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Sammanfattning 
Det händer mycket i byggbranschen nu. Det känns som att det finns en byggarbetsplats vart 
man än vänder sig. Dessutom står branschen inför en generationsväxling och behovet av att 
rekrytera nya byggnadsingenjörer är stor. Hur ska branschen klara av den övergång som de 
står inför? Frågan har funnits länge och jag ville ta reda på hur de nuvarande studenterna 
känner inför att ta steget in i arbetslivet och ta över efter veteranerna.  

En undersökning är gjord över studenters uppfattning om utbildning och framtida arbetsliv. 
Studien är utförd på avgångsstudenter på utvalda skolor samt arbetsledare med maximalt tre 
års anställning. Intervjuer har även genomförts med utbildningsansvariga på de aktuella 
skolorna samt Peab. 

Några av de tydligaste anmärkningarna gällde nivån på kurser och föreläsare samt önskemål 
om mer kontakt mellan företag och både elever och skolor. 
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Abstract 
There is a lot going on in the construction business right now. It feels like everywhere you 
turn there is a building sight. Furthermore the business is heading a generation change and the 
need of recruiting new construction engineers is huge. How is the business going to handle 
the transition that they are facing? The question has been in progress for at while and I wanted 
to find out what the current students feel about taking the step into the working life and 
replace the veterans. 

A research is made about student’s opinion about their education and future work life. The 
study is performed on upper class students on selected schools and managers that have been 
working for maximum three years. Interviews are also performed on education officers and 
Peab. 

Some of the most obvious observations are concerning the states of courses and lecturers and 
also wishes for more contact between companies and both students and schools.   
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Förord  
Denna rapport är ett resultat av det examensarbete jag utfört på KTH, Haninge, institutionen 
för byggvetenskap. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är den avslutande delen 
på utbildningen Byggteknik och design med inriktning mot produktion.  

Arbetet har genomförts som en undersökning bland studenter, arbetsledare, 
utbildningsansvariga och företag (Peab) med tanke på byggbranschens pågående 
högkonjunktur i samband med den betydande generationsväxlingen. Min förhoppning är att 
rapporten ska belysa hur situationen ser ut i dag för de studenter som kommer bli 
morgondagens arbetsledare samt påvisa idéer och åtgärdsförslag. 

Min handledare på KTH var Åke Tell, tidigare platschef på NCC, numera verksam som 
konsult med eget företag. Per Roald som var min examinator är även avdelningsansvarig samt 
utbildningsansvarig för det program jag läst. Extern beställare för mitt examensarbete var 
Peab där Claes Ullén, projektchef och arbetschef, varit handledare. 

Jag vill tacka de ovan nämnda personer som hjälp mig under arbetes gång. Dessutom vill jag 
rikta ett tack till Marthalena Wessén, Caroline de Maré och Christer Eriksson på Peab som 
varit till stor hjälp med stöd och information. Förutom dessa personer har även Benedicte 
Wåhlin, Sten Hebert, Arne Haglund samt alla elever och arbetsledare som svarat på enkäten 
bidragit till genomförandet av mitt examensarbete. Ett stort tack till er alla! 

 

Stockholm, maj 2011 

Eva Pjonsgården
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I en stund som denna när byggbranschen blomstrar samtidigt som de står inför en 
generationsväxling kan man välja att se det som en motgång eller en möjlighet. Uppenbart är 
att det nu och en tid framöver kommer behöva anställas en större mängd nya personer inom 
denna bransch. Den stora mängd fyrtiotalister som avslutar sitt arbetsliv försvinner med 
mycket kunskap och arbetslivserfarenhet. Denna arbetskraft måste ersättas och närmast till 
hands ligger att rekrytera nyutexaminerade byggingenjörer.  

Många av studenterna, de framtida arbetsledarna, är unga och flertalet har ingen tidigare 
koppling till byggbranschen. Vad vet de egentligen om det kommande arbetslivet och vilka 
möjligheter som finns? Hur väl förberedda är de? Har de fått tillräcklig information angående 
byggbranschen för att ge en realistisk vision över deras framtid på arbetsmarknaden? Håller 
utbildningen en nivå som de önskat? Och hur ser det ut på företagarsidan? Är DE medvetna 
om de blivande byggingenjörernas vetande och vilket stöd och eventuella behov av 
merkunskap de behöver som nykomlingar på marknaden? I Peabs affärsidé nämns till 
exempel total kvalitet, nytänkande och gedigen yrkesskicklighet som viktiga punkter. Hur kan 
företaget på bästa sätt ta emot de nyutexaminerade för att fortsatt värna om sin höga kvalitet 
och image? Hur ser kontakten ut mellan företag och studenter under studietiden? Vilken 
kontakt vill studenterna ha med företagen? Flera företag kommer ”tävla” om studenterna för 
att kunna tillgodose marknadens behov. Detta leder till att företag behöver se över sina rutiner 
och möjligheterna att bli attraktiva arbetsgivare. Frågorna är många och svaren viktiga. 

1.2 Syfte och mål 
Genom en enkätundersökning av studenters behov, deras uppfattning om studietiden och hur 
de känner inför att börja jobba fås en medvetenhet och en bild över hur situationen ser ut i 
dagsläget. Arbetsledarna som också svarar på en enkät har en viktig inblick, inte bara i 
arbetslivet, utan även från studietiden. Deras upplevelse innan och under tiden som 
arbetsledare kan ge betydelsefull information om vilka förändringar och förbättringar som kan 
göras för att bland annat trygga kunskap och värna om studenters kännedom om 
byggbranschen. Förutom enkäter kommer personal från Peab och utbildningsansvariga på 
KTH, Haninge och Nackademin intervjuas. Arbetet kommer visa vart det finns svaga punkter 
både under utbildningstiden och på företaget. Förslag till åtgärder kommer att lämnas i 
rapporten.  

1.3 Avgränsningar  
Endast sistaårselever på KTH som läser programmet Byggteknik och Design med inriktning 
mot produktion, samt studenter på Nackademin med inriktning Byggnadsingenjör svarar på 
utdelad enkät. På arbetsplatsen är det endast arbetsledare som arbetat högst tre år som svarar 
på enkäten. Dessutom görs denna undersökning enbart på Peabs arbetsledare i 
Stockholmsområdet (regionerna hus 1, hus 3, Södertälje, anläggning och dotterbolaget 
Kungsfiskarn). Intervjuer genomförs med personal som arbetar centralt med 
personaladministration på Peab samt utbildningsansvariga för de ovan nämnda skolor och 
utbildningar. 
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2. Faktainsamling 

2.1 Arbetsgång 
Förarbete 

I detta skede sker förtydligande av arbetets mening och mål. Utveckling och anpassning av 
enkätuppbyggnad och intervjufrågor tar här stor plats. 

Enkäter 

Det finns i denna undersökning två olika enkäter. En är utformad för studenterna på KTH, 
Haninge samt Nackademin och den andra är anpassad till arbetsledare. Till studenterna delas 
enkäterna ut personligen vid en obligatorisk föreläsning. Arbetsledarna får enkäten mejlad till 
sig för att spara tid då de är utspridda på flera olika byggarbetsplatser. Sammanställning av 
enkäterna görs.  

Intervjuer 

Intervjuerna genomförs med hjälp av diktafon för att enklare och mer korrekt kunna återföra 
svaren. Till grund ligger de intervjufrågor som tidigare förberetts, men under intervjuns gång 
kan ytterligare frågor tillkomma beroende på inriktningar och svar. 

Övrig information 

Under arbetets gång sker sökningar på internet och i litteratur och vid behov tas kontakt med 
aktuella personer. 

Bearbetning 

Här behandlas den information som framkommit genom de frågor som ställts.  

Resultat 

Enkätsvar och intervjuer ligger till grund för att uppmärksamma och behandla uppkomna 
problemområden. Vidare undersökningar görs här för att komma med förslag på åtgärder. 

Rapportskrivning 

Denna del pågår kontinuerligt med undersökningar och bearbetas i flera skeden under arbetets 
gång. 

 

2.2 Litteraturstudie 
För förståelse av uppbyggnad och genomförande av enkäter och intervjuer har inläsning skett 
i särskilda kapitel ur litteraturen Enkätboken [1] samt Intervjumetodik [2]. 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Arbetsledare 
Enligt Arbetsförmedlingen är en arbetsledare den byggnadsingenjör som leder och fördelar 
arbetet på plats genom att bland annat leda egen personal samt samordna arbetet med 
underentreprenörer. Se till att material och maskiner finns på plats samt har ansvar för att 
säkerhetsföreskrifter följs och ser till att arbetet genomförs enligt gällande anvisningar och 
ritningar. [3] 

Från en av Peabs annonser över lediga tjänster redogörs beskrivningen att du som arbetsledare 
aktivt deltar och driver projekt tillsammans med platschefen mot uppsatta mål. Du leder 
arbetslaget, har kontakt med leverantörer och underentreprenörer. Dessutom har du 
arbetsuppgifter som består av bland annat arbetsberedning, tidsplanering, ekonomiuppföljning 
samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. [4] 

 

3.2 Framtiden för byggnadsingenjörer 
Arbetsmarknaden för byggnadsingenjörer ser mycket bra ut i dag och även en längre tid 
framöver. Bostadsbyggandet har den senare tiden ökat vilket gör att behovet av arbetskraft 
växer. Även under lågkonjunkturen fanns problem för en del arbetsgivare att hitta lämpliga 
personer med rätt erfarenhet och utbildning. Att det förutom ett ökat bostadsbyggande även 
finns en hög aktivitet på anläggningssidan gör att det i Sverige finns en liten konkurrens om 
jobben nu och ett år framöver. Arbetslösheten bland byggnadsingenjörer har det senaste året 
minskat i Sverige och är mycket lägre än genomsnittet. Dessutom har antalet lediga tjänster 
det senaste året ökat påtagligt. 

Om vi ser på 5 – 10 års sikt kommer behovet av bygg- och anläggningsingenjörer fortsatt vara 
stort. Det är inte bara satsningen i bostäder, vägar och järnvägar som gör detta utan även de 
höga pensionsavgångarna (generationsväxlingen). Allt för få utbildar sig till bygg- och 
anläggningsingenjörer för att täcka behovet av det ökade byggandet, generationsväxlingen 
och för de som väljer att lämna yrket för andra befattningar. Möjligheten till arbete för dessa 
ingenjörer uppskattas därför vara goda även på längre sikt. [5] 

 

3.3 KTH, Haninge 
Byggteknik och design, 180 hp, 3 år 

På KTH i Haninge kan man läsa programmet Byggteknik och design, 180 hp. Det är en 
utbildning som vänder sig till den som vill få en helhetssyn över byggprocessen och har ett 
intresse av morgondagens samhälle. Utbildningen innehåller ingen praktik men ett antal 
studiebesök genomförs för att få en verklighetsanknytning. Under programmets sista år väljs 
en inriktning som framöver kommer finnas som fem färdiga ”paket”. Utbildningen behandlar 
kunskaper inom allt från planering och projektering till ekonomi och arbetsmiljö. Efter 
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avslutade studier ska du bland annat kunna arbeta som arbetsledare, konstruktör, projektledare 
samt CAD-samordnare. 

 

Kurser i årskurs 1: 

Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 
Matematik 1 7,5 hp 
Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp 
Byggmekanik 1 7,5 hp 
Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 
hp 
Byggmekanik 2 7,5 hp 
Matematik 2 7,5 hp 
Fältmätning och matematisk statistik 7,5 hp 

Kurser i årskurs 2: 

Byggprocessen 7,5 hp 
Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp 
Ekonomi och organisation 7,5 hp 
Strömningslära 7,5 hp 
Konstruktionsteknik 7,5 hp 
Samhällsplanering 7,5 hp 
Building information modeling (BIM) 7,5 hp 
Geologi och geoteknik 7,5 hp 

 

Årskurs 3: 

Här kan studenterna i dag välja mellan tre olika ”paketlösningar” som ger en fördjupning 
inom valt område. Endast kursinnehållet för inriktning mot Produktion/byggekonomi och 
organisation visas här eftersom det är där undersökningen gjorts. 

Produktion/byggekonomi och organisation: 

Obligatoriska kurser: 
Konstruktion och design 7,5 hp 
Installationsteknik, samordning och energi 7,5 hp 
Ekonomisk och teknisk förvaltning 7,5 hp 
Byggstyrning 7,5 hp 
Examensarbete 15 hp 

Valbara kurser: 
Projekt hus och installationer 7,5 hp 
Planering av ett byggprojekt 7,5 hp 
Skademekanismer av fukt 7,5 hp 
Kemifrågor med betydelse för byggandet 7,5 hp 

I flera kurser ingår organisation och ledarskap och projekteringsuppgifter förekommer. 
Avslutningsvis utför studenterna ett examensarbete på 15 hp. [6] 

 

3.4 Nackademin 
Nackademin är en privat yrkeshögskola som har funnits i elva år. Här kan du läsa utbildningar 
inom områdena Bygg, Design, Business, IT och hälsa. Utbildningarna innehåller ungefär 30 
procent LIA (lärande i arbete) vilket innebär detsamma som praktik. 
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Byggnadsingenjör, 400 p, 2 år 

Utbildningen vänder sig till dig som har intresse av att bygga nya hus. Har du dessutom 
samarbetsförmåga, är initiativrik och tålmodig har du möjlighet att bli en framgångsrik 
byggnadsingenjör. Denna utbildning innehåller grundkunskaper inom olika byggrelaterade 
teknikområden. Kurser inom ekonomi, projektledning samt juridik ingår också för att senare 
kunna hantera en ledarroll. 

Kurser: 

Anläggningsteknik (25p) 
Bygg- och fastighetsjuridik (10p) 
Byggkonstruktion (10p) 
Byggkunskap (5p) 
Byggmatematik (10p) 
Byggproduktion (20p) 
Byggteknik (55p) 
CAD och grundläggande datakunskap (30p) 
Entreprenadjuridik och upphandling (20p) 
Examensarbete (10p) 
Företagsekonomi (20p) 
Installationsteknik (10p) 
Miljöteknik och arbetsmiljö (15p) 
Projektledning (20p) 
ROT och restaurering (15p) 
LIA (125p)     

[7] 

 

3.5 Företagspresentation   
PEAB 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Ängelholm. 
Deras omsättning ligger i dag på cirka 38 miljarder kronor.  Företaget grundades 1959 av två 
bröder och har fram till i dag vuxit till att ha cirka 14 000 anställda. Peab har även ett flertal 
dotterbolag som kan försörja företaget med bland annat betong, prefabricerade element och 
mobilkranar. 

Affärsidé och grundstenar 

På Peabs hemsida kan man läsa om deras affärsidé: "Peab är ett bygg- och 
anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. 
Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse 
till vårt och därmed alltid bygga för framtiden". Affärsidén tillsammans med företagets fyra 
kärnvärden, jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga, ska genomsyra alla delar i 
företaget. 

http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
http://www.nackademin.se/ky/utbildningar/byggnadsingenjor/
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Kvalitet i alla led är ett viktigt element för överlevnad inom byggbranschen i både goda och 
dåliga tider. Peab är måna om att ha goda relationer till kunden och att kunna erbjuda den 
bästa möjliga kombinationen av pris och kvalitet. De främjar en hållbar utveckling och goda 
miljöinsikter för att kunna bygga för framtiden i ett noga övertänkt arbete. Dessutom strävar 
de efter att ligga långt fram i kvalitetsutvecklingen men ser samtidigt det betydelsefulla i att 
förena äldre kunskaper med de nyare metoderna och materialen. Hög kvalitet måste även 
kombineras med hög kompetens. Detta säkerställs genom att all personal får tillgång till 
fortbildning och personlig utveckling i form av internutbildningar vilket väcker goda 
förhållanden och engagemang. 

Genom samarbetet över Nordens gränser är Peab en naturlig medarbetare för sina kunder. De 
är handlingskraftiga, innovativa och nyskapande, vilket krävs i deras roll som arbetsgivare 
nummer ett i Norden.   

PEAB-skolan och Akademin 

För att säkerställa god återväxt i hantverkarledet har Peab sedan 2006 egna gymnasiala bygg- 
och anläggningsutbildningar i skolor som ligger i Ängelholm, Malmö, Solna och Upplands 
Väsby. Förutom den nationella bygg- och anläggningsutbildningen finns även 
introduktionsutbildningar att söka för de elever som inte har behörighet att söka till 
gymnasium. Under utbildningen får eleverna ha praktik på någon av Peabs arbetsplatser. På 
skolorna är utbildningen upplagd individuellt så varje elev arbetar i sin egen takt med stöd 
från läraren. Sedan 2010 finns även en akademi i Ängelholm för fortbildning av tjänstemän. 
[8]  
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4. Analys 
Här presenteras den information som framkommit från enkätsvar och intervjuer. Jag har valt 
att inte ta med alla kommentarer då det skulle ta för mycket plats. Bland annat har snarlika 
kommentarer plockats bort. Vissa av kommentarerna från studenterna har skalats ner för att få 
ett så konkret svar som möjligt. Alla enkät- och intervjufrågor samt kommentarer i sin helhet 
finns med som bilagor. För att underlätta i de fall jag kommenterat ett specifikt svar skriver 
jag han, trots att det även kan vara en hon. 

