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Veidekke startade med vägbeläggning i Norge redan 1936 och har sedan
dess byggt samhälle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. I dag är vi 
Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och 
involvering är grunden för all framgång. De senaste fem åren har Veidekke vuxit 
i Sverige och har som mål att bli den bästa aktören på den svenska marknaden, 
detta utan att tumma på Veidekkes långsiktiga och hållbara strategi och arbetssätt.
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S om platschef inom anläggning på 
bygg- och fastighetsföretaget Veidekke 
är Elise Ekliden med och bygger upp 
infrastrukturen i Sverige. Just nu leder 

hon ett arbete med att bygga en gång- och 
cykelväg i Kode. 

Hur kan en dag på jobbet se ut?
– På morgonen samlas alla 

som är inblandade i det aktuella 
projektet för att ta en kopp kaffe och 
diskutera vad som ska göras under 
dagen, det kan vara maskinister, 
yrkesarbetare, lastbilschaufförer och 
underentreprenörer. Jag jobbar med 
säkerhet, framdrift och ekonomi. 
Och jag håller även ihop våra olika 
samarbeten där våra externa kunder 
vanligtvis är Trafikverket, staden eller 
kommunen. Jag försöker skapa en bra 
stämning och ser till att det är flyt i produktionen, 
men framför allt skapar jag förutsättningar för att 
jobba säkert.

Berätta om en utmaning du ställts inför och 
hur du löste den!

– När vi bygger järnväg har vi korta tidsluckor för 
att göra stopp i tågtrafiken. Under ett projekt hade 

vi mer tidspress än vanligt, och genom att lägga 
tyngd på planering styrde vi om och bestämde 
tillsammans vad som var viktigast att göra för dagen 
för att nå målet. Det ledde till att varje person 
gjorde omprioriteringar, och vårt involverande 
arbetssätt gjorde att vi nådde det tuffa målet. Det 

kändes verkligen bra, jag blev stolt 
över alla inblandade – vi gjorde 
verkligen det tillsammans. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Alla olika samarbeten och 

tekniken – den kombinationen är kul. 
Och att vi förbättrar infrastrukturen. 
Just nu gör vi en gång- och cykelväg –  
den gör det säkrare för cyklisterna 
och människor kommer att kunna 
röra sig enklare mellan olika 
områden. 

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var 
ny på jobbet?

– Ju mer du vågar tro på dig själv och vara  
öppen desto bättre kommer det att bli. Våga  
också tro på andra. Det är spännande när man  
ger sig in i något med sin kunskap och möter 
andra i det de kan – det är det som gör ett  
projekt unikt.

På Veidekke är varje person viktig för ett lyckat projekt 
med att förbättra infrastrukturen.
Text Tina Lindström Carlsson Foto Julia Sjöberg

Veidekke ”Vårt involverande arbetssätt gjorde att vi nådde målet”

”Det är  
spännande  
när man ger  
sig in i något 

med sin  
kunskap och 
möter andra i 
det de kan.”

Elise Ekliden
Titel: Platschef. Utbildning: Högskoleingenjör, Malmö universitet, examen 2002. 
Vilket är ditt smultronställe i Sverige? ”Bohuslän – för de vackra, karga klipporna 
och den fina kustremsan.”

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpacknings-
material. Avsikten är att vara det innovativa valet inom förpackningsindustrin 
och att tillsammans med sina partners skapa smarta förpackningslösningar. 
 BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som 
 utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Antal medarbetare: 
Cirka 4 400 medarbetare i 13 länder. Läs mer: www.billerudkorsnas.com
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G ruvöns bruk är i uppstartsfasen med 
KM7 – en gigantisk kartongmaskin 
som är en av Sveriges största 
industriella investering någonsin. 

Anläggningen, som är omgiven av skog, har en 
kapacitet på 100 miljoner mjölkförpackningar 
per dag. Satsningen lockade ingenjören Tina 
Jonasson till BillerudKorsnäs och i 
augusti 2018 klev hon in i rollen som 
gruppchef för 15 medarbetare. 

– Här får jag vara med från början, 
sätta nya rutiner och se den nya 
kartongmaskinen växa fram. Det är 
en fantastisk möjlighet. Att det görs i Värmland 
och Grums är jättekul, det betyder mycket för 
samhället även under uppstarten med så många extra 
människor på en så liten ort, säger Tina.

Hur ser utmaningarna ut?
– Vi är fortfarande i uppstartsfasen och den

 vanliga produktionsdagen har inte kommit än. 
Allas flexibilitet har testats till max under upp-
byggnaden av KM7, och det gör mig extra stolt.  
Jag upplever en fantastisk laginsats och det bidrar 
till att hålla humöret uppe hos alla inblandade. 

Hur ser era värderingar ut?
– Vår mission är att utmana konventionella

förpackningar för en hållbar framtid. Att 
BillerudKorsnäs har ett tydligt hållbarhetstänk är 
väldigt viktigt för mig och min motivation. Det 
innebär både att vi tar ansvar för hela värdekedjan, 
från ett ansvarsfullt skogsbruk till färdig produkt 
och att vi samverkar både lokalt och globalt. Vi 
har ett starkt innovationstänk inom koncernen och 

ett av våra värdeord är ”tänka nytt”. 
Att tänka om och tänka nytt sätter 
fokus på hur vi kan göra saker och 
ting på ett bättre sätt. Vi vill ständigt 
komma på bättre och mer hållbara 
förpackningar, och vi skapar värde 

inte bara för oss själva utan även för konsumenter 
och samhället i stort.

Hur upplever du kulturen på företaget?
– Jag har aldrig tidigare känt mig så välkommen

som när jag började på BillerudKorsnäs. Jag fick ett 
mycket trevligt bemötande, alla är intresserade och 
nyfikna på vem jag är och vad jag ska göra.

– Vi jobbar för en säker och skadefri arbets plats,
och det är viktigt att alla vågar säga till om något 
arbetsmoment är osäkert. Vi månar om varandra, 
och det är ett budskap som är tydligt från ledning-
en och våra chefer. 

Ingenjören Tina Jonasson lockades av den innovativa miljön 
på BillerudKorsnäs som tar ett stort kliv in i framtiden med 
världens modernaste kartongmaskin.
Text Tina Lindström Carlsson Foto Andreas Reichenberg

BillerudKorsnäs ”Vi utmanar konventionella förpackningar 
för en hållbar framtid”

”Vi månar om 
varandra.”

Tina Jonasson
Titel: Gruppchef. Utbildning: Högskoleingenjör energi och miljö, Karlstads 
 universitet. Vad eller vem inspirerar dig? ”Jag inspireras av människor med 
positiv attityd som vill saker.”
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