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BillerudKorsnäs

P å BillerudKorsnäs produktionsenhet 
Gruvön i Grums i Värmland byggs för 
tillfället världens största kartongmaskin 

som ett steg i att möta en växande efterfrågan 
på hållbara förpackningslösningar. Ramona 
Andersson är anställd på teknikavdelningen 
som processingenjör men är utlånad som 
driftingenjör ute i kraftpappersfabriken sedan 
augusti förra året.

Hur är det att vikariera som driftingenjör? 
– Det är jättekul! Jag ser det som världens 
utvecklingsmöjlighet att få komma ut och vara 
med i produktion och den dagliga styrningen 
av pappersmaskinerna. Jag ansvar för kvalite-
ten och fungerar som en knytpunkt mellan vår 
teknikavdelning, vårt labb och även marknads-
sidan. Som processingenjör är jag också kopplad 
till produktion men tittar mer på långsiktiga 
projekt och förbättringsarbeten. 

Vad lockade dig till BillerudKorsnäs?
– Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med 

papper men sökte mig hit efter att en kompis talat 
varmt om företaget som arbetsplats. Sedan gillar jag 
att det är ett framtidstänkande företag. Billerud-
Korsnäs satsar på en hållbar framtid genom att för-
söka konkurrera bort plast med pappersprodukter. 

Vad gillar du mest med att jobba på Gruvöns 
bruk?
– Först och främst har jag så härliga kollegor! 
Det är verkligen en trivsam stämning här. Jag 
tror detta till stor del beror på att vi priorite-
rar skydd och säkerhet väldigt högt. Jag gillar 
också att det är ett väldigt utmanande jobb 
med mycket problemlösning. Man kanske 
tänker att papper inte är så svårt att tillverka, 
men det finns väldigt många utmaningar. 

På vilket sätt uppmuntrar BillerudKorsnäs 
till utveckling?
– Jag är ett bra exempel på att det finns många 
möjligheter till utveckling inom företaget. Sedan 
jag började här 2014 har jag både varit på labb 
och processteknik samt nu också på produk-
tion. Vi uppmuntras också att vidareutbilda oss  
i form av olika kurser. Förra året gick jag exem-
pelvis kurser i mäldkemi och projektledning. Det 
anordnas även besök på de andra fabrikerna för 
att vi ska kunna ta lärdom av dem och använda 
oss av deras erfarenheter i vårt eget arbete.  

Som driftingenjör på BillerudKorsnäs 
får Ramona Andersson vara med 
och bidra till en grönare framtid. 
Text Sara Schedin   Foto Andreas Reichenberg

”Jag gillar att det är ett framtids-
tänkande företag”

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

Xylem

Sarah Abelins resa på Xylem började i 
form av ett sommarjobb under studietiden 
på KTH. Hon berättar att hon direkt 

kände att hon togs på allvar och fick mycket 
ansvar, något som ledde till att hon valde att 
göra sitt examensarbete på företaget. Men när 
erbjudandet om rollen som testingenjör kom 
tackade hon inte ja direkt eftersom hon tyckte 
att det var viktigt att även ta in andra alternativ. 

– Jag hade två andra erbjudanden men efter 
noga övervägande föll ändå valet på Xylem. Jag 
gillar den familjära känsla som finns här trots 
att det är ett globalt bolag. Det finns också ett 
driv och en kreativitet på Xylem som jag tycker 
mycket om.

Berätta om din roll!
– Mitt team utvecklar ett testramverk som 
används för att köra automatiserade tester av 
styrsystem för olika pumpar och pumpstationer. 
Vi skriver också automatiserade testskript för 
att testa att de funktioner som mjukvaruteamet 
utvecklar fungerar som de ska. 

Beskriv en dag på jobbet!
– Vi börjar alltid morgnarna med ett scrum-
möte där man får en överblick över vad alla 
jobbar med och om det går framåt eller om 
det finns några frågetecken. Efter mötet sätter 
jag mig med min specifika utvecklings- eller 
programmeringsuppgift där det ingår mycket 
problemlösning. Sedan innehåller dagen ofta 
spontana diskussioner med andra teammedlem-
mar. Jag gillar att jag får tänka mycket själv och 
vara kreativ samtidigt som det alltid finns folk 
omkring mig som jag kan bolla idéer med. 

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter 
hos er? 
– Eftersom Xylem är ett globalt bolag som finns 
i mer än 150 länder finns det många vägar att 
gå, både här i Sverige och internationellt. Just 
nu jobbar jag väldigt tekniskt, vilket känns som 
ett bra sätt att skapa en gedigen kunskapsbas 
och teknisk grund. I framtiden kan jag tänka 
mig att jobba mer mot projektledning och ta 
större helhetsansvar. Mjukvaruutvecklingen är 
en växande del av Xylem så det känns kul att 
vara med på den resan och jag ser alla möjlig-
heter att utvecklas inom bolaget.

På Xylem Water Solutions får Sarah 
Abelin jobba med högteknologiska 
produkter i en familjär miljö.
Text Sara Schedin   Foto Sigrid Malmgren

”Här finns ett driv och en kreativitet 
som jag tycker om”

XYLEM
Xylem är ett internationellt företag som erbjuder inte-
grerade lösningar för vätskehantering. Xylem tillhanda-
håller ett samlat utbud av produkter och lösningar från 
våra globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin, 
Leopold, Sanitaire och Wedeco.

Antal medarbetare: Cirka 2 000 i Sverige och 16 000 
globalt.
Läs mer: www.xyleminc.com 

Sarah Abelin 
Titel: Testingenjör. 
Utbildning: Civilingenjör i 
design- och produktframtag-
ning samt master i mekatronik, 
Kungliga tekniska högskolan, 
examen 2017.
Vilken är din favoritplats 
i världen? ”Någonstans i Alp-
erna på vintern. Mitt absolut 
största intresse är att åka 
snowboard.”
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Ramona Andersson
Titel: Driftingenjör. 
Utbildning: Energi och miljö-
teknik, Karlstads universitet, 
examen 2014.
Vilken är din favoritinnova-
tion: ”Mjölkförpackningen!”
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