
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 

 ”Jag drivs av att få utveckla och förbättra säkerheten” 

 
 
 

Jag är ursprungligen från Haninge, utanför Stockholm. Jag studerade i Gävle och där 
träffade jag min man. De senaste åren 14 åren har vi bott i Askersund med våra två barn. 
Min man kommer från Kramfors kommun i och med pandemin kom nya möjligheter att 
arbeta på distans. Hela familjen provflyttade till min mans föräldrahem. Det var jättebra 
med en prövotid, för oss alla! Det gjorde oss trygga, vi kunde flytta och ändå ha jobben 
kvar. Nu trivs barnen i skolan och jag fick detta jobb, vilket känns jätteroligt! 
 
Vilken bild fick du av företaget under anställningsprocessen? 
Jag har bara hört positivt om företaget. Många har arbetat här länge och trivs samt att 
det är ett företag med framtidstro. 
 
Hur väl stämde den överens med verkligheten? 
Stämmer väldigt bra. Personalen verkar trivas och det händer alltid nya saker 
 
Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut? 
Jag har jobbat med arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap de senaste åren men jag har 
även arbetat inom uttryckande räddningstjänst i 10 år. I grunden har jag en fil kand i 
hälsopedagogik och en mastersexamen i samhällelig riskhantering. Jag tycker att det är 
viktigt att se till helheten, både att må bra och känna sig säker på jobbet. 
 
Hur kan en arbetsdag se ut? 
Just nu är jag helt fulltecknad eftersom jag är ny på jobbet. Det gäller att sätta sig in i nya 
rutiner och alla system. Just i dag har jag en utbildning där vi pratar om kemikalier, 
sedan är det en del planerade interna möte där bland annat Covid-19 diskuteras.  
 
  



Vad är ditt prio på jobbet? 
Säkerheten. Att alla vi som arbetar på Mondi ska känna sig trygga och att arbetsplatsen 
är säker! Målet är att alla ska komma oskadda hem efter en dag på jobbet. 
 
Vad uppskattar du mest att jobba med? 
Att få utveckla och förbättra 
säkerheten, det är absolut roligast! 
Och att det är varierat vilket gör att 
jag hela tiden möter nya utmaningar. 
 
Hur är den psykosociala arbetsmiljön? 
Jag trivs jättebra. Alla är hjälpsamma och 
förstående till mig som är ny och som frågar om allt 
möjligt. Jag har bara fått positivt bemötande. Jag 
känner verkligen att min arbetsgivare bryr sig om mig 
och vill att jag ska trivas.   
 
Vad är viktigast för trivseln på jobbet? 
För mig är det att ha utmanande och varierande 
arbetsuppgifter, trevliga kollegor och en lagom 
arbetsbelastning.  
 
Andra fördelar med företaget? 
Det är en stor koncern så möjligheter finns till utveckling. Eftersom arbetsplatsen är stor 
finns många olika delar att jobba med, det skapar så klart möjligheter.  
 
Har ni några personalförmåner? 
Ja, vi har bland annat ett personalgym, friskvårdspeng och regelbundna 
hälsoundersökningar. Man månar om att personalen ska må bra och ha en hälsosam 
livsstil. 
 
 
 
 


