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Text: Louise Rickardsson

Mathias Törneland arbetar idag som fastighetsvärd i 
Norra Hisingen i Göteborg.
– Det var min pappa som fick mig att välja VVS- och 
Fastighetsprogrammet från början, berättar Mathias. 
Ärligt talat så visste jag inte så mycket om fastighets-
branschen innan jag började gymnasiet, precis som 
många andra ungdomar kände jag mig väldigt förvirrad 
inför alla val som skulle göras.

Intresset för fastighetsbranschen har, enligt ansök-
ningssiffrorna till fastighetsinriktningen på VVS-och 
fastighetsprogrammet, varit ganska svalt. Kanske kän-
ner grundskoleelever idag inte till vad branschen kan 
erbjuda för framtidsutsikter eller vilken mångfald av 
arbeten som finns? Det vill Mathias ändra på genom 
att berätta om sitt jobb inom Framtidenkoncernen och 
uppmuntra elever och skolpersonal att besöka lärcen-
trat Framtidens Fastighetslabb i Göteborg eller ta del av 
det digitala material om branschen som finns på deras 
hemsida.

Fastighetslabbet ökar intresset för 
branschens utbildningar och yrken
Förvaltnings AB Framtiden är med sina dotterbolag 
Sveriges största allmännytta och en av de största sam-
hällsaktörerna i Göteborg. 2017 startade koncernen 
lär- och upplevelsecentrat Framtidens Fastighetslabb 
för att möta branschens ökande behov av arbetskraft 
de kommande åren. Till Fastighetslabbet kan skolelever 
och vuxenstuderande komma för att uppleva fastighets-
branschen på ett roligt och konkret sätt. Under corona-
tider har man fått tänka om och tagit fram pedagogiskt 
digitalt material som komplement till prao, vägledning 
och undervisning.

Louise Richardsson är lärare och koordinator på 
Fastighetslabbet. Förutom att driva verksamheten där 
besöker hon skolor och mässor för att inspirera om 
branschen. Det är Louise som intervjuat Mathias Tör-
neland som en del av branschens medverkan på Gym-
nasiedagarna & Future Skills, en ungdomsmässa som 
vanligtvis genomförs varje höst på Svenska Mässan i 
Göteborg. I år blev den, som så mycket annat, flyttad 
till en digital arena. Intervjun med Mathias gjordes inför 
en digital livepublik och finns att ta del av på Framti-
dens Fastighetslabbs Youtube-kanal. Förutom Mathias

intervjuades ytterligare 36 kollegor från olika fastighets-
bolag och nog fanns det intresse för branschen och allt 
vi gör.

Garanterad traineeanställning
Mathias Törneland följde sin pappas råd och valde att 
studera VVS- och fastighetsprogamet på gymnasiet. Ef-
ter avslutad och godkänd examen var han garanterad 
en traineeanställning på något av Framtidenkoncernens 
bolag. Det blev på Bostadsbolaget, samma bolag som 
han gjorde sin APL (arbetsplatsförlagda lärande).

Som trainee gör du ungefär 
samma arbete som de fastan-

ställda, bara det att man har en han-
dledare som man får hjälp av och kan 
fråga när det behövs.

Mathias Törneland, fastighetsvärd

“För drygt tio år sedan tog Mathias Törneland studenten 
från fastighetsutbildningen på YTC, Yrkestekniskt cen
trum i Göteborg. Idag har skolan bytt namn till LTG, 
Lindholmens tekniska gymnasium och programmet 

VVS och fastig hetsprogrammet. Direkt efter studenten börja
de Mathias ett traineeår på kommunala Bostadsbolaget inom 
Förvaltnings AB Framtiden. Därefter blev han erbjuden fast 
tjänst och nu efter några år i branschen läser han vidare till 
förvaltare och vill inspirera unga att gå samma utbildnings 
och karriärväg som han gjort.

Mathias Törneland

Från Lindholmens fastighetsinriktning 
– rakt in i Framtiden

Kronhusgatan i Göteborg.
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– Som trainee gör du ungefär samma arbete som de 
fastanställda, bara det att man har en handledare som 
man får hjälp av och kan fråga när det behövs, berättar 
Mathias. Ofta fick jag jobba självständigt när någon var 
sjuk eller på semester, men det fanns alltid någon att 
fråga. När traineetiden var slut erbjöds jag fast anställ-
ning och sedan dess har jag jobbat på olika ställen inom 
Bostadsbolaget.

