
Bra drag i ventilationsbranschen!
Att bli ventilationsmontör är ett bra drag för framtiden. Behovet av ventilationsmontörer 
är stort, utvecklingsmöjligheterna är goda och det är ett yrke som ger bra betalt.

En ventilationsmontör arbetar med att montera kanaler, fläktar och aggregat. Ibland kräver det 
egen tillverkning i verkstaden. Men för det mesta handlar yrket om att montera färdiga bitar.  
Att jobba som ventilationsmontör innebär att man ser till att alla sorters byggnader har bra  
ventilationssystem, så att det går att andas frisk luft inomhus.

Arbetsmarknaden är ljus
De kommande tre åren kommer 2 000 nya ventilationsmontörer att behöva anställas. Branschens 
prognos visar däremot att det bara är drygt 400 ventilationsmontörer som kommer att utbildas. 
Behovet av arbetskraft är därför mycket stort. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om  
ventilationsmontörsjobben mycket låg på både ett och fem års sikt. Detta beror bland annat på 
den höga byggtakten och stora behovet av upprustning.

Löneläge för ventilationsmontörer
Löneläget för ventilationsmontörer är mycket bra. Efter några år i yrket har man som ventilations-
montör en månadslön på ca 30 000 kronor. VVS- och fastighetsprogrammet är en av de gymnasie-
utbildningar som ger bäst betalt tre år efter avslutade studier. I Sverige är medellönen för  
ventilationsmontörer ca 33 000 kronor i månaden.

Karriärmöjligheter
Utvecklingsmöjligheterna för en ventilationsmontör är mycket goda. Det går att rikta in sig mot att 
bli energioptimerare, installationssamordnare, projektör, ventilationstekniker eller besiktningsman. 
Vill eleven i stället vidareutbilda sig kan man till exempel bli tekniker, arbetsledare eller projekt- 
ledare. Många ventilationsmontörer väljer också att starta eget företag.

Vem passar som ventilationsmontör?
Om man är en god problemlösare och flexibel i sitt arbetssätt så kommer man passa perfekt som 
ventilationsmontör. Ibland ser verkligheten på en byggarbetsplats inte ut som på ritningarna. Då 
är det också bra att vara lösningsorienterad och självgående i sitt arbete. Samtidigt är det ett yrke 
där man har mycket kontakt med byggarbetare i andra delar av branschen passar därför den som 
tycker om att samarbeta med andra. 

Utbildning
Ventilationsmontör blir man genom att gå VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot 
ventilationsmontör. Saknas den inriktningen går det också bra att kombinera den vanliga  



gymnasieundervisningen med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och kompletterande ventilations-
montörsutbildning på vår skola Plåt & Ventbyråns Branschskola. Det går också att komplettera 
sin gymnasieutbildning på VVS- och fastighetsprogrammet med de kurser man behöver för att 
få högskolekompetens.

Vad innebär det att plugga på Plåt & Ventbyråns Branschskola?

Erbjuder elevens gymnasium inte inriktningen ventilationsmontör, kan eleven i stället läsa  
kompletterande kurser på branschens egen skola: Plåt & Ventbyråns Branschskola. 
Utbildningen består av två kurser och varje kurs pågår i tre veckor. Branschskolan ligger i 
Katrineholm och elever får sina re sor till skolan betalda av sin gymnasieskola. Bor man i 
närheten går det såklart bra att pendla till skolan, men bor eleven lite längre bort så erbjuder 
skolan elevboende. Då bor man tillsammans med en annan elev under den tid som man läser 
kursen. Frukost och lunch  erbjuds av skolan.

Vill eleverna veta mer? 
Det finns mer information om yrket på www.vent-
montor.nu eller Instagram @yrkeventmontor


