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Ålder

Tidigare 
erfarenhet 
från bygg-
branschen

Annan tidigare 
arbetslivs-
erfarenhet

Bra info. om 
utbildningen Varför  valde du denna utbildning?

Önskat mer info 
om efter-

gymnasiala 
utbildningar Kommentar

Haft praktik 
under 

utbildningen Nöjd Kommentar

"Betyg-
sättning" 

kurser 1=bra 
6=dålig Kommentar

N1 < 24 N N N Bygga, planera, rita N J J Man fick se och känna på verktyg och material 5

N2 > 35 N J J N J J Toppen! 2
Ojämn nivå men man fick tid att plugga 
själv

N3 < 24 N J J För att den verkade bra och intressant J Mässor J J Lärde mig mycket så var nöjd 5
Låg nivå, ingen struktur, kunde lärt mig 
mer

N4 < 24 N J N Stor jobbmöjlighet, kort tid J Tydligare om krav och innehåll J J Bra att det ingår, man har lärt sig mycket under praktiken 3
Bra kurser, men skolan har inte gjort det 
bästa av dem

N5 24-27 N J J
För att den lät intressant och längden på 
utbildningen var 2 år vilket var en fördel N J J

Lärorikt att se hur det fungerar ute på plats vad jag kan arbeta 
med när jag blir klar 3

N6 < 24 J N J 2 år, rätt nivå för mig J J J Kom in bra i gruppen, fick förtroende 2

N7 < 24 N J N Kort, kommer ut i arbetslivet direkt J J

N8 24-27 J J J Plan B, sista planen, blev arbetslös N J J 3

N9 28-35 J J N

2 år, praktiken, trodde jag skulle få en 
bred platta med kunskap av den djupare 
sorten J Mässor J J Kontakten med företaget, att få chansen att visa upp sig 6

Låg. Läste svårare grejer på gymnasiet. 
Påstås vara eftergymnasial???

N10 < 24 J N N Jag har stort intresse för bygg N J J Att man kommer ut och ser hur det är på bygget 3

N11 < 24 N J J
Verkade intressant samt att jag har alltid 
varit fascinerad av byggnation N J 3

N12 24-27 N J J Kort, ger jobb N J J Lärorikt  4

N13 24-27 J N J
Den är kort, 2 år och ger jobb, jag klarade 
intagningskraven J

Jag gick byggprogrammet och där 
blev man inpräntad att inte plugga 
vidare J J Jag fick jobb där efter utbildningen 1

N14 24-27 J N J Vet ej N J J 3

N15 28-35 N J J

Möjlighet att påbörja den utan särskilda 
förkunskapskrav, samt lockande att den 
var två-årig eftersom jag är lite äldre N J J

Mycket kunskapsinhämtning, förstå hur det funkar i 
verkligheten, kontakter 2 Bra kursämnen, täcker brett spektrum

N16 24-27 N J J LIA, stora jobbchanser N J J
Engagerade kollegor som lät mig lära ochlärde ut på ett bra 
sätt 3

N17 < 24 J J J Slippa läsa upp kurser J
Dålig information för 
byggprogrammet J J 5

Olika nivåer! Ibland på tok för låg och 
ibland jättehög

N18 24-27 J J N Mycket praktik N J J Bra praktikplats 4 Mycket varierande nivå
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N19 < 24 N J J
Lät intressant och även att man ville testa 
något nytt N J J Fick testa på mycket och fick även se hur allt går till på riktigt 3 Ekonomi

Ålder

Tidigare 
erfarenhet 
från bygg-
branschen

Annan tidigare 
arbetslivs-
erfarenhet

Bra info. om 
utbildningen Varför  valde du denna utbildning?

Önskat mer info 
om efter-

gymnasiala 
utbildningar Kommentar

Haft praktik 
under 

utbildningen Nöjd Kommentar

"Betyg-
sättning" 

kurser 1=bra 
6=dålig Kommentar

N20 24-27 N J J Den passar min personlighet J Infobrev som skickas hem J J Bra - livserfarenhet, Dåligt - långa dagar övertid 4
Väldigt varierande/ojämn vissa moment 
svåra, andra lätta, ingen röd tråd

N21 24-27 J J J Nära kontakt med näringslivet J

Besöka företag, företag skall 
besöka skolorna för att motivera 
eleverna J J

Det som var bra är att tillämpa teorierna man har fått från 
skolan i praktiken, man lär sig mycket, det som är dåligt är att 
man inte får betalt 4

Kurserna är ytliga man borde höja liten 
aning

N22 24-27 J J J Rekommendation från min far N J J 5
Dålig intern kommunikation, omöjligt 
att påverka min studiesituation

