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Kollegor 
frågade direkt 

om min åsikt”

ANNA SARBRING
Ålder: 25. Utbildning: Civilingenjör i Bioteknik med 
inriktning Industriell ekologi, Chalmers tekniska 
högskola, examen 2014.

Full fart från start 
på  BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är världsledande inom förnybart förpackningsmaterial. 
På företagets traineeprogram möter branschexperter nästa generations 
idéer och utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid.

TEXT: Erik Backlund • FOTO: Jonathan Tjäder

A nna Sarbring gick direkt 
från skolbänken på 
Chalmers till att koordi-

nera förbättringsprojekt på 
BillerudKorsnäs. Där blev hon en 
viktig kugge från första dagen.

Varför sökte du dig till Billerud-
Korsnäs?
– Jag hade hört om företaget en 
del under min utbildning genom 
studiebesök och arbetsmarknads-
dagar. Jag lockades av att de arbe-
tar med förnybara material och 
tänker långsiktigt, ”Vad är våra 
mål om tio år och hur ska vi nå 
dit?”. Och så gillar jag att företa-
gets tillverkningsprocess är en 
pusselbit i en ännu större kedja. 
Vi arbetar från trästock till fär-
digt förpackningsmaterial som 
sedan blir till en produkt som vi 
använder hemma i våra hushåll, 
det är häftigt! 

Hur blev första dagen?
– Jag blev involverad i ett förbätt-
ringsprojekt direkt. Det var väl-
digt spännande och roligt att få 
arbeta i ett team med människor 
jag aldrig hade träffat redan första 
dagen. Innan jag började hade jag 
en del fördomar mot branschen 

och hur det är att komma in som 
ung, nyutbildad och kvinna efter-
som mitt yrke än så länge är mans-
dominerat, men jag motbevisades 
direkt. Jag har blivit jättebra be-
mött! Kollegor frågade direkt om 
min åsikt och berättade om vad 

jag kunde bidra med i organisatio-
nen. De har verkligen sett nyttan 
av att få in ett par nya ögon.

Hur har traineeåret sett ut?
– Under programmet har man en 
hemavdelning och en tilldelad 
tjänst under hela året. Jag har ar-
betat som förbättringskoordina-
tor vars uppgift är att stötta orga-
nisationen i att på ett strukturerat 
sätt arbeta med ständiga förbätt-
ringar. Arbetet sker på hela fabri-
ken och fokuserar på allt från sä-
kerheten till produktiviteten. När 
jag inte varit på min hemavdel-
ning har jag tillsammans med de 
andra traineerna bland annat be-
sökt de olika fabrikerna inom 
koncernen för att lära oss om 
verksamheten. Dessa besök har 
blandats med utbildningar med 
fokus på personlig utveckling. 
Alla var även en månad utom-
lands på ett av säljkontoren. Jag 
var i Hamburg och fick följa med 
säljare för att träffa våra kunder 
och se hur de använder vårt mate-
rial. Traineeprogrammet har gett 
mig bred kunskap om vår affärs-
verksamhet och hur vi kan ut-
vecklas med hjälp av innovativa 
lösningar. 

BILLERUDKORSNÄS

BillerudKorsnäs
u BillerudKorsnäs är en 
världsledande leverantör av 
starkt, nyfiberbaserat förpack-
ningsmaterial, och samarbetar 
med mer än 1 500 kunder i 
över 100 länder. Affärsmodel-
len består av tre hörnstenar: 
högkvalitativt förpackningsma-
terial, solution services och ett 
omfattande globalt nätverk.
u Antal medarbetare: Cirka 
4 300 medarbetare i 13 länder.
u Medarbetarnas bakgrund: 
Civilingenjörer, ekonomer, hög-
skoleingenjörer, maskinförare, 
elektriker, logistiker, personalve-
tare, processoperatörer, säljare 
och administrativ personal.
u Rekrytering: Sker under 
våren 2016, nästa trainee-
program är planerat att starta 
hösten 2016.
u Läs mer: www.billerud-
korsnas.com

Det roligaste har varit att få en helikopterinblick i företaget 
och se processerna. Och självklart att träffa alla människor!

Höjdpunkten på traineeprogrammet:


