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Månadens alumn i maj 2020 är Sebastian Omar Törnqvist!  
Sebastian är 30 år, kommer från Göteborg och tog examen från Æ-programmet 2019. Idag 
jobbar han som mark - och exploateringsingenjör på Partille Kommun. Sebastian är även 
deltagare i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare! Nedan har han svarat på 
frågor för att inspirera och tipsa er studenter som går på programmet idag. Trevlig läsning! 
 
Beskriv ditt yrke idag och din väg dit:  
Som Mark- och Exploateringsingenjör, förkortat MEX:are arbetar jag bland annat med 
förvärv/försäljning/förvaltning och reglering av kommunens fastigheter, juridiska 
genomförandefrågor i detaljplan och olika avtal. Men rollen är bred och kommunen liten 
vilket innebär att de faktiska arbetsuppgifterna sträcker sig långt utanför mitt lilla axplock här. 
Under mina studier på AE-programmet letade jag hela tiden efter helhetsperspektivet, jag 
ville förstå hur exploateringsprocessen såg ut från ax till limpa. I rollen som Mark- och 
exploateringsingenjör får jag möjligheten att fortsätta förkovra mig och bättre förstå hela 
exploateringsprocessen. 
 
Berätta gärna lite om traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare! Vad har du 
gjort hittills och vad väntar härnäst?  
Vi är 14 traineer som driver ett komplext casearbete, gör en studieresa utomlands 
tillsammans, samt testar tre andra arbetsplatser och roller. Allt på 14 månader! Till vår hjälp 
har vi kompetenta processledare från GR som ömsom leder ömsom pushar oss igenom vår 
grupputveckling, engagerade handledare på både hem- och breddningsföretag samt kloka 
mentorer och kontaktpersoner. Programmet fungerar som en erfarenhetsmässig kickstart i 
arbetslivet och man får väldigt snabbt, genom breddningsperioderna, erfarenhet av hur 
branschen fungerar samtidigt som man bygger ett brett kontaktnät. Hittills har jag haft min 
första breddningsperiod, på Lantmäteriavdelningen i Göteborg, gjort en studieresa till 
Hamburg och nu för två veckor sedan påbörjat min andra breddningsperiod. Den här gången 
på Park- och naturförvaltningen i Göteborg. Den tredje och sista breddningen kommer ske 
på Wästbygg, vilket jag verkligen ser fram emot eftersom jag då kommer få se den privata 
och utförande sidan! 
 
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv? 
Att utifrån en så stor mängd sökande bli en av de få utvalda att medverka i Framtidens 
Samhällsbyggare gör mig väldigt stolt! De första orden jag fick höra under arbetsintervjun till 
min nuvarande roll var: - "Du är egentligen kanske inte helt kvalificerad för den här rollen". 
Jag kunde av förklarliga skäl inte tänka annat än att - "Det här kommer bli svårt.." Svårt har 
det varit, men jobbet fick jag och tack vare AE-programmets bredd, ett gediget intresse för 
exploatering blandat med lite envishet tycker jag också att jag har kommit en bra bit på 
vägen att iklä mig rollen! 



 
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Min tid på AE-programmet var väldigt bra, även om jag inte medverkade lika mycket i 
aktiviteter utanför schemat som mina klasskamrater. Att klassen är så pass liten gör dock att 
man får en väldigt bra sammanhållning och ändå blir en del av gemenskapen. 
 
Idag uppskattar jag verkligen programmets bredd, det lägger grunden för att vara lite av en 
generalist i branschen. Det hjälper mig också väldigt mycket i min nuvarande roll att ha en 
utbildning som blandar teknik, ekonomi, juridik och projektledning. För som Mark- och 
exploateringsingenjör behöver du kunna just lite av allt! 
 
Berätta lite om ditt examensarbete! 
Mitt ex-jobb handlade om hur/om man kan mäta Social hållbarhet för ett enskilt projekt, i vårt 
fall projekt Citygate i Göteborg. Det visade sig vara en rejäl utmaning då det är ett väldigt 
komplext och fortfarande ganska outforskat område. Bara häromdagen fick vi genom vårt 
casearbete i Framtidens Samhällsbyggare en genomgång av hur Göteborgs Stad 
tillsammans med framstående forskare och institut arbetar för att lösa precis samma gåta 
som min klasskamrat Edvin Smedberg och jag brottades med förra våren. I ärlighetens 
namn känns det rätt skönt att de också verkar tycka att det är rätt svårt. 
 
Dina tre bästa tips under studietiden är… 

1. Fokusera på studierna. Arbeta inte mer än du mäktar med under tiden du pluggar, 
det blir snabbt väldigt tungt om du försöker göra allt på en gång. 

2. Tentaplugga tillsammans med klasskamraterna. Förklara och presentera  de 
problem och uppgifter ni fått för varandra. Att presentera något tvingar dig att förstå 
samtidigt som du får träning i att presentera saker för andra. Något som du 
garanterat kommer ha nytta av i arbetslivet. 

3.  Anteckna. Även om presentationen finns att hämta som Powerpoint på kurssidan 
så hjälper anteckningarna dig att minnas bättre! 

Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 

1. Våga 
2. Våga 
3. Våga 

Våga utmana dig själv, våga fråga och våga ta initiativ!  
Gör du det så kommer du känna att självförtroendet växer, och med rätta. För vad är bättre 
än att känna att man klarat något som verkat svårt? 
 
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 

1. Lägg tid på det personliga brevet. Förklara varför just du passar för den tjänsten 
och varför du har sökt. Försök föra fram konkreta exempel som visar vem du är 
och hur det passar med tjänsten du söker. 



2. Glöm inte att ringa. Våga ringa rekryteraren, ställ lite frågor, visa att du är 
intresserad! 

3.  Utnyttja ditt nätverk. Prata med alla du känner och träffar om vad det är för typ av 
jobb du söker. Chansen är ju att någon känner någon? 

Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Det bästa med fastighetsbranschen är att den är så social, bred, men framförallt konkret! 
Jag själv finner i alla fall väldigt stort nöje i tanken att en dag kunna åka förbi en plats och 
säga till mina barn eller barnbarn - Se där, just det du ser har jag varit med och skapat. 
 
Kontaktuppgifter: 
Sebastian.tornqvist@partille.se 
0730921462 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastian-omar-törnqvist-454259147 
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