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FELICIA KRISTIANSSON
Månadens alumn i oktober 2022 är Felicia Kristiansson, (fd

Johansson), många från Æ känner nog henne som FÆLLAN.
Hon är 29 år gammal och tog examen från Æ-programmet

2015. Felicia kommer från en liten ort som heter Hagfors i de
Värmländska skogarna, men bor nu i sitt nybyggda hus i

Kärna utanför Kungälv, Idag jobbar Felicia som
byggprojektledare för Trivebo Fastighetsutveckling.

Jag fick äran att rivstarta karriären som trainee i Framtidens Samhällsbyggare, det var grymt! Jag var
biträdande projektledare till flera seniora med komplexa projekt på Lokalförvaltningen. Jag hade tre
breddningsperioder; som arbetsledare på Tuve bygg, projektledare på Chalmers fastigheter samt allt
i allo på Stadsbyggnadskontoret där jag fick jobba med både bygglov och detaljplanerna kring
centralen-området. (Sök traineeprogrammet om du kan!)

Efter trainee-perioden växlade jag upp till projektledare. På sex år gick jag från att ha egna projekt på
några miljoner till att sedan ansvara för projekt med en total budget på drygt en halv miljard kr. Som
projektledare arbetade jag med förstudier, projektering och produktion för skolor, förskolor,
äldreboenden och boenden med särskild service. Otroligt lärorikt och utvecklande resa!

Nu jobbar jag på den privata sidan sedan ett halvår tillbaka i samma roll fast med att bygga finfina
bostäder runt om i landet.

Beskriv hur din väg efter examen sett ut,
vad för olika yrken har du jobbat med på vägen?

Vad gör du som byggprojektledare en vanlig dag på jobbet?

2022

En vanlig dag kan innehålla det mesta. Tex byggmöte, granskning av ätor, slår en signal till mäklare,
tar fram underlag och paketerar tillval, lite CADande, ta in offerter på geoteknisk undersökning eller
arkitektuppdrag, handla upp en entreprenör/konsult, ansöka om bygglov, förättningar mm. Och lite
kaffekoppar där imellan såklart!



Var du engagerad i sektionen?
Vad gjorde du och vad tar du med dig?

Vad är det allra viktigaste att ta med sig från Æ ut i
arbetslivet?

Dina bästa tips och råd inför exjobbet?

Tre bästa
tipsen för 

studietiden:

Jag gillade att starta
dagen med ett

träningspass på Fysiken
efterföljt med en go
frukost för att kicka

igång, då var man pigg
och igång inför

lektionerna.

Jobba extra på kvällar
och helger för att

dryga ut
studentkassan så man
kan vara med på alla

roliga sittningar,
aktiviteter och resor

som anordnas.

Inför tentaveckorna
tyckte jag det var bra
att göra Mindmaps.

Tex utveckla noterade
stödord och arbeta
fram en helhet som

hjälper till att minnas.
Tänk också på att man
kan göra en omtenta

men en sittning
kommer inte igen ;)

Skämt o sido! Ha inte
för höga krav på dig

själv!

Att hålla projekten igång, tex ta snabba beslut när oväntade saker eller
frågor dyker upp så att inte bygget stoppas upp och man inte tappar tid i
tidsplanen. Att genomföra projekten inom satt budget och tex förhandla
med entreprenörer och hitta dom bästa lösningarna.

Jag satt som PR-chef i ÆØK 2013 och som mentorsskapsansvarig i Æ-
arm 2014, då också en del i VARM-gruppen och arrangerade VARM-
mässan. Hade så kul och fick ett grymt kontaktnätverk som jag är så
tacksam för än idag.

Den breda kunskapen man tar med sig inom så många olika ämnen vilket
gör att du själv kan välja vad du tycker är roligast och satsa vidare på
samtidigt som du har med dig en större förståelse för hur saker och ting
fungerar i stort.

Fundera ut inom vilket område du skulle vilja jobba inom. Ta kontakt med
flera bolag som jobbar inom det, fråga dem vilka utmaningar de jobbar
med och om den finns något som du skulle kunna jobba med/utreda
vidare. Fundera gärna ut potentiella frågeställningar innan och läs på så
du är väl förberedd och visar engagemang. Ta hjälp av en klasskamrat att
göra exjobbet med som är intresserad av samma sak. Det är bra att
kunna pusha varandra och bolla idéer med.

Vad finns det för utmaningar med din roll som
byggprojektledare?

https://www.linkedin.com/in/felicia-kristiansson-7aa5bba4/

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är väldigt dynamiskt och socialt. Men främst tycker jag om att kunna
påverka, göra skillnad och bidra till samhällsnyttan. Det är kul när man
med full kraft får driva projekten framåt vilket är lättare nu i ett litet
företag med snabba beslut. Nu känner jag också att jag får utrymme att
jobba mer kreativt.


