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Personlig utveckling 
är inte bara kurser”

Ledarskap som banar 
vägen mot utveckling

På ett ställe som levererar smarta förpackningar finns det plats för alla 
idéer och kompetenser. Med hållbarhet i fokus är BillerudKorsnäs ett 
ledande företag inom både pappersmaterial och personalutveckling.
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B illerudKorsnäs ligger i 
framkant med att ta fram 
förnybara förpacknings-

material. Henrik Nord är ansva-
rig för ett utvecklingsteam inom 
bolaget och jobbar med att för-
nya även sina medarbetares tan-
kebanor.

Berätta om er ledarskapsfilosofi 
på BillerudKorsnäs!
– Vi försöker vara tydliga och de-
legera ansvar så mycket som möj-
ligt. Ledarskapet hos oss är stöt-
tande snarare än utpekande. Du 
växer som individ och blir mer 
motiverad om du får och kan klara 
av ett större ansvar. Filosofin är att 
om vi utvecklar personalen ut-
vecklas också företaget. Det ställer 
krav på mig som ledare att sätta 
upp rimliga mål på verksamhet 
och personal. Jag ska också vara 
bollplank och föregå med gott ex-
empel.

Hur arbetar ni med att utveckla 
era medarbetare? 
– Alla medarbetare har en person-
lig utvecklingsplan med regel-
bundna samtal. Det finns gott om 
folk på BillerudKorsnäs med stor 
kunskap om saker och ting – vi 

försöker lära av varandra och växa 
tillsammans. Personlig utveckling 
är inte bara kurser. I övrigt tar vi 
fasta på om det upptäcks något 
som kan göras bättre. Och vi ser 
till att ha roligt också utanför ar-
betstid för att binda samman 
gruppen.

Vad gör ni för att stimulera krea-
tiviteten på företaget?
– På vår avdelning har vi nyligen 
startat en försöksverksamhet i form 
av en intern öppen förslagslåda, där 
alla kan skapa diskussionstrådar 
som det sedan röstas på. Det har 
genererat många nya och bra idéer. 
Verktyget har anpassats för att 
kunna fokusera på innovation un-
der korta och riktade interna kam-
panjer. En annan sak som stimule-
rar nytänkande och skapar motiva-
tion hos oss är våra nyckeltal. Ett av 
nyckeltalen är en skattning av för-
säljning av nya produkter i förhåll-
ande till total omsättning. Vi vill 
inte leva på gamla meriter.

Vilken är den största utmaningen 
med att vara ledare i dag?
– Att vara tillräckligt bred och ha 
kunskap om mycket för att kunna 
leverera inom spretiga områden. 
Det gäller att kommunicera bra 
och ta in allt. Förut kom allt uppi-
från och ner, men nu har vi vänt 
på tratten. Ledarna måste priori-
tera och välja ut vad som är värt 
att gå vidare med. Det är också 
viktigt att se till att kollegorna 
inte växer ur sina roller och blir 
understimulerade.

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 Anställdas profil: Civilingen-
jörer, ekonomer, högskolein-
genjörer, maskinförare, elektri-
ker, logistiker, personalvetare, 
processoperatörer, säljare och 
administrativpersonal.
u Rekrytering: Sker löpande, 
nya tjänster annonseras och 
söks via hemsidan.
u Läs mer: www.billerudkors-
nas.com

Mina tre tips på ledarskaps inspiration:HENRIK NORD
Titel: Manager för Team Development 
Support på BillerudKorsnäs.
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi 
vid Linköpings universitet, examen 1999.

u  Boken ”Leading Change” av John P Kotter.
u Observera andra ledare, och inte bara från din egen bransch. 
u  Dra lärdom från ledare som du själv haft. 


