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B land BillerudKorsnäs pappersmaskiner och 
truckar finns det plats att växa under eget 
ansvar. Produktionschefen Sara Westberg 

är själv ett exempel på det.

Hur kom du först i kontakt med 
BillerudKorsnäs?
– Jag började studera ganska sent, 
först efter att jag fått barn. När jag 
började känna mig rastlös läste jag 
till ekonomiingenjör vid Högskolan 
i Gävle. Med den utbildningen i 
bagaget kändes det självklart att söka 
mig till BillerudKorsnäs, som är ett 
välkänt namn på orten. De hade varit min 
drömarbetsgivare länge.

Vad har du för arbetsuppgifter i dag?
– Jag har fått ett utvidgat ansvar och kan i dag titulera 
mig produktionschef. Jag leder ett härligt gäng på 
70 personer inom packning och utlastning och har 
som huvuduppgift att stötta driftorganisationen så att 
den fungerar så smärtfritt som möjligt. För att öka 
driftsäkerheten och tillgängligheten i maskinparken 
fokuserar vi mycket på operatörsunderhåll – att de 
som faktiskt kör maskinerna ska kunna diagnostisera 
och åtgärda enklare fel själva innan haverier uppstår. 

Hur stöttar och uppmuntrar BillerudKorsnäs 
kvinnor i karriären?
– De är måna om att alla ska ha samma förutsätt-
ningar. Jag åker inte snålskjuts bara för att jag är 
kvinna, utan ses som vilken medarbetare som helst. 
Det är ett tecken på ett lyckat jämställdhets- och 
mångfaldsarbete! Kartläggningar säkerställer rättvisa 
inom löner, och här uppstår inga frågetecken kring 

föräldraledighet eller att kvinnor kan behöva sär-
skilda lyfthjälpmedel och arbetskläder. Det är bara så 
självklart. Det anställs fler kvinnor över hela bolaget 
nu än någonsin tidigare, vilket känns jättekul.

Varför ska unga talanger söka sig hit?
– Det är drag under galoscherna här! Billerud-
Korsnäs styr aktivt mot en kultur som präglas av 
jämställdhet, samarbete, nytänkande och eget ansvar. 

Det tror jag lockar unga som vill utvecklas och 
få förtroendet att jobba fritt under eget 

ansvar. Dessutom är hela vårt segment 
inom vätske- och förpackningskar-

tong efterfrågat på marknaden.

När trivs du bäst på jobbet?
– När jag underlättar för mina med-
arbetare och hjälper dem att komma 

vidare. Det behöver inte vara frågan 
om något jätteproblem, men när jag 

förbättrar andras arbetsvardag känner 
jag mig verkligen ”on top of the world”!

”Här är det verkligen drag  
under galoscherna”

Lika förutsättningar för alla, frihet under 
ansvar och en vägran att peka med hela 
handen. Det är tre av BillerudKorsnäs 
absoluta trumfkort, menar produktions
chefen Sara Westberg.
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OM BILLERUDKORSNÄS
 BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör 

av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial, 
och samarbetar med mer än 1500 kunder i över 
100 länder. Affärsmodellen består av tre hörn
stenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, solu
tion services och ett omfattande globalt nätverk.

👥 Antal medarbetare: Cirka 4 300 medarbetare  
i 13 länder.

k Kvinnor i företaget: För att behålla kvinnliga 
medarbetare och locka fler kvinnor att söka 
till företaget bedriver BillerudKorsnäs ett aktivt 
jämställdhetsarbete. Målsättningen är att skapa 
förutsättningar som gör det möjligt för företa
get att ta tillvara den fulla potentialen av både 
kvinnliga och manliga medarbetare och deras 
kompetens.

 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

Sara 
Westberg
Titel: Produktionschef på 
BillerudKorsnäs.

Utbildning: Ekonomi
ingenjör vid högskolan i 
Gävle, examen 2005.

Var är du om 10 år? Jag 
arbetar fortfarande med 
att utveckla verksamheten 
på BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs
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”Alla ska ha 
samma förut-

sättningar”


