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Sveriges första kvinnliga
plåtslagarmästare

text: Tomas Skagerlind
foto: Erik Rälg

Emma Johansson, från Västervik, blev
landets allra första kvinna att få såväl gesällbrev som mästarbrev i byggnadsplåtslageri. Den 6 december dubbades hon
till mästare under högtidliga former.
– Det känns skönt. En triumf för mig att få
kalla sig plåtslagarmästare i fortsättningen
och att få bekräftat att det jag gör är bra,
säger Emma några dagar efter att hon har
fått gesäll- och mästarbrevet i sin hand.
– För mig är det här det bästa beviset
att få visa mina kunskaper. Annars måste
jag alltid bevisa för andra vad jag kan, bara
för att jag är tjej.
Emma Johansson, som arbetar på sin
pappas företag Falla plåtslageri, har under
det senaste året lagt ner mycket tid på restaureringen av Sankta Gertruds kyrka i
Västervik, som vi har skrivit tidigare om i
Plåt & Vent Magasinet.
– Kvinnor som jobbar i en mansdominerad bransch måste tyvärr bevisa att de
är bra och det är något som driver mig. Jag
vill dessutom utvecklas hela tiden och därför kändes uppdraget att renovera Sankta
Gertruds kyrka som en stor utmaning.
kunskap att driva ett företag
Arbetet med kyrkan var ett uppdrag som
förutom erfarenhet även var en del av de
prov som hon var tvungen att utföra för
att få sitt gesällbrev. PLR var då på plats och

besiktigade arbetet flera gånger, men
Emma kände sig aldrig orolig:
– Jag är inte så nervös av mig. Men samtidigt vet man ju inte hur petiga de ska vara.
Emma Johansson fick sin grundutbildning på Anders Ljungstedts gymnasium i
Linköping och sin färdigutbildning hos
Falla Plåtslageri iVästervik. Hon klarade av
sin yrkesexamen redan i september 2001.
I proven för mästarbrevet ingick även företagsekonomi, men det var inte heller
något som gjorde Emma sömnlös:
– Nej, jag har haft ansvar för bokföringen i företaget sedan länge, så det var
inga problem, säger hon.
reklam för företaget
och branschen
Att få skriva plåtslagarmästare på visitkortet är något som inte ens pappa – som
startade firman – får göra.
– Att bli den första mästarkvinnan i landet tycker jag är jättekul och det har gett så
mycket redan, Den senaste veckan har det
varit helt galet med intervjuer för massor
av tidningar, radioprogram och även tv.
Vilket bara är bra reklam för företaget och
för hela branschen, tror Emma.
– Det var även mycket folk på plats i
lördags, när jag skulle dubbas till mästare.
Det var en högtidlig ceremoni där och jag
fick väldigt mycket uppmärksamhet, så de
andra tror jag kom lite i skymundan.

Att följa sin pappas spår, och bli plåtslagare, föll sig naturligt för Emma Johansson, eftersom hon och lillebror
växte upp i pappas verkstad.

Tror du att det är viktigt att det nu
även finns en kvinnlig förebild och att
de på så sätt kan inspireras av ditt yrkesval?
– Ja, det tror jag. Det vikigaste är att vi
syns, eftersom det är så många som inte
vet vad en plåtslagare gör.
Vad händer den närmaste framtiden?
– Vi ska sätta igång med en stor taktäckning, på 800 kvadrat, här i Västervik.
Och det är mycket annat på gång också, så
vi har inte märkt av lågkonjunkturen. Faktum är att vi inte har haft någon minskning när det gäller uppdrag, inte sedan
1984 då pappa startade företaget har vi
haft så mycket jobb som vi har nu, avrundar den nyblivna plåtslagarmästaren. !

fakta
Namn: Emma Johansson.
Ålder: 27 år.
Bor: Västervik.
Det bästa med att vara plåtslagare:
Friheten, variationen och att få vara
utomhus året runt.
Mest stolt över: Att kunna ett avancerat
hantverk.

Emma Johansson tog emot gesäll- och mästarbreven av Företagarna i Västervik och Plåtslageriernas Riksförbund i
samband med Företagarnas julgille på Hamngatan i Västervik den 6 december. På bilden syns Emma med pappa
Willy Johansson, brodern Anders Johansson samt Göran Hallin, PLR.
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Fritidsintresse: Förutom plåtslageri, vilket också är mitt intresse och som jag
lägger mycket tid på utöver vanlig arbetstid, så har jag ett starkt intresse för
motorsport. Har tävlat i 17 år och då
mestadels inom gokart och jag missar
inte en hemmamatch när Västerviks
Speedway kör. Sen har jag ett nyfunnet
intresse inom politiken (m).

