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Världsledande förpackningsin-
dustri som vet personalens värde
För tio år sedan skrev Tony Thyberg 
sitt exjobb på Billerud. I dag är han 
produktionschef på BillerudKorsnäs. 
Både företaget och han själv har 
utvecklats och ledarskapet är ett av 
deras viktigaste verktyg.
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B illerudKorsnäs tillverkar förpackningar och 
produkternas kvalitet är imponerande. I 
kundstocken återfinns därför företag som 

Tetra Pak.

Vad innebär ditt arbete?
– Som produktionschef ansvarar jag för 80 med-
arbetare och vår uppgift är att dygnet runt förse 
massa- och kartongbruket med energi, vatten och 
kemikalier. Vi ser också till att vårt avloppsvat-
ten tas om hand på ett korrekt sätt. Mitt arbete är 
övergripande och jag gör allt från att kontrollera 
produktionen till att medverka i möten, fatta beslut 
och ha en dialog med personalen.

Vad är den största utmaningen för er?
– Vi är bland de bästa i världen på att producera 
vätskekartong – vilket är en avancerad produkt. 
Flera av våra största konkurrenter befinner sig 
dock i länder där kostnaden för produktion och 
nya maskiner är lägre. Därför är det viktigt att 
vårda vår viktigaste konkurrensfördel; personalen. 
Vi har bra ledare som uppmuntrar och lyssnar på 
våra skickliga medarbetare. Att få våra anställda att 
vilja leverera det där lilla extra även i framtiden är 
väsentligt för att behålla vår position i branschen.

Hur är du som ledare?
– Jag försöker vara positiv, rättvis och föregå med gott 
exempel. Jag har spelat hockey och vet hur viktigt det 
är att hela laget är motiverade. Därmed inte sagt att 
alla mår bra av samma behandling. Nej, en bra ledare 

lyssnar och ser till varje individs behov. Jag försöker 
även vara just en ledare, inte chef, vilket innebär att 
jag tar ut riktningen och medarbetarna löser hur vi 
rör oss ditåt. Vid behov har vi en dialog under resans 
gång men jag tror inte på att detaljstyra.

Vad borde alla veta om skogsindustrin?
– Att det är kul att arbeta i en bransch där vi i Nor-
den är världsledande. Här finns avancerade maski-
ner, spännande teknik och moderna IT-lösningar. 
Dessutom finns här arbeten inom många områden, 
inte bara teknik, och utvecklingsmöjligheterna är 
goda både i Sverige och i världen. Du kan arbeta ett 
helt liv här utan att få tråkigt!

BillerudKorsnäs
www.billerudkorsnas.com
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”Du kan 
arbeta ett 

helt liv här 
utan att få 
tråkigt!”

Tony Thyberg  
Titel: Produktionschef. 
Utbildning: Civilingenjör med inriktning kemiteknik, 
examen från Chalmers tekniska högskola 2003. 
Hur motiverar du dina medarbetare? Jag ger 
feedback och försöker i den mån det är möjligt att ge 
medarbetarna arbetsuppgifter de är intresserade av. 
Jag involverar dem också i mitt arbete för att de ska 
känna sig delaktiga i framtiden.

om BillerudKorsnäs  
= Billerudkorsnäs är en världsledande leve

rantör av starkt, nyfiberbaserat förpack
ningsmaterial, och samarbetar med mer 
än 1500 kunder i över 100 länder. deras 
affärsmodell består av tre hörnstenar: 
högkvalitativt förpackningsmaterial, solution 
services och ett omfattande globalt nätverk.

g Antal medarbetare: Cirka 4 400 med
arbetare i 13 länder.

b Medarbetarnas bakgrund: Civilingen
jörer, ekonomer, högskoleingenjörer, 
maskinförare, elektriker, logistiker, perso
nalvetare, processoperatörer, säljare och 
administrativ personal.

6 Karriärvägar: som medarbetare har man 
årliga utvecklingssamtal som resulterar 
i individuella utvecklingsaktiviteter. Bil
lerudkorsnäs har ett eget program för 
utveckling av ledare och specialister.

s Rekrytering: rekrytering sker löpande, 
nya tjänster annonseras och söks via 
hemsidan.


