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Månadens alumn i februari 2020 är Josefine Ståhlhult!  
Hon är 27 år, kommer från Mölndal och tog examen från Æ-programmet 2015. Efter sin 
kandidatexamen läste Josefine en master på KTH som hon berättar mer om nedan. Nu 
jobbar hon som projektledare på Wallenstam AB Göteborg. Nedan har Josefine svarat på 
frågor för att inspirera och tipsa er studenter som går på programmet idag. Trevlig läsning! 
  
Du läste ju en master efter Æ! Berätta gärna lite om det:  
Efter AE så valde jag att studera vidare och läste då mastern ”Real Estate and Construction 
Management” på KTH i Stockholm och är väldigt nöjd med den utbildningen. Det jag hade 
lärt mig på AE låg som en bra grund inför KTH:s kurser och nivån var ungefär samma som 
på Chalmers. Den största skillnaden var egentligen att de flesta kurser var på engelska 
istället för svenska, men det kom man in i fort. 
  
Programmet hade tre olika inriktningar; Bygg-, och fastighetsekonomi, Fastighetsjuridik samt 
Byggprojektledning. Oavsett vilken inriktning man valde gick det fortfarande att plocka 
enstaka kurser från andra inriktningar vilket gjorde att man kunde få lite av varje även om 
man höll ett huvudspår. KTH erbjöd även goda möjligheter till utbytesstudier, vilket jag 



rekommenderar alla att prova på om de får möjlighet. Jag spenderade termin 3 i Sydney 
vilket var otroligt lärorikt och personligt utvecklande. Dessutom träffade jag vänner för livet 
där som jag skapade många härliga minnen med! 
  
För min del var valet att läsa en master ganska självklart när AE började dra ihop sig mot sitt 
slut, men det kan såklart vara olika. Känner man att man fortfarande har studiemotivationen 
uppe och är redo för ytterligare 2 roliga år (jaja, har förträngt tentaperioderna) så är det bara 
att köra på! Vill man hellre arbeta direkt är även det ett bra alternativ. 
  
Beskriv ditt yrke idag och din väg dit:  
Jag arbetar just nu som projektledare för ombyggnationer och lokalanpassningar av 
kommersiella lokaler såsom butiker, kontor och restauranger. Tidigare arbetade jag som 
arbetsledare med nyproduktion av bostäder och under Chalmerstiden jobbade jag även vid 
sidan av studierna som arbetsledare. Jag är väldigt glad över att jag började med att vara 
ute i produktion då jag fick vara inblandad i alla projektets moment och lärde mig mycket av 
de olika arbetsgrupperna på plats. 
  
Jag har i min nuvarande roll stor nytta av åren ute i produktion då jag fått förståelse för hela 
byggprocessen och även den komplexitet som kan (kommer att) uppstå ute på plats. Även 
om jag såklart inte har stött på alla problem som jag handskas med i min roll idag har det 
varit skönt att mestadels i alla fall känna igen sakerna som diskuterats. Då det ingår i 
projektledarrollen att styra tid, ekonomi och kvalitet underlättar det väldigt om man har 
förståelse för vilka omständigheter som driver på dessa faktorer. 
  
  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig?  
Då de projekt som jag ansvarar för är i olika faser så ser arbetsdagarna ofta olika ut. 
Dagarna kan bestå av möten med exempelvis hyresgäster, projektörer eller entreprenörer 
där beslut för att komma vidare i projektet tas. Eller så kan de fyllas med studiebesök till 
andra liknande projekt, olika typer av informationssammanställningar eller 
prognosavstämningar. Däremellan blir det en del fikor också! Jag tycker att rollen som 
projektledare är både utmanande och rolig och upplever att dagarna går sjukt fort vilket jag 
ser som ett bra tecken för alla vet ju att tiden går fort när man har roligt. 
  