4.1 Sammanställning av enkätsvar från studenter 
Av de studenter som fått enkät tilldelad på de båda skolorna har 92 procent (23 elever) på 
KTH samt 81 procent (25 elever) på Nackademin valt att svara. Den absolut största delen av 
studenterna är under 28 år. På KTH är den största andelen studenter under 24 år och på 
Nackademin är de flesta mellan 24 – 27 år (se diagram nedan). 

 

 

Diagram 4.1. Åldersfördelning. Till vänster KTH, till höger Nackademin. 

 

4.1.1 Innan studierna 
 

Tidigare erfarenheter 

43 procent av studenterna på KTH har tidigare kunskaper från byggbranschen. Av dessa har 
40 procent mindre än ett års, och 30 procent mer än tre års kännedom inom området. När det 
gäller övrig arbetslivserfarenhet är det 96 procent som har det och 45 procent av dessa har 
mer än tre års erfarenhet. På Nackademin har 40 procent av studenterna arbetat i 
byggbranschen tidigare, varav 20 procent med mindre än ett års, och 30 procent mer än tre års 
erfarenhet. 80 procent av studenterna på Nackademin har övrig arbetslivserfarenhet och 55 
procent av dessa i mer än tre år. 

39% 

30% 

9% 

22% 

< 24

24 - 27

28 - 35

> 35

40% 

44% 

8% 

8% 

< 24

24 - 27

28 - 35

> 35
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Val av utbildning 

Svaren på frågan varför de valt denna utbildning gav, inte helt oväntat, många olika 
förklaringar även om det i 61 procent av fallen på KTH handlade om ett intresse för 
byggbranschen. På Nackademin är det 24 procent som nämner att byggbranschen är ett 
intresse. 36 procent på Nackademin säger att anledningen till att de valt utbildningen är för att 
den är kort och/eller för att den ger jobb. Nedan ser du utvalda kommentarer som framkommit 
angående varför studenterna ville läsa just den utbildning de valt.  

 

Nackademin 

٥Bygga, planera, rita 

٥För att den verkade bra och intressant 

٥Stor jobbmöjlighet, kort tid 

٥Två år, praktiken, trodde jag skulle få en bred 
platta med kunskap av den djupare sorten 

٥Jag har stort intresse för bygg 

٥Möjlighet att påbörja den utan särskilda 
förkunskapskrav, samt lockande att den var 
tvåårig eftersom jag är lite äldre 

٥LIA, stora jobbchanser 

٥Mycket praktik 

٥Lät intressant och även att man ville testa något 
nytt 

٥Nära kontakt med näringslivet 

٥Lagom längd (två år), praktiken, andel som får 
jobb efter avslut är högt 

 

KTH 

٥En dröm 

٥För att jag gillar att jobba i projektform och se 
saker växa fram 

٥Ville läsa tekniskt 

٥För jag visste att jag ville jobba i 
byggbranschen 

٥Ville plugga vidare då jag inte ville vara 
snickare hela livet. Då var byggingenjör ett 
naturligt val 

٥Intresserad av byggande, speciellt i trä 

٥Bra framtidsutsikter inom bygg 

٥Passar som vidareutveckling 

٥Ville gå på KTH (bra varumärke). Tyckte 
byggteknik lät intressant, en praktisk bransch 

٥Intresse för byggledning och byggen generellt 
och kom inte in på samhällsbyggnad 

 

 

 

Information om utbildningar 

På KTH anser 70 procent att de fått bra information om utbildningen innan de sökte till den 
och på Nackademin är den siffran 76 procent.  

När det gäller önskemål om mer information beträffande eftergymnasiala utbildningar är det 
endast 17 procent från KTH som ville ha det. Vad de önskade var bättre studievägledare, 
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mässor, event och att det skulle vara bra om KTH kom till gymnasiet och presenterade 
utbildningar. På Nackademin är det 40 procent av studenterna som önskat att det funnits mer 
information om eftergymnasiala utbildningar. De hade velat ha tydligare krav om innehåll, 
mässor, informationsbrev som skickas hem, möjlighet att besöka företag och att företag ska 
besöka skolorna. Dessutom nämnde en person att de på byggprogrammet rekommenderat 
eleverna att inte läsa vidare. En annan person som också läst byggprogrammet tyckte att 
informationen där angående eftergymnasiala utbildningar varit dålig. Det var även en person 
som sa att han känner till att det finns mässor men inte vet när, var, hur. 

 

4.1.2 Under utbildningen 
 

Praktik 

Ungefär hälften av studenterna, 52 procent, på KTH, har haft praktik eller sommarjobb under 
studietiden. Eftersom praktik inte ingår i utbildningen har studenterna själva tagit kontakt med 
företag. Deras arbetsuppgifter har varit: 

▪ Planering 
▪ Arbetsledning 
▪ Utsättning/Mätteknik 

▪ Förfrågningsunderlag 
▪ Löneadministration 
▪ Snickare 

▪ Arbetsledare 
▪ Administration  
 

 

Alla på Nackademin har haft praktik under studietiden. Praktiken ingår i utbildningen och de 
flesta studenterna, 72 procent, har själva ordnat med dessa jobb. Arbetsuppgifterna har varit: 

▪ Villarenovering 
▪ Projektör/CAD 
▪ Administration 
▪ Utsättning  

▪ Arbetsledare/Biträdande 
arbetsledare 
▪ Arkitektkontor/ 
Arkitektassistent 
▪ Arbetsledning  

▪ Snickare 
▪ Projektledning  
▪ Kalkylering  
▪ Arkitekt/byggkonsult 

 

Av de som haft praktik under utbildningen på KTH är 67 procent nöjda med kommentarer 
som grymma handledare, bra att få en inblick i branschen, bra omhändertagande, bra att se en 
arbetsplats/olika roller/alla maskiner/material/lära sig olika begrepp/gå på möten, bra 
erfarenhet/utmaningar, lärorikt. Åtta procent var inte nöjda med praktiken med förklaringen 
att handledarna varit oengagerade. De övriga 25 procenten har svarat både ja och nej på 
frågan varav en har lämnat en kommentar om att det första sommaren varit dåligt då studenten 
i fråga endast fått jobba som ”gubbe”. Den andra sommaren var mycket lärorik och 
handledningen var bra.  

På Nackademin är 88 procent nöjda med praktiken. Kommentarerna lyder, knöt kontakter och 
fick jobb, tillämpa teorierna man har fått från skolan i praktiken, livserfarenhet, fick testa på 
mycket och fick även se hur allt går till på riktigt, engagerade kollegor som lät mig lära och 
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lärde ut på ett bra sätt, mycket kunskapsinhämtning, få chansen att visa upp sig, kom in bra i 
gruppen, fick förtroende, lärorikt att se hur det fungerar ute på plats vad jag kan arbeta med 
när jag blir klar, man har lärt sig mycket under praktiken och man fick se och känna på 
verktyg och material. En person har svarat både ja och nej på frågan och lämnat kommentaren 
att de var dåligt förberedda på vilka arbetsuppgifter han skulle få. Andra kommentarer som 
framkommit om vad som var mindre bra är att det är dåligt är att man inte får betalt och att 
det är långa dagar – övertid.  

 

Kvalitet på utbildningen 

Denna fråga, gällande kvaliteten på utbildningen, visar att uppfattningen om kurser och 
föreläsare varit väldigt varierande. Här bör vi dock vara medvetna om att vissa av svaren kan 
vara felaktiga. När jag jämfört svar med kommentarer har jag funnit att de inte alltid stämmer 
överens. Troligtvis har en hög siffra kopplats ihop med ett bra betyg utan att den som svarat 
läst den egentliga betydelsen.  För ett fåtal svar är felmarkeringen uppenbar men för de som 
valt att inte kommentera sitt svar är det svårt att veta om svaren är korrekta eller inte. 
Dessutom finns det personer som betygsatt enskild kurs eller föreläsare i stället för att ge ett 
genomsnittligt betyg för hela utbildningstiden. Självklart ger även detta en felaktig bild i 
slutändan. I detta område hade enkäten behövt vara tydligare formulerad. Nedan visas 
studenternas betygssättning från KTH, samt kommentarer till dessa i tabellform. 

 

Diagram 4.2. Studenternas omdöme om kurser och föreläsare för programmet Byggteknik 
och design på KTH, Haninge  
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Kurser 
 

 
Föreläsare 

Betyg 1:  ▪ Speciell kurs nämnd 
Betyg 2: ▪ Mestadels bra  

▪ Bra kurser, dock mycket teoretiskt, 
mycket räkning. Blanda in mer praktiskt, 
studiebesök 

▪ Stor variation. Många externa som 
kommer in endast för delmoment har inte 
hållit måttet  
▪ Mestadels bra  
▪ Många mycket bra men andra mycket 
dåliga 

Betyg 3: ▪ Mycket som är utfyllnad  
▪ Kurserna har för lite 
verklighetsanknytning. Kurser med olika 
delområden har resulterat i fiasko då man 
försökt få in för många områden inom 
samma kurs. Man får inte ut något genom 
att kunna lite om tre saker i stället för bra 
om ett 
▪ För lite anknytning till verkligheten 
▪ Varierande kvalitet, kursens namna har 
inte stämt med innehåll, kurser ändras ofta  
▪ Konstruktionskurser bra, vissa katastrof 
▪ Generellt bra men med vissa undantag 
både vad gäller kvaliteten och relevansen 
för utbildningen (moment i kurser) 
▪ Varierande, allt från jättebra till uselt 

▪ Varierande, några engagerande och 
motiverande andra raka motsatsen 
▪ Vissa kanon, vissa kunniga men 
ostrukturerade  
▪ De flesta lärare har varit bra 
▪ Varierande, allt från jättebra till uselt 

Betyg 4: ▪ Alla kurser innehåller samma grejer, lite 
här och lite där 
▪ För många dåliga kurser med onödigt/fel 
innehåll 
▪ Väldigt många "onödiga" kurser. Stor 
skillnad i svårighetsgrad 

▪ Oftast mycket bra 
▪ Många dåliga pedagoger 

Betyg 5: ▪ Mycket bra kurser även fast vissa kändes 
lite orelevanta 
▪ En speciell kurs och föreläsare får kritik 
= dålig kurs 

▪ Vissa föreläsare ska ej hålla i 
föreläsningar då de saknar kunskap inom 
pedagogik 

Betyg 6:   
Ej 
betygsatt: 

 ▪ Behöver föreläsare med bättre 
pedagogisk förmåga och praktik i 
utbildningen 

Tabell 4.1. Kommentarer till kurser och föreläsares omdömen på programmet Byggteknik och 
Design på KTH, Haninge 

 

Några av de övriga kommentarerna som framkommit från KTH angående utbildningen är 
dessa: 

٥ Informationen om programmet stämmer inte alltid överens med verkligheten. 
٥ Vissa lärare har krävt mycket projekt men de har inte kunnat visa hur man gör 
٥ I många kurser har spridningen på innehållet varit för stor och i många fall saknas större 
relevans för tänkt inriktning ex föreläsningar med över 100 sidors studiematerial för en fråga 
på en tentamen  
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٥ Mera studiebesök 
٥ Praktik 
٥ Kurserna har dålig koppling till verkligheten 
 

Nedan följer betygssättning och kommentarer angående kurser och föreläsare från 
Nackademin. Då samma enkät användes på både Nackademin och KTH kan även här finnas 
fel i betygsättningen. 

 

Diagram 4.3. Studenternas omdöme om kurser och föreläsare för programmet 
Byggnadsingenjör på Nackademin 
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Kurser 

 
Föreläsare 
 

Betyg 1:    
Betyg 2: ▪ Ojämn nivå men man fick tid att plugga 

själv 
▪ Bra kursämnen, täcker brett spektrum                    

▪ Kurs nämnd 
▪ Namn nämnt - har varit bra och tydlig i 
sin utbildning 
▪ Väldigt varierande kvalitet och 
engagemang 

Betyg 3: ▪ Bra kurser, men skolan har inte gjort det 
bästa av dem 
▪ Viss kurs nämnd                                                                          

▪ En del jätteduktiga, andra borde inte vara 
här 
▪ Väldigt varierande, men genomsnittet blir 
nog en trea 
▪ Blandade, vissa jättebra andra sämre 
▪ Konsulter är bra men de borde gå på en 
pedagogkurs  
▪ Somliga mycket dåliga lärare, blandning 
av mycket bra och helt värdelösa 
pedagoger 

Betyg 4: ▪ Väldigt varierande/ojämn. Vissa moment 
svåra, andra lätta, ingen röd tråd  
▪ Kurserna är ytliga. Man borde höja en 
liten aning  
▪ Mycket varierande nivå 

▪ Stor variation på lärarna ur pedagogisk 
synpunkt 
▪ Mycket varierande nivå 

Betyg 5: ▪ Låg nivå, ingen struktur, kunde inte lärt 
mig mer  
▪ Olika nivåer! ibland på tok för låg och 
ibland jättehög 
▪ Dålig intern kommunikation, omöjligt att 
påverka min studiesituation 

▪ Flera bra men många opedagogiska  
▪ Föreläsningar sker för sent i utbildningen 
▪ Vissa kurser har gått helt förlorade 
kunskapsmässigt på grund av föreläsare 
som inte levererar, att dessa fått fortsätta 
trots att detta påpekats är det som drar ner 
betyget kraftigt, vissa föreläsare är 
naturligtvis fantastiska 
▪ Vissa bra, ibland katastrof 

Betyg 6: ▪ Låg. Läste svårare grejer på gymnasiet . 
Påstås vara eftergymnasial??? 

▪ Dåliga lärare som inte vet vad de 
redovisar 

Tabell 4.2. Kommentarer till kurser och föreläsares omdömen på programmet 
Byggnadsingenjör på Nackademin 

 

Övriga kommentarer från Nackademin: 

٥ Saknar kanske kurs inom 3D-CAD och BIM-system 
٥ För lite byggteknik 
٥ För mycket anläggningskunskap 
٥ LIA är en mycket bra del av utbildningen 
٥ Datakunskap, mer ledarskap 
٥ Saknats: Organisation i utbildningen 
٥ Behövs mer materiallära 
٥ Kurser ska ligga bättre i fas med praktik och projektarbete 
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Kontakt med företag 

61 procent på KTH och 44 procent från Nackademin anser att de vet för lite om 
arbetsmöjligheter och tänkbara befattningar efter studietiden. 61 procent från KTH menar 
också att kontakten med företag varit dålig under utbildningen medan denna siffra är 20 
procent från Nackademin (en person från Nackademin har valt att inte svara på frågan). 

Hela 78 procent från KTH önskar att det funnits mer kontakt med företagen under studietiden 
och i de flesta fall handlar det om fler studiebesök. Se nedan för de mest nämnda önskemålen 
från de som vill ha mer kontakt (procentsumman i cirkeltabellerna kan bli högre än 1,0 
beroende på att en person kan ge mer än ett förslag). 

Diagram 4.4. De mest nämnda förslagen, från KTH, på vad som saknats i kontakt med 
företag under utbildningstiden. 

 

Övriga önskemål som också nämnts är: 

▪ Event 
▪ Mer daglig kontakt för att bättre kunna förstå vad yrket innebär 
▪ Besök på företag med koppling till kurser så att man får en inblick i de olika arbetsroller 
som kan tänkas finnas till ämnen 
▪ Externa föreläsningar 
▪ Företagspresentationer 
▪ Reklam från företag 
▪ Besök från företag med föreläsningar om arbetslivet 
▪ Flera studiebesök i mindre grupper 
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Trots att praktik ingår i utbildningen på Nackademin vill 44 procent av studenterna ha mer 
kontakt med företag och fler studiebesök är det största önskemålet även här.  

 

Diagram 4.5. De mest nämnda förslagen, från Nackademin, på vad som saknats i kontakt med 
företag under utbildningstiden. 

 

Rätt utbildning 

I stort sett alla på KTH tycker att de valt rätt utbildning. Endast en person säger sig ha valt fel. 
Denna person skulle inte heller rekommendera någon annan att läsa utbildningen med 
motivationen ”Tyvärr vet få som jag träffat vad det är för utbildning, skulle rekommendera en 
utbildning som är mer ”erkänd”. Ytterligare en person har valt att inte svara på frågan om han 
skulle rekommendera utbildningen till andra med kommentaren ”Vet inte, som sagt både bra 
och dåligt”. Övriga personer, 91 procent, skulle rekommendera utbildningen till andra, dock 
med varierande kommentarer: 

▪ Delvis, har sina för- och nackdelar 
▪ Leder förhoppningsvis till ett intressant yrke 
▪ Ger en bra grund, man kan jobba inom många tekniska områden, både entreprenör, projektör 
(konsult), beställare 
▪ Bra utbildning. Dock dålig administration i skolan 
▪ Bra att läsa på KTH, välkänt varumärke. Räcker att läsa tre år, man lär sig mycket när man 
börjar jobba 
▪ Bra grundläggande utbildning. Saknar dock mycket praktiskt 
▪ Kort utbildning med möjlighet för vidare studier 
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På Nackademin tycker 88 procent att de valt rätt utbildning och 76 procent skulle 
rekommendera den till andra med följande åsikter: 

▪ Absolut! Man får jobb, bygg är kul, man får klura själv på lösningar 
▪ Både ja och nej, nivån måste höjas men tror det finns potential 
▪ För att sannolikheten till jobb är mycket stor, praktikperioder är skitbra 
▪ Lagom nivå 
▪ Jag rekommenderar alla med yrkesbakgrund som har yrkeserfarenhet 
▪ Utbildningen rekommenderas som en utmärkt trampolin till en helt ny bransch, inbillar mig 
dock att kunskapsinhämtningen är större på KTH 
▪ Man får jobb och bra kontakter samt en titel, man Nackademin måste satsa mer på 
utbildningen 
▪ Den som vill ha jobb direkt efter utbildningen är denna utbildning ok 
 

16 procent på Nackademin skulle inte rekommendera utbildningen till andra med 
motivationerna ostrukturerat, låg nivå, rörigt, skolan behöver förbättras så man får ut mer av 
att gå den, ojämn nivå, dålig planering, skolan tar inte tillräckligt ansvar men är nog på väg åt 
rätt håll. Åtta procent har svarat ja och nej med kommentarerna, som den varit under min tid 
är det tveksamt, men det sker ständigt förändringar så kanske, bra kontakt med företag för 
eventuellt jobb. 