N23 < 24 N J J
För jag ville plugga och göra något annat 
än jobba J

Bara i allmänhet, vet att det finns 
mässor men inte om hur, när, var J J Knöt kontakter och fick jobb 3

N24 > 35 N J J
Lagom längd (2 år), praktiken, andel som 
får jobb efter avslut är högt N J J/N Dåligt förberedda på vilka arbetsuppgifter eleven skulle få 2  

N25 24-27 N J J Den ger jobb och är kort N J J 3
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"Betyg-
sättning" 
föreläsare 

1=bra 
6=dålig Kommentar

Andra kommentarer 
angående utbildningen

Har fått 
tillräcklig info 
ang. arbets-

möjligheter och 
arbets-

befattningar

Kontakten med 
företag under 
utbildningen

Önskat 
mer 

kontakt 
med 

företag Kommentar
Valt rätt 

utbildning

Skulle du 
rekommendera 
andra att söka 
utbildningen Kommentar

För-
beredd att 

börja 
jobba 
1=lite 

6=mycket
N1 6 Dåliga lärare som inte vet vad de redovisar N D J Studiebesök J N Inte i Nackademin 4

N2 2 Bygglogistik J B J Studiebesök, byggbesök J J
Absolut! Man får jobb, bygg är kul, man får klura själv på 
lösningar 5

N3 3 En del jätteduktiga, andra borde inte vara här J B N J J Både ja och nej, nivån måste höjas men tror det finns potential 1

N4 5 Flera bra men många opedagogiska N B J Koppla kurser till arbeten J N
Skolan behöver förbättras så man får ut mer av att gå den. 
Skolan tar inte tillräckligt ansvar, men är nog på väg åt rätt håll 4

N5 3 Väldigt varierande, men genomsnittet blir nog en 3:a
Praktiken har varit 
kanon N B N J J/N

Som den varit under min tid är det tveksamt, men det sker 
ständigt förändringar så kanske 5

N6 3 Blandade, vissa jättebra andra sämre
Pedagogik hos vissa 
lärare J B J Studiebesök, besök hos företag J J Om nivån på 2 år är vad de vill 5

N7 N B N N N Ojämn nivå, dålig planering 2

N8 3 J B N J J 6

N9 5 Föreläsningar sker för sent i utbildningen För mycket anläggning N B N N N
Ostrukturerat, låg nivå, rörigt, du lär dig mer om du läser på 
biblioteket 4

N10 3 J B N J J
Man lär sig om bygg på ett annat sätt än gymnasiet (man 
fördjupar sig mycket i ämnena) 6

N11 3

Saknar kanske kurs 
inom 3D-CAD och BIM-
system J D J J

För att sannolikheten till jobb är mycket stor, praktikperioder är 
skitbra 4

N12 4 För lite byggteknik J D J Föreläsningar, studiebesök J J Lagom nivå 4

N13 3
För mycket anläggnings-
kunskap J B N J J

Jag rekommenderar alla med yrkesbakgrund som har 
yrkeserfarenhet 6

N14 3 J B J Fler studiebesök J J 4

N15 5

Vissa kurser har gått helt förlorade kunskapsmässigt 
pga föreläsare som inte levererar, att dessa fått 
fortsätta trots att detta påpekats är det som drar ner 
betyget kraftigt, vissa föreläsare är naturligtvis 
fantasktiska

LIA är en mycket bra 
del av utbildningen N B N J J

Utbildningen rekommenderas som en utmärkt trampolin till en 
helt ny bransch, inbillar mig dock att kunskapsinhämtningen är 
större på KTH 4

N16 3
Datakurser, mer 
ledarskap J B J Studiebesök, info J J

Man får jobb och bra kontakter samt en titel, men Nackademin 
måste satsa mer på utbildningen 5

N17 5 Vissa bra, ibland katastrof N B N J J/N Kanske, bra kontakt med företag för ev. jobb 6

N18 4 Mycket varierande nivå
Saknats: Organisation i 
utbildningen N J J

Framtidsyrke om man har överseende med skolans brist på 
orgnisation 5
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N19 2
Föreläsare nämnd - Har varit bra och tydlig i sin 
utbildning J D J Fler studiebesök och föreläsningar J J Om utbildningen blir bättre Ja, annars Nej! 4

"Betyg-
sättning" 
föreläsare 

1=bra 
6=dålig Kommentar

Andra kommentarer 
angående utbildningen

Har fått 
tillräcklig info 
ang. arbets-

möjligheter och 
arbets-

befattningar

Kontakten med 
företag under 
utbildningen

Önskat 
mer 

kontakt 
med 

företag Kommentar
Valt rätt 

utbildning

Skulle du 
rekommendera 
andra att söka 
utbildningen Kommentar

För-
beredd att 

börja 
jobba 

1=lite 6= 
mycket

N20 4 Stor variation på lärarna ur pedagogisk synpunkt J B J

Skadar inte man knyter kontakter, kanske en 
till LIA-period, kanske att ett företag 
presenterade något projekt som man kunde 
besöka J J