Det är dock bara traineeåret som är garanterat efter 
studenten. Efter det gör både arbetsgivaren och trai-
neen en bedömning om man vill fortsätta tillsammans. 
Om inte arbetsuppgifterna hade känts bra hade Mathias 
kunnat ändra yrkesinriktning, eftersom fastighetsinrikt-
ningen utbildar brett och eleverna blir duktiga på lite av 
varje.
– Fastighetsinriktningen var det som verkade mest in-
tressant och mångsidigt för mig när jag valde inriktning 
under gymnasiets första år. Jag kände mig inte lika låst 
av det valet utan fick en inblick i flera branscher efter-

som vi läste olika sorters kurser, som el, ventilation, 
bygg med mera. Fastighet var roligast eftersom man 
fick prova på många saker, minns Mathias.

Unikt samarbete garanterar 
anställning och väcker intresse
Maria Hultgren, HR-specialist på Bostadsbolaget och 
Jens Kultje, programansvarig på LTG understryker 
båda att samarbetet mellan skolan och branschen har 
varit viktigt för att säkra fastighetsutbildningarnas fram-
tid för att kunna möta kommande kompetensbehov.
– Utan engagemanget från Framtidenkoncernen hade 
det kanske inte funnits några fastighetsutbildningar 
inom den svenska gymnasieskolan överhuvudtaget, 
funderar Jens. Framtidenkoncernen tog ett stort natio-
nellt ansvar i samband med att gymnasieskolan gjordes 
om 2011, engagemanget är känt över hela landet. Jag får 
ofta samtal från andra skolor som vill komma på besök 
och titta på våra utbildningar och hur vårt samarbete 

Att ta hand om gårdarna är lika viktigt inom fastighetsbranschen 
som att ta hand om husen. Grafikbild över ombyggnationer av 
gården framför Framtidens Fastighetslabb i Göteborg.

med branschen fungerar. Maria Hultgren berättar att 
samarbetet är viktigt för branschen eftersom det är ett 
sätt att säkra framtida arbetskraft. 
– LTG är den enda gymnasieskola i Göteborgsområdet  
som har fått kvalitetsstämpeln branschrekommenderad 
skola (som utfärdas av Fastun, fastighetsbranschens ut-
bildningsnämnd) och det borgar för att eleverna har rätt 
sorts kunskaper med sig ut när de söker jobb hos oss 
efter studenten.

Jens lyfter fram möjligheterna för eleverna att nå 
ökad måluppfyllelse.
– Samarbetet med Framtidenkoncernen ger en unik 
möjlighet för de elever hos oss som väljer fastighetsin-
riktningen. Här har de alltså en anställning som väntar 
förutsatt att de klarar gymnasieexamen, något som mo-
tiverar eleverna att plugga och göra det de ska under 
gymnasietiden.

Samhällsbärande värden
Jens berättar att de andra inriktningarna på VVS- och 
fastighetprogrammet, kyla, ventilation och VVS, är po-
pulära val som de är, troligtvis på grund av löneläget 
i den handfasta hantverksbranschen. Som fastighets-

tekniker eller fastighetsvärd har du ungefär samma in-
gångslön som hantverksyrkena efter studenten, men 
eleverna vet att som expert på hantverksdelarna utveck-
las lönekurvan snabbare.

Att Framtidenkoncernens bolag erbjuder andra vär-
den som garanterad traineeanställning, flexibla arbets 
villkor och att bli en del av något större där du bidrar till 
verklig samhällsnytta blir då viktigt att lyfta fram, menar 
HR-specialist Maria Hultgren.
– Du blir en del av ett sammanhang som utvecklar 
stadsdelen till ett tryggare och trivsammare område att 
bo och leva i. Du är med där det händer, du gör skillnad 
för hyresgästerna varje dag och får direkt feedback på 
ditt arbete, säger Maria.

Fastighetsvärd Mathias Törneland tycker att ett ytter-
ligare värde är att du har en flexibel arbetsdag och själv 
kan planera dina arbetsuppgifter så att de passar dig. 

Bostadshus i Eriksberg, 
Göteborg.

Att ta hand om fastigheterna är en del 
av arbetet.

Jag äger min egen arbetsdag 
kan man säga. 

Mathias Törneland, fastighetsvärd“
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Välkommen att boka  Välkommen att boka  
abonnemang för 2021abonnemang för 2021

        NYHET: VÄLJ MELLAN ATT DELTA PÅ PLATS ELLER DIGITALT  

Fyra högaktuella konferenser  
för studie- och yrkesvägledare
Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur 
förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Ta chan-
sen att lyssna och ställa egna frågor till myndigheter, 
politiker, forskare och våra andra föreläsare. 

