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EN BLANDNING MELLAN inno-
vation och tradition. Så beskriver 
Jenny Johansson sin arbetsgivare 
BillerudKorsnäs där hon började 
som trainee 2001, och nu driver 
gemensam verksamhetsutveckling 
inom bolagets produktionsenheter.

– Jämför du med IT-entrepre-
nörsbolag som till exempel Google 
är vi traditionella, vi har en helt 
annan historia inom produktion 
att förhålla oss till. Men bolaget är 
i ständig utveckling och vi jobbar 
till exempel aktivt med mångfalds-
frågor för att bredda perspektiven 
och bli ännu vassare.

   Genom att utveckla nya klimat - 
smarta förpackningslösningar och 
minimera användningen av fossila 
bränslen närmar BillerudKorsnäs 
sig sin vision: att utmana konven-
tionella förpackningar för en 
hållbar framtid.

– Vi ligger helt rätt i tiden med 
hållbart förpackningsmaterial då 
vi bland annat ser konsekvenserna 
av all plast i världshaven. Sam-
tidigt ökar behovet av innovativa 
förpackningar för näthandeln och 
premiumvaror som parfym och 
whiskey.

   Att BillerudKorsnäs är ett 
framtidsföretag att räkna med 
beror framför allt på medarbetar-
nas engagemang. Därför är det 
självklart för företaget att satsa på 
att alla medarbetare ska må bra 
och utvecklas. Bland annat genom 
ledarskapsprogram, traineesats-
ningar, mångfaldsarbete och mål- 
och utvecklingssamtal.

– Det finns ett stort förtroende 
för medarbetarna, du får pröva 
dina vingar utanför det som faller 
inom ens utbildning. Jag är ju 
utbildad civilingenjör men har 
jobbat med vitt skilda saker. En  
del byter arbetsgivare för att  
bredda sin kompetens, men jag  
har haft förmånen att göra det 
inom bolaget.

   Under hennes 15 år i företaget 
har hon gjort en riktig karriärresa. 
En mängd olika roller och ansvars-
områden – allt från chefspositioner 
till verksamhetsutveckling – har 
gjort att hon sällan stått stilla.

”Det finns ett stort förtro
ende för medarbetarna”
Genom att låta medarbetarna testa sina vingar och vässa sina kompetenser  
framtidssäkrar BillerudKorsnäs sin position som hållbar aktör inom förpacknings-
industrin. Jenny Johansson har gjort en karriärresa från trainee till ansvarig för 
förbättringsarbete inom bolaget – och har nya utmaningar i sikte. 
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Vad gör du på 

fritiden? Förutom att 

umgås med familj och 

vänner så håller jag 

på med orientering. 

Att få idrotta ute, läsa 

karta och tävla – det 

är efter 30 år fort

farande lika roligt!
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Jenny arbetar som operational excellence manager på BillerudKronäs.

Det finns ett stort förtroende för medarbetarna, du får pröva 
dina vingar utanför det som faller inom ens utbildning. Jag 

är ju utbildad civilingenjör men har jobbat med vitt skilda saker.”

– Jag har fått möjlighet att ut-
vecklas och lära mig nya saker, 
och ta mer och mer ansvar. Jag tror 
att det både handlar om eget driv, 
men också tur som haft chefer som 
sett och lyft fram mig. Jag tror att 
man behöver båda.

   Jenny står nu inför att återigen 
kasta sig in i det nya och okända. 
Hon är i full gång med att dra 
igång en stor intern utbildning 
inom förändringsledning, något 
hon aldrig gjort förut.

– Det är helt nytt för mig att 
skapa lärande miljöer och leda 
grupprocesser. Det är en stor 
utmaning, men det känns jