
Hej på er! Jag heter Malin Andersson och pluggar mitt första år på AE. Ursprungligen kommer jag 

från Falköping varav jag under gymnasiet läste Samhällsprogrammet. Vidare skulle jag beskriva mig 

själv som en sportig och social tjej som gillar att ha många bollar i luften. 

 

När jag gick på gymnasiet var jag taggad på att plugga Samhällsbyggnad på Chalmers även om jag var 

osäker på om ingenjör verkligen var något för mig. Efter lite sökande på Chalmers hemsida hittade jag 

AE-programmet vilket direkt kändes som den optimala utbildningen för mig. Det gav både en 

introduktion till byggvärlden samtidigt som det lästes andra intressanta ämnen och utbildningen fanns 

på campus Johanneberg. Dvs mitt i stan.  

 

Efter studenten kände jag mig inte helt redo för att plugga vidare och istället valde jag att flytta till 

USA ett år för jobb och plugg. När jag kom hem var jag fortsatt inte riktigt sugen på att plugga utan 

valde att jobba ytterligare ett år hemma i Sverige. Nu med fastigheter för att testa på den bransch som 

jag senare visste att jag var intresserad av. Under slutet på året blev det även en tur med backpacking i 

Australien. När jag väl kom hem från resan kände jag att det var dags att ta tag i plugget och jag sökte 

tekniskt basår efter rekommendationer från kollegor ”om jag nu ändå inte skulle bli ingenjör, om jag 

nu ändå skulle plugga?”. Under detta år kände jag att jag absolut inte skulle bli ingenjör utan AE var 

fortfarande programmet för mig. Därför hoppade jag halvvägs igenom programmet av, började jobba 

som köksdesigner och sökte äntligen AE.  

 

Det bästa med AE var gemenskapen som man direkt stötte på. Sektorn är ganska liten och det är därför 

väldigt lätt att lära känna alla och känna en samhörighet. Vidare tycker jag även att kurserna är väldigt 

roliga och det känns verkligen som att utbildningen gynnar en. 

 

Hade jag idag fått välja fritt vad jag vill jobba med hade jag gärna varit en del av entreprenadsidan 

som arbets- eller projektledare. Alternativt jobbat med samhällsplanering. Samtidigt är möjligheterna 

med den här utbildningen många och det känns som att man aldrig vet riktigt vart man kan hamna. 

Något som jag tycker är superspännande. 

 

Jag älskar Chalmers, det är verkligen en skola för alla och som har allt. Jag känner mig faktiskt 

fortfarande inspirerad varje gång jag kommer till campus. 


