
Vi bryter gränserna!

Välkommen till traineeprogrammet



Traineeprogrammet Framtidens 
samhällsbyggare är skapat utifrån 
insikten att kompetensen inom dagens 
samhällsbyggande i stor utsträckning 
behålls inom företag och organisationer 
och sällan blir branschövergripande. 
Samtidigt står Göteborgsregionen 
inför decennier av enorma utmaningar 
när det gäller att förtäta framförallt 
Göteborgs centrala delar. Det innebär 
ökade behov av kunskap och förståelse 
hos dem som ska planera, ansvara 
för och utföra arbetet. Målet med 
Framtidens samhällsbyggare är att 
årligen utbilda nyckelpersoner som 
bättre kan kommunicera och arbeta 
utifrån ett helhetsperspektiv.

Programmet är utvecklat av Centrum 
för Management i Byggsektorn (CMB) 
och Göteborgsregionens kommunal
förbund (GR) och i första omgången 
deltog 14 olika företag och förvaltningar 
i Västsverige. Programmet är sektor
övergripande och bygger på ett unikt 
nytänkande då både privata företag och 
offentliga organisationer deltar.

I augusti 2014 startade en pilotomgång 
av det unika traineeprogrammet 
och totalt rekryterades 17 traineer. 
Varje trainee rekryterades till en 
tillsvidareanställning i ett företag 
eller en organisation och deltog 
i traineeprogrammet under 14 
månader. Varje trainee har genomfört 
breddningsperioder i tre andra företag 
eller organisationer, motsvarande cirka 

två månader vardera. De har därigenom 
fått chansen att skaffa sig insikter och 
förståelse för de drivkrafter och den 
affärsmässighet som styr andra aktörer 
inom branschen. Under programmet 
har traineerna även deltagit i ett 
utvecklingsprogram med fokus på ett 
gränsöverskridande casearbete och 
personlig utveckling. I denna folder 
presenteras de 17 traineer som deltog i 
första omgången av traineeprogrammet 
Framtidens samhällsbyggare.

Om traineeprogrammet

Sedan september 2015 pågår 
den andra omgången av 
traineeprogrammet och planering 
inför det tredje programmet är i 
full gång. Under våren påbörjas 
rekryteringsprocessen och i 
september 2016 startar det tredje 
året Framtidens samhällsbyggare. 
Ansökningsdatum presenteras på 
www.framtidenssamhallsbyggare.se.

Välkommen att söka!



Annie Hallman, 
Akademiska hus

Ålder: 27 år

Utbildning: Civilingenjör 
Väg- och vattenbyggnad, 
Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Junior byggprojektledare 
på Akademiska Hus

Varför tror du att detta traineeprogram 
behövs i branschen?

I samband med att fler och fler människor vill bo i 
städer, ställs högre krav på oss som arbetar inom 
branschen att samarbeta. Traineeprogrammet ger en 
ökad förståelse för vad som driver olika organisationer 
och företag, samt ger kunskap om gruppdynamik. För 
att klara av att bygga en förtätad stad tror jag att den 
förståelsen och kunskapen behövs.

Vad har varit det bästa med traineeprogrammet?

Utbildningsdagarna, breddningsperioderna och att 
lära känna och jobba ihop med de andra traineerna. 
Nätverket jag har skapat under traineetiden kommer 
bli otroligt värdefullt i min fortsatta karriär.

Hobby?

Handboll. Jag började när jag var sex år och har svårt 
att lämna lagidrotten, så nu spelar jag i ett division 
4lag i Göteborg. Att resa är ett annat stort intresse.

Beatrice Mattsson, Peab

Ålder: 23 år

Utbildning: Affärsutveckling och

Entreprenörskap inom 
samhällsbyggnadsteknik, 
Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Biträdande 
entreprenadingenjör på PEAB

Vad var det som fick dig att söka till 
traineeprogrammet och tjänsten på Peab?

Jag tror starkt på att vi måste arbeta tillsammans 
och förstå varandras intressen för att klara 
av de utmaningar som vi står inför inom 
samhällsbyggnation. Möjligheten att rivstarta 
sin karriär genom att erhålla en helhetsförståelse 
för branschen och samtidigt knyta värdefulla 
kontakter för ett framtida samarbete kändes väldigt 
lockande. Under min studietid var målet att i 
framtiden arbeta med projektledning på ett större 
bygg och anläggningsföretag som erbjuder stora 
utvecklingsmöjligheter. Därför kändes tjänsten väldigt 
spännande, vilket den utan tvekan visat sig vara!

Vad är den största lärdomen från traineetiden?

Samhällsbyggnation handlar verkligen om människor. 
Vågar vi vara öppna med våra olikheter och ta tillvara 
dem, tror jag att vi kommer nå längre.

Din favoritdestination?

Något kustsamhälle i Bohuslän, exempelvis är 
Mollösund väldigt vackert.



Gustav Eriksson, 
Älvstranden Utveckling

Ålder: 27 år

Utbildning: Civilingenjör 
Samhällsbyggnad, Kungliga tekniska 
högskolan/Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Biträdande projektledare 
på Älvstranden Utveckling

Elin Svensson,  
Älvstranden Utveckling

Ålder: 28 år

Utbildning: Civilingenjör i Lantmäteri, 
Lunds tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Lantmätare på 
Älvstranden Utveckling

Vad har varit det bästa med 
traineeprogrammet?

Hemmaperioderna, breddningsperioderna, 
utbildningsdagarna, studieresan, 
processledarna och traineekompisarna, så 
typ allt alltså.

Hur har du utvecklats 
under traineetiden?

Förutom en utvecklad förståelse för 
samhällsbyggandet i allmänhet och 
stadsutvecklingen i Göteborg i synnerhet 
har jag utvecklats på ett mer personligt plan. 
Jag har kommit till insikt med hur viktigt 
det är att känna sig själv och hitta den unika 
worklife balancekalibreringen som funkar 
och man trivs med långsiktigt. Sen har jag 
gått upp 2 kg också.

Nämn en sak du absolut inte kan göra

Somna utan ett V.Ä.N.N.E.Ravsnitt.

Varför tror du att detta 
traineeprogram behövs i branschen?

Ska Göteborgs Stad nå sina utbyggnadsmål 
så är insatser som detta program helt 
nödvändiga.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

En typisk arbetsdag är en härlig berg och 
dalbana emellan spännande möten med 
Fastighetskontoret, fastighetsägare och 
andra parter som vi samarbetar med för att 
bygga staden.

Levande eller död, vem 
skulle du vilja träffa?

Göran Johansson. 



Johanna Nyström,  
Park- och naturförvaltningen

Ålder: 26 år

Utbildning: Väg- och vattenbyggnad, 
Chalmers tekniska högskola 

Examensår: 2014

Tjänst: Trainee på Park- och

Naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Niclas Bergendahl,  
Park- och naturförvaltningen

Ålder: 28 år

Utbildning: Byggingenjör med en 
master i Design and Construction Project 
Management, Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Trainee på Park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Vad har varit det bästa med 
traineeprogrammet? 

Jag är nöjd med alla delar av 
traineeprogrammet, framförallt 
utbildningsdagarna och 
breddningsperioderna. Jag har bl.a. lärt 
mig om grupputveckling och ledarskap 
och jag har fått ökad förståelse för de olika 
delarna av samhällsbyggnadsprocessen. 
Kontaktnätet jag skapat kommer jag ha 
mycket nytta av även i framtiden!

Hur har du utvecklats 
under traineetiden?

Jag har lärt känna mig själv bättre! Jag 
är mer självsäker och medveten om mina 
styrkor och svagheter. Jag är otroligt glad 
över att jag får arbeta inom en så spännande 
och händelserik bransch!

Hobby? 

Umgås med vänner och familj, löpning, 
styrketräning, resor och utförsåkning. 

Vad var det som fick dig att söka 
till traineeprogrammet?

Mitt stora intresse för stadsutveckling/
samhällsplanering samt ekologiska och 
sociala frågor. Att inom programmet så 
tidigt få en möjlighet att se så mycket på så 
kort tid är oerhört spännande. Jag har fått 
en värdefull inblick i byggnadsbranschen 
som annars hade tagit flera år att skaffa på 
egen hand!

