
De fem åren innebär att Emil Jo-
hansson känner sig trygg i sin yr-
kesroll och de önskemål kunden 
har i de uppdrag han ställs inför.

– Jag har nu en bättre uppfatt-
ning om hur lång tid saker och 
ting tar. Jag har lärt mig mer om 
konstruktioner. Man lär sig nya 
saker hela tiden. Man blir aldrig 
fullärd, säger Emil Johansson.

Det är ingen tvekan om att han 
trivs.

– Det är spännande med något 
nytt hela tiden. Även om själva 
jobbet kan tyckas vara det sam-
ma så är projekten man kommer 
till annorlunda varje dag. Jag trivs 
jättebra. Jag trivs med att det är 

varierande, säger 27-åringen.
Det bästa med jobbet anser 

han är arbetskamraterna och de 
problem och önskemål de tillsam-
mans löser för kunderna.

– Allt med jobbet är bra. Det är 
klart att allt inte är guld och gröna 
skogar alltid, men just nu har jag 
svårt att hitta något som är dåligt, 
säger han med ett leende.

Mycket resande
Han utgår från hemmet i Sven-
ljunga och möter upp kollegorna 
antingen på Sjömarkens Isole-
rings kontor i Borås eller någon 
av de lös ulldepåer som företaget 
har i Väst- och Sydsverige, för att 

logistiskt kunna vara så effektiva 
för kunderna som möjligt.

– Jag jobbar i allt från Göteborg 
till Halmstad och Småland. Det 
blir mycket resande. Under en 
dag kan det bli fyra timmar jobb 
och fem timmar i lastbil.

Han isolerar både väggar och 
tak och jobbar både med nybygg-
nationer och äldre hus.

– Det blir många nybyggnatio-
ner, tillbyggen och flerfamiljshus i 
större städer. 

Emil Johansson vet alltid vad 
han ska göra under de två närm-
sta dagarna. 

– Är det mycket vi ska göra så 
vet vi vad vi ska göra under en 

hel vecka. Oftast jobbar man med 
samma personer. Då vet vi var vi 
ska och det blir lätt att planera.

Fullt ös hemma
Utanför jobbet går det också bra. 
Han har snart tvååriga dottern 
Holly sen innan och nu ska han bli 
pappa på nytt.

– Jag trivs med familjelivet. Det 
var verkligen en omställning att 
bli pappa. Man kan inte bara 
tänka på sig själv och lägga sig 
på soffan efter jobbet utan man 
måste tänka på några till när man 
ska planera vardagen. Det är fullt 
upp tills Holly går och lägger sig, 
säger han. 

Emil Johansson: 

“Man blir aldrig fullärd”
Emil Johansson har varit isoleringsinstallatör på Sjö markens Isolering i drygt fem år. 

Han trivs med variationen som jobbet ger.

– Ingen dag ser likadan ut, och inget uppdrag är helt det andra likt, säger han.

Emil Johansson
  Ålder: 27
  Familj: Sambon Klara och dottern Holly
  Bor: Svenljunga


