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BillerudKorsnäs
www.billerudkorsnas.com

I Frövi, några mil norr om Örebro, har BillerudKorsnäs 
en av sina åtta produktionsanläggningar. Här arbetar 
630 av koncernens totalt cirka 4 300 anställda. 

> EN AV DEM är Elin Li, som började som utvecklings-
ingenjör för tre år sedan, men nu har hittat en roll 
inom affärsutveckling.

– Jag gjorde mitt exjobb på Innventia om förpack-
ningar och ville verkligen fortsätta att jobba med det. 
På utvecklingsavdelningen fick jag lära mig hur man 
tillverkar kartong och förpackningar, och blev en av 
flera förpackningsnördar. Jag hade jätteroligt!

Efter två år dök möjligheten upp att testa något 
 annat inom företaget.

»De stora framtidsfrågorna 
 stimulerar mig«

Vilka förpackningar behövs i dag och i 
morgon, i en hållbar värld? Den frågeställ-
ningen är en stor del av Elin Lis arbete 
som Business Developing Director hos 
Billerud Korsnäs, världsledande leverantör 
av förnybart förpackningsmaterial.
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– Jag ville lära mig mer om hur vi pratar värde med 
våra kunder och hur vi skapar långsiktiga affärer. Ett 
nytt område för mig, men där jag har nytta av min 
tekniska bakgrund.
 
> EN FÖRETAGSKULTUR SOM är uppmuntrande och ger 
stora möjligheter för individen att växa och utvecklas. 
Så beskriver Elin klimatet på BillerudKorsnäs och 
framhåller det som bakgrunden till att hon själv har 
tagit stora steg framåt under sina tre år.

– Jag har roligt och känner att jag får bidra med det 
jag är duktig på. Jag har utvecklats otroligt mycket 
och det tror jag beror på en kombination av bra möj-
ligheter till internutbildning, att jag har fått ta mycket 
eget ansvar och att folk helt enkelt är måna om att 
man trivs här. 

> BILLERUDKORSNÄS HAR SINA rötter djupt i den 
svenska pappersindustrin, men med fullt fokus på 
 utveckling av framtidens smarta och hållbara för-
packningsmaterial.

– Många tänker nog att det här är en industri som 

lever mycket på gamla meriter, men det stämmer 
inte alls. Företaget genomsyras av innovation, av 
såväl produkter och tjänster som nya affärsmodeller.  
Vi arbetar för att ta reda på vilka konsument- och 
förpackningsbehov som är viktiga i framtiden, och 
hur vi ska utvecklas för att tillgodose dem. Smarta 
förpackningar från förnyelsebara material är en stor 
framtidsfråga för hela världen, och det är stimule-
rande att få jobba med det.

> BILLERUDKORSNÄS KUNDER ÄR i första hand till-
verkare av förpackningar, men även de företag som 
använder förpackningarna till sina produkter; varu-
märkesägarna. Ett gemensamt grepp om utmaning-
arna i projekten är vanligt förekommande – och det är 
då Elin trivs bäst.

– När vi arbetar med produktutvecklingen tillsam-
mans: vi, våra kunder och våra kunders kunder. 
När människor från olika håll, med olika bakgrund 
diskuterar, delar kunskap och byter erfarenheter. Då 
är mitt jobb som roligast!

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 
hörnstenar: högkvalitativt förpacknings-
material, solution services och ett 
omfattande globalt nätverk.
Antal medarbetare: Cirka 4 300 
medarbetare i 13 länder.
Karriärvägar: Här erbjuds unga ta-
langer aktivt stöd i sina framtida karriär-
val. Företaget har sin egen Leadership 
Academy som erbjuder utveckling för 
såväl potentiella ledare och specialister 
som till mer erfarna ledare. De arbetar 
också med Performance Management i 
syftet att ge samtliga återkoppling och 
utveckling.

ELIN LI

Titel: Business Development Director.  
Utbildning: Design och Produktfram-
tagning, Kungliga tekniska högskolan, 
examen 2009. 
Hur sprider du glädje på jobbet? 
Vi är ett litet gäng som fikar gemensamt 
en gång i veckan. Då brukar jag visa 
några YouTubeklipp!
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