen till VVS-montör tar normalt fem år. Tre år i VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet inkl. 
praktikperioden på ett VVS-företag, samt två lärlingsår anställd på ett VVS-företag. För att sedan gå vidare inom 
VVS-branschen kan du utbilda dig antingen inom företaget du arbetar på eller läsa vidare på yrkeshögskola, 
högskola eller universitet till en ingenjörsexamen. Du kan också välja någon av de intressanta KY-utbildningarna.

Möjligheterna till karriärutveckling inom VVS- och installationsbranschen är stora. Många läser vidare till arbets-
ledare, projektledare, säljare, företagsledare eller specialist inom energi och miljö. Spetskompetens och kunskap 
som ofta efterfrågas är energieffektivisering och integrerade system med konventionell och förnybar energiteknik, 
kompetens inom mätning, styr- och reglerteknik, el/telekunskap för smarta hus med olika digitala lösningar för 
bland annat komfortstyrning, samt SäkerVatten auktorisation.

FILIALCHEF INKÖPARE

KALKYLATOR SERVICETEKNIKER

EGEN FÖRETAGARE SERVICEMONTÖR

VVS-LÄRARE VVS-INGENJÖR



Mer info om världens framtidsyrke på

www.vvs2000.se

VVS 2000 är en västsvensk bransch-
organisation som arbetar för branschen 
och sina medlemmars bästa. VVS 2000 
marknadsför sina medlemmar med den 
kvalitetsnivå som krävs för ett med- 

lemskap i vår organisation. 

Vi stödjer vidareutbildning av montörer men ger också  
inspiration och stöd vid utbildning av nya ungdomar in i  
vår fina bransch. VVS 2000 är en naturlig träffpunkt med  
en rad sociala aktiviteter runt om i vårt område. 

Du i branschen hittar alltid stöd i en  
lokalavdelning nära dig. Denna folder  
ingår i vår satsning på att informera  
om och öka branschens status hos  
allmänheten. 
 
Vi tror på en stark VVS-bransch 
med bas i den nyckelroll vi  
spelar för att skapa trivsel  
och förutsättningar för  
människor och företag. 

Gå in på vår hemsida  
för mer information.

Information om VVS 2000