För den som vill studera vidare och komma in i någon bransch 
utan att vilja utbilda sig 3 - 6 år 4

N21 3 Konsulter är bra men de bör bå på en pedagogkurs

Behövs mer 
materiallära, nya 
program som är 
relativa för 
utbildningen N B J Information från företag N J

Den som vill ha jobb direkt efter utbildningen är denna 
utbildning ok 5

N22 3
Somliga mycket dåliga lärare, blandning av mycket bra 
och helt värdelösa pedagoger J D N J J

Då vår klass nu har klagat konstant i två år har det, verkar det 
som, äntligen börjat komma förändringar till det bättre, man 
kan hoppas kommande studenter får ut mer än vad vi fått 3

N23 3 N B N J J För att det ger jobb men utbildningen är inte så bra 5

N24

Kurser ska ligga bättre i 
fas med praktik och 
projektarbete J B J

Studiebesök, se arbetsledare, kalkylatorer, CAD-
ritare i aktion - hur de arbetar J J 4

N25 2 Väldigt varierande kvalitet och engagemang N B N J J För att den ger jobb 4
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Kommentar
Vad vill du att ditt första jobb ska vara 

när du kommer ut i arbetslivet?

Kan du 
tänka dig 
att jobba 

som 
arbets-
ledare?

Kan du nämna några saker som ingår i en 
arbetsledares arbetsuppgifter?

Vad ser du dig själv vilja jobba med 
i framtiden? a=arbetsledare, 
b=platschef, c=projektledare, 

d=arbetschef, e=annan befattning, 
f=annan bransch

Om du beskrev ditt dröm jobb, vad skulle 
det vara?

Vad är viktigast för dig i ditt arbetsliv? 
(T.ex. pengar, frihet, utveckling, ansvar, 
vidareutbildning, nytänkande, karriär, 

trevliga arbetskollegor…)

Hur många 
jobb har du 

sökt? Vilka tjänster?
N1 N a - d 0

N2 Rita mer CAD, gå på byggmöten J Leda gruppen, arbetsmiljön
a,c,e (Projektör, CAD var också kul 

när man förstod)

Typ Globen Arena/ Nationalarenan. Stora 
byggen/organisationer med många 
arbetsmöjligheter

Trevliga arbetskollegor, Vidareutbildning, 
Ansvar, Frihet, Pengar

3 (Fick alla 
tre) Hemligt

N3
Byggteknikkunskap, känner inte att 
jag kan kalla mig byggingenjör

En plattform där jag kan lära mig 
mycket och arbeta mig upp från N

Dela ut arbeten, samspel mellan 
entreprenör och beställare f Köpa och sälja fastigheter

Frihet, utvecklingsmöjligheter, trevliga 
kollegor 4 Mäklarassistent

N4 Arkitektassistent N
Leda hantverkare och arbetsflöde på en 
byggarbetsplats e (arkitekt, mäklare)

Få rita och skapa, hantera ritningar och 
idéer, sälja och förbättra 
bostäder/fastigheter

Utveckling, kollegor, trivsel, 
självständighet, få leda och utveckla andra 2

Arkitektassistent, 
fastighetsmäklar-assistent

N5

Jag har redan fått jobb som utsättare 
men det var väl egentligen inte 
"drömmen" J Ledning, kontroller, ekonomi/fakturor c Inredningsarkitekt Utveckling, trivsel 1 Arbetsledare

N6 Arbetsledare J
Sköta bygget, se till att det funkar! Planera, 
beställa, dirigera a - f (finns otroliga möjligheter)

Utmanande, ansvar, bra lön, detta skall 
vara med!

Pengar, utveckling, ansvar, 
vidareutbildning, karriär, trevliga 
arbetskollegor 1 Arbetsledare

N7 Utbildning med relevans J a - c, f Pengar, frihet, trevliga kollegor

N8 Bra betalt, strukturerat J c Pengar, frihet, trevliga arbetskollegor 0

N9 Arbetsledare J Styra upp arbetet a - c Radiopratare
Arbetskollegor, restid till jobb, pengar, 
utvecklingsmöjligheter, frihet 2 Snickare, arbetsledare

N10 J
Hantera miljö och arbetsmiljöfrågor, ta 
hand om logistiken på bygget b

Att vakna med ett leende och se fram 
emot arbetsdagen Utveckling, vidareutbildning, trivsel 4 Arbetsledare

