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Månadens alumn i mars 2020 är Tim Johanson!  
Tim är 26 år, kommer från Halmstad och tog examen från Æ-programmet 2017. Idag jobbar 
han med projektutveckling på Rstudio for Architecture i Göteborg. Nedan har Tim svarat på 
frågor för att inspirera och tipsa er studenter som går på programmet idag. Trevlig läsning! 

  
Beskriv ditt yrke idag: 
Jag arbetar med projektutveckling på arkitektkontoret Rstudio for Architecture. Min uppgift är 
att identifiera fastigheter vars nuvarande syfte kan förändras till något mer passande och 
sedan driva den processen. Vi arbetar med alla typer av projekt, allt från flerbostadshus och 
kontor till enskilda villor. 
  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Min arbetsdag handlar mycket om problemlösning och att driva projekt framåt. Eftersom jag 
är den enda som jobbar heltid med projektutveckling på kontoret blir mina arbetsuppgifter 
väldigt varierande. I ett villaprojekt sköter jag kontakten med diverse myndigheter, gör 
bygglovsansökningar och ser till så alla intyg finns. Förutom mycket administrativt har jag 
flertalet gånger varit med och byggt vilket varit lärorikt. 
  
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv? 



Jag är väldigt stolt över villan som vi byggt. När jag började arbeta ägde vi inga fastigheter 
och hade aldrig drivit ett eget villaprojekt. Nu två år senare är vi klara med vårt första hus 
och har flera nya på gång. Att starta denna typ av verksamhet tar mycket tid och energi, så 
när besökare uppskattar och berömmer huset blir jag stolt. Är någon intresserad av att se 
huset finns det på vår Instagram: Rhouse by Rstudio. 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Väldigt lärorik och rolig! Jag hade privilegiet att få studera tre år tillsammans med en 
fantastisk klass. Detta gjorde inte bara studietiden väldigt rolig utan jag lärde mig väldigt 
mycket av mina klasskamrater. Jag fick förtroende att vara sektionens ordförande vilket var 
otroligt hedrande. Jag satt även med i kårfullmäktige och varje gång jag fick chansen 
dansade jag en hel del disco, något man aldrig kan få för mycket av. 
  
Det finns många saker som jag har nytta av från min studietid. En annorlunda grej är 
kontakten med de som undervisar. I många fall ses läraren bara som en 
informationsförmedlare men jag såg flera av de som föreläste som intressanta personer att 
nätverka med. Flera av dem som föreläste på Chalmers har jag fortfarande kontakt med idag 
och får hjälp och rådgivning från. 
 
Dina tre bästa tips under studietiden är… 
1. Ta hjälp av varandra, studera tillsammans, bjud in alla. 
2. Gör något för sektionen. Engagera dig i en förening eller dela med dig av något du kan vid 
ett enskilt tillfälle. Något är bättre än inget. Detta är viktigt för att alla ska trivas på sektionen, 
om alla trivs kommer alla också lära sig mer. 
3. Nätverka, varenda person du träffar kan potentiellt hjälpa dig i framtiden. Var nyfiken och 
fråga mycket. 
  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 

1. Var nyfiken 
2. Var engagerad 
3. Hitta någon som inspirerar dig och du kan lära dig av. 

  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 

1. Nätverka – socialt 
2. Nätverka – digitalt 
3. Nätverka – spontant 
 

Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Att man får möjlighet att vara med och påverka vad som byggs i samhället. Byggnader är en 
av de viktigaste tillgångar vi människor har, de påverkar vad vi gör och hur vi gör det. Rätt 
typ av byggnad kan skapa liv både i och utanför byggnaden. 
  
Kontaktuppgifter (mejl, telefonnr): 
tim.j@rstudio.se 
076-2693437 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/timjohanson/ 

https://www.linkedin.com/in/timjohanson/

