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BillerudKorsnäs

Toyota

Naturen och friluftslivet har en stor roll 
i Per Ehrencronas liv och han vandrar 
på fjället så ofta han kan. Att Billerud-

Korsnäs tillverkar smarta förpackningsmaterial 
på ett hållbart sätt var en viktig del när Per 
valde att börja på det koncerngemensamma 
traineeprogrammet 2014.

Berätta om din roll! 
– Min roll som underhållsingenjör handlar
dagligen om problemlösningar och förbätt-
ringar. Det kan till exempel vara att försöka
förstå varför vi inte får rätt hastighet på en
maskin. Sedan februari är min chef involverad
i ett förprojekt om att bygga en ny maskin på
Gruvön. Det innebär att jag fått ta över den
dagliga operativa styrningen av pappersbruket
med ett större ansvar för hur saker ska priori-
teras och koordinering mellan avdelningar. På
ett personligt plan har jag utvecklats mycket
hos BillerudKorsnäs och steget har varit stort
att gå från trainee till där jag är i dag men ju
fler dagar som går desto lättare känns besluten.

U nder sin utbildning hade Malin Rag-
neby läst om Toyota Production System 
(TPS) som numera har letat sig långt 

utanför Toyotas produktionsanläggningar. Att 
få arbeta inom detta stora internationella företag 
efter examen lockade. Idag har Malin titeln 
Manager Process Management och rollen inne-
fattar allt från strategiskt arbete med ledningen 
till problemlösning på detaljnivå. 

Vilken var din väg in på Toyota?
– Jag kom in som trainee och gjorde en del av
perioden i en av våra fabriker i USA vilket inne-
bar goda förutsättningar att skaffa sig ett stort
kontaktnät. Eftersom det är ett stort företag
finns det många möjligheter om man är hungrig
och driven. Ett exempel är Toyotas interna
ledarskapsprogram som är mycket uppskattat
och har hjälpt mig i min utveckling.

Har du några råd till nya medarbetare?
– Det är viktigt att du ser möjligheter istället
för hinder i förändringar. Jag har haft nytta

Vilka egenskaper har du haft nytta av 
under karriären?
– Att jag gillar problemlösningar blev påtagligt
när jag som liten började med tv- och dator-
spel och det som var mest givande var när jag
löste en gåta som inte var självklar. Ju svårare
utmaning desto större blev belöningen. Jag gil-
lar också människor, varje person är unik och
ser på världen med olika ögon vilket gör det
intressant att jobba i ett företag som värnar om
mångfald. Att få jobba med människor och få
alla att dra åt samma håll intresserar mig.

Vad lockade dig till företaget?
– BillerudKorsnäs är ett av de stora företagen
i Sverige och fortsätter expandera i världen
och vill du utvecklas så finns det fantastiska
möjligheter. Att företaget tar ansvar för ett
hållbart kretslopp är viktigt för mig eftersom
naturen och friluftslivet är en stor del av den
jag är. Vi har bara ett jordklot. Känslan av att
vara ute på ett fjäll i sol, regn eller snö gör att
jag känner mig levande. Att sätta upp tältet
med en utsikt som slår vilket tv-program som
helst är något som gör mig lycklig. Just därför
känns det givande att arbeta på BillerudKors-
näs som arbetar för en hållbar framtid.

av att inte vara rädd för nya utmaningar. Ett 
annat tips är att skaffa en mentor för att kunna 
ta del av ”seniora” kollegors erfarenheter och 
kunskaper. 

Vad är det bästa med att jobba på Toyota?
– Det skapas hela tiden förutsättningar för
karriärsutveckling, jag känner aldrig att jag
stagnerar. Det har gjort att jag har varit kvar
här länge, om än i olika roller. Om man är
intresserad av produktion och logistik är Toyota
fantastiskt eftersom det finns en hel filosofi
kring detta. Vi har också ett stort internationellt
utbyte – det är ofta någon från Toyota i Japan
här och coachar oss inom TPS.

Vilka är utmaningarna?
– Det höga tempot, variationen och att det är
A och O att prioritera rätt – det är den stora
utmaningen men också något av det bästa med
mitt jobb.

Vilka behov har ni av nyrekrytering?
– Vi har stora behov av teknikutbildade med-
arbetare inom områden som produktionstek-
nik, konstruktion, hållfasthet och beräkning. 
Framöver kommer vi också få större behov 
av kompetens inom mjukvara och programme-
ring, telematik och mekatronik.

Fjällvandraren Per Ehrencrona 
valde BillerudKorsnäs för dess håll-
barhetsfokus. 
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”Ju svårare utmaning desto större blev 
belöningen”

”Toyota erbjuder många möjligheter 
för den som är driven” 

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 
förpackningslösningar. BillerudKorsnäs är ett interna-

tionellt 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

Per Ehrencrona
Titel: Underhållsingenjör.
Utbildning: Mekatonikingenjör, 
Karlstad universitet. 
Vilken är din favoritinnova-
tion: Datorn och internet har 
hjälpt oss på otroligt många vis. 
Det är en ny era. Med hjälp av 
datorn och internet har världen 
blivit mindre och information 
har blivit mer tillgänglig.

Från strategitänk till problemlösning 
på detaljnivå – Malin Ragneby på 
Toyota gillar variation på jobbet.
Text Fanny Westin   Foto Samuel Öfverstedt

TOYOTA
Toyota är ett av världens mest kända varumärken. Våra 
kunder och omvärlden förknippar oss med kvalitet i 
minsta detalj, teknikutveckling i framkant och ständiga 
förbättringar. Toyota Material Handling har cirka 8 000 
medarbetare i mer än 30 länder i Europa. I Mjölby 

utvecklar och producerar vi truckar och materialhante-
ringslösningar i världsklass.
Antal medarbetare: 8 500 Europa varav 2 200 i Sverige.
Läs mer: www.toyota-forklifts.eu

Malin Ragneby
Titel: Manager Process Mana-
gement. 
Utbildning: Industriell eko-
nomi, Linköpings universitet, 
examen 2004.
Vilken är din favoritinnova-
tion? Robotgräsklipparen. Den 
gör inte bara jobbet utan jag 
njuter av att se den göra det 
också! Gärna med en kaffe-
kopp i handen.
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