N11

Ett där jag får bra perspektiv av hela 
byggprocessen. Kontor + ute på 
byggarbetsplats J

Leda till exempel stomresningen, 
inredningen etc. a - e (CAD-ritare) CAD-konsult Utveckling, trivsel på arbetet 4 Arbetsledare, CAD-ritare

N12 Arbetsledare J Logistik, inköp, utsättning, planera, tidplan a - c Vet ej Pengar, roligt, inspirerande, utveckling 2 AL, byggnadskontor

N13 Har fått jobb som arbetsledare J
Planering, beställa material, se till att 
arbetet fortgår b - d Att ha stort ansvar inom produktion

Utvecklingsmöjligheter, lönen, 
arbetskamraterna 1 AL 

N14 Arbetsledare J Planera arbete, beställa grejer, ekonomi a - d Pengar, frihet, utveckling 3 AL, projektledare

N15
Jag vet inte riktigt vad jag förväntas 
"kunna" som byggnadsingenjör

Det jobb jag har på arkitektkontor där 
jag får göra och lära mig väldigt skilda 
uppgifter N

Leda och kontrollera arbetet på bygget, 
mycket problemlösning och 
faktainhämtning

e (vet ej befattning men vill mobba 
med miljöteknik inom 

byggbranschen)

Involverad i större samhällsprojekt med 
miljöprofil liknande Norra 
Djurgårdsstaden och Swecos projekt i 
Kina Nytänkande

N16 Entreprenadingenjör J Projektledning e (Entreprenadingenjör)
Känna att det är roligt och motiverande 
att gå till jobbet varje morgon Utveckling, vidareutbildning 1 Entreprenadingenjör

N17 Arbetsledning produktion J a - c, e (Entreprenadingenjör) Frihet under ansvar 1

N18 Projektör/ projektledare J Organisation, direkt ledarskap, logistik c Projektchef Frihet, utveckling, ansvar 1 Projektör
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N19 Arbetsledare J Leda arbetet c - d Egen företagare Trevliga arbetskollegor, utveckling, ansvar

Kommentar
Vad vill du att ditt första jobb ska vara 

när du kommer ut i arbetslivet?

Kan du 
tänka dig 
att jobba 

som 
arbets-
ledare?

Kan du nämna några saker som ingår i en 
arbetsledares arbetsuppgifter?

Vad ser du dig själv vilja jobba med 
i framtiden? a=arbetsledare, 
b=platschef, c=projektledare, 

d=arbetschef, e=annan befattning, 
f=annan bransch

Om du beskrev ditt dröm jobb, vad skulle 
det vara?

Vad är viktigast för dig i ditt arbetsliv? 
(T.ex. pengar, frihet, utveckling, ansvar, 
vidareutbildning, nytänkande, karriär, 

trevliga arbetskollegor…)

Hur många 
jobb har du 

sökt? Vilka tjänster?

N20 Mer konstruktions-utbildning

Skulle vilja kommain som 
projektledare eller arbetsledare inom 
bygg J

Se till att sitt arbetsområde flyter på som 
det ska, delegera jobb, stämma av, beställer 
in varor a - c Vet ej men mitt mål är att bli platschef

Utveckling, vidareutbildning, karriär, 
trevliga arbetskollegor ,(pengar kommer 
vartefter) 0

N21 Ute i produktionen J
Leda arbete, beställa material, hjälpa 
platschefen c Projektledare i produktionsföretag

Utveckling, ansvar, trevliga arbetskollegor, 
frihet och pengar så klart 2 Arbetsledare, projektledare

N22 Relevans i utbildningen Arbetsledare J
Samordning, möten, ledning, 
problemlösning, inköp, leveransmottagning a,c Ingen uppfattning om detta i nuläget Utveckling, utbildning, kollegor

N23 Arbetsledare J
Beror på vad man är arbetsledare för, 
samordna e (Arkitekt) Arkitekt

Pengar, fritid, kreativitet, nytänkande 
kollegor, vidareutbildning 1 Utsättare

N24
Arbetslivserfarenhet inom bygg, tid 
att fördjupa sig Lärorikt, inspirerande med ok lön J

Förutse problem, undvika att projekt 
stannar av, materialbeställning, inventering, 
kommunikator platschef → personal b,c

Internationell projektledare med en 
kompetent grupp medarbetare. Ett öppet 
inspirerande arbetsklimat i en platt 
organisation Utveckling 15

Utsättare, 
bygglovshandläggare, 
arbetsledare

N25 Bli entreprenadingenjör J e (Entreprenadingenjör)
Pengar, utveckling, ansvar, trevliga 
arbetskollegor
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