
Oktober 

 
Månadens alumn i oktober 2019 är Emelie Richmond (tidigare Gustafsson)!  
Hon är 31 år gammal, kommer från Örebro och tog examen från Æ-programmet 2012! Idag 
bor och jobbar Emelie i Göteborg som entreprenadingenjör på RO-gruppen. Nedan har 
Emelie svarat på frågor för att inspirera och tipsa er studenter som går på AE-programmet 
idag. Trevlig läsning! 
   
Beskriv ditt jobb som entreprenadingenjör idag: 
Jag jobbar väldigt tätt med min entreprenadchef och är delaktig i hela processen från att 
lämna budget till projektering, inköp och kontinuerlig avstämning under projektets gång. Jag 
jobbar mycket med ombyggnader av kontorslokaler, just nu är jag inblandad i två stycken 
ombyggnader från kontor till vårdverksamhet vilket är väldigt spännande! 
  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Det är ofta mycket mailande och telefonsamtal, min roll är väldigt social så jag har kontakt 
med väldigt mycket människor – både beställare, kollegor, UE (underentreprenörer) och 
konsulter. Jag brukar börja dagen med att svara på mail så att inga frågor stannar hos mig, 



sedan är det möten gällande olika saker så som projektering eller genomgångar med UE. 
Jag sitter både på vårt kontor och kommer ut lite i projekt, jag gillar den mixen väldigt 
mycket! 
  
Utöver de projekt som pågår så är jag även inblandad i en del förbättringsarbeten i företaget! 
Storleken på RO-Gruppen gör att jag känner att jag har chans att vara med och påverka och 
utforma sättet vi jobbar vilket är väldigt kul! 
  
Finns det något som du är extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?  
Under 2016 tog jag tjänstledigt från mitt dåvarande jobb på Serneke under vårterminen för 
att göra en utomlandspraktik i New York på ett litet byggföretag som renoverade lyxiga 
lägenheter vilket jag är väldigt stolt över att jag vågade göra! Det var en praktikperiod på fem 
månader där jag lärde mig otroligt mycket om de kulturella skillnader som finns i arbetslivet i 
USA, hur man bygger och vilken kunskap som finns inom branschen samt såklart bara att 
leva och bo under en period i ett annat land var väldigt lärorikt och något som jag verkligen 
rekommenderar om ni är sugna! 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Min tid på AE var väldigt rolig och även fast vi alltid jobbade väldigt hårt med alla projekt vi 
hade så hade vi ändå väldigt kul tillsammans. Vi som umgicks mycket och som fortfarande 
bor i Göteborg träffas fortfarande regelbundet för tjejmiddagar! Det jag tror jag haft allra 
mest nytta av är alla projektarbeten och att lära mig att jobba i projekt, samt att ”lära sig att 
lära” vilket är väldigt nyttigt för att veta att man behöver mer information om något och hur 
man får denna information. Kurserna i språk och kommunikation som vi hade under de tre 
åren var något som jag kanske inte älskade just då, men som när jag ser tillbaka på nu har 
hjälpt mig väldigt mycket i arbetslivet. 
  
Dina tre bästa tips under studietiden är… 

1. Ta hjälp av dina klasskamrater! Det är alltid bra att plugga tillsammans och få input 
från andra om det är någon information man missat eller har annorlunda lösningar på 
ett problem. 

2. Tänk på exjobbet i tid – det gör det mycket lättare att hitta ett företag som brinner för 
samma fråga som du! 

3. Gå på alla arbetsmarknadsdagar! Det gör det lättare att fundera över vilken inriktning 
man vill ta när man tar examen. 

  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 

1. Att ställa om från skollivet till arbetslivet var lite av en chock för mig – det tog ett tag 
att inse att det är okej att i början av arbetslivet undra ”vad var det egentligen jag 
lärde mig i skolan” och ”vad är egentligen en filigran?”. Det praktiska skiljer ganska 
mycket från kurserna i skolan, men om du är öppen och ställer mycket frågor så 
kommer det gå galant :) 

2. Om du väljer mellan flera företag att arbeta på / när du söker dig vidare till nästa 
företag att jobba på rekommenderar jag att ni försöker träffa de personer som ska bli 
era kollegor – ni kommer ändå spendera en hel del tid tillsammans och det är viktigt 
att man känner att man har roligt på jobbet. Alternativt fråga om kontaktuppgifter till 



någon på företaget som kan besvara frågor som ni kanske inte vill ställa direkt till 
chefen. 

3. Om möjligt, försök prova på sommarpraktik inom branschen åren innan du tar 
examen och gärna inom olika områden om det är möjligt för att få en bättre 
förståelse om hur det är att jobba på olika företag. Vet att det är hård konkurrens 
men det är en väldigt bra grej! 

  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 

1. Sök i första hand jobb inom områden som du är väldigt intresserad av. Träffa företag 
inom dessa områden på mässor och dylikt och ställ mycket frågor! Företag kommer 
ihåg studenter som har ett genuint intresse för deras företag! 

2. Ta din tid och skriv ett mail / meddelande på Linkedin till kontaktpersoner på företag 
som ni är intresserade av att arbeta på – varför just det företaget är intressant, vad 
du tycker är intressant i branschen och vad du skulle vilja göra i ditt framtida 
arbetsliv. (Om ett företag inte svarar på ett sådant mail kanske det inte är ett företag 
ni vill jobba på ändå ;) ) 

3. Försök hitta företag utöver de ”största” i branschen – ibland kan det vara lättare att 
nå fram till lite mindre företag och chansen är också större att du får chans att vara 
med och bygga upp företaget allt eftersom om du tycker det är roligt. 

  
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Det är en väldigt varierande bransch! Allt eftersom att tiden går blir det mer fokus på 
digitalisering och ny teknik vilket jag personligen tycker är väldigt roligt, så spännande år 
väntar oss på den fronten! Det är också väldigt kul att ha ett så stort kontaktnät, man får 
möta väldigt mycket människor vilket också är något jag tycker väldigt mycket om. Sen 
såklart att det man bygger står kvar under en väldigt lång tid – det är en häftig känsla att gå 
förbi ett färdigt projekt och tänka tillbaka på allt slit som krävdes för att byggnaden faktiskt 
skulle bli färdigställd! 
  
Kontaktuppgifter: 
emelie.richmond@ro-gruppen.se, 070-2121003 - Hör gärna av er om ni är nyfikna på något 
enligt frågorna ovan eller något helt annat! 
Linkedin: https://se.linkedin.com/in/emelie-richmond-32261a45 
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