
Johan Boström är en av fyra stycken 
ventilationsmontörer på Hallerdts 
Ventilation i Stockholm. Företaget 
tillhandahåller allt inom ventilations-
montage som nyproduktion, kom-
plettering och service. De gör även 
OVK besiktningar, injustering och 
installerar automationssystem i alla 
typer av fastigheter. Det går bra för 
ventilationsföretaget och de har just 
nu behov av att rekrytera.

Johan har varit med företaget nästan 
från starten för drygt 10 år sedan. 
Det gör att han känner sig väldigt 
engagerad i företaget. Den goda 
trivseln på jobbet beror också på 
vänskapen mellan alla och stäm-
ningen på firman. Sen tillägger han 
att det också har känts bra att få gå 
utbildningar. 
- Det betyder ju att företaget tror på 
mig, och vill satsa på mig. Det känns 
bra!  

Att läsa till ventilationsmontör under 
6 månader och samtidigt praktisera 
sina nya kunskaper på sin arbets-
plats är en bra kombination för att 
lära sig nytt. Johan var absolut inte 
någon nybörjare inom området, men 
såg snabbt stora fördelar att ändå gå 
utbildningen. 
- Utbildningen gav mig en större 
helhetsbild om allt från styr, OVK till 
ventmontage. Det är inte bara rör 
och fläkt, det finns så mycket mer. 
Den här utbildningen är även perfekt 
för montörer på större företag.

Hur har utbildningen förändrat din 
syn på din roll?
- Jag har större förståelse för helhet-
en på ett bygge. Vilket ger trygghet 
och självförtroende, inte minst på 
byggmötena. Istället för att bara job-
ba med det som ligger framför mig 
kan jag idag blicka framåt på ett an-
nat sätt. Utbildningen gav mig också 
ett tydligt bevis på mina kunskaper.

Har utbildningen ändrat ditt arbets-
sätt?
- Den stora förändringen är att jag 
idag dokumenterar mina jobb på ett 
bättre sätt. Dokumentationen gör att 
jag hela tiden kan gå tillbaka och se 
vad som ledde till att jobbet utför-
des på ett visst sätt. Där sparar jag 
massor av tid. Arbetet som är gjort, 
eller ska utföras, blir klart och tyd-
ligt. Vilket i sin tur leder till minskad 
stress och stora tidsbesparingar i 
både planering, inköp, utförande och 
besiktning. Det har både jag, mitt 
företag och våra kunder tjänat på.

Hur kan INSU utveckla utbildningen 
och vad vill du lära dig mer om i 
framtiden? 
- Innehållet i utbildningen var väldigt 
bra, omfattande… men samtidigt 
kortfattat. Det jag hade önskat lite 
mer av är kunskap om hastighet i rör 
och hur man identifierar och löser 
störande ventilationsljud. Det är gan-
ska ofta som jag ställs inför att lösa 
ljudproblem på olika arbetsplatser. 
Sen kan man kanske skapa en kurs 

i ergonomi. Ventilationsmontör är 
bitvis ett ganska tungt jobb. Kunskap 
om att lyfta rätt, värma upp kroppen, 
hur man undviker skärolyckor och ar-
betar smartast med alla hjälpmedel, 
skulle leda till att vi montörer håller 
längre.

När trivs du som allra bäst på job-
bet?
- Allra roligast är det att få ansvar för 
ett helt ventilationsprojekt. Det inne-
bär att sköta det mesta på ett bygge, 
allt ifrån planering och dimensione-
ring till att både utföra montage och 
att arbeta med injustering av syste-
met. När vi sedan drar igång efter 
injustering och allt bara funkar… då 
känns det riktigt bra! Danvikcenter i 
Henriksdal var ett sådant projekt.

För två år sedan gick Johan Boström utbildningen Ventilationsmontör. 

Här berättar han om hur utbildningen har förändrat hans syn på sin yrkesroll 

och hur den gett både honom och företaget besparingar.

”Jag spar tid på att dokumentera”
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