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Linnéa O’Hara
Titel: Management Trainee 
CTO & CIO.
Utbildning: Civilingenjör med 
inriktning industriell ekonomi, 
Umeå universitet, examen 2017. 

BillerudKorsnäs

Com Hem

Det är fullt ös på BillerudKorsnäs bruk i Skär-
blacka utanför Norrköping – de är nämligen 
mitt inne i ett av sina största projekt någonsin. 
En maskin ska flyttas från Finland och sättas 
igång nästa år, samtidigt som de också är i slut-
skedet av ombyggnationen av en annan maskin, 
berättar driftingenjören Frida Strömberg.

– Min tjänst skapades förra året för att det 
behövdes en extra person för att stötta upp i 
organisationen. Det är roligt och lärorikt att 
få vara med och bidra i ett sådant här projekt, 
säger hon.

Som driftingenjör ser Frida till så att operatö-
rerna kan utföra sitt jobb. Stöter de på problem 
vänder de sig till henne och de andra driftin-
genjörerna som identifierar om det är något akut 
eller om det måste hanteras när maskinerna står 
stilla. 

– Ena dagen sitter jag på kontoret och går ige-
nom funktioner i maskinerna och nästa dag är 
jag ute och felsöker dem. När man kommer till 

F ör tio år sedan kunde Internet likstäl-
las med en rolig sysselsättning, som att 
spela ett spel eller läsa en bok. I dag 

är samhället så pass digitaliserat att internet 
nästan blivit lika självklart som vatten eller 
värme till huset. I en undersökning som Com 
Hem gjorde tillsammans med SIFO, där deras 
kunder fick svara på vad som var viktigast i 
deras boende, kom ett snabbt bredband före 
bra kollektivtrafikförbindelser och närliggande 
grönområden. 

– Människor har hela sina liv på internet, 
vilket ställer höga krav på våra produkter och 
tjänster. Vår vision är att ha Sveriges nöjdaste 
kunder och vi har gått från att tänka “best 
effort” till “best in class”. Det tycker jag gör 
det extra roligt att jobba på Com Hem, säger 
Linnéa O’Hara, trainee CTO och CIO.

Linnéa sökte till Com Hems traineeprogram 
efter att hon pratat med representanter för 

jobbet vet man aldrig hur dagen kommer att se 
ut. Ibland löser man små fel och ibland handlar 
det om ett stort haveri. Det är utmanande – men 
väldigt kul! 

Fridas bana på BillerudKorsnäs började redan 
under studietiden i Karlstad då hon sommar-
jobbade på labbet på Gruvöns bruk i Grums. 
Hon hade varit på studiebesök där ett par 
gånger innan och fått ett väldigt gott intryck av 
företaget. 

– Jag gillade verkligen andan på bruket! Det 
var en väldigt god stämning och alla verkade 
tycka att det var väldigt kul att jobba där. Precis 
samma känsla fick jag när jag kom till Skär-
blacka. 

Enligt Frida finns det en stor stolthet på Skär-
blacka över den produkt som de producerar.  
De tänker hela vägen från trädet till slutpro-
dukt och ser till att ta hand om så mycket som 
möjligt av råvaran.

– Det ska finnas en hel livscykel för våra 
produkter och vi släpper inte ut mer vid 
tillverkningen än vad vi absolut måste. Hela 
BillerudKorsnäs andas innovation och framtid-
stänk. Vårt mål är att ersätta plasten med bättre 
förpackningar gjorda av papper. 

företaget på en arbetsmarknadsmässa. De gav 
en bild av en platt och tillåtande organisation, 
vilket tilltalade henne. 

– Efter varje intervju jag kom på stärktes 
den bilden av Com Hem. Jag lockades av att få 
jobba för ett företag där man får mycket ansvar 
tidigt och där egna idéer uppmuntras. 

Linnéa spenderar halva tiden med Com 
Hems teknikchef och halva tiden med IT- 
chefen. Hon får bland annat följa med på  
strategiska och beslutsfattande möten samt 
hjälpa till med budgetar och kalkyler.

– Jag får också delta i projekt inom sådant 
som jag flaggat intresse för, så jag har till ex-
empel fått hjälpa till med ett projekt inom vår 
fastighetsaffär där vi tittar på hur vi ska kunna 
erbjuda samma kvalitativa support för alla våra 
kundsegment. Jag är även med och räknar på 
hur mycket våra olika infrastrukturer kostar så 
att vi kan se vad som lönar sig i längden, säger 
hon och fortsätter:

– Det är en oerhört varierande roll, vilket 
jag tycker är jättekul. Samtidigt har jag väldigt 
genuina och energiska kollegor som jag inspi-
reras av.

Frida Strömberg och hennes kollegor 
på BillerudKorsnäs skapar framtidens 
innovativa pappersprodukter. 
Text Sara Schedin   Foto Christian Ekstrand

På Com Hem får traineen Linnéa 
O’Hara vara med och utveckla  
framtidens digitala landskap. 
Text Sara Schedin   Foto Felicia Yllenius

”Det ska finnas en hel livscykel för 
våra produkter”

”I dag är internet nästan lika självklart 
som vatten”

BILLERUDKORSNÄS
BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av 
förnybart förpackningsmaterial. Avsikten är att vara det 
innovativa valet inom förpackningsindustrin och att 
tillsammans med sina partners skapa smarta förpack-
ningslösningar. BillerudKorsnäs är ett internationellt 

företag med stark lokal förankring som utmanar  
konventionella förpackningar för en hållbar framtid.
Antal medarbetare: Cirka 4 300 medarbetare i  
13 länder.
Läs mer: www.billerudkorsnas.com

COM HEM
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster 
till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och fram
tidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften 
av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till 
en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 2,4 

miljoner hushåll det största utbudet av digitala tv-ka naler 
och playtjänster via digitalbox eller till surfplattor och 
mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 
anställda.  Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksam-
heten bedrivs i de fyra bolagen Com Hem AB, Boxer Access 
AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB.

Frida Strömberg
Titel: Driftingenjör. 
Utbildning: Civilingenjör inom 
kemiteknik med inriktning  
mot pappers- och massa-
industrin, Karlstads universitet, 
examen 2016. 
Vad gillar du att göra på 
fritiden? ”Läsa böcker, träna, 
spela spel, träffa folk och rock
festivaler.”