 

4.1.3 Efter utbildningen 
 

Tabellen nedan visar hur redo studenterna känner sig för att börja arbeta.  

Diagram 4.6. Hur redo studenterna känner sig för att ge sig ut i arbetslivet 
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Kommentarer från studenterna gällande ifall de känner sig osäkra på att ge sig ut i arbetslivet, 
kopplade till diagrammet ovan: 

 
 
KTH 
 

 
Nackademin 

6 
 
▪ Har redan arbetat 17 år 
 

 

5 
 
▪ Mer kunskap om olika företag, olika roller 
 

 

4 

 
▪ Det blir väl att sätta sig in i arbetslivet när 
man kommer ut på arbetsplatsen 
 

 
▪ Jag vet inte riktigt vad jag förväntas ”kunna” 
som byggnadsingenjör 
▪ Mer konstruktionsutbildning 
▪ Arbetslivserfarenhet inom bygg, tid att 
fördjupa sig 
 

3 

 
▪ Det är mest mig själv, att jag känner mig så 
ny på detta 
▪ Den praktiska biten 
▪ Byggteknisk praktik, mer 
projektledningskurser 
▪ Erfarenhet 
 

 
▪ Relevans i utbildningen 
 

2 
 
▪ Erfarenhet 
 

 
▪ Utbildning med relevans  
 

1  
 

 
▪ Byggteknikkunskap, känner inte att jag kan 
kalla mig byggingenjör  
 

Tabell 4.3. Kommentarer till diagram 4.6. 

 

Första arbetet 

Vid frågan om vad de på KTH vill att det första arbetet ska vara, blev svaren: 

٥Inom produktion  
٥Gärna utsättare eller planering 
٥Övergripande, så att man lär sig viktiga baskunskaper ordentligt som till exempel ritningar 
٥Arbetsledare  
٥Verksamhetsutvecklare, projektledare eller produktionschef 
٥Entreprenadingenjör/kalkyl 
٥VD 
 
87 procent av de svarande från KTH kan tänka sig att jobba som arbetsledare men det är bara 
43 procent som nämner det som sitt första val. 
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På Nackademin vill de att första jobbet ska vara: 

٥En plattform där jag kan lära mig mycket och arbeta mig upp från  
٥Arkitektassistent 
٥Jag har redan fått jobb som utsättare men det var väl egentligen inte ”drömmen” 
٥Arbetsledare  
٥Bra betalt, strukturerat 
٥Rita mer CAD, gå på byggmöten 
٥Ett där jag får bra perspektiv av hela byggprocessen. Kontor + ute på byggarbetsplats 
٥Entreprenadingenjör  
٥Projektör/projektledare 
٥Ute i produktionen 

84 procent på Nackademin kan tänka sig en tjänst som arbetsledare och det är 40 procent som 
nämner den befattning i första hand.  

 

En arbetsledares arbetsuppgifter 

Trots att så många kan tänka sig att jobba som arbetsledare efter avslutat utbildning är det inte 
alla av dem som vet vad det innebär. Enligt studenterna på KTH har en arbetsledare nedan 
beskrivna arbetsuppgifter. I tabellen syns de arbetsuppgifter som nämnts av flest elever. 

 

Diagram 4.7. Arbetsledarens arbetsuppgifter, enligt KTH, Haninge
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Och det här är vad de på Nackademin säger att en arbetsledare har för arbetsuppgifter: 

 

Diagram 4.8. Arbetsledarens arbetsuppgifter, enligt Nackademin 
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Framtida arbetsbefattningar 

På frågan om vad studenterna önskar arbeta med i framtiden har de haft möjlighet att välja 
mer än en tjänst. Att jobba som projektledare är något som de, både på KTH (48 procent) och 
Nackademin (72 procent), har som största önskemål. Den näst mest önskade 
arbetsbefattningen för framtiden är på Nackademin platschef, med 48 procent, tätt följt av 
arbetsledare, med 44 procent. På KTH står annan befattning, med 35 procent, som andra val 
och platschef, 30 procent, som tredje alternativ.  

Diagram 4.9. Tänkbara jobb i framtiden för de som studerar på KTH och Nackademin 

 

De som kryssat för annan befattning på KTH har lämnat följande förklaring: Driva eget, VD, 
planeringsingenjör, projektingenjör, ingenjör, projektchef, svårt att säga eftersom jag inte vet 
vad de föreslagna befattningarna innebär, öppen för förslag. 

Andra befattningar som nämnts på Nackademin: CAD-ritare, entreprenadingenjör, projektör, 
arkitekt, mäklare, vet ej befattning men vill jobba med miljöteknik inom byggbranschen, finns 
otroliga möjligheter. 

Om man ser på vad studenterna har för drömjobb så är det positivt att se att de flesta har sitt 
drömjobb inom byggbranschen (se nästa sida).  
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KTH 

٥ Stort bygge i Dubai/Asien 
٥ Stridspilot 
٥ Platschef 
٥ Att få vara med från start och planera ett 
infrastrukturprojekt 
٥ Egen företagare byggbolag 
٥ VD 
٥ Projektchef 
٥ Leda och driva intressanta projekt 
٥ Utveckla grupper som leder till effektiva 
byggen 
٥ Utveckla samhällen, planera och bygga 
٥ Projektledare för ett större bygge 
٥ Något där jag kan utveckla(s), leda och 
inspirera(s) 
٥ Ett utvecklande jobb där både jag och 
arbetsgivaren finner nytta i det jag gör 
٥ Jobba med många människor 
 
 

Nackademin 
 
٥ Stora byggen/organisationer med många 
arbetsmöjligheter 
٥ Köpa och sälja fastigheter 
٥ Få rita och skapa, hantera ritningar och 
idéer, sälja och förbättra 
bostäder/fastigheter 
٥ Inredningsarkitekt 
٥ Radiopratare 
٥ CAD-konsult 
٥ Att ha stort ansvar inom produktion 
٥ Involverad i större samhällsprojekt med 
miljöprofil liknande Norra Djurgårdsstaden 
och Swecos projekt i Kina 
٥ Projektchef 
٥ Egen företagare 
٥ Vet ej men mitt mål är att bli platschef 
٥ Projektledare i produktionsföretag 
٥ Arkitekt 
٥ Internationell projektledare 

 

Viktigt i arbetslivet 

När man ser på vad studenterna tycker är viktigt i arbetslivet märks en tydlig prioritering. 
Utveckling är det absolut viktigaste men även trevliga arbetskollegor, pengar och frihet rankas 
högt. Tätt efter kommer ansvar och trivsel samt karriär och nytänkande. Vidareutbildning var 
viktigt för många som läst på Nackademin medan bara en person har nämnt det från KTH. (Se 
tabell nästa sida) 
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Diagram 4.10. Vad studenterna på KTH och Nackademin värderar högst i arbetslivet  

 

Sökta jobb 

När denna enkät delas ut bland studenter på KTH är det tio veckor kvar på terminen. Det är 
alltså hög tid att ha börjat söka jobb. Av de svarande på KTH är det 57 procent som sökt jobb. 
Antalet jobb de sökt varierar mellan ett och åtta stycken. Tjänsterna de sökt är: 

▪ Ingenjör 
▪ Planeringsingenjör 
▪ Projektör inom väg, gata, järnväg 
▪ Arbetsledare  
▪ Entreprenadingenjör  
▪ Inköpare 

▪ Verksamhetsutvecklare 
▪ Projektledarassistent 
▪ BIM-projektör 
▪ Projektingenjör 
▪ Biträdande projektledare 
▪ Traineetjänst 

 

På Nackademin är det 68 procent som sökt jobb, allt från ett till femton stycken. Tjänsterna de 
sökt är: 

▪ Mäklarassistent 
▪ Arkitektassistent 
▪ Fastighetsmäklarassistent 
▪ Arbetsledare  
▪ Snickare 
▪ CAD-ritare 

▪ Byggnadskontor 
▪ Projektledare 
▪ Entreprenadingenjör 
▪ Projektör 
▪ Utsättare  
▪ Bygglovshandläggare 
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Prioriterade arbetsgivare 

När jag bad studenterna rangordna företag, vilka de kunde tänka sig att jobba för, blev 
resultatet följande för KTH. Antal betyder det antal elever som valt företaget på just den 
platsen. 

 

  
Företag 
 

 
Antal 

 
Kommentar 

Prio 1 Skanska 5 ▪ Mycket bra praktik 
▪ Tryggt med stor arbetsgivare, 
karriärmöjligheter 
▪ Haft praktik, varit med i Skanska P3 
▪ Verkar som stort och bra företag 

Peab 4 ▪ Tidigare kontakt 
▪ Har god kontakt med PEAB och de står 
för och arbetar med det jag är intresserad 
av 
▪ Stora 
▪ Vet att de finns där jag vill bo 

JM 3 ▪ Gillar deras tänk  
▪ Haft kontakt med dem, känner folk 
som jobbar där samt att det verkar vara 
ett bra företag  
▪ Skriver ex-jobbet där, fått en bra bild 
av dem 

Strategia 1 ▪ Liten men bra projektledningsfirma 
(JM, Skanska, PEAB) 1  
Självklart alla stora företag som brukar 
vara på arbetsmarknadsdagarna men 
även mindre företag – öppen för förslag 

1 ▪I stora företag finns stora 
utvecklingsmöjligheter 

Vilket företag som helst med tydlig 
vision, bra värderingar, produkter/ 
tjänster som jag kan känna för, ”etiska” 
företag/produkter 

1  

    
Prio 2 Peab 3 ▪ Bra intryck 

▪ Haft praktik, fått bra intryck 
Skanska 2 ▪ Vet att de finns där jag vill bo 

▪ Stora 
NCC 2 ▪ Tryggt med stor arbetsgivare, 

karriärmöjligheter 
JM 1 ▪ Verkar intressant 
Statens fastighetsverk 1 ▪ Jag är intresserad av byggnader som är 

över 100 år, värnar om kulturarv 
Jernhusen 1 ▪ Gör examensarbete där och de har så 

roliga projekt 
Erfator 1 ▪ Medelstor projekt-/byggledningsfirma 
Sweco 1 ▪ Projektledning låter intressant 
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Prio 3 NCC 4 ▪ Gillar deras tänk 
▪ Stora 
▪ Vet att de finns där jag vill bo 

Peab 2 ▪ Tryggt med stor arbetsgivare, 
karriärmöjligheter 

Skanska 1 ▪ Stort företag med möjlighet att klättra 
Forsen 1 ▪ Har kontaktat mig 
JM 1 ▪ Mycket jobb (olika) 
Ramböll 1 ▪ Var på studentevent, fick bra intryck 

    
Prio 4 Sweco 2 ▪ Hört mycket bra, stort företag (känns 

tryggt, möjlighet att växa) 
▪ Tryggt med stor arbetsgivare, 
karriärmöjligheter 

Skanska 1 ▪ Gillar deras tänk 
BTH Bygg 1  
Grontmij 1  
Boetten 1  
Trafikverket 1 ▪ Arbetar med intressanta projekt och på 

ett spännande sätt 
    
Prio 5 WSD 1 ▪ Tryggt med stor arbetsgivare, 

karriärmöjligheter 
 Kadesjös 1 ▪ Trevligt litet projekteringsföretag i 

Västerås 
 Byggpartner 1  
 Peab 1  
 NCC 1  
 Sweco 1  
Tabell 4.4. KTH:s studenters prioriterade arbetsgivare 

 

Om man ser på Nackademin och hur de har prioriterat företagen ser det ut så här: 

  
Företag 
 

 
Antal 

 
Kommentar 

Prio 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JM 5 ▪ Hade LIA hos dem, gillar företaget 
▪ Hade LIA där, trivdes bra, de tror 
på mig  
▪ Har fått jobb där 
▪ Praktikplats                                    

Skanska 3 ▪ Globalt 
▪ De har en internationell närvaro 
och kollegor, har möjlighet till att 
jobba utomlands 
▪ Har redan fått jobb                                                              

Peab 2 ▪ Fått bra intryck, erbjuder det jag 
brinner för 
▪ Jag hade min praktik där                    
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forts. 
Prio 1 

NCC 2 ▪ Har praktiserat där 
▪ Bra uppfattning av företaget 

HMB 1 ▪ Praktik där 
Järntorget Bygg AB 1 ▪ Har fått jobb här redan, intressant 

företag på god frammarsch, bra 
förutsättningar för framtiden 

VIDA 1 ▪ Haft praktik och jobbar extra där 
Erik Olsson fastighetsmäklare 1 ▪ Bra omdöme 
BOL Entreprenad 1 ▪ Har jobbat där, kommer jobba där 
Kungsfiskarn 1   
Reomti Bygg 1 ▪ Trivs på företaget och har jobbat 

där under sommar och praktik 
Berg Arkitekter 1 ▪ Få rita på ett känt arkitektkontor 

    
Prio 2 PEAB 3 ▪ Praktik 

▪ Tror att man har en större möjlighet att 
utvecklas i de större företagen 
▪ Stort företag, goda erfarenheter från 
folk man pratat med därifrån 

NCC  2 ▪ Tror att man har en större möjlighet att 
utvecklas i de större företagen                      

JM 2 ▪ Bra organisation  
▪ Bostadsproduktion 

Skanska 1 ▪ Internationellt 
Notar bostad 1 ▪ Bra organisation 
Mäklarringen 1 ▪ Kontakter 
ELU Konsult 1 ▪ CAD-ritare, intressant och stort 

företag 
Örebro bostäder 1 ▪ Har lite kontakt med dem 
Reomit Bygg AB 1 ▪ Känner folk där som trivs 
Metrolit AB 1 ▪ Jag har haft tidigare kontakt med 

dem 
Arkitektkontor 1   
SWECO 1 ▪ Intressanta projekt med 

miljöinriktning, sett på internet och 
på reklamskyltar 

    
Prio 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCC 2 ▪ Har gjort praktik här 
▪ En vän jobbar där och trivs bra i 
företaget 

PEAB 2 ▪ Stora, trevliga 
Bygganalys 1 ▪ Trevliga 
JM 1 ▪ Tror att man har en större möjlighet 

att utvecklas i de större företagen 
Skanska 1 ▪ Har jobbat tillsammans med dem 

under min praktik 
746 Bygg & El 1 ▪ Trevlig personal 
M3 Bygg och installation 1    
Diverse fastighetsmäklarfirmor 1   
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forts. 
Prio 3 

Victor Hansson 1 ▪ Känner folk där som trivs 
Svensk fastighetsförmedling 1 ▪ Kontakter 
WSP 1 ▪ För att få möjlighet för 

internationellt arbete 
    
Prio 4 JM 2 ▪ Traineeprogram 

▪ Har gjort praktik här 
 Einar Matsson AB 2 ▪ Tror att man har en större möjlighet 

att utvecklas i de större företagen 
▪ Känner folk där som trivs 

 Skanska 1   
 NCC 1   
 ByggR1 1 ▪ Såg en reklamskylt 
 Husman Hagberg 1  
    
Prio 5 BTH Bygg 1  
 HifAB 1 ▪ Projektledare utveckling 
 BLT 1   
 Skanska 1 ▪ Jag har en vän som jobbar där 
 Arkitektkontor 1  
Tabell 4.5. Nackademins studenters prioriterade arbetsgivare 

 

Löner och arbetslivserfarenhet 

När det gäller lönefrågan varierar svaren mycket. I tabellen nedan visas lägsta och hösta 
angivna svar i kronor för de båda skolorna. 

 

 Vad tror du 
ingångslönen 
ligger på för en 
nyutexaminerad 
högskoleingenjör 
utan erfarenhet? 

Hur mycket tror 
du att du kommer 
att få i 
ingångslön? 
 

Hur mycket 
tycker du är 
rimligt att du får i 
ingångslön? 
 

Hur mycket 
tycker du är 
realistiskt att du 
tjänar efter 5 år? 
 

