
Mitt namn är Lisa Gustafsson, jag är 20 år gammal och kommer från Hammarö, en liten 
kommun strax utanför Karlstad. Jag är uppvuxen tillsammans med min mamma, pappa, 
storebror och hund och på min fritid spelar jag gitarr och sjunger. På gymnasiet läste jag 
teknikprogrammet där jag valde inriktningen samhällsbyggande och miljö. Direkt efter 
gymnasiet började jag på AE-programmet och läser just nu mitt andra år. 
 

• Hur hamnade du på Æ?  
När jag gick i trean på gymnasiet kände jag att jag ville läsa vidare direkt efter studenten. 
Därför började jag tidigt att kika runt på eftergymnasiala utbildningar och samlade på mig så 
mycket intressanta program som möjligt. Det slutade dock med att jag endast sökte AE och ett 
program på Karlstad Universitet som ett reservval. 
 
Tidigt i mitt sökande hittade jag AE-programmet och det var en utbildning jag inte kunde 
släppa. Jag kikade runt på andra program men jag föll alltid tillbaka på AE! Det som lockade 
mig till programmet var variationen av byggtekniska ämnen och entreprenörskap. Det hade 
inte passat mig att läsa ett program som är ”enformigt”, och jag kände att AE hade den 
variationen jag sökte. Och dessutom var utbildningen inom bygg- och fastighetssektorn, vilket 
var perfekt eftersom jag älskade att plugga samhällsbyggnad och miljö på gymnasiet.  
  
Jag tyckte även att det kändes tryggt att utbilda mig på Chalmers. Under min gymnasietid fick 
vi höra mycket om de tekniska universiteten runt om i landet och man förstod snabbt att 
Chalmers var en av de bästa. Därför kände jag en stor trygghet med att läsa på Chalmers, både 
för skolan i sig, men även för mitt framtida yrkesliv. Jag litar på att Chalmers erbjuder 
utbildningar som har en ljus yrkesframtid. 
 

• Hur hörde du talas om Æ? 
Jag hörde talas om AE genom att kolla igenom Chalmers programutbud på Studentportalen. 
Där läste jag om alla program jag tyckte lät roliga, och kom fram till att AE var det bästa för 
mig. 
 

• Vad gjorde du innan Æ? 
Jag gick direkt från gymnasiet till universitetet. Jag hann alltså inte mer än att ta studenten 
från teknikprogrammet, jobba sju veckor i hemtjänsten, för att sedan flytta till Göteborg och 
börja plugga. 
 

• Vad tycker du är bäst med Æ? 
Det absolut bästa med AE-programmet är den breda insyn och förståelsen man får för bygg- 
och fastighetssektorn. Jag tycker det är väldigt intressant att studera olika vinklar av sektorn. 
Alla kurser integreras med byggsektorn, vilket också gör utbildningen levande och mer 
konkret. Detta gör mig taggad på att arbeta i branschen och jag tror att utbildningen 
förbereder mig bra inför min yrkeskarriär. 
 

• Vet du vad du vill jobba med? 
Jag vet inte exakt vad jag vill arbeta med i framtiden, det ändras från läsperiod till läsperiod. 
Jag är dock ganska säker på att jag vill arbeta inom projektering och utveckling av fastigheter. 
Det faktum att jag inte måste veta exakt vad jag vill arbeta med efter examen tycker jag är en 
av fördelarna med programmet, då har jag möjlighet att ändra mig och anpassa mig till vad 
jag vill i framtiden.  
 

• Vad tycker du om Chalmers? 



Jag älskar verkligen Chalmers! Skolan har gett mig möjlighet att läsa ett program som passar 
mig perfekt, samtidigt som jag får spendera dagarna med personer som har kommit att bli 
mina allra bästa vänner. När jag flyttade ner till Göteborg var jag helt övertygad om att jag 
skulle bo här i tre år utan vänner och utan en trygg punkt. Jag har alltid varit väldigt blyg och 
jag tar inte för mig särskilt mycket i stora sällskap, och jag tänkte även att alla skulle vara 
väldigt mycket äldre än mig. Det var helt enkelt mycket oro och ångest laddat i flytten, men 
bara några veckor in i studierna trivdes jag superbra. Jag insåg snabbt att åldersskillnad inte 
spelar någon roll på universitetet och trots att jag är blyg så hittade jag människor som är 
likasinnade och jag kände mig välkommen.  


