
Plåtslagare – det bästa valet på 
bygg- och anläggningsprogrammet
Varför ska jag välja bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning plåt?
Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som vill arbeta med något praktiskt inom  
byggbranschen! Plåtslagarinriktningen är för dig som vill jobba mycket med händerna, använda 
din kreativitet och vara mycket utomhus. En bra plåtslagare har ett öga för detaljer, en känsla för 
form och tycker det är kul att göra enklare beräkningar. Känner du igen dig är  
plåtslagare ett yrke för dig!

Minst 15 veckors praktik

Utöver de praktiska kurserna så genomförs delar av utbildningen ute i arbetslivet. Minst 15 veckor 
av utbildningen gör du praktik, ett perfekt sätt för dig att få arbetslivserfarenhet under utbildningen. 

UTBILDNING
Det finns flera skolor i Sverige som har inriktningen plåtslagare på bygg- och anläggnings- 
programmet. Om din gymnasieskola inte erbjuder inriktningen plåtslagare kan du i stället läsa  
kompletterande kurser i plåtslageri på branschens egen skola: Plåt & Ventbyråns Branschskola. 
Mer om Branschskolan kan du läsa på vår hemsida: www.platventbyran.se. 

Gott om jobb för plåtslagare
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de gymnasieprogram där flest elever har jobb direkt 
efter studenten. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om plåtslagarjobben mycket låg, både 
på ett och på fem års sikt. Som färdigutbildad plåtslagare har du mycket goda chanser att få jobb.

Vad tjänar jag som plåtslagare?
Som plåtslagare tjänar du ca 30 000 kronor i månaden efter att du fått ditt yrkesbevis. 
Medellönen för plåtslagare i Sverige ligger på ca 34 000 kronor i månaden.

Karriärmöjligheter för plåtslagare
Det finns flera olika karriärmöjligheter för en plåtslagare. Du kan till exempel bli arbetsledare, 
plåtkonsult eller besiktningsman. Vill du i stället plugga vidare kan du gå på yrkeshögskola och 
läsa till byggnadsingenjör. Du kan också studera på universitet, men då måste du se till att läsa till 
de kurser som behövs för behörighet. Många plåtslagare startar också egna företag, något som 
passar dig som gillar tanken på att driva eget. 



Vad gör en plåtslagare?
En plåtslagare klär tak och fasader med plåt. Det kan handla om allt från att lägga ett litet  
villatak i plåt, ett kyrktorn i koppar, en fasad på ett operahus, eller arbeta på en arena. Du arbetar 
mestadels utomhus och på höga höjder, men arbetet varvas med att vara i verkstaden. Där till- 
verkar och bearbetar du de plåtdelar som du behöver när du är ute på olika byggarbetsplatser. 

VILL DU VETA MER?
Gå antingen in på www.platslagare.nu eller Instagram @bliplatslagare 
så hittar du mer om hur det är att arbeta som plåtslagare! 