 
KTH 
 

 
22 000 – 27 000 

 
20 000 – 32 000 

 
23 000 – 32 000 

 
26 000 – 50 000 

 
Nackademin 
 

 
20 000 – 25 000 

 
15 000 – 29 000 

 
15 000 – 30 000 

 
25 000 – 45 000 

Tabell 4.6. Svar på lönefrågor från studenterna på KTH och Nackademin 

 

Den person på KTH som tror att han får en ingångslön på 20 000 kronor tycker att han borde 
få 23 000 kronor med motivationen - ”För att alla (i princip) borde få samma”. Den person 
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som både tror och tycker att ingångslönen kommer vara 32 000 kronor motiverar svaret med 
”Lagom mycket för sannolik tjänst”.  

På Nackademin motiverar personen som tycker och tror sig få 15 000 kr i ingångslön med 
”Har utbildning och arbetslivserfarenhet men är ung och ”ny” på marknaden”. Personen som 
tycker han är värd 30 000 i ingångslön säger att det är ”för att jag har tidigare yrkeserfarenhet 
i branschen”. Denne person hade vid ifyllandet av enkäten redan fått anställning och en lön på 
27 000 kronor. För alla svar, se bilaga lönesammanställningar. 

 

4.2 Sammanställning av enkäter arbetsledare 

4.2.1 Innan studierna 
Arbetsledarna som svarat på enkäten har haft denna befattning i högst tre år och jobbar på 
Peab i någon av regionerna hus 1, hus 3, Södertälje, Kungsfiskaren eller anläggning. De 
kommer från åtta olika skolor. Denna analys gäller alltså inte bara tidigare studenter från KTH 
i Haninge eller Nackademin. Arbetsledarna har en studietid innan denna tjänst på mellan två 
till 4.5 år. Informationen de fick om utbildningarna innan de sökte till dem tyckte de var allt 
från ”gedigna reklamkampanjer” till att ”det saknades lite information…”. Över lag anser de 
flesta, 86 procent, att informationen varit bra.  

 

Tidigare erfarenheter och val av utbildning 

Av arbetsledarna är det 32 procent som har tidigare kunskaper från byggbranschen varav 29 
procent av dessa har mindre än ett års erfarenheter. Det är 14 procent som tidigare arbetat i 
branschen mer än 3 år. 86 procent har annan arbetslivserfarenhet sedan tidigare. 

 

Anledningen till att arbetsledarna valde den utbildning de läst berodde på:  

٥ Den korta utbildningstiden då jag ville ut snabbt i branschen 
٥ Den passade mig. Blandning mellan teknik och utformning 
٥ Byggbranschen var på uppgång och jag tyckte att det verkade intressant att ha ett arbete som 
är fast förankrat med något fysiskt 
٥ Informationen om vad man kunde arbeta med efter utbildningen lockade 
٥ För att det var en så stor del praktik  
٥ Jag var intresserad av en teknisk utbildning  
٥ Jag har alltid haft ett intresse av byggande. Vara med och skapa något mer bestående.  
٥ Jag var alltid fascinerad över hur stora broar och byggnader byggdes och hade ett stort 
intresse för arkitektur. Intresset i att vilja påverka, se resultat och uppnå mål 
٥ Ville byta spår och skaffa mig en utbildning där man fick jobb 
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41 procent av arbetsledarna önskade att det funnits mer information om eftergymnasiala 
utbildningar. Nedan följer önskemål och kommentarer angående detta. 

٥ Exempelvis bjuda in företag till skolan 
٥ Besök på olika skolor, föredrag om de olika programmen, mässor 
٥ Kanske mer besök från universitetets institutioner om utbildningar men även från företag 
om vilka arbeten de har att erbjuda samt de vanliga utbildningskraven för dessa 
٥ Mässor, föreläsningar, informationsbroschyrer 
٥ Besök från företag, mässor och vad man kunde söka för typ av utbildningar på sin 
gymnasieutbildning. Mer fokus på yrkesval redan när man ska välja gymnasiet. 
 

4.2.2 Under utbildningen 
Praktik 

86 procent av de tillfrågade arbetsledarna hade praktik under sin utbildning. För 63 procent av 
dessa ingick praktiken i utbildningen och 79 procent hade sin praktik på Peab. 
Arbetsuppgifter de hade under praktikperioden var: 

▪ (Biträdande) arbetsledare 
▪ Arkitektkontor 
▪ Hantverkare 
▪ Arbetsledning 

▪ Utsättning 
▪ Projektering 
▪ Assisterade platschefen 
▪ Samordningsansvarig 

▪ Broreparationer, 
grundläggning 
▪ Anläggningsjobb 

 

Alla som haft praktik var nöjda med den och de lämnade följande kommentarer om vad som 
varit bra och dåligt. 

٥ Omsätta teori i praktik 
٥ Det som var bra var att jag fick en inblick i arbetet som jag kunde använda senare i 
utbildningen. Lärde mig mycket, hade roligt och det gav mig mersmak 
٥ Utsättningen var lärorik. Kul att få arbeta lite med kroppen 
٥ Att jag fick så stort ansvar. Det var häftigt att komma som praktikant och få ansvara för hela 
stommen på en etapp. Det gick mycket bra 
٥ Var kanske inte riktigt pedagogiskt som man hoppats på. Gick väldigt fort ibland och det 
förutsattes att man redan kunde det mesta 
٥ Jag fick en god relation med platsledningen samtidigt som jag fick en inblick i vad det 
innebar att jobba som arbetsledare 
٥ Jag hade en fantastisk handledare som jag lärde mig otroligt mycket av 
 

Kvalitet på utbildningen 

Eftersom det i enkäten till studenterna kunde bli missförstånd i betygsättningen av 
utbildningen gjorde jag en ändring i enkäten till arbetsledarna. Här är en hög siffra kopplad 
till ett positivt svar. När vi ser på vad arbetsledarna tyckte om kursernas innehåll, relevans och 
föreläsare under utbildningen visar det en mycket jämn spridning gällande relevans och 
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föreläsare. När det gäller kursinnehåll tippar svaren över till lite mer positivt. Resultatet visas 
i tabellen nedan och kommentarerna till betygssättningen följer. 

 

Diagram 4.11. Arbetsledares betygsättning av föreläsare samt kursers kvalitet och relevans 
under utbildningstiden. 

  
Kvalitet kursinnehåll 
 

Betyg 1:  
Betyg 2: ▪ Endast en kurs var riktigt bra 

▪ Jag saknade verkligen mycket i den undervisning skolan kunde erbjuda 
Betyg 3: ▪ Vissa kurser har hög kvalitet, andra har väldigt låg. Beror mycket på läraren  
Betyg 4: ▪ Vissa fall alldeles för lätt och skummande på ytan! 

▪ För ny utbildning med en del barnsjukdomar 
▪ Kvaliteten har varit varierande men över lag till det bättre 
▪ Varierande kvalitet på lärare. Men på det stora hela bra 
▪ Jag är överlag skeptisk till studier i klassrum 
▪ Skolorna får öppna plånboken och börja betala för lärarna 

Betyg 5: ▪ Svårt att generalisera, men överlag bra innehåll. Skulle önskat mer praktiska moment i 
de flesta kurser 
▪ De är i regel bra 
▪ Nu i efterhand så tycker man att kurserna var riktigt bra och viktiga för vårt yrke i 
dagsläget till exempel. Men får man ingen praktikmöjlighet får man aldrig någon chans 
att öka sina kunskaper och tillämpa dem i arbetslivet 
▪ Kurserna var utformade av företagen som sökte folk så det var väldigt bra  
▪ Kunde varit mer konkret just för anläggning 

Betyg 6: ▪ Kurserna uppfyllde vad de lovade på ett gott sätt 
Tabell 4.7. Kommentarer till betygsättning av kursers kvalitet. 
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Kursers relevans 

Betyg 1:  
Betyg 2: ▪ Det pratades mest om megaprojekt som inte alls är vardag över huvud taget i Sverige 
Betyg 3: ▪ Hade gärna haft mer kurser inriktade mot arbetslivet 

▪ Det är väldigt mycket teoretiskt som vi får lära oss i yrket som arbetsledare så är det ofta 
inte direkt relevant. Det logiska tänket man utvecklar är dock av stor nytta 
▪ Kurserna på inriktning produktion gav en någorlunda helhetssyn på produktion, tyvärr 
led det av att materialet var ofullständigt  
▪ Det var ganska få kurser som kändes som relevant i det dagliga arbetet inom produktion. 
Dock är de flesta bra att känna till 
▪ De är i regel bra 

Betyg 4: ▪ Vissa fall alldeles för lätt och skummande på ytan! 
▪ Vissa kurser har man absolut haft nytta av. Vissa har varit mindre relevanta som 
arbetsledare. Dock bra då man får en bred grund och på så vis ett större 
karriärsval/möjligheter efter utbildningen 
▪ Jag är överlag skeptisk till studier i klassrum 
▪ Det jag lärde mig i skolbänken ligger med i bakhuvudet i arbetslivet, branschspecifik 
utbildning ges av arbetsgivaren och så skall det vara tycker jag. I skolan lär man sig att 
lära, att tänka logiskt samt att ta eget ansvar, det ger en bred bas att stå på senare 
▪ Jag hade dock alldeles för mycket husanknytning 

Betyg 5: ▪ Eftersom att kurserna var utformade av arbetslivet så var det i allra högsta grad relevanta 
Betyg 6:  
Tabell 4.8. Kommentarer till betygsättning av kursers relevans. 

 

  
Föreläsare 

Betyg 1:  
Betyg 2: ▪ Endast ett fåtal bra föreläsare 

▪ Många av våra föreläsare hade ingen pedagogik, eller så hade de ingen 
arbetslivserfarenhet från byggbranschen 
▪ Att inte ha en röd tråd i det man ska presentera som lärare tycker jag är förkastligt 

Betyg 3: ▪ Vissa höll riktigt, riktigt hög klass… andra inte! 
▪ Vissa bra, andra orelevanta 
▪ Bästa föreläsaren var en extern föreläsare direkt från branschen. Övriga var mindre 
uppdaterade eller insatta i verkligheten 

Betyg 4: ▪ De flesta var bra, vissa mindre bra, vissa utomordentligt bra 
▪ En del var inga bra pedagoger och det hände att några inte hade bra koll på det de lärde 
ut 
▪ Föreläsarna hade överlag bra verklighetsuppfattning då det var inhyrda konsulter från 
branschen till största del. Dock var det många som kanske var lite vacklande i sin 
pedagogiska förmåga 
▪ Det var mestadels inhyrda konsulter och liknande från arbetslivet så de hade erfarenhet 
rent praktiskt också vilket var bra, nackdelen var att det inte alltid var så pedagogiskt 
▪ Man får vad man betalar för när det gäller lärare och föreläsare 
▪ Blandad kompott 

Betyg 5: ▪ Överlag bra men det fanns skräckexempel då saker och ting drogs ut på.  
▪ I regel väldigt bra eftersom de flesta har stor erfarenhet från arbetslivet och har många 
anekdoter att dela med sig av utöver sina ämneskunskaper. Inom de rent teoretiska 
ämnena var lärarna också bra 

Betyg 6:  
Tabell 4.9. Kommentarer till betygsättning av föreläsare på skolan under utbildningstiden. 
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Andra önskemål och kommentarer från arbetsledarna angående utbildningen: 

٥ Mer konstruktion och inriktning mot praktisk arbetsledning 
٥ Läsa fler bygginriktade kurser i tidigare skede än i dag 
٥ Flera kurser innehöll för mycket moment av utantillkunskap, som man glömmer så fort man 
går utanför tentasalen. För mycket allmänna kurser - för lite inriktningskurser 
٥ Något som jag saknade från skolan var ritningsläsning. Det var alldeles för lite 
٥ Studiebesök på en byggarbetsplats saknades 
٥ Mer praktiska moment vore önskvärt 
٥ För lite anläggningskurser och för mycket huskurser 
٥ Saknades praktik 
 

Kontakt med företag 

82 procent av arbetsledarna tyckte att informationen om arbetsmöjligheter och lämpliga 
befattningar efter examen var tillräcklig. 86 procent av de svarande fick kontakt med företag 
under utbildningen och alla tyckte att den kontakten var bra. Kontakten de dåvarande 
studenterna fick med företag var genom mässor, event, praktik, föreläsningar, 
företagsfrukostar, eget uppsökande, arbetsmarknadsdagar, LIA, egna kontakter, studiebesök 
och examensarbeten. Angående att kontakten varit bra kom med följande kommentarer: 

٥ Speciellt på mässorna var den bra. Man kunde prata en kort stund, få telefonnummer till 
relevanta personer att ta kontakt med senare 
٥ Väldigt positiv, trevlig och tillmötesgående 
٥ Man fick verkligen känslan av att företagen var intresserade av att få kontakt med mig som 
elev 
 

Trots att så många har haft kontakt med företag under utbildningen önskar 41 procent att de 
fått mer kontakt. För arbetsledarna liksom för dagens studenter är det mer studiebesök som 
värderas högt. Se nedan för den mest önskade kontakten. 

Diagram 4.12. Vad arbetsledarna önskade mer av i kontakt med företag under 
utbildningstiden 
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Hur de tillfrågade arbetsledarna kom i kontakt med Peab var i första hand genom praktik och 
arbetsmarknadsdagar, se nedan. 

Diagram 4. 13. Hur arbetsledarna kommit i kontakt med Peab 

 

Rätt utbildning 

Det är 86 procent av de svarande som känner att de valt rätt utbildning och en person valde att 
svara både ja och nej. 82 procent skulle rekommendera just den utbildning som de gått till 
andra. Även här har en person svarat både ja och nej med motiveringen ”Jag skulle 
rekommendera den för dem jag tror den lämpar sig för, det vill säga någon som är kompatibel 
med branschen och snabbt vill komma ut på arbetsmarknaden”. Ytterligare en person har valt 
att inte svara på frågan men kommenterar ”Skulle rekommendera en utbildning med praktik 
(KY) om personen vill jobba inom produktion. Om personen vill jobba som konsult skulle jag 
rekommendera min utbildning eller en 5-årig”. Övriga kommentarer som framkommit finns 
nedan. 

JA, jag skulle rekommendera utbildningen: 

▪ Det är en utbildning som ger en möjligheter men det är viktigt att man själv under tiden 
skaffar sig lite erfarenhet från branschen, det är alltför sällan man får en bra handledning när 
man kommer ut på arbetsplatserna 

▪ Den studerande får en väldigt god grund att stå på och det finns alla möjligheter att under 
studietiden inrikta sig mot ett arbete man eftersöker  

▪ Det är en snabb väg ut i arbetslivet. Jag tycker att man får med sig mycket av det man 
behöver. Det är väldigt bra med en så stor del praktik. Studierna känns ganska praktiskt 
anpassade 

▪ Men utbildningen är ej komplett… vilket kanske ingen är?! 
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▪ Det är en bred utbildning som ger en bra grund i det vidare arbetslivet. När man kommer ut 
får man ändå lära sig de saker man ska kunna där 

 

NEJ, jag skulle inte rekommendera utbildningen: 

▪ Som högskoleingenjör får man varken den teoretiska förståelsen eller den praktiska 
kunskapen. Det vill säga man kan inget av värde när man kommer ut och vill bli arbetsledare. 
Bättre då att läsa KY-utbildning och kunna lite praktiskt eller gå Civilingenjör och ha lite 
större arbetsmarknad 

▪ Jag anser inte att skolan levererar det de utlovar sig för att göra. Jag skulle rekommendera 
folk att plugga på en annan skola i stället 

 

4.2.3 Efter utbildningen 
Några av arbetsledarna kände sig mycket redo för att börja jobba efter avklarad utbildning, 
medan andra var mer osäkra. Se nedan för resultat och kommentarer över vad de tyckte 
saknades för en större trygghet i att ge sig ut i arbetslivet. 

Diagram 4.14. Hur redo arbetsledarna kände sig för att börja arbeta efter examen 
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6  
 

5  
 

4 

 
▪ Det kändes som om man bara rörde lite på ytan i vissa väsentliga aspekter 
▪ Övning, övning, övning 
▪ Praktisk erfarenhet 
▪ Man är alltid ny oavsett vilken bransch eller yrke 
 

3 

 
▪ Praktisk erfarenhet. Arbetsledningskurs vore en bra grej 
▪ Förståelse för arbetet, man började från noll och hade nästan ingen nytta från sin utbildning 
▪ Grundläggande kunskap i vad det är för komponenter man möter i ett anläggningsprojekt 
▪ Arbetserfarenhet. Läsa i skolan är inte alls samma som att jobba 
▪ Om det inte vore för att jag hade börjat jobba i byggbranschen innan examen hade jag satt en 
2:a. Mer utbildning hade behövts, överlag 
 

2 

 
▪ Det beror endast på min sommarpraktik. Utbildningen ger jag inte mycket för. Det jag tar 
med mig från utbildningen är en viss översyn av byggprocessen, samt halvdan teoretisk 
förståelse av diverse byggtekniska fenomen. På praktiken började jag förstå lite om hur 
produktion går till 
▪ Praktisk erfarenhet 
 

1  
 

Tabell 4.10. Kommentarer till diagram 4.14. 

