
RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

BYGG DIN FRAMTID
Ungdomar vill arbeta med något de 
verkligen brinner för och ha roliga kol-
legor. Här berättar Clara, Oskar, Halee-
ma och Sebastian, som läser på Wisby-
gymnasiets Bygg- och anläggningspro-
gram, om branschen och framtiden.

VARFÖR VALDE NI BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET? 

Clara, inriktning träarbete: Jag vill ha ett 
yrke direkt efter gymnasiet, ett aktivt 
yrke där man jobbar med kroppen.

Sebastian, inriktning golvläggare: Jag 
har alltid varit intresserad av bygg. Mina 
morbröder jobbar med snickeri, golv-
läggning och murning. Jag tycker golv 
känns kul och lättarbetat.

Oskar, inriktning murare: Jag vill inte sit-
ta i skolbänken hela tiden och inte hel-
ler på ett kontor senare, det har jag inte 
ro till. I mitt grannskap bor det många 
personer som jobbar i branschen så de 
inspirerade mig.

Haleema, inriktning träarbete: Jag visste 
först inte vad jag skulle välja för gym-
nasieprogram, men min bror sa att jag 

skulle prova bygg. Det visade sig vara 
perfekt för mig.

VAD ÄR DET BÄSTA MED  
BYGGBRANSCHEN?

Clara: Det bästa är att man får vara aktiv 
och alltid måste tänka lösningsoriente-
rat. Hur man under vägens gång behö-
ver förändra och tänka om efter behov. 
Att man är ett team som är där tillsam-
mans och hjälper varandra.

Oskar: Det är ett hantverk, inte bara fär-
diga väggar man smäller upp. Jag väljer 
att bli murare för det är kreativt och 
med mycket detaljer. Det ska bli kul att 
få komma ut och jobba efter studenten.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG PÅ  
JOBBET?

Haleema: Bra kommunikation med 
gruppen, det går inte att bygga annars.

Oskar: Arbetsvillkoren och personer 
med blandad kompetens.

Clara: Det som är viktigt för mig är 
schyssta förutsättningar, att man har 

högt i tak och att jag blir tagen på allvar. 
Jag tycker även att det är viktigt att man 
kan ställa krav och att saker åtgärdas 
som inte är okej.

Sebastian: För mig är arbetskompisarna 
det viktigaste. Och att man har kul till-
sammans! 

VAD VILL DU SÄGA TILL NÅGON SOM 
FUNDERAR PÅ ATT VÄLJA BYGG- 
OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET?

Haleema: Det är både roligt och en vik-
tig sak att vara med och bygga ett sam-
hälle.

Clara: Man ska inte ska tänka att det är 
något som stoppar en. Vill man något 
ska man bara köra!

Alla fyra jobbar idag i byggbranschen!

GOTLANDS BYGGMÄSTAREFÖRENING

OM OSS
Gotlands Byggmästareförening är en branschorganisa-
tion för bygg-, anläggnings, och specialföretag som 
verkar för att göra byggbranschen ännu mer attraktiv, 
sund och säker. 

EXEMPEL PÅ YRKEN INOM BYGGBRANSCHEN 
Platschef, Arbetsledare, Maskinförare, Byggingenjör, 
Murare, Golvläggare, Träarbetare, Arkitekt, Byggproduk-
tionsledare, Plattsättare, Betongarbetare, Kranförare, 
Undertaksmontör, Projektledare, Anläggare m.fl.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasiet:
Yrkesprogram: Bygg- och anläggningsprogrammet, 
VVS- och fastighetsprogrammet eller El- och energi-
programmet.
Högskoleförberedande program: Teknikprogrammet, T4, 
Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskaps-
programmet.

Efter gymnasiet:
Yrkeshögskola, Högskoleingenjör, Civilingenjör, Arki-
tekt.
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