Vad har varit det bästa med 
traineeprogrammet?

De tvära kasten att ena dagen jobba på sitt 
hemmaföretag till att nästa dag kastas ut 
och jobba med helt andra frågor, i en helt 
annan miljö, med väldigt skilda värderingar 
och mål.

Din favoritdestination?

Där jag aldrig varit, nya platser.



Sofia Dalbert,  
Kungälvs kommun

Ålder: 26 år

Utbildning: Civilingenjör inom Lantmäteri, 
inriktning Fastighetsekonomi och 
fastighetsjuridik, Lunds tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Mark- och exploateringsingenjör 
på Kungälvs kommun

Johan Emanuelsson, 
Kungälvs kommun

Ålder: 26 år

Utbildning: Civilingenjör i Väg- och 
vattenbyggnad, inriktning infrastruktur och 
miljö på Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: VA-ingenjör på Kungälvs kommun

Saba Shahriari,  
Kungälvs kommun

Ålder: 25 år

Utbildning: Samhällsplanering, Malmö 
Högskola och Lunds universitet 

Examensår: 2014

Tjänst: Samhällsplanerare på Kungälvs kommun



Varför tror ni att detta traineeprogram behövs i branschen?

Saba: Traineeprogrammet ger oss en bra ingång till samhällsbyggnadsbranschen 
och samtidigt får företagen chans att rekrytera nya hungriga talanger. En win
win situation!

Sofia: För att öka förståelsen och bygga broar mellan olika aktörer inom 
branschen.

Vad var det som fick er att söka till traineeprogrammet 
och tjänsten på Kungälvs kommun?

Johan: Att det var en sådan unik mix av arbete, utbildning och 
breddningstillfällen.

Sofia: Mitt stora intresse för samhällsplanering och viljan att vara med och 
påverka utvecklingen. Jag vill vara med där saker händer, därför kändes 
tjänsten som mark och exploateringsingenjör i en tillväxtregion väldigt 
spännande.  Traineeprogrammet ger en rivstart i karriären där vi på kort tid får 
en värdefull inblick i stora delar av branschen samtidigt som kontaktnätet växer 
så det knakar och den personliga utvecklingen blomstrar!

Vad är den största lärdomen från traineetiden? 

Johan: Att inte vara lika statisk, utan att faktiskt försöka ”vända och vrida” för 
att se saker ur olika perspektiv.

Saba: Att vara ödmjuk inför varje utmaning jag ställs inför samt att ha tålamod. 
Som sagt, att 17 personer ska komma överens om en sak kan vara tidskrävande, 
frustrerande men också väldigt lärorikt och roligt.

Er favoritdestination?

Sofia: Platser där restauranger inte har menyer på svenska. Absoluta favoriten 
är Giliöarna, Indonesien. Och andra platser som erbjuder schyssta dyk! 

Johan: Dubai – riktigt häftigt och annorlunda resmål, perfekt för dig som inte 
redan har men önskar att utveckla höjdskräck. 

Saba: Alla vägar bär till Rom (i alla fall mina). Måste vara för att den staden är så 
oförskämt vacker.

Nämn en sak ni absolut inte kan göra.

Johan: Förlora utan att gräma mig lite för mycket! Jag gillar verkligen att tävla 
men är kanske inte världens bästa förlorare.   

Sofia: Lyssna på ”kartonggnissel”.

Saba: Jag kan inte prata annat än skånska. Då låter jag bara som Björn Ranelid.



Kristin Magnusson, 
Stadsbyggnadskontoret

Ålder: 29 år 

Utbildning: KTH Civilingenjör 
Samhällsbyggnad, Stadsplanering

Examensår: 2011

Tjänst: Strategisk planerare 
på Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborgs Stad

Varför tror du att detta traineeprogram 
behövs i branschen?

För att vår bransch står inför en stor utmaning i och 
med urbaniseringen. Kör vi i gamla hjulspår när takten 
ökar kommer vi inte att lyckas hålla oss på banan.

Hur har du utvecklats under traineetiden?

Med risk för att låta klyschig men jag har lärt 
mig väldigt mycket om mig själv, mina styrkor i 
gruppsammanhang och min förbättringspotential.

Vad har varit det bästa med traineeprogrammet?

Alla nya proffsiga människor jag fått lära känna. Jag 
satte mig och ritade upp det nya nätverk programmet 
inneburit och det blev ett stort fågelbo.

Levande eller död, vem skulle du vilja träffa?

Astrid Lindgren. 

Magnus Gillström, 
Veidekke

Ålder: 28 år

Utbildning: Väg- och Vatten 
ingenjör, Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2013

Tjänst: VDC-ingenjör / 
Arbetsledare på Veidekke

Vad var det som fick dig att söka till 
traineeprogrammet och tjänsten på Veidekke?

Det som lockade mig mest var den otroliga bredd 
som traineeprogrammet med dess upplägg erbjöd 
med breddningsperioder, traineegemenskap och 
traineedagar. Att dessutom få en jättespännande 
roll på Veidekke som VDCingejör där man är med 
i projekt från detaljprojektering till färdigt bygge 
och agerar som en länk mellan projektering och 
produktion gjorde att uppläget kändes klockrent!

Vad är den största lärdomen från traineetiden?

Att det alltid finns så många sätt att se på samma sak 
och att man alltid skall vara ödmjuk inför detta.

Ditt bästa miljötips?

Att köpa kvalitétsprodukter nya eller allra helst 
begagnade istället för slitochslängprodukter, glöm 
heller inte att sälja eller skänka bort det du inte 
använder längre.



Mohammed Sadi, 
Lokalförvaltningen

Ålder: 25 år

Utbildning: Civilingenjör 
Väg- och vattenbyggnad, 
Lunds tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Biträdande Projektledare på 
Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

Varför tror du att detta traineeprogram 
behövs i branschen?

Efter ett par omgångar av programmet kommer 
antalet människor som har berörts ha ökat markant. 
Det kommer gynna Göteborgsregionen att ha så 
många arbetstagare med förståelse för varandras 
verksamheter.

Vad är den största lärdomen från traineetiden?

Kommunikation, kommunikation och återigen 
kommunikation, finns inget man inte kan lösa med 
god kommunikation.

Vad eller vem inspirerar dig?

Personer som vet vad de snackar om!

Nämn en sak du absolut inte kan göra.

Föda upp spindlar.

Rebecca Greek, 
Lerums kommun

Ålder: 26 år

Utbildning: Civilingenjör 
i Väg- och vattenbyggnad, 
inriktning infrastruktur och miljö, 
Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Trafikingenjör 
i Lerums kommun

Varför tror du att detta traineeprogram 
behövs i branschen?

Jag tror vi behöver en större förståelse för varandra. 
Branschen är känd för sitt stuprörstänkande och 
jag tycker att det finns inom så väl som mellan olika 
organisationer.  Genom att förstå vad som driver 
andra organisationer, vad som är viktigt för dem och 
hur de arbetar tror jag vi kommer en bra bit på vägen 
till ett bättre samarbete.

Hur har du utvecklats under traineetiden?

Jag tycker jag har utvecklats både som 
samhällsbyggare och som person. Jag har lärt mig mer 
om branschen i stort och även utökat mina kunskaper 
inom vissa områden.

Har du någon udda förmåga?

Nja, min käresta sa att jag är fantastiskt duktig på 
att titta på en karta och sen bestämt gå och fel håll. 
Räknas det?



Simon Grimberg, Forsen

Ålder: 28 år

Utbildning: Byggingenjör med en 
master i Design and Construction Project 
Management, Chalmers tekniska högskola

Examensår: 2014

Tjänst: Projektledare på Forsen

Sofia Örngren,  
Kretslopp och vatten

Ålder: 27 år

Utbildning: Civilingenjör Väg- och 
vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola 

Examensår: 2014

Tjänst: Projektingenjör på Stadsbyggnads-
enheten kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Hur har du utvecklats 
under traineetiden?

Utvecklingen har skett på åtminstone två 
plan, rent personligt och professionellt. Den 
personliga utvecklingen har vi jobbat väldigt 
mycket med genom utbildningsdagarna. 
Professionellt så har jag fått uppleva fyra 
stycken helt olika organisationer och delar 
av branschen genom breddningsperioderna, 
det är en möjlighet som det kan behövas ett 
helt arbetsliv för att hinna med annars.

