
StRålande utsikter för plåtslagare
Plåtslagare har en strålande framtid framför sig. Arbetsmarknaden är god, löneläget är bra 
och det är ett riktigt hantverkaryrke som kommer att finnas kvar så länge som vi bygger 
hus. Som plåtslagare får man jobba med händerna, använda sin kreativitet och problem-
lösningsförmåga.  

En plåtslagare fördelar sin tid mellan att tillverka plåtdelar i en verkstad och att vara ute på tak 
och fasader för att montera dem. Det kan handla om allt från att klä en kyrka i koppartak, till att 
montera fönsterbleck och hängrännor på en villa eller annat bostadshus. En plåtslagare är utom-
hus ungefär 60 procent av sin arbetstid. Som plåtslagare måste man trivas med att vara utomhus, 
både när det kan bli väldigt varmt på sommaren och när det är kallt på vintern. 

Arbetsmarknaden är ljus
De kommande tre åren kommer 2 000 nya plåtslagare att behöva anställas. Vår prognos visar 
däremot att bara drygt 1 000 plåtslagare kommer att utbildas. Behovet av arbetskraft är därför 
mycket stort. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om plåtslagarjobben mycket låg, både 
på ett och fem års sikt. Detta beror bland annat på den höga byggtakten och stora behovet av 
upprustning. 

Löneläge för plåtslagare
Bygg- och anläggningsprogrammet är den utbildning som ger bäst betalt tre år efter avslutade 
gymnasiestudier och löneläget för plåtslagare är mycket bra. Efter några år i yrket, avlagt yrkes-
prov och yrkesbevis har man som plåtslagare en månadslön på ca 30 000 kronor. Medellönen 
ligger sedan på ca 34 000 kronor.

Karriärmöjligheter
Det finns många karriärmöjligheter för en plåtslagare. Man kan jobba sig uppåt och bli arbets- 
ledare, vidareutbilda sig till byggnadsingenjör, eller starta eget företag. Men man kan också jobba 
som plåtkonsult eller besiktningsman och på så sätt vara länken mellan ett byggföretag och till 
exempel en arkitektfirma. 

Vem passar som plåtslagare?
Om man gillar att vara utomhus, tycker om att klura på problem och har ett öga för detaljer är 
plåtslagare rätt utbildning. Man måste också ha en känsla för form och tycka det är kul att göra 
enklare matematiska beräkningar. Ofta måste man tänka utanför boxen för att lösa olika problem. 
För en kreativ problemlösare är plåtslagare ett bra yrkesval.



Utbildning
Plåtslagare blir man genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning plåtslageri 
från årskurs 2. Saknar gymnasieskolan plåtslagarinriktningen går det också bra att kombinera 
den vanliga gymnasieundervisningen med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och kompletterande 
plåtslagarutbildning på Plåt & Ventbyråns Branschskola. Det går också att komplettera sin 
gymnasieutbildning på bygg- och anläggningsprogrammet med de kurser man behöver för att få 
högskolekompetens.

Vad innebär det att plugga på Plåt & Ventbyråns Branschskola?

Erbjuder inte elevens gymnasium plåtslagarinriktning, kan eleven i stället läsa kompletterande 
kurser på Plåt & Ventbyråns Branschskola, som är branschens egen skola. Utbildningen består 
av fyra kurser och varje kurs pågår i tre veckor. Branschskolan ligger i Katrineholm och elever får 
sina resor 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.

Lärlingstid
Efter avslutad utbildning går man 2,5 år som lärling. Under denna tid får man så kallad lärlingslön. 

Jobba utomlands
Om du har ett yrkesbevis som plåtslagare kan du enkelt söka jobb och arbeta i andra länder inom 
EU. Svenska plåtslagare är eftertraktade utomlands och får bra betalt.

Var kan eleverna få mer information? 
Mer information om hur det är att jobba som plåtslagare finns 
på www.platslagare.nu eller på Instagram @bliplatslagare