 

I 77 procent av fallen var arbetsledare det som de tillfrågade i första hand sökte till som sitt 
första jobb. En person har valt att svara både ja och nej Kommentarerna lyder:  

JA, det var mitt första alternativ: 

٥ Fanns inget annat alternativ för tillfället 
٥ Det var det jag praktiserade som och insåg att jag ville jobba som 
٥ Det ger en bra bild av hur byggbranschen ser ut 
٥ Rollen som arbetsledare tilltalar mig. Det är en väldigt bred roll med många olika 
arbetsmoment. Man får röra sig mycket och jobba relativt praktiskt. Det är en väldigt social 
roll och det är många spännande möten med andra människor 
٥ Jag är helt säker på att det är väldigt nyttigt att ha varit ute och sett hur det praktiska arbetet 
går till alldeles oavsett vad man planerar göra resten av sitt arbetsliv. Fortsätter man inom 
produktionen känns det helt grundläggande och inom konsultbranschen allmänbildande 
 

NEJ, arbetsledare var inte mitt första alternativ: 

٥ Jag går ett traineeprogram och arbetsledning är ett steg i programmet. Det har aldrig varit ett 
mål att vara arbetsledare 
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٥ Började som utsättare 
٥ Sökte det mesta 
 

JA/NEJ: 

٥ Jag svarar båda för att jag visste inte riktigt vilken roll jag skulle ta på mig, tanken är nu att 
jag ska börja som utsättare för att sen utvecklas vidare till arbetsledare 
 

En arbetsledares arbetsuppgifter 

45 procent säger att de visste vad det innebar att jobba som arbetsledare när de gick in i den 
rollen och 55 procent visste delvis vad det innebar. De mest nämnda arbetsuppgifterna som 
arbetsledarna har finns i diagrammet nedan. 

Diagram 4.15. De mest nämnda arbetsuppgifterna arbetsledarna har 

 

Övriga nämnda arbetsuppgifter är: 

▪ Egenkontroller 
▪ Avstämning 
▪ Besiktningar 

▪ Få fram information 
▪ Kontakt med beställaren 
▪ Administrativa uppgifter 
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50 procent av arbetsledarna nämner att de alltid eller i vissa fall arbetar mer än 40 timmar i 
veckan. 82 procent tycker att arbetet som arbetsledare är som de trodde det skulle vara medan 
14 procent inte tycker det. En person har valt att inte svara på frågan. Följande är 
kommentarer angående jobbet som arbetsledare. 

JA, det är som jag trodde: 

٥ Omväxlande, mycket problemlösning. Man blir lätt klagomålsvägg ute på bygget 
٥ Bra att blanda ute- och inneaktiviteter 
٥ Bra - Rollen som arbetsledare tilltalar mig. Det är en väldigt bred roll med många olika 
arbetsmoment. Man får röra sig mycket och jobba relativt praktiskt. Det är en väldigt social 
roll och det är många spännande möten med andra människor. Dåligt - kan i perioder bli för 
stressigt och för mycket att sköta 
 
NEJ, det är inte som jag trodde: 

٥ Betydligt stressigare än jag förväntat mig, men det varierar mellan projekt samt i de olika 
faserna i ett och samma projekt. Förväntas ibland aningens för mycket av en 
٥ Det är mer fysiskt jobb, minsta lilla grej som kan vara i vägen för produktionen måste man 
som arbetsledare fixa 
٥ Jag känner att jag har fått ett för stort ansvar för mina erfarenheter 
 

Kunskap och kompetens 

De kompetenskrav som ställdes på arbetsledarna, enligt dem själva, när de anställdes var: 

٥ Lite för höga kan jag känna. Fick ingen direkt introduktion de första dagarna utan det var 
bara "ut å köra"! Det svåraste var nya rutiner främst gällande administrativa 
٥ Examen 
٥ De vet att man fortfarande är grön och hade förståelse för detta (i mitt fall i alla fall) men 
ansvaret växer allt mer ju längre tiden går 
٥ Det önskades att jag hade koll på datorprogram samt en inblick i hela byggprocessen 
givetvis 
٥ Det förväntas att man har en grundläggande förståelse för hur man bygger så som material, 
utförande etcetera. Även att man har möjlighet att se hela kedjan, från ritning till färdig 
produkt, så att man tänker förbi det moment man står inför. Detta är i början svårt av naturliga 
skäl, men blir snabbt lättare om man är lite vaken. Ritningsläsning är någonting jag saknade i 
utbildningen. Det är viktigt 
٥ Engagemang, intresse, vilja lära sig och våga ta för sig 
 

Hela 86 procent menar att de hade för lite kunskaper då de tog steget in i arbetslivet. Vad de 
anser saknades är: 

٥ Viss ritningsläsning samt att en ledarskapskurs intern eller extern hade varit bra! 
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٥ Ingen produktionskunskap alls, ingen koll på hur till exempel gjutningar praktiskt går till 
mm. Ingen ekonomisk kunskap.  
٥ Byggspråket, alla namn på byggmaterial etcetera 
٥ Det har hänt många gånger att man inte hänger med på varför man gör på ett särskilt sätt 
eller vad saker heter. Återigen hade det varit bra med något praktiskt moment i skolan då man 
verkligen ser hur de vanligaste byggmomenten går till 
٥ Jag känner ofta att jag saknar kunskap. Det är det som driver mig. Men nu när jag har jobbat 
ett tag är det lättare att veta när man vågar chansa och ta ett eget beslut och när man bör sätta 
sig ner och läsa och kolla upp vad som gäller 
٥ Jag skulle behövt veta lite mer om byggnation i allmänhet  
٥ Man är laddad med teoretiska kunskaper men inte praktiska 
 

Viktigt i arbetslivet 

Vad arbetsledarna ser som viktigast i arbetslivet är utveckling och trevliga arbetskollegor. 

 

Diagram 4.16. Viktigt i arbetslivet, enligt arbetsledarna på Peab 

 

Peab som arbetsgivare 

För 73 procent av de svarande var Peab deras första alternativ till arbetsgivare. En person har 
svarat både ja och nej. Anledningarna till att de valt att jobba på Peab varierar trots att tidigare 
praktikplatser verkar vara den största orsaken. Nedan kan du se kommentarer om detta. 
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JA, Peab var mitt första val: 

٥ Gjorde min praktik här och trivdes bra. Vill ut i produktionen och lära mig 
٥ Tack vare kontakter och praktikplatser jag haft 
٥ Jag fick erbjudanden från Skanska och NCC också men Peab kändes ha en organisation och 
miljö som jag själv skulle trivas bra i. Deras betoning på det jordnära och ärliga kändes 
riktigt. Jag fick också känslan av att personalen och dess trevnad och utveckling var i fokus. 
٥ Hört så gott om företaget och alla de intressanta projekten de hade/har samt möjligheten till 
utveckling 
٥ Peab har alltid känts som nummer ett vad det gäller arbetsgivare 
٥ Hade hört och tyckte själv att det var ett bra företag 
 

NEJ, Peab var inte mitt första val: 

٥ Erbjöd mest pengar och har bra utvecklingsmöjligheter. Kände folk från praktiken 
٥ Gott intryck samt bra företag 
٥ För att ett specifikt program syddes för mig vilket kändes bra och utmanande 
٥ En släkting jobbar inom Peab och var nöjd med sin arbetsgivare 
 

JA/NEJ: 

٥ Det stod mellan JM och Peab. Peab passade bättre geografiskt 

 

Under den introduktionstid arbetsledarna hade som nyanställda var det 36 procent som inte 
hade någon handledare men av de som hade handledare var 79 procent nöjda med den 
personen. 87 procent av de som svarat på enkäten känner till Peabs kärnvärden, Jordnära, 
Utvecklande, Persoliga och Pålitliga, också känt som JUPP. 

Diagrammet på nästa sida visar vad arbetsledarna tänker om övriga arbetsledares och chefers 
kompetens samt Peabs introduktion och fortbildning inom företaget. I regel får Peab höga 
betyg på alla tre punkterna med ett litet undantag för introduktionen. Dessutom är det ganska 
många som inte har någon uppfattning om Peabs fortbildning. 
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Diagram 4.17. Arbetsledares betygsättning av Peabs introduktion och fortbildning samt 
arbetsledares och chefers kompetens 

 

Vad gäller ledaregenskaperna för den närmsta och övriga chefer samt chefers förmåga att 
informera blev resultatet följande: 

Diagram 4.18. Ledaregenskaper för närmsta chef samt övriga chefer och chefernas förmåga 
att informera enligt arbetsledare. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

LITE
1

2 3 4 5 MYCKET
6

VET EJ

Företagets introduktion

Fortbildning

AL:s kompetens

Chefers kompetens

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

LITE
1

2 3 4 5 MYCKET
6

VET EJ

Ledaregenskaper närmsta chef

Ledaregenskaper övriga chefer

Chefers förmåga att informera



42 
 

Övriga kommentarer som framkommit angående de två ovanstående diagrammen är: 

٥ De kurser jag gått hittills har varit mer allmänna obligatoriska kurser för att bli arbetsledare. 
De har varit av låg kvalitet. Dock finns arbetsledarprogram som har erkänd god kvalitet 
٥ Peab är mycket bra på att erbjuda vidareutbildning och liknande men det känns som att man 
kunde få bättre handledning i början. Å andra sidan så gäller det att själv ta för sig och ställa 
frågor! 
٥ Egentligen kan de få det högsta betyget men det finns alltid plats för förbättring 
٥ Jag blev för snabbt släppt ensam, jag skulle behövt mer handledning och vägledning. En 
nyexaminerad kan inte allt 
 

Vad gäller introduktionen för arbetsledarna så fick de flesta både muntlig och skriftlig 
information. Se diagram nedan. 

Diagram 4.19. Introduktionen på Peab 

 

95 procent av arbetsledarna känner förtroende för sina chefer. De motiverar sina svar med 
följande kommentarer: 

JA, jag har förtroende för mina chefer: 

▪ Men inte alltid… 
▪ De är kompetenta, ärliga och bra 
▪ För att de tror på mig samt vågar bjuda på sig själva 
▪ Lätta att prata med och förstående 
▪ Jag känner att mina chefer lyssnar och tar ansvar. Jag känner att de har bra koll på saker 
▪ Kompetensen är mycket hög hos cheferna som uppenbarligen har jobbat i branschen i 
många år och har stor erfarenhet 
▪ Jag tycker att jag har fått den feedback jag behöver och jag känner även mina chefers 
förtroende 
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▪ Både ja och nej. Om min närmste chef hade tid för mig skulle jag ha mer förtroende för 
honom. Nu lämnar han mig ganska vind för våg… 
 

JA/NEJ 

▪ Förtroende för vissa. Inte förtroende för andra 
 

Förändringar 

64 procent av de tillfrågade känner att det finns förändringar att göra på Peab som skulle 
gynna produktions- och planeringsarbetet. 23 procent anser att det inte finns förändringar att 
göra och 14 procent svarar både ja och nej. Deras förklaringar lyder: 

JA, det finns förändringar att göra: 

▪ Det förespråkas så mycket om arbetsmiljö för våra hantverkare och övriga inblandade. Men 
tjänstemännen "äger ingen rätt" till det. Dem kan man stressa och köra med! 
▪ Inköpsverktyg med mera 
▪ Bättre uppföljning på en del grejer 
▪ Man skulle kunna ha ett centrallager på Peab i Stockholm, dit man kunde köra saker som 
blev över efter byggen. Nu går allting överblivet i container, sedan beställs det ut nytt någon 
annanstans ifrån. Det känns väldigt onödigt 
▪ Att man som tjänsteman får tid inför ett projekt att läsa in sig på handlingarna och att man 
som arbetsledare kommer med i ett tidigt stadium i planeringen 
▪ Bättre arbetsledning. Det borde finnas en obligatorisk arbetsberedningskurs för alla 
arbetsledare. Saknas 
▪ Bättre koppling kalkyl till tidplan/resurser. Ger garanterat en större förståelse för samtliga 
inblandade om man hade en generell arbetsberedning för hela projektet och inte bara för 
specifika byggdelar 
 

JA/NEJ 

▪ Jag har inte riktigt reflekterat över det men det gör det säkert 
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Framtida arbetsbefattningar 

Om vi ser på vad arbetsledarna vill jobba med i framtiden är det platschef och projektledare 
som är mest önskvärda. Endast en liten del av de tillfrågade kan tänka sig att byta bransch. 

Diagram 4.20. Önskvärda framtida arbetsroller 

 

Förslag som lämnats i de fall arbetsledarna kryssat för rutan annat är följande: 

▪ Projektchef 
▪ Entreprenadingenjör 
▪ Arkitekt 
▪ Starta eget 

▪ Projektering 
▪ Blockchef 
▪ Utsättare 
▪ VD 

▪ Kalkylering ▪ El
 

När de får frågan om de fortfarande vill vara kvar i byggbranschen om de fick möjlighet att 
göra precis vad de ville är det 73 procent som svarar ja. 
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Prioriterade arbetsgivare 

När arbetsledarna rangordnade önskvärda företag att jobba för prioriterade 77 procent att få 
vara kvar på Peab i första hand. Se nedan för övriga prioriterade företag och kommentarer. 

  
Företag 
 

 
Antal 

 
Kommentar 

Prio 1 Peab 17 ▪ Trots vissa negativa sidor som bör jobbas med så är det ett 
bra och stabilt företag med goda utvecklingsmöjligheter! 
▪ Det är det företag jag valt, kommer tidigare från ett annat 
företag 
▪ Bra utvecklingsmöjligheter och jag trivs 
▪ Jag fortsätter gärna ett par år på Peab tills jag vet vad jag 
pysslar med. Jag vill gärna ta del av Peabs 
utbildningsprogram 
▪ Ett mycket bra företag som har god kontakt med sina 
anställda. Man får en bra start om man nu i framtiden skulle 
vilja göra något annat 
▪ Trivs bra här 
▪ Just nu ligger Peab i topp för att jag trivs bra med min 
arbetssituation just nu 
▪ Stor organisation, bra kärnvärden, känns personligt 
▪ Utifrån min erfarenhet på företaget så tror jag inte att det 
finns bättre företag 
▪ På grund av deras goda personalpolitik, alla intressanta 
projekt, tryggt företag, och möjligheterna till utveckling 
▪ Peab har alltid varit nr 1 för mig när jag klev in i 
byggbranschen. Jag kan inte sätta fingret på vad det är men 
jag tror att en sak är att det känns ganska prestigelöst 
samtidigt som det är ett stort mäktigt företag 
▪ Med en annan närmsta chef skulle jag kunna göra så 
mycket mer och kunna utvecklas ännu mer inom Peab. 
Peabs värderingar och mina överensstämmer väldigt väl. Det 
verkar vara ett schysst företagsklimat med en mer vettig chef 
▪ Tycker det är ett bra företag och jag trivs 
▪ Vill jobba kvar 
▪ Just nu är Peab i expansionsfas och det händer mycket 
högre upp i ledningen som siktar högre upp och vill bli 
Nordens bästa byggföretag att jobba i. Peab får stora och 
intressanta och exklusiva projekt och det finns bra chanser 
för en som vill utvecklas med Peab. Jag tycker om att Peab 
tänker mycket på sina medarbetare, deras hälsa och 
utveckling 
▪ Jag trivs jättebra på Peab 

Kungsfiskarn 1 ▪ För att jag jobbar där nu och trivs otroligt bra 
Eget företag 1 ▪ Lär kunna vara tungt till en början men det verkar väldigt 

roligt. Att kunna vara med och spika samt sköta planeringen 
vore kul. Dessutom har man frihet att lägga upp sina 
arbetstider lite hur man vill 
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Prio 2 Skanska 3 ▪ Stor organisation, internationell, känns bara lite mer 
byråkratiskt och opersonligt 
▪ De är intressanta, finns möjlighet att jobba utomlands 
▪ Gjorde praktik där, trivdes. Möjlighet till utlandsjobb 
▪ En av Europas största byggföretag och har prestigefulla 
projekt 

Peab 2 ▪ För att jag vill vara på stora byggen vilket jag tror är 
utvecklande för mig 
▪ Här känner jag folk och trivs mycket bra, har ett brett 
kontaktnät då jag varit utlånad mellan olika grupper inom 
företaget 

JM 2 ▪ Hört väldigt gott om dem 
▪ Lön och bonussystem 

NCC/JM 1 ▪ När man jobbat ett par år som arbetsledare och känner att 
lönen behöver komma upp utan att gå upp till platschef kan 
ett alternativ vara att byta företag 

NCC 1 ▪ De verkar ha god kontakt med sina anställda och liknar 
Peab i organisationen 

WSP eller liknande 
företag 

1 ▪ Arbetar med projektledning, verkar ha det jag söker i 
utvecklingsväg 

Mindre/medelstort 
privat byggföretag 

1 ▪ Tycker om att känna de jag jobbar med. Man får en annan 
känsla för mindre företag 

WSP 1 ▪ Internationellt företag 
Veidekke 1 ▪ Alla deras anläggningsprojekt samt möjlighet till att jobba 

utomlands 
 Oden 1 ▪ Oden känns som ett företag där det är lite friare än vad det 

är i Peab samtidigt som de har rätt spännande 
anläggningsprojekt 

Ebab 1 ▪ Jag vill hålla på med produktionsledning. Ebabs 
företagskultur tilltalar 

CBI 1 ▪ Har bekanta som jobbar där 
    
Prio 3 JM 2 ▪ De verkar ha samma anda som Peab fast i mindre format 

▪ De verkar ha god kontakt med sina anställda och det skulle 
vara roligt att arbeta med bostäder 

NCC 1 ▪ Stor organisation, känns bara lite mer byråkratiskt och 
opersonligt 

Skanska 3 ▪ För att jag vill vara på stora byggen vilket jag tror är 
utvecklande för mig 
▪ Stort företag med mycket intressanta projekt 
▪ Möjligheten till att jobba utomlands 

Mindre byggföretag 1 ▪ Det är lätt hänt att på ett större företag blir du en i 
mängden. På ett litet företag spelar din prestation större roll 

Veidekke 1 ▪ Kom i kontakt med dem under min arbetssökande period 
och de är väldigt seriösa 

Någon av de större 
konkurrenterna, 
eventuellt 
bostadsbyggande 

1 ▪ Kommer de med ett bra förslag på löneökning som man 
inte kan motstå så är jag inte främmande för att byta företag. 
Det bästa sättet att öka i lön på kort tid är att byta firma 

 JVAB 1 ▪ JVAB känns som Peab i mindre format där man har rätt 
fira tyglar på hur projekten skall genomföras 

 WSP 1 ▪ Jag vill lära mig mer om solenergi och har läst nyligen att 
WSP jobbar med intressanta projekt om solenergi 

Tabell 4.11. Arbetsledarnas prioriterade företag 
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Löner 

Tabellen nedan visar hur arbetsledarna tänker angående löner. 

