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Månadens alumn i december 2019 är Sandra Klang!  
Hon är 31 år, kommer från Varberg och tog examen från Æ-programmet 2016. Sedan dess 
jobbar Sandra som exploateringsingenjör på Fastighetskontoret hos Göteborgs Stad! Hon 
har dessutom varit mentor på AE-arms mentorskapsprogram vilket hon även kommer vara 
under våren 2020. Nedan har Sandra svarat på frågor för att inspirera och tipsa er studenter 
som går på programmet idag. Trevlig läsning! 
 
Beskriv ditt yrke idag:  
Som exploateringsingenjör så är man delaktig i stadsutvecklingen i Göteborg genom att man 
är med och tar fram och driver igenom detaljplaner, där vårt fokus ligger mycket på hur 
innehållet av detaljplanen ska genomföras. Vem som ska bygga om/ut vad och i vilken 
ordning, om tillstånd behöver sökas samt se till att de olika åtgärderna har finansiering. Vi 
har även en projektledarroll i själva genomförandet efter laga kraftvunnen plan där vi är 
engagerade från startmöte av projektet till färdig utbyggnad, och driver på och följer upp 
innehållet av detaljplanen. 



  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Bland det roligaste med mitt jobb är att jag nästan aldrig vet exakt vad min dag kommer att 
innehålla eller vilka frågor som kan dyka upp, så man får vara beredd på det mesta! Alla ens 
detaljplaner med olika innehåll genererar olika arbetsuppgifter och varierar beroende på 
vilket stadie den befinner sig i. Jag kan ena stunden sitta och skriva en planbeskrivning 
(information om detaljplanen) eller ett avtalsutkast till en exploatör,  till att andra stunden 
åka ut och inspektera ett berg tillsammans med vår geotekniker, eller förbereda och hålla i 
ett genomförandemöte där de tekniska förvaltningarna och exploatörer ska gå igenom hur 
planen ska genomföras rent tekniskt, till att behöva ta ett telefonsamtal med Länsstyrelsen 
kring dispens av trädavverkning och ersättning. Så väldigt varierande, högt och lågt men 
framförallt väldigt roligt! 
  
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?  
Jag har inte hunnit arbeta så länge men jag är väldigt stolt över den resa jag hunnit göra 
hittills. Mitt arbete kan vara komplext på många vis och det är ständigt nya frågeställningar 
att hantera, men jag tvekar aldrig på att köra på och testa, vilket också har resulterat i att jag 
känner att jag snabbt har utvecklas i min roll, vilket är kul! 
Sen är det såklart en väldigt fin känsla att genom mitt arbete få vara med och bidra med 
bostäder, verksamheter, kommunal service, grönområden och dylikt till Göteborgarna. 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Jag kan inte säga annat än att den var väldigt rolig och jag kan bli väldigt nostalgisk när jag 
tänker tillbaka. Vilken lyx det var att umgås med vänner hela dagarna och vilken kontaktnät 
man la grunden till redan då. Jag uppskattar även bredden av kursutbudet från programmet 
då jag i mitt yrke idag ser stor fördel i att kunna "lite av varje" och med det få en större 
förståelse för alla processer. Sen var jag även föreningsaktiv i ÆØK  (så roligt!) och att 
planera och genomföra en mottagning var ett test av projektledning om något… 
  
Dina tre bästa tips under studietiden är… 

● Nätverka! Lär känna nya människor, du vet aldrig vem som blir en framtida kollega 
eller viktig kontakt! Ett tips är att gå med i en förening. Förutom att det är både kul 
och lärorikt så ger det möjlighet att träffa studenter även inom andra program. 

● Gå med i mentorprogrammet och knyt värdefulla kontakter även inom 
yrkesverksamma. Jag fick både praktik och sommarjobb via min mentor (och bra 
arbetserfarenhet att sätta på CV:t). 

● Gå på lunchföreläsningarna, det är ett bra sätt att få information om olika arbetsroller 
och om det är något man tycker verkar roligt att själv arbeta med i framtiden. 
Och så en liten bonus: 

● Ta tillvara på tiden och ha kul!  För mig så ökade plugg-motivationen när  skolarbetet 
varvades med roligheter. Chalmerstiden går väldigt fort, så se till att skapa dig 
minnen för livet. 

  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 

● Var inte orolig över att du inte vet vad för jobb du ska söka dig till. Testa något och 
blir det helt fel så byt! Det ska kännas kul att gå till jobbet. 



● Sänk prestationskraven och var ödmjuk för att du är ny på arbetsplatsen, och våga 
fråga om saker du inte förstår eller kan. Fråga även om saker du vill veta mer av, 
intressera dig för kollegors arbete, du vet aldrig vad du kan lära dig av genom att vara 
nyfiken. 

● Försök få praktik eller sommarjobb inom branschen. Behöver inte vara exakt inom 
det du vill jobba med sen men all erfarenhet är bra, och branschrelaterade 
arbetsreferenser är ofta en plus inför jobbansökningar. 

  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 

● Lägg tid på din ansökan och vinkla varje specifikt till vardera företag du söker till. (Gå 
in på företagets hemsida och försök fånga upp det som du tycker är positivt och 
förmedla detta i din ansökan.) 

● Försök urskilja dig. Snygg layout eller något unikt om dig själv kan vara det som 
skiljer dig från mängden. Uttryck som "ha många bollar i luften" är rätt urvattnade, så 
försök formulera dig på annat sätt och gärna med en förankring/exempel på hur/när 
du hanterar den typen av jonglering. 

● Öva på arbetsintervjuer med varandra, och gå på så många du får möjlighet till, 
oavsett om du inte är säker på själva jobbet. Ju mer van och bekväm du blir av 
situationen, desto bättre svar kommer du att kunna ge och lättare visa på din härliga 
personlighet. 

  
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Jag gillar att det är en  väldigt social bransch, där man dagligen träffar väldigt mycket 
människor. Men det bästa är nog att få vara delaktig i något viktigt, speciellt idag när det 
händer mycket spännande i Göteborg. Det är också en väldigt rolig process att få se något 
från en idé växa fram i verkligheten, och se vad det kan resultera i. Tänk ändå vad några nya 
byggnader och gatudragningar kan påverka ett område!  Sen så tycker jag också det är 
väldigt roligt att få vara med och påverka vår stads historia genom dess stadsutveckling. 
  
Kontaktuppgifter: 
sandra.klang@fastighet.goteborg.se 
031-368 09 74 
https://www.linkedin.com/in/sandra-klang-85884aba 
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