Varför tror du att detta 
traineeprogram behövs i branschen?

Det är endast genom att jobba tillsammans 
som vi kan bli effektivare. Vi behöver kapa 
ledtider, utan att göra avkall på kvaliteten. 
Det gagnar både samhällsekonomin och 
människors privat ekonomi. Programmet är 
ett steg mot bättre förståelse för varandra 
och en tätare samverkan för att uppnå det.

Din favoritdestination?

Någonstans i Sydostasien, USA eller Europa, 
alternativt min soffa.

Varför tror du att detta 
traineeprogram behövs i branschen? 

För att samverkan är något vi pratar mycket 
om inom branschen och i Framtidens 
samhällsbyggare händer det verkligen.

Vad är den största lärdomen 
från traineetiden? 

Det är nog hur viktigt det är med 
kommunikation och förståelse. Eftersom 
vi har använt oss av en iterativ process i 
casearbetet har brister i kommunikationen 
kunnat uppdagas. Även vid tillfällen då alla 
gått från tidigare möte och sagt; ”vad skönt, 
nu är alla på samma spår” har vi senare 
märkt att vi menat olika. Förståelse för 
varandra är verkligen grunden för ett bra 
samarbete.

Ditt bästa miljötips?

Eftersom jag jobbar med vatten kan jag ju 
bara säga drick kranvatten! Billigt, gott och 
miljövänligt!



Karin Darj, Fastighetskontoret

Ålder: 28 år

Utbildning: Planarkitekt 

Examensår: 2014

Tjänst: Utvecklingledare, Strategisk 
planering, Fastighetskontoret

Yerko Montaño Rojas, 
Trafikkontoret

Ålder: 32 år

Utbildning: Byggnadsingenjör, 
Örebro universitet 

Examensår: 2011

Tjänst: Biträdande projektledare på 
Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Vad har varit det bästa med 
traineeprogrammet?

Samtalen mellan oss traineer och alla 
de personer vi har fått förmånen att 
möta genom det här programmet. Vi har 
fått bra verktyg vad gäller feedback och 
samtalsteknik vilket, i kombination med en 
prestigelös stämning, har gjort det möjligt 
för oss att bidra till varandras utveckling på 
ett häftigt sätt.

Hur har du utvecklats 
under traineetiden?

Jag har dels fått en mycket bredare kunskap 
om branschen men också om mig själv. Jag 
är helt övertygad om att det här har gjort 
mig till en bättre planerare. Genom att reda 
ut och synliggöra mina egna förmågor och 
prioriteringar tror jag att jag kommer att 
få en mycket mer hållbar och givande tid i 
arbetslivet.

Har du någon udda förmåga?

Jag är bra på att stå på huvudet.

Vad fick dig att söka till trainee-
programmet och Trafikkontoret?

Som student lade jag märke till hur 
viktigt det är med stadsutveckling, hur 
vi – invånaren i en stad, näringsidkare 
och kringliggande regioner – påverkas 
av framtida planer. Det krävs samarbete, 
gemensam målmedvetenhet och prestige
löshet för att komma någonstans. 
Traineeprogrammet belyste sådana 
synpunkter som var lockande för mig då 
jag läste om tjänsten, så jag är tacksam för 
möjligheten att vara en del av detta program.  

Hur har du utvecklats 
under traineetiden?

Jag anser att jag har utvecklats markant. Att 
få se andra medarbetares drivkrafter höjde 
ribban hela tiden, och detta hjälpte mig att 
måla upp en bild på vem jag vill bli inom 
mitt företag, så att jag kan vara en del av 
detta äventyr i Stadsutveckling i Göteborg. 

Din favoritdestination?

Cochabamba, Bolivia.



Som trainee får du:

• En utvecklande och spännande yrkesstart

• Kunskap om olika aktörers roller och affärsmetoder

• Utbildning i personlig utveckling

• Unika nätverksmöjligheter

• Delaktighet i verkliga stadsutvecklingscase

• Enastående karriärmöjligheter

Mer information: 
www.framtidenssamhallsbyggare.se

Ta chansen!