 

 Vad tror du 
ingångslönen 
ligger på för en 
nyutexaminerad 
högskoleingenjör 
utan erfarenhet? 

Hur mycket 
tycker du är 
rimligt att få i 
ingångslön? 
 

Om du inte är 
nöjd med din 
nuvarande lön, 
hur mycket tycker 
du att du ska få? 

Hur mycket 
tycker du är 
realistiskt att du 
tjänar efter 5 år? 
 

 
Arbetsledare 
 

 
20 000 – 28 000 

 
20 000 – 30 000 

 
27 000 – 32 000 

 
29 000 – 47 000 

Tabell 4.12. Arbetsledarnas svar på lönefrågor 

 

För mer detaljerade svar se bilaga om sammanfattade löner. 

 

4.3 Intervjuer 
När det i intervjutexterna står ”vi” syftar det till de personer som intervjuats och den 
skola/företag de pratar för. I de fall det står min/mitt gäller det den intervjuade personen. 

4.3.1 Nackademin 
Benedicte Wåhlin har jobbat på Nackademin sedan augusti 2010. Hon är utbildningsledare för 
programmen Byggnadsingenjör och Byggnadsingenjör ROT. Skolan har sökt att få ytterligare 
några utbildningar godkända där Benedicte kommer bli utbildningsledare för ett par av dessa. 
Benedicte är utbildad arkitekt och har tidigare arbetat som ansvarig arkitekt under många år 
på WAK arkitekter AB. Hon är än idag delägare i WAK. 

Nackademins styrka är det samarbete skolan har med olika företag och den stora del praktik 
(LIA – Lärande i arbete) som ingår under utbildningstiden. LIA-perioderna, som sammanlagt 
är på 25 veckor, ger studenterna bra erfarenhet och branschkännedom. Skolan är 
marknadsanpassad och lyhörd för vad företagen tycker är viktigt. Detta visar sig genom att 
minst 85 procent av eleverna som läser dessa program får jobb efter avslutade studier. Det 
finns förutfattade meningar om yrkeshögskolor men det är missvisande att jämföra 
yrkeshögskolans utbildningar med högskole- eller civilingenjörsutbildningarna. 
Yrkeshögskolorna utbildar människor som ska arbeta i produktionen. I stort sett alla lärare här 
har erfarenhet inom bygg och många av lärarna jobbar även på KTH. Visst är ingångskraven 
lägre på Nackademin, det krävs endast grundläggande behörighet, men eleverna har i stället 
andra egenskaper som kan tas tillvara på 

Behovet av byggingenjörer framöver är stort. Under en tioårsperiod kommer cirka 2 500 
personer behöva utbildas per år för att täcka behovet av generationsväxlingen och branschens 
uppgång. I Mälardalen satsas 394 miljarder kronor på utbildning fram till 2040. Detta ger  
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10 000 – 15 000 personer per år. Det kan jämföras med att det i dag är upp till 12 000 
personer per år som går i pension. 

Utbildningen 

Byggingenjörsutbildningarna började för 11 år sedan. Vissa kurser har tagits bort medan 
andra har tillkommit och kursplanerna uppdateras varje år. Praktiken som ingår i utbildningen 
regleras av yrkeshögskolemyndigheten som bestämmer hur stor den delen ska vara. Längden 
på praktikperioderna är i dag 12 + 13 veckor. Studenterna får själva ta kontakt med företag för 
en praktikplats. På skolan får eleverna lära sig att ringa samtal samt skriva CV och personligt 
brev för att de på ett bra sätt ska kunna kommunicera med företagen. För de elever som inte 
lyckats få tag på en praktikplats är vi skyldiga att ordna det. Förutom praktik så gör vi på 
skolan minst ett tiotal studiebesök kopplade till speciella kurser. På Nackademin jobbar vi 
framåt och med rätt saker. Visst går programmen att utveckla, det är bland annat det som är 
mitt jobb. Hade jag inte trott det skulle jag vara på fel plats. Både marknaden och yrken 
anpassar sig och förändras, vi måste också utvecklas. Resultatet av dessa utvecklingar 
kommer att synas ganska snart. Ett tidigare problem har varit att skolan växt fort och 
branschen, som har stora behov av folk, anställer innan utbildningen är klar. Detta är något vi 
inte rekommenderar.  

I våra klasser har vi cirka 30 – 35 elever. Vi brukar alltid ta in fler elever på utbildningarna än 
vad det är tänkt att vara eftersom vi av erfarenhet vet att en viss andel hoppar av. Många har 
intrycket av att Nackademin ligger på en för låg nivå men samtidigt får många elever här, som 
tidigare nämnts, anställning innan utbildningen är slut på grund av det höga trycket. Skolan 
och myndigheten är nu bättre på att kommunicera med varandra vad gäller de krav som finns, 
och företagen är nöjda. 

De som gått någon av byggnadsingenjörsutbildningarna har kunskaper till att bli bra 
biträdande arbetsledare efter examen. Detta är en tjänst de senare kan utvecklas från. En till 
två procent blir projektledare som första arbete och ungefär tio procent blir utsättare. Resten 
blir t.ex. arbetsledare. 

Utvärderingar 

Till alla kurser som pågår längre än två veckor genomförs både delkurs- och 
slutkursutvärderingar. Dessa utvärderingar återkopplas till både klass och lärare. De klagomål 
som uppkommer genom kursutvärderingar och på annat sätt gås igenom på de klassmöten 
som är schemalagda en gång i månaden. Här får eleverna själva välja om de vill att jag, som 
utbildningsansvarig, ska vara närvarande eller inte. Vad eleverna är missnöjda med kan helt 
enkelt vara att de tycker läraren ställer för höga krav om de påvisar vikten av att komma i tid 
genom att stänga dörren till föreläsningssalen vid utsatt tid. I arbetslivet accepteras sällan att 
de anställda får komma och gå som de vill och det är viktigt att visa detta även i skolan. Vi 
vill strama upp ännu mer när det gäller exempelvis deadlines eller sena ankomster.  

Om mindre klagomål framkommer om en lärare kan personen i fråga få ändra pedagogik eller 
moment i sin kurs. I de fall en lärare får allt för dåligt resultat från utvärderingarna kallas han 
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till enskilt samtal och får göra en handlingsplan. Visar det sig att detta inte åtgärdas efter två, 
tre gånger får läraren gå. Som alltid gäller lagen om anställningsskydd, vilket gör att saker 
inte kan förändras så fort som vi kanske i vissa fall skulle vilja. När det gäller lärarnas 
pedagogiska kunskaper är det inget krav vi kan ställa från skolans sida eftersom det är en 
yrkeshögskola. En ändring vi gjort för att försöka komma till rätta med detta är att vi sedan i 
höstas har tagit in en pedagog på skolan. Pedagogen är med på föreläsningarna och lyssnar för 
att sedan kunna komma med förslag på förändringar. Något att tänka på är också att alla 
studenter har olika inlärningsstilar och vissa lärare är bra för de svaga medan andra är bra för 
någon annan. Elever som läser vid högskolor och universitet, där de har högre intagningskrav, 
har redan studievana. Det har eleverna inte alltid på Nackademin. Jag är inte orolig över 
klagomålen. Det är vanligt att vara kritisk när man går i skolan. Vi lär oss att vara kritiska för 
att jämföra system och lösningar. Du måste själv lära dig att tänka, jämföra och bestämma.  

Vi tycker att det är viktigt att, precis som i verkliga livet, kunna sätta ihop kunskap från olika 
områden. För att få koll på detta och kunna få en jämnare nivå på kurserna har skolan börjat 
med lärarmöten. Det kan även vara svårt att tillfredsställa alla elever eftersom de alla har olika 
bakgrund. Det är klart att de som har tidigare kunskap från byggbranschen anser att nivån är 
för låg vid de tillfällen de går igenom grundläggande materialkunskap jämfört med de utan 
tidigare erfarenhet. Att studenterna har så olika bakgrund innan de börjar studera här är ofta 
en fördel. Företagen ser det som positivt i de fall då till exempel någon med vårdbakgrund kan 
vara med där de bygger sjukhus eller någon som jobbat i bar är med och bygger en krog. De 
har lättare att komma med förbättringsförslag under byggets gång vad gäller till exempel 
logistik. På Nackademin levererar vi inte bara kunskap, vi levererar även kompetenser.  

 

Kontakt med företag 

Kontakten med företag är på Nackademin mycket betydande. Vid valet av kurser som ingår i 
ett program är det viktigt med samspråk med företag. Skolan har en kvalitetssäkring som 
består av fyra ben – studenternas feedback, företagens behov, skolans ledning samt 
myndighetens krav, inklusive CSN. Företagen kan exempelvis önska mer kunskaper när det 
gäller ledarskap och arbetsmiljö. Detta är något som justeras i kursplanen. Grundämnen så 
som byggteknik har inga större förändringar just på grund av att mycket är på samma sätt nu 
som det varit under en längre tid. Varje år har vi arbetsmarknadsdagar och öppet hus. 
Dessutom får både skola och studenter en fin kontakt med företag under LIA-perioderna. 
Förutom detta sitter cirka 10 företag med i ledningsgrupperna för dessa program där vi har 
möten fyra gånger per år. Det är ledningsgruppen som ansvarar för utbildningen och vi 
diskuterar vid de fyra tillfällena antagning, utbildningsplan, kursplan samt betyg. Med alla 
möten, mässor och annat träffar skolan företag ca åtta gånger per år. Mer kontakt än så kan vi 
inte begära. Företagen är även till bra hjälp vid byggbesök och praktik. När det gäller 
examensarbetet vill företagen i ledningsgrupperna att studenterna själva kommer med förslag, 
men i kursplanen finns sex punkter som dessa företag vill ska finnas med i arbetet. Strukturen 
och antal möten är bra i kontakten med företagen men något som skulle behövas är mer 
samarbete i branschen. Visst är det bra med konkurrens men företagen behöver tänka mer 
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långsiktigt och se till branschens bästa för framtiden. Ibland måste man lägga revirtänkande åt 
sidan för att det inte ska ta tio år att göra någon förändring som är vanligt i byggbranschen. I 
vissa frågor, till exempel när det gäller energi, behöver vi agera NU! 

 

Övrigt 

Under utbildningstiden går du igenom olika faser. Under årskurs ett är allt nytt och 
spännande. Studenterna är som mest kritiska i årskurs två innan de få mer förståelse för 
utbildningen. Mycket av den kritik som framkommer grundas på oro. Många studenter pratar 
bara om rättigheter men är snabba på att glömma bort sina skyldigheter. 

Efter att eleverna tagit examen blir de uppringda efter ett halvår och efter två år. Detta görs 
för att få en återkoppling om hur det har gått för studenterna i arbetslivet. Det är alltså cirka 
800 samtal som rings varje höst. Dessa undersökningar visar att de flesta stannar kvar i 
branschen och endast ett fåtal väljer att göra något annat. Gissningsvis blir en procent av de 
som examinerats inte byggnadsingenjörer. När det gäller avslutandet av studierna är det 85 – 
90 procent som får jobb direkt efter examen. De flesta av de som inte blir anställda är, vad 
man kan kalla, ”trasselpellar”. Mer än 90 procent av de som påbörjat utbildningen avslutar 
den. Detta är ett högt tal! [10] 

 

4.3.2 KTH, Haninge 
Per Roald är avdelningschef och utbildningsansvarig för högskoleingenjörprogrammet 
Byggteknik och design 180 hp, på KTH i Haninge.  

 

Utbildningen 

Högskoleutbildningen BYGG startade 1989 på KTH Åsö och var då 2-årig. 1991 flyttade hela 
verksamheten till Haninge och de studenter som från början läste utbildningen hade en teknisk 
bakgrund från gymnasiet. När det senare, under 1990-talet, blev möjligt för studenter som inte 
hade tekniska ämnen med sig från gymnasiet att söka utbildningen, lades det in ett frivilligt 
tredje år med specialinriktning. Utbildningen blev sedan 3-årig högskoleutbildning, 180 hp, 
och är utformad efter akademiska krav och näringslivets önskemål och behov. I dag har vi 
intagningskrav där man förutom grundläggande behörighet även behöver Matematik D, Fysik 
B och Kemi A, vilket gör att vi ligger på en nivå som är mycket bättre än för 15 år sedan. Vi 
har under de tre åren yrkesrelevanta ämnen och det är få utbildningar som har ett sådant 
”paket”. På KTH finns inget regelverk som säger att vi ska ha obligatorisk praktik, vilket 
heller inte ingår i utbildningen men studenterna får en mängd studiebesök kopplade till olika 
ämnen. På enhetens regelbundna bygglärarmöten ställs frågor till alla lärare och examinatorer 
vad de har gjort som har med näringslivskontakter att göra. Dessutom uppmanar vi 
studenterna att söka sommarpraktik. Vi har här på skolan, sedan tre år tillbaka, något som 
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kallas loggboken. I den kan studenterna få infört en dokumentation av vad de sett av 
branschen i verkliga livet från studiebesök och praktik.  

Det pågår en ständig kursutveckling i de yrkesrelevanta kurserna. Alla studenter läser 
inledningsvis 2 kurser i matematik och 2 kurser i mekanik. Övriga kurser är yrkesrelaterade. 
När det gäller byggteknik finns i dag andra hjälpmedel än tidigare och där måste vi se till att 
hänga med i utvecklingen för att kunna erbjuda arbetslivsrelevanta kurser. 
Högskoleprogrammet Byggteknik och Design har en fördel genom att vi har både lärare och 
adjunkter fast anställda och konsulter, vilket gör oss flexibla. Vi har 30 – 120 elever på ett 
föreläsningspass. Det fungerar bra och vi varvar det med övningspass där vi har mindre 
grupper. Vi tar från start in cirka 190 studenter varav ungefär 15 studenter försvinner under 
första året. De studenter som inte klarar spärrarna mellan årskurserna kan få hjälp med 
individuell studieplan. Att vi har många studenter ger oss resurser och möjligheter att utveckla 
kurserna och ha KTH:s starkaste dataverktyg för våra studenter.  Förhoppningsvis ser 
studenterna positivt på detta. Om näringslivet säger att vi måste utbilda ännu fler 
högskoleingenjörer Bygg kan vi nog klara av detta med relativt kort varsel. 

De kommande fem åren behöver det examineras tusentals högskoleingenjörer Bygg med 
inriktning konstruktion-anläggning-produktion-arkitektur-fastighetsförvaltning. I hela Sverige 
kan vi utbilda ungefär cirka 700 högskoleingenjörer per år. Vi är till studentvolym störst i 
Sverige och examinerar cirka 110-130 studenter per år. 

 

Utvärderingar  

Vi har kursnämnder, kursanalyser och utvärderingar där vi kollar av situationen vad gäller 
kurser och föreläsare. Både kurser och föreläsare måste hålla en viss kvalitet och nivå. Det 
kan vara stor skillnad på kurser med projekt och tentaämnen. Då vi väljer att ändra en kurs 
finns det självklart konsekvenser. Men vi vinner inget på att låta allt vara som det alltid har 
varit. Om vi jämför med näringslivet/branschen så är det en ständig förändring. 

