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ANDELEN KVINNLIGA 
studenter på högskolornas 
 ingenjörsutbildningar 
minskar samtidigt som 
många företag aktivt letar 
efter ingenjörer att rekrytera. 
Genom att delta som huvud-
samarbetspartner till IGEday, 
som arrangeras för att få tjejer 
i åldrarna 12-19 intresserade 
av ingenjörsyrket, hoppas 
BillerudKorsnäs på att lång-
siktigt vara med och bryta den 
negativa trenden.

– Vi ser IGEday som ett 
bra sätt att introducera 
unga tjejer till pappers- och 
förpackningsindustrin och 
som en chans att visa upp 
oss som företag och vad våra 
duktiga ingenjörer arbetar 
med. Eftersom vi vill uppnå 
en större mångfald inom 
företaget samtidigt som vi är 
verksamma i en traditionell 

mansdominerad industri är 
det viktigt för oss att synas 
tidigt för att kunna vara med 
och driva denna förändring, 
även om vi inte ser resultatet 
direkt, förklarar Tim Paradis, 
HR Business Partner. 

LOUISE WOHRNE, som är 
hållbarhetsutvecklare, är 
initiativtagare till Billerud-
Korsnäs engagemang i 
IGEday, berättar att de vill 
 förändra bilden av vad det 
innebär att jobba inom 
 pappers- och förpacknings-
industrin och visa tjejerna  
hur kul det faktiskt är.

– Många inser nog inte 
hur brett det här yrket är och 
att du kan göra många olika 
saker. Antingen kan du göra 
något väldigt tekniskt eller så 
kan du jobba med helt andra 
typer av frågor. Jag jobbar 

ju med hållbarhetsfrågor 
som kanske inte är något 
man  tänker är typiskt för en 
 ingenjör, säger hon.

TIM PARADIS OCH  Louise 
Wohrne håller centralt i 
initiativet IGEday på Billerud-
Korsnäs och arrangerar 
dagen på huvudkontoret i 
Solna och sedan arrangerar 
lokala representanter dagen 
på företagets bruk runt om i 
Sverige. I år har de 92 platser 
som de hoppas fylla med tjejer 
som vill komma och se vad 
de sysslar med.  Aktiviteterna 
 varierar mellan de olika 
 bruken, men överallt får 
 tjejerna träffa kvinnor som 
har tekniska jobb av olika 
slag. 

– De får interagera med 
våra duktiga ingenjörer 
samtidigt som de får testa på 

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid! 
BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart för
packningsmaterial. Vi erbjuder förpackningsmarknaden hållbara 
material och nya lösningar som ökar kundernas lönsamhet sam
tidigt som miljöpåverkan minskar. Antal medarbetare: Cirka   
4 300 medarbetare. Anläggningar: Åtta produktionsanläggningar 
och försäljningskontor 
runtom i världen i ett 
 tiotal länder. Läs mer: 
www.billerudkorsnas.com
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Louise Wohrne
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Titel: Hållbarhets
utvecklare. 
Utbildning: Civilingenjör 
i bioteknik, Kungliga 
 tekniska högskolan, 
examen 2011. 
Vad är roligast med 
ditt jobb? Jag har 
varit  intresserad av 
hållbarhetsfrågor ända 
 sedan gymnasiet så det 
 roligaste för mig är att 
jag får jobba med ett av 
mina stora intressen.

Titel: HR Business 
Partner. 
Utbildning: Master 
i  Human Resource 
 Management, Lunds 
 universitet, examen 2014. 
Vad är roligast med ditt 
jobb? Det är ett varie
rande arbete där jag har 
chansen att vara med 
och påverka samtidigt 
som jag får arbeta med 
människor.

praktiska utmaningar kopplat 
till vår verksamhet. Förra året 
fick deltagarna bland annat 
designa förpackningar åt 
fiktiva kunder och göra egna 
papperssäckar som de sedan 
fick utvärdera i vårt för-
packningslaboratorium, till 
exempel genom att kolla hur 
många gånger de kan släppa 
säcken i marken utan att den 
går sönder. Vissa fick labba i 
traditionella laboratorier med 
pappersmassa och sedan fick 
de går runt i bruken för att se 
produktionen, säger Louise 
Wohrne.  

TIM PARADIS BERÄTTAR att 
BillerudKorsnäs engagemang 
i IGEday är ett led i att nå det 
hållbarhetsmål på antalet 
kvinnliga chefer och med-
arbetare som företaget vill nå. 

– År 2020 vill vi att andelen 

kvinnliga medarbetare ska 
ha ökat till 23 procent och 
andelen kvinnliga chefer till 
30 procent. För att nå de här 
målen, som vi redan nu är på 
god väg att uppnå, behöver vi 
fortsätta arbeta med frågan 
långsiktigt och däribland visa 
studenter hur spännande det 
kan vara att jobba inom vår 
industri, säger han.

BillerudKorsnäs vill inspirera  
fler tjejer till att bli ingenjörer
Den 24 mars arrangeras Introduce a Girl to Engineering Day som ska locka fler 
unga tjejer till ingenjörsyrket. BillerudKorsnäs deltar som huvudsponsor och 
 bjuder in över 90 tjejer till arbetsplatserna runt om i landet. 
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