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?  
Jag kommer nog alltid att vara lite extra stolt över mitt första projekt efter studierna som jag 
fick vara med att driva från början till slut. Då projektet inte var helt okomplicerat stötte vi på 
en del problem under resans gång men vi kämpade på och löste dem tillsammans och 
avslutade projektet med ett gott resultat och en nöjd beställare. Det kommer helt enkelt alltid 
att vara mitt första lilla favoritprojekt! 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag?  
Jag hade en otroligt bra tid på AE och ser på de åren som några av de roligaste i mitt liv. En 
stor del av de människor jag umgås med idag lärde jag känna under studietiden och det var 
faktiskt på AE som jag träffade min nuvarande sambo. Jag var även föreningsaktiv i ÆØK 



vilket gjorde att jag lärde känna människor från andra sektioner också, vilket såklart var 
roligt. 
  
Som många tidigare nämnt är det nog bredden på AE-programmet som jag har mest nytta 
av idag i min yrkesroll. Att kunna lite om mycket kommer man rätt långt på samt efter alla 
projektarbeten blir man grym på att sammanställa och presentera information på ett bra och 
enkelt sätt. 
  
  
Dina tre bästa tips under studietiden är… 
- Hitta en studieteknik som fungerar för dig. Fungerar det bäst att sitta ensam och nöta in 
information-gör så! Får du å andra sidan bättre förståelse av att diskutera i grupp- gör så! 
- Engagera dig i något som du tycker verkar roligt och prova på allt som Chalmers har att 
erbjuda. Glöm inte heller att söka stipendier, det finns massor att söka och kan resultera i att 
du kan sätta lite guldkant på den annars inte alltid så glammiga studentvardagen. 
- Njut av studietiden och hitta på roliga saker även under tentaperioderna. Avbrott är nyttigt 
för att hitta tillbaka till motivationen och dessutom är en omtenta inte hela världen. 
  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 
- Om du får chansen så rekommenderar jag att prova på ett arbete inom branschen. En 
ypperlig möjlighet för detta är att vara med i mentorsprogrammet. Det var via min mentor 
som jag fick mitt första jobb inom branschen och som i sin tur gjorde att jag fick kontakt med 
min nuvarande arbetsgivare. 
- Alla kan nog känna lite oklarheter kring vad exakt de vill arbeta med efter AE, kanske 
mycket på grund av att det finns så många olika möjligheter. Fundera igenom de saker du 
kan svara på generellt, exempelvis: vill du ha ett kontorsjobb? Vill du vara ute på fältet? Vill 
du ha mycket eller lite daglig kontakt med människor? Har du rett ut sådana saker så kan en 
del jobb sållas bort direkt och urvalet har krympt. 
- Om du skulle hoppa på ett jobb som inte känns rätt, byt! Det är inte värre än så och man 
kan ju faktiskt alltid byta tillbaka i ett senare skede om den rollen passar bättre just då. 
  
  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 
- Anpassa ditt CV och personliga brev efter just det företaget som du söker jobb hos. Se 
även till att ha med allt de efterfrågar i sin annons. 
- Gå på många intervjuer, det är väldigt lärorikt och övning ger färdighet. 
- Ryck i dina kontakter! En rekommendation från någon är ofta en hjälp över den första 
tröskeln hos ett företag och kan leda till att du får komma på en intervju innan en eventuell 
annons ligger ute. 
  
  
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen?  
Jag tycker att det bästa är att den är så väldigt bred. Det finns många olika exempel på 
yrken som vi AE-are kan jobba med efter studierna och det är verkligen en bransch man kan 
utvecklas i och lära av livet ut. Branschen är föränderlig och oavsett vilken roll man har så 
dyker alltid nya utmaningar upp och så som problemet löstes sist kanske inte alls fungerar 



med de nya förutsättningarna man fått nu. Detta gör att branschen känns väldigt spännande 
och intressant tycker jag! 
  
Kontaktuppgifter: 
031-337 97 75 
Josefine.stalhult@wallenstam.se 


