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KARIN HAMMARQVIST
Månadens alumn i februari 2023 är Karin Hammarqvist! 

Som tog examen från Æ-programmet 2020 och
masterexamen från DCPM 2022. 

Idag är hon 28 år gammal och jobbar som Strategikonsult på
Trendie - en del av protek. Under hennes tid på Æ

engagerade hon sig som ordförande i Æ-arm,
sponsoransvarig i styret och PR-ansvarig för VARM-mässan. 

.

Fastighetsgrupp i Gårda, för att få uppstart av programmet och framfart i kommunikation mot staden.
Områdesanalys över kontorsmarknaden på Lindholmen
Intervjustudie gällande kommunikation i ROT-projekt
Hyresgästanpassningar i Kasernen

Mitt yrke som strategikonsult är väldigt lik vad AE-programmet innehåller. Trendies - en del av protek,
huvudsakliga arbete är inom analys- och dialogarbete och strategiarbete inom förvaltning. Vi hjälper våra
kunder att fatta konkurrenskraftiga, affärsmässiga och hållbara beslut. Våra kunder verkar främst inom
bostads- och fastighetsbranschen och vi har specialiserat oss på frågor och utmaningar inom
stadsutveckling. Vi arbetar bland annat med att kartlägga trender, genomföra kvalitativa
intressentundersökningar och utveckla koncept baserat på våra marknads- och områdesanalyser. Jag
arbetar även med protek projektstyrning och arbetar över koncernens avdelningar, där är jag med som
junior projektledare och gör bland annat hyresgästanpassningar och andra uppdrag. Exempel på projekt
jag är inblandad i:

Jag startade med detta jobb efter utbildning, men arbetade extra vid sidan om studierna som bitr.
projektledare. Mitt nuvarande jobb går även hand i hand med det jag valde att skriva mina uppsatser om,
så det var ett intresse hos mig att börja som strategikonsult eller liknande yrke.

Beskriv ditt yrke idag och din väg dit:

2023

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara konsult?
Vad skiljer den från andra roller?
Fördelar är att det är föränderligt och att det är flexibelt. Man är med och planerar sin tid och kan ibland
påverka vilka projekt man är med i. Nackdelarna är att logga tid för varje dag, det blir ibland många olika
kunder att hålla reda på och information som ska sorteras och hanteras.



https://www.linkedin.com/in/karin-hammarqvist-495206ab/

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
Mina arbetssysslor som varierar över veckan är; möten internt där vi bland annat
diskuterar vår arbetsbeläggning, potentiella uppdrag och
verksamhetsutveckling. Sedan är det möten i olika projekt, dessa möten kan
innebära avstämning med kund, arbetsmöten, intervjuer, hyresgästmöten,
projekteringsmöten etc. Under dagen håller jag även koll på min mailkorg, är
ute på projekten, och skapar material som ska presenteras så som PowerPoints,
dokument, protokoll eller annat underlag som krävs i projekten. På mitt jobb har
vi även trevliga rutiner som att det bjuds på frukost varje dag kl 9 och det finns
möjlighet till träning 2 gånger i veckan.

Hur anser du att man som ny på arbetsmarknaden i
branschen ska tänka? Var borde vi lägga fokus?
Som ny i på arbetsmarknaden ska man vara lyhörd, försöka följa med på så
mycket man kan och se vad arbetsrollen innebär. Även viktigt att inse att det
fortfarande är en lärandeprocess att börja arbeta och sätta sig in i sin nya
arbetsroll. Försöka att inte bli överväldigad av all ny information och hitta ett
arbetstempo och en vardag som är rimligt att hålla över en lång period.

Vad har varit en stor utmaning och vad har du för råd
ifall vi skulle hamna i samma sits?
Jag har examinerats under en tid där det har skett minst sagt mycket i
omvärlden, pandemi, krig, materialbrist, projekt som pausas och en marknad
som spås svaja. När jag gick ur AE var det mitt i pandemin och det fanns inte så
mycket jobb ute att söka. Jag hade sökt master som back up och låg som
reserv, och var in princip redo att arbeta på mitt tidigare jobb i butik en period.
Men vi kom in på mastern till slut. Mastern var helt på distans och alla försökte
navigera sig bäst de kunde i detta. Osäkerheterna satt i då jag skulle söka jobb
efter mastern men det löste sig förvånansvärt bra då också. Det finns ju inte så
jättemycket att göra åt dessa situationer mitt råd att behålla lugnet, ta en sak i
taget och fortsätta framåt. Det kanske inte blir som planerat allt med det blir
ofta bra ändå. Kan dessutom vara smart att fokusera på något annat intresse, så
man inte blir helt insnöad vid att söka jobb eller oroa sig för omvärlden när man
väl jobbar. I och med att vår bransch har mycket att erbjuda så kan man vidga
sina vyer och testa en väg man annars kanske inte skulle testa. Jag hade nog
inte fortsatt med master, men ”universum” gav mig en spark i baken… haha.

Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen?
Det är kul att man kan få vara med och skapa något som människor kommer i
kontakt med i det dagliga livet. Sedan finns väldigt mycket att göra både i typ av
arbetssysslor och mängd arbete. Tycker också att man träffar många trevliga
människor och att det generellt är en trevlig bransch.

 Bästa tipsen
inför arbets-

intervju

Mina bästa tips
är att ladda upp
med något som
får dig på gott

humör. 
 

Var nyfiken på
vad de gör på
företaget och
ställ många

frågor, glöm inte
de om trivsel.

 
 Gör upp en

ungefärlig plan
på, vad du vill
säga om dig

själv och vad du
vill ha sagt/ få
reda på, innan

du går dit.