Ur programmet för 2021

Perspektiv på vägledande samtal 
Bristyrken och framtidens karriärvägar
Frihet att välja
Karriärvägledning, coaching och motiverande 
samtal

Ordpaketpris för fyra konferenser:  
6 400 kr (på plats) eller 5 900 kr (digitalt) exkl moms.
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– Jag äger min egen arbetsdag kan man säga. Vi bör-
jar med att vi ser över vilka ärenden som kommit in 
från hyresgästerna. Ärendena handlar om allt möjligt, 
det kan vara stopp i avlopp, trasiga eluttag, lösa golvlis-
ter eller kalla element. Sedan kollar vi över vilka andra 
uppdrag som behöver utföras, det kan vara att beställa-
material eller att diskutera något med arbetskamraterna. 
Därefter gör varje kollega upp sitt eget arbetsschema 
över dagen.

Kärt barn har många namn
Jobben du kan få direkt efter gymnasieexamen heter 
ofta liknande och det kanske kan kännas rörigt för både 
elever och studie- och yrkesvägledare. Dessutom har 
flera fastighetsbolag egna benämningar som husvärd, 
kvartersvärd, bovärd eller miljövärd. Då kan det vara 
bara att veta att olika bolag söker efter olika slags kom-
petens beroende på exempelvis hur stora fastighetsbola-
gen är. Äger de tusentals lägenheter är yrkestitlarna och 
kompetenserna något mer specificerade, är det mindre 
bolag kan man få göra lite allt möjligt kring fastigheten.
– Även om arbetsbeskrivningarna kan skilja sig mel-
lan bolagen så är grunden den samma. Du ska hjälpa 

hyresgästerna med sina lä-
genheter, ta hand om fastig-
hetens system och se till att 
gårdarna är i bra skick. Här 
på Bostadsbolaget som har 
24 000 lägenheter är det till 
exempel miljövärdar som 
tar hand om gårdarna med-
an fastighetsvärden tar hand 

om lägenheterna och själva huset, 
förklarar Maria Hultgren.

Inom Framtidenkoncernens stora bostadsbolag 
behöver du ha en trädgårdsutbildning från ett natur-
bruksprogram eller annan eftergymnasial utbildning 
för en fast anställning som miljövärd. Men efter-
som viss trädgårdsutbildning också ingår i VVS- och 

fastighetsprogrammet kan du ändå få en anställning 
som exempelvis fastighetsskötare inom ett min-
dre bolag direkt efter studenten. Det finns många 
alternativa vägar att gå för att hitta in i fastighets- 
branschen.
– Samarbetet med Bostadsbolaget, Familjebostäder 
och Poseidon inom Framtidenkoncernen har funnits 
sedan 2005 och vi sam-
verkar även med privata 
fastighetsbolag. Uppskatt-
ningsvis har upp emot 150 
elever utbildats inom de 
olika fastighetsutbildning-
arna vi haft under åren, 
berättar Jens Kultje.

På Lindholmens teknis-
ka gymnasium finns en hel verkstad 
uppbyggd med apparatur och ma-
skiner för alla fyra inriktningarna (kyla, VVS, ventilation 
och fastighet) och när du väljer fastighetsinriktningen 
får du prova på ”lite av varje”.
– Att utbildningen är så praktisk och innehåller flera 
veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) var något som 
lockade mig att välja fastighetsprogrammet från början, 
säger Mathias Törneland.

Lyckat samarbete leder till jobb
Samarbetet med Lindholmens tekniska gymnasium har 
varit väldigt lyckat genom åren. Nästan alla som gått 
fastighetsinriktningen på VVS- och fastighetsprogram-
met och haft traineeanställning på Framtidens bolag, 
har fått fast jobb efteråt. Det gynnar också branschen 
att ungdomarna får mogna in i yrket. De tar ett steg 
i taget och det blir en bra start i arbetslivet för dem.
– Att gå den här utbildningsvägen tycker jag har varit 
en jättebra start för mig. Det kändes tryggt att, så länge 
jag klarade examen, inte behöva ge mig ut och jaga jobb 
direkt efter studenten utan jag visste att det fanns en an-
ställning som väntade. Att jag nu utbildar mig vidare till 
förvaltare och vet att det finns en möjlighet för mig att 
växa inom Framtidenkoncernen är ytterligare skäl för 
mig att fortsätta arbeta inom branschen. Det borde flera 
få chansen att göra, avslutar Mathias Törneland.

Maria Hultgren

Jens Kultje

Här på Bostadsbolaget som har 
24 000 lägenheter är det t.ex. 

miljövärdar som tar hand om gårdarna 
medan fastighetsvärden tar hand om 
lägenheterna och själva huset.

Maria Hultgren, HRspecialist på Bostadsbolaget

“