Studenter gillar olika sorters lärare och föreläsare. Flertalet studenter har efter ett års studier 
bra studieteknik för högskolestudier men undantag finns givetvis. Balansen på den 
akademiska nivån på respektive kurs i programmet är viktig.  I några kurser förekommer det 
synpunkter från en del studenter att det varit för höga krav eller så har föreläsaren pratat så de 
inte förstått eller så har de fått för mycket eget ansvar. På Byggteknik och Design programmet 
har vi anställda lärare och kurssamordnare som svarar för kontinuiteten inom alla ämnen och 
kurser. Kursverksamheten med anställda och konsulter fungerar mycket bra och ger trygghet 
med samtidig flexibilitet. De anställda lärarna här på KTH måste läsa en pedagogikkurs innan 
de får en tillsvidareanställning. Det är en utbildning vi erbjuder här. De som kommer utifrån 
får läsa kursen parallellt med sin tjänst. Det finns även lärare som har läst mer pedagogik än 
så. När vi anställer ny personal får de även en mer erfaren lärare som mentor den första tiden. 
Med denne person kan den nyanställda bolla frågor och få tips från. Vad gäller konsulter har 
vi inte krav på pedagogiska högskolepoäng, vi går i stället på referenser och så utvärderas de 
omgående efter någon vecka som lärare.  
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När det framkommer klagomål pratar vi med kursansvarig och examinator. I vissa fall om 
klagomålen gäller andra personer är det en större grupp som hanterar problemet. I de fall 
synpunkterna som framkommit är rimliga ska det resultera i en förbättringsplan.  

 

Kontakt med företag 

Vi får kontakt med företag bland annat genom de utbildningsråd som finns, där vi möts 
regelbundet. I dessa råd finns några representanter från KTH men de består till största delen 
av näringslivet. Det är bland annat på dessa möten vi får information som leder till 
förändringar och utveckling i kursutbud eller kursinnehåll på programmet. Installationskurser 
och BIM är exempel där vi snabbt anpassat oss med nya kurser. Det kommer dessutom, från 
och med i höst, finnas fler anläggningskurser som varit ett önskemål från branschen. Det är 
ganska unikt för en högskoleingenjörsutbildning att ha ett utbildningsråd med majoritet från 
näringslivet. Vi söker även upp företag och träffar ledningen, personalchefer och 
utbildningsansvariga. Då vi får veta från branschen att de saknar något från utbildningarna 
kan vi samråda och göra akademiska och yrkesrelevanta bedömningar om hur vi kan anpassa 
oss. KTH i Haninge har ett gott rykte bland annat för att vi har funnits länge och har många 
före detta studenter ute i näringslivet som ambassadörer och att vi är duktiga på att lyssna på 
branschen.  

 

Övrigt 

Arbetsgivarens mottagande av de nyutexaminerade studenterna är viktig. Företagen behöver 
en plan över hur de ska ta emot de nyutexaminerade på ett bra sätt. Dessutom skulle företagen 
vinna på att ha ett system över hur rekryteringen kan skötas på bästa sätt för att få ett stort 
urval av studenter att välja mellan. Det vanligaste är att företagen i dag anställer den person 
som gjort sin praktik eller examensarbete på företaget. De tänker inte på att det finns så 
många fler som kan passa lika bra eller till och med bättre än just den personen som tillfälligt 
varit där. Det skulle vara bra om byggbranschen inte stod stilla under sommaren. Bristen på 
yrkesrelevant sommarpraktik är stor för våra blivande ingenjörer. Om fler byggprojekt pågick 
sommartid och erbjöd praktik skulle det förbättra möjligheterna för ökad kompetens hos de 
blivande ingenjörerna som branschen senare skall rekrytera. 

Vi söker oss aktivt ut på byggen och projekteringskontor där vi ofta möter våra före detta 
studenter. Vi passar även på att höra vad de tycker om utbildningen, tekniska frågor och vi 
vill även få signaler om kursutveckling. Den återkoppling vi får på detta sätt är väldigt 
värdefull. Det skulle vara intressant att ha en grupp om cirka tio studenter per år som vi kunde 
ha en årlig återkoppling med för uppföljning.  

De flesta som tar examen från vår skola stannar kvar i bygg-, fastighetsbranschen. Självklart 
väljer också ett antal studenter att börja arbeta inom andra branscher. Vi arbetar kontinuerligt 
och intensivt med att öka genomströmning och ökad kvalitet på utbildningen. I slutfasen av 
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utbildningen så har vi ett omfattande arbete med att handleda våra studenter till ett akademiskt 
och ämnes- yrkesrelevant bra godkänt examensarbete. [11] 

 

4.3.3 Peab 
Caroline de Maré började som vikarierande personalsamordnare på Peabs region Stockholm 
hus 1 år 2010. År 2011 började hon att arbeta med attrahera frågor, som ett led av Peabs 
vision att bli Nordens samhällsbyggare år 2014. För att uppnå visionen krävs det att attrahera 
nya medarbetare och bli ett starkare varumärke bland den yngre generationen. 

Christer Eriksson har jobbat på Peab sedan 1996. Började med personalfrågor 2002 med 
huvudinriktning på löner för hantverkare och senare även personalfrågorna för tjänstemän. 
Sedan 2007 jobbar Christer med i huvudsak avtal och arbetsrättsfrågor på flera avtalsområden 
inom Peab koncernen. 

 

Peab 

Peab har i dag cirka 14 000 anställda och med ett stort bolag kommer också ett stort ansvar. 
För oss är både kunder och personal viktiga, det märks när folk mår bra. Här känner man sig 
sedd och den ”jordnära” jargongen gör att man lätt kan prata med sin chef om något problem 
skulle uppkomma. Många ser det som spännande att Peab har flera stora, intressanta projekt, 
och det är kanske något av det första som uppmärksammas när man tänker på företaget. Men 
som anställd på Peab finns även många förmåner som till exempel god sjukvårdspolitik, 
generös hälso- och friskvård och internutbildningar. Vartannat år genomförs en 
medarbetarundersökning, Handslaget, som visar hur de anställda trivs. Både chefer och övriga 
anställda får veta resultatet då de bjuds in till möten i deras aktuella region där utfallet 
redovisas.  

 

Personal  

Vill du bli anställd på Peab, som nyutexaminerad byggnadsingenjör, är biträdande 
arbetsledare den tjänst som är vanligast att du anställs till om du inte har några tidigare 
erfarenheter. Entreprenadingenjör är ett annat alternativ eller utsättare, men det är en tjänst 
som förekommer mer på anläggningssidan än på region Hus. Som nyanställd går du med en 
erfaren arbetsledare i allt mellan tre månader till ett år, beroende på hur snabbt du sätter dig in 
i arbetet.  

Om en student har tidigare erfarenheter från denna eller andra branscher finns även många 
andra möjligheter, bland annat inom kalkyl eller inköp. Tyvärr ser vi att kompetensen hos de 
nyutexaminerade i många fall är spretig, vilket gör att vi under en anställningsintervju ser 
mycket på personligheten. Under provanställningen märks även hur du fungerar med kollegor 
och hur stor drivkraft du har. Om vilja, engagemang och intresse finns kan du gå långt i ett 
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företag som detta. På Peab är vi även generösa med internutbildningar i de fall en anställd vill 
vidare i yrkeslivet. Bra chefer kommer ofta från de egna leden vilket främjar att utveckla 
chefsämnen i ett tidigt skede då vi ser om de har den karaktär och de ledarskapsgrunder som 
behövs. Peabs har just nu ett stort rekryteringsbehov och när det gäller generationsväxlingen 
som pågår, så är vi angelägna om att få in den yngre generationen innan den äldre försvinner. 
Den så kallade tysta kompetensen som finns, där personer sitter på kunskap som inte finns på 
papper, är viktig att föra vidare till de yngre. 

När du kommer som nyanställd till Peab blir du omhändertagen av en personalsamordnare. 
Du får en introduktionspärm och får på projektplatsen träffa din handledare och annan 
personal. Du blir även inbjuden till en introduktionsdag som hålls med jämna mellanrum där 
olika personer från företaget berättar om sina roller. I dag ser introduktionen olika ut för olika 
divisioner men vi jobbar med att få introduktionsrutinerna mer centraliserade. Vår målsättning 
är också att alla som börjar på företaget ska ha en handledare. För att bli handledare på Peab 
måste du ha ett engagemang och intresse för det. Dessutom måste du ha stor kunskap om vad 
du gör.  

När det gäller våra chefers ledarskapskompetenser så finns det interna utbildningar för chefer 
och annan personal med ledande befattning. Detta känns mycket viktigt då vi värdesätter 
personlig utveckling och vi har genom dessa utbildningar också möjlighet till intern 
rekrytering. Det är också meningen att de tjänstemän som går kurser ska komma tillbaka till 
arbetsplatsen och ge ringar på vattnet. Tiden det tar för dem som vill gå från att vara 
arbetsledare till någon högre befattning varierar väldigt mycket. Det som ligger till grund för 
den utveckling du vill ha är de utvecklingssamtal som genomförs varje år. Där får du tillfälle 
att berätta om dina önskemål för framtiden. Du får då också feedback på vad dina chefer 
tycker. Det finns även möjligheter vid varje nytt projekt då det diskuteras vilka personer som 
ska tillsättas på de olika tjänsterna. Om du har varit engagerad och visat intresse finns här 
chans till utveckling i karriären. 

Kontakten mellan hantverkare och arbetsledare kan ibland vara komplicerad. Det finns i vissa 
fall en föreställning om att rollen som arbetsledare är ett steg för att komma vidare till något 
annat karriärmål och tiden på denna tjänst blir ofta kortvarig. Som nyutexaminerad kan det 
vara svårt att se följdverkningarna av de uppgifter som ska lösas och de beslut som fattas på 
byggarbetsplatsen. Jargongen kan också vara lite rå och kan uppfattas av vissa som stötande. 
Ungefär 50 procent av arbetsledarna byter tjänst inom två år. På grund av detta blir det svårt 
för hantverkarna att få en relation till personerna på denna befattning där det ständigt kommer 
och går nya människor. Vi kan även se att de hantverkare som vill gå vidare till att bli 
arbetsledare kan känna en press att också behöva göra karriär. Men för många som arbetat ett 
tag ute i produktionen kan det vara svårt att sadla om och sätta sig på ett kontor. I 
produktionen finns en ”livsstil” som man antingen gillar eller inte. Personer som går från att 
vara arbetsledare till någon annan befattning blir i stället till exempel platschef, inköpare eller 
entreprenadingenjör men stannar oftast kvar i företaget. Om någon byter företag beror det i 
många fall på att de vill höja sin lön och det är en företeelse som är ganska vanligt i denna 
bransch. Detta är något vi vill undvika och vi ser på olika sätt att lösa dilemmat. I vanliga fall 
har vi lönerevision varje år men för en nyanställd skulle ett alternativ kunna vara att ha ett nytt 
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lönesamtal efter provanställningen. Vid den tidpunkten har du hunnit visa vad du går för och 
det kan finnas utrymme för lönejustering. Men det är också viktigt att det inte bara är lönen 
som är det avgörande för om en person stannar på företaget eller inte. 

Kontakt med studenter och skolor 

Kontakten Peab har med studenterna på olika skolor är först och främst genom studiebesök 
och arbetsmarknadsdagar. Vi kommer också bli bättre på att ha så kallade företagskvällar där 
vi bjuder in studenter till företaget och även där vi tar med studenterna på turer på olika 
byggprojekt. På Peab har vi ofta diskussioner om vad som kan vara intressant för oss att 
medverka i för att visa oss på marknaden. Just nu sponsrar vi Quarnevalen, som är ett 
studentarrangemang som pågår vart tredje år och som i maj i år kommer synas på Stockholm 
gator (läs mer på www.quarnevalen.se).  Nu pågår även något som heter Studentpriset som 
Peab är med och sponsrar. Det är en tävling indelad i olika kategorier där vi sponsrar 
kategorin Bygg och Fastigheter (se mer på http://www.peab.se/Jobba-utvecklas/For-
studenter/Peab-stolt-sponsor-av-Studentpriset/). Genom denna tävling kommer vi ha 
kontakt med flera skolor i hela Sverige, från norr till söder. Vi har som målsättning att bli 
bättre på att synas ute på skolor och bland studenter  

Vad gäller olika utbildningar märker vi en viss skillnad mellan olika högskolor och 
universitet. I en jämförelse mellan KTH och Nackademin har Nackademin mer 
produktionsinriktad undervisning vilket i vissa fall kan passa vår verksamhet bättre. KTH:s 
studenter har en bredare utbildning och där behövs det kompletteras med mer produktion. 
Dock kan KTH-studenterna passa in i andra yrkesroller inom bolaget. Det verkar finnas en 
tendens att många som läser en längre utbildning kommer in i företaget men vill snabbt vidare 
till en högre tjänster. Vi har ett stort ansvar som vi måste ta på allvar, vilket gör att vi inte kan 
släppa ut en person på en byggarbetsplats utan kunskaper om den arbetsmiljö som råder med 
till exempel farliga maskiner. Tyvärr räcker inte alltid utbildningen till som studenterna får på 
skolorna. Gällande detta är det viktigt att vi kan få en bättre kontakt mellan skolor och 
företag. Man ska komma ihåg att skolorna har en egen konkurrens mellan sig och de vill ha 
linjer som lockar många studenter. Om det marknadstänkandet går för långt finns det risk att 
kontakten med branschen faller ifrån. Därför vill vi inte hamna där både för studenternas 
skull, skolornas rykte och för oss som bransch. Nu är det högkonjunktur och tidsbristen och 
det stora behovet av personal kan göra att studenter får anställning trots brister i 
utbildningarna. I och med att vi sitter i en situation som vi gör i dag, att behovet av personal är 
stort, får skolorna en statistik som visar att i stort sett alla som tagit en examen får jobb. Detta 
bör inte förväxlas med en bra och relevant utbildning. 

Det kan vara lättare att ha inflytande på en yrkeshögskola än på högskolor och universitet. 
När det gäller Nackademin sitter vi med i deras ledningsgrupp, vilket underlättar för oss att 
kunna inspirera dem att välja kurser till programmen som är väsentliga för studenternas 
kommande arbetsliv. Stora skolor som KTH har många traditioner och många inriktningar. 
KTH som helhet har flera branscher att svara för så det inflytande vi har där är i så fall via BI 
(Sveriges Byggindustrier) som vi kan påverka vissa linjer. Nu är Peab ett stort företag och på 
det sättet är det enklare att påverka skolor och utbildningar. Om en utbildning har brister är 

http://www.quarnevalen.se/
http://www.peab.se/Jobba-utvecklas/For-studenter/Peab-stolt-sponsor-av-Studentpriset/
http://www.peab.se/Jobba-utvecklas/For-studenter/Peab-stolt-sponsor-av-Studentpriset/
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det inte bara branschen som blir lidande, det påverkar tyvärr även studenterna på många sätt 
som gör att det kan få det svårt i arbetslivet. Här borde skolorna ta större ansvar och tänka mer 
långsiktigt. Dessutom behöver studenterna bli bättre på att sätta ner foten. Det är lättare för 
studenter, som redan finns i skolan, att påverka än för oss. Förutom att vara med i olika 
skolors ledningsgrupper sitter vi även med i BI:s råd och andra typer av styrelser. Detta för att 
ha möjlighet att vara med och påverka och utveckla både bransch och utbildningar. 

 

Övrigt 

Ett sätt att lösa problemen med relevanta utbildningar har för oss varit att starta Peab-skolan, 
som är väldigt uppskattad och omtalad både i Sverige och utomlands. Att denna idé kan 
förlängas för att i framtiden kunna starta även en yrkeshögskola är en lockande tanke. Dock 
finns det många bra skolor ute i landet som vi i första hand ska försöka påverka. Vi måste bli 
duktigare på att planera bättre och vara mer förutseende när ny personal kommer till en 
arbetsplats. Vi får se till att inte sätta in studenter i de mest hektiska arbetsplatserna eller 
perioderna i ett projekt. Både skolor och byggbranschen behöver tänka mer långsiktigt. Vi 
jobbar mycket med attrahera frågor men vi vill även visa att det vi säger är vår verklighet, 
vilket kommer visa sig när studenten anställts och märker om företagens ”reklam” bara varit 
tomma ord. Peab har viktiga värderingar och det är av betydelse att de anställda känner av 
dem. Inför vår Vision 2014 där vi jobbar mot att bli Nordens samhällsbyggare har vi även 
fokus på att bli mer engagerade vad gäller kontakt med skolor och elever. Vi försöker se över 
allt som är av vikt för att utvecklas på ett bra sätt och skapa hållbara idéer. Vi känner en 
nyanda och kan bara göra saker bättre. Det känns spännande! [12;13]  
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5. Slutsatser 
Rollen som arbetsledare  

Biträdande arbetsledare är den vanligaste tjänsten som en nyutexaminerad student anställs till. 
Det kräver stor ansvarskänsla och styrka, men även ödmjukhet, för att kunna leda och styra ett 
projekt, dess hantverkare, underentreprenörer och övriga inblandade. Det jag ser från 
studentenkäterna är att många av de svarande är under 24 år och utav dessa är det säkert en 
del som kommer direkt från gymnasiet. Detta och det faktum att en så stor del av studenterna 
helt saknar erfarenheter från byggbranschen lämnar mig frågan om de är mogna för en tjänst 
som detta. För dem som har intresse av bygg och dessutom är engagerade och nyfikna finns 
stora möjligheter. Däremot är det lite oroväckande att så pass många, speciellt på 
Nackademin, nämner som anledning att de har valt just denna utbildning för att den är kort 
och ger jobb. Det är viktigt att tänka på att det i byggbranschen finns stora risker med 
arbetsmiljön. Ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser, antingen för människor, miljön 
eller för själva projektet i form av påverkad ekonomi eller företagets ryktbarhet. 

Det kan vara ett problem att skolorna är så fokuserade på att studenterna ska bli platschefer, 
projektledare och andra tjänster som kopplas ihop med högre status och högre löner. 
Arbetsledare är en tjänst som många ser som något nödvändigt ont de måste gå igenom för att 
komma vidare mot sina mål. Jag uppfattar att det är många av dem som jobbar som 
arbetsledare från början hade en önskan om en annan roll men efter att ha provat på insett att 
det varit mycket roligare och intressantare än de trott. 

 

Verklighetsanknytning 

Under de år som utbildningen pågår är det lätt att tappa fokus och bara koncentrerade sig allt 
för mycket på att beta av kurserna utan att se vart det ska leda. Här kan en praktikperiod 
hjälpa till att hitta fokus igen. Att ha praktik under utbildningstiden är inte bara bra för att få 
en inblick i branschen. Du kan under denna period även låta kunskaper sjunka in och få se vad 
du kommer jobba med i framtiden. Plötsligt får utbildningen en helt annan känsla. Nu har du 
ett tydligt mål att arbeta mot. Alla arbetsledare som haft praktik under utbildningen var nöjda 
med den och jag kan i enkätsvaren se flera som påpekar vikten av att få vara med och se och 
lära sig hur saker fungerar i verkligheten. Man kan även ta till sig kunskaperna som kommer 
från skolan på ett annat sätt om man sett det i verkliga livet. Det är flera arbetsledare som 
kommenterar att det fanns många oklarheter för dem som nya på en byggarbetsplats. Språk, 
verktyg, material och mer kunskaper om andra yrkesgruppers områden är några saker som 
nämns. Detta är kunskaper som är svåra att lära ut i klassrum och visar sig bäst på plats. 

Att de på Nackademin har obligatorisk praktik under utbildningstiden kan vara en fördel. 
Eleverna på KTH kan å andra sidan själva välja att söka sommarjobb för att få den inblick i 
branschen som är bra att ha. Problemet med detta kan vara bristen på praktikplatser som finns 
under sommaren. När det gäller den teoretiska kunskapen studenterna får skiljer det sig en hel 
del mellan de olika skolorna. Men jag vill ändå säga att jag tycker att det är bra att det finns en 
skillnad. Alla människor är olika med varierande bakgrund av erfarenheter och att det då finns 
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olika vägar som går till samma mål är värdefullt. Dessutom är Nackademin den skola som är 
mer inriktad mot att utbilda arbetsledare och KTH är inriktad på en högre nivå. 

 

Kvalitet  

Trots att studenternas betygssättning på kurser och föreläsare kan vara felaktig anser jag ändå, 
av de kommentarer som framkommit, att många av eleverna, både på KTH och Nackademin, 
varit missnöjda med kvaliteten på båda punkter. Jag kan se en tydlig bild över att studenterna 
tycker att kunskapsnivån på kurserna samt föreläsarnas, för det mesta pedagogiska förmåga, 
varit väldigt varierande. Även från arbetsledarnas enkätsvar ser jag samma mönster, speciellt 
vad gäller föreläsare. Vad jag har förstått från de utbildningsansvariga på skolorna kan man 
inte ställa krav på föreläsare på högskolenivå att de ska ha pedagogiska kunskaper. Jag undrar 
då i mitt stilla sinne - Vad gör en föreläsare för nytta som inte har någon pedagogisk kunskap? 
Han må ha stor kunskap inom sitt område men om han inte kan förmedla den kunskapen 
vidare har han inte så stor nytta av den i en föreläsningssal.  

Att studenterna även är missnöjda med nivåerna på kurserna är oroande. Skolorna har ett 
intresse av att de studenter som läst där har en god kunskapsnivå när de tar examen. Det är 
också av betydelse för företagen som anställer de nyutexaminerade att de håller en viss nivå. 
Inte minst är det även viktigt för studenterna som satsar både tid och pengar på att få en 
utbildning. Jag förstår och känner igen den frustration som kan uppkomma av en ojämn 
standard på utbildningen. I de fall en kurs tycks vara för svår kan det diskuteras om det beror 
på kursen i sig eller på studenterna. Men om en kurs håller för låg nivå gynnar det ingen.  

Enkätsvaren visar mig att i stort sett alla anser att de valt rätt utbildning men, trots att andelen 
även här är hög, så är det inte lika många som rekommenderar utbildningen för andra. De som 
svarat att de skulle rekommendera utbildningen har ofta ett ” men…” med i sina 
kommentarer. Något jag reagerar över är att så många på Nackademin rekommenderar 
utbildningen för att den är kort och för den stora sannolikheten att få jobb efter avslutade 
studier. Detta känns oroväckande för det låter för mig som om personerna i fråga egentligen 
inte har ett intresse av byggbranschen utan bara av att få ett jobb - vilket som helst.  

 

Kontakt och möjligheter 

Nu när studenterna lagt så mycket tid på att utbilda sig och snart ska ut i arbetslivet kommer 
nästa fråga. Vad kan de söka för jobb? Vad gör en entreprenadingenjör, en planeringsingenjör 
eller en kalkylingenjör? Enligt undersökningen ser jag att mer än hälften av studenterna på 
KTH tycker att de vet för lite om livet efter studierna. Och trots praktiken på Nackademin har 
över 40 procent av studenterna där samma känsla. Frågorna som jag känner att studenterna 
står med bör de få svar på eftersom det skapar för mycket förvirring som varken hjälper 
skolorna, branschen eller dem själva. 
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Att studenter på KTH önskar mer kontakt med företag under utbildningen kan jag förstå men 
att över 40 procent av studenterna på Nackademin också önskar det är intressant att se. I båda 
fallen ser jag att det är fler studiebesök som är önskvärda och då gärna i samband med kurser 
som läses. Studenterna från KTH önskar även studiebesök i mindre grupper. Det är även cirka 
40 procent av arbetsledarna som hade önskat mer kontakt med företag under utbildningen.  

 

Attraktiv på marknaden  

Många av arbetsledarna har valt att jobba på Peab på grund av att de haft praktik där eller så 
har de fått kontakt genom bekanta. Men det är även många som nämner att Peab verkade vara 
ett bra företag som har goda värderingar och tar hand om sin personal. Att däremot så pass 
många arbetsledare varit mindre nöjda med företagets introduktion är något att ta till sig. 
Förhoppningsvis blir det en ändring till det bättre då Peab gjort rutinerna kring introduktionen 
mer centraliserad. Mer än hälften av arbetsledarna anser att det finns förändringar som kan 
göras på företaget. Dessutom har vissa lämnat konkreta förslag som kan vara intressanta för 
Peab att se på.  

Det är positivt att se att i stort sett alla arbetsledare känner förtroende för sina chefer. 
Dessutom får cheferna gott betyg i ledaregenskaper och kompetens vilket ger ännu mer plus. 
Att det även är 41 procent av arbetsledarna som kan tänka sig stanna kvar i samma roll i 
framtiden är bra med tanke på den diskussion som varit om att detta är en tjänst som många 
ser som en språngbräda till något annat. Detta är synd eftersom arbetsledare har en väldigt 
viktig roll. Studenterna på Nackademin ligger på ungefär samma procenttal gällande den 
frågan medan det endast är 26 procent på KTH som ser sig själva som arbetsledare i 
framtiden. Eftersom det är många som har kryssat i flera alternativ på tänkbara 
arbetsbefattningar i framtiden får det mig att fundera. Med tanke på att det tidigare har 
framkommit att det finns en brist i vetskapen om vad olika befattningar betyder undrar jag om 
studenterna vet vad dessa befattningar innebär. Har de har vetskap om tjänsternas 
arbetsuppgifter och ansvar eller är det så att de är ute efter en tjusig titel med en bra lön?  

 

Prioriterade arbetsgivare  

När jag tittar på vilka företag som prioriteras av studenterna är det extra intressant att se på de 
svar som kommer från KTH. Anledningen är att den utbildning jag valt att lämna enkäter till 
inte har någon obligatorisk praktik. Här visar alltså svaren på de företag som de av någon 
anledning fått mest kontakt med eller de företag som varit bäst på att marknadsföra sig. Det är 
tydligt att det är de största företagen som ligger i topp. Den största anledningen till detta tycks 
vara att de är just stora. De flesta känner till företagen och här finns möjlighet att utvecklas. 
Det är också de stora företagen som har störst möjlighet att anställa flest nyutexaminerade 
studenter. Dessutom kan de göra reklam för sig själva på ett annat sätt än de mindre företagen. 
Bland annat syns deras skyltar ofta på stora byggarbetsplatser. Nämnvärt är att NCC som är 
ett av de största företagen inte finns med bland prioritet ett. Att studenterna på Nackademin 
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också prioriterar de stora företagen ser jag som en självklarhet. Ju större företag desto fler 
praktikanter kan de ta emot. Däremot nämns fler mindre företag av Nackademins studenter än 
KTH:s och även här tror jag det beror på praktiken. Att ta in praktikanter kan för företagen 
vara positivt då de behöver rekrytera. Av arbetsledarna är det 77 procent som vill stanna kvar 
på Peab och prioriterar dem högst.  

 

Lön 

Studenterna på KTH tror att ingångslönen för en nyutexaminerad byggnadsingenjör utan 
tidigare erfarenhet ligger mellan 22 000 – 27 000 kronor. På Nackademin tror de att 
ingångslönen ligger mellan 20 000 – 25 000 kronor. Arbetsledarna har ett bredare spann på 
mellan 20 000 – 28 000 kronor som de tror ingångslönen ligger på. Enligt Krister Andersson 
som är statistiker och löneexpert på fackförbundet Ledarna tjänar unga arbetsledare 23 000 – 
27 000 kronor per månad. Det gäller anställda under 25 år med eftergymnasial utbildning. 
Beloppet är taget från 25:e – 27:e percentilen och avser arbetsledare i byggbranschen sista 
kvartalet 2010. Både fast och rörlig lön samt värde av naturaförmåner ingår. [9]  



61 
 

6. Åtgärdsförslag 
Verklighetsanknytning 

Eftersom det är så många studenter och arbetsledare som har uppskattat det en praktikperiod 
har gett dem är det värt att tänka på. Studenterna på Nackademin har obligatorisk praktik i sin 
utbildning men kanske bör även KTH tänka över denna möjlighet. Även om det skulle bli en 
kort praktikperiod på fem veckor är det värt mycket. Har man väl tagit steget in i branschen 
genom praktik är det lättare att ta steget till sommararbete. Här måste även företagen hjälpa 
till att sätta in resurser för att kunna erbjuda platser. En större satsning och planering gällande 
sommarpraktik skulle i slutändan ge företagen väldigt mycket tillbaka. 

För att utforma utbildningarna med så stor relevans som möjligt är kontakten mellan skolor 
och företag viktig. Men det är även viktigt att studenterna få komma till tals och att deras 
synpunkter tas på allvar. Jag hör från både skolorna och Peab att det finns ett bra samarbete 
dem emellan. Likväl upplever jag ett önskemål om bättre kommunikation för att uppnå en 
ännu högre standard och förståelse. Det känns som att det finns ett glapp i hur företaget och 
skolorna ser på kompetensen på studenterna. De som verkligen vet hur relevanta 
utbildningarna är, är de studenter som varit ute i arbetslivet ett par år. Här finns alltså 
utmärkta ”konsulter” att rådfråga vad gäller upplägg av utbildningar och väsentliga kurser. 
Det kan vara en bra idé att ta med tidigare studenter, som nu befinner sig i arbetslivet, i de 
ledningsgrupper och styrelser som finns.  

Att företag kommer och föreläser på skolorna uppskattas. Här finns en stor möjlighet att 
förklara hur det kommer vara för studenterna i verkliga livet efter examen. Visa en 
organisation med dess befattningar inklusive beskrivningar. Visst ser det olika ut på olika 
företag men en generell bild är bra att visa för att ge studenterna en fingervisning. Att få höra 
om något projekt, pågående eller genomfört, lämnar intresse och nyfikenhet. Men glöm inte 
att det är få som kommer uppleva de stora spektakulära projekt som gärna presenteras. Det 
finns en poäng med att visa ett ”vanligt” projekt, hur det är uppbyggt, vilka som är inblandade 
och så vidare för det är där de flesta av oss hamnar. Det är dessutom mer greppbart. 

Eftersom det finns många farliga moment som kan inträffa i produktionen på en 
byggarbetsplats är det viktigt att ha en insikt om detta. Information i skolorna om hur det ser 
ut i produktionen, där de flesta kommer hamna, och inte bara kurser som till stor del inriktar 
sig på hur man jobbar på kontoret skulle därför vara bra. 

 

Kvalitet 

Tydligare krav från skolan på kursansvariga så nivåerna på de olika kurserna blir mer jämna 
verkar behövas. En ojämn nivå på föreläsare och kurser gynnar varken elever, skolans rykte 
eller företagen. Någonstans bör en ”lägsta gräns” bestämmas för att få en förhöjd kvalitet på 
både utbildning, studenter och till slut även byggbranschen. 
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Att skolorna är snabba med att utveckla och anpassa utbildningarna är bra. Det är intressant 
med nya, spännande kurser men det får inte vara på bekostnad av grundläggande kurser som 
till exempel ritningsläsning.  

Varför ska man inte kunna kräva pedagogisk förmåga på lärare på högskolan? Det är inte 
samma sak att läsa på högskolan nu som det var för 20 år sedan. Eleverna gör en stor 
anpassning när det börjar studera på högskolenivå men varför skulle inte skolan också kunna 
anpassa sig och börja kräva bättre pedagogik? Det beslut Nackademin tagit om att ta in en 
pedagog på skolan för att ge individuella tips är en bra idé. Detta är något som andra skolor 
borde ta till sig och tänka på. 

En undersökning som visar vad alla avgångsstudenter tycker om den utbildning de gått och 
tankar om det kommande arbetslivet borde genomföras varje år. Det är intressant att jämföra 
dessa med tidigare år. Här finns en utmärkt chans att se om utbildningen håller måttet och har 
utvecklat sina tidigare svagheter. Undersökningen kan utökas med frågor om kurslitteratur, 
skolans administrativa förmåga, kvalitet på resurser (till exempel datorer) och annat. 

 

Kontakt och möjligheter 

De studiebesök som görs i dag sker ofta i stora grupper och det kan vara svårt att både se och 
höra saker av intresse. Om studiegrupperna går att göra mindre är det ett absolut plus för både 
skolor och studenter. Det borde vara lättare för företag att hantera mindre grupper även om 
det kräver mer resurser i form av tid och plats. För många studenter är studiebesöken den enda 
kontakt de får med till exempel en byggarbetsplats innan de själva ska ut i arbetslivet. Det 
företag som tar sig tid att ta in mindre grupper blir nog högt uppskattade. Det är också av vikt 
att koppla studiebesöken till olika kurser för att ge en förklaring av situationer som en text 
aldrig kan ge. 

 

Attraktiv på marknaden 

Eftersom det är många studenter och arbetsledare som önskat mer kontakt med företag under 
utbildningstiden gäller det att ta till vara på de tillfällen då de väl träffas. De bygg- och 
arbetsmarknadsdagar som arrangeras av skolor ger stora möjligheter för studenter att lära 
känna olika företag. Enligt min egen uppfattning (och jag vet många med mig) varierar 
kompetensen hos personalen bakom montrarna kraftigt. Det är många företag som presenteras 
under dessa dagar och det viktigt att kunna stå ut i mängden. De företag som har bra och 
kompetent personal i sin monter får många intresserade studenter att knyta kontakter med. Ett 
tips är att se till att ha kompetent personal där som även har förmåga att snappa upp 
engagerade studenter. Dessutom måste företagen vara så förberedda vid dessa tillfällen så de 
vet vart de ska hänvisa studenterna och vara beredda på en större anstormning av sökanden 
denna period och ha möjlighet att hantera det. De företag som kan hantera detta på ett bra sätt 
får högt anseende från studenterna. 
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Andra sociala arrangemang som anordnas av företag är mycket uppskattade och alldeles för 
få. Det är ett smidigt sätt att, till exempel genom företagskvällar, presentera företaget samt ett 
bra tillfälle för anställda och intresserade studenter att träffa varandra. Här kan kontakter 
knytas på annat sätt än på mässor och arbetsmarknadsdagar. Dessutom kan företaget passa på 
att ha föreläsningar om intressanta projekt under kvällen. 

 

Övrigt 

Enligt arbetsledarna finns det en del brister vid introduktionen till Peab. Detta är av stor vikt 
att göra något åt. Rutiner och bemötande bör ses över och förhoppningsvis blir det en 
förbättring efter den centralisering som skall göras av introduktionen. Introduktionen gäller 
inte bara för nyanställda utan även för de som kommer till en arbetsplats som praktikanter. Du 
har, som man brukar säga, bara ett tillfälle att göra ett första intryck. 

Eftersom Peab har lyckats så bra med sina gymnasieskolor kan det vara en bra idé att se över 
möjligheter att starta en egen yrkeshögskola. Företaget kan genom detta själva styra över 
inriktningar och innehåll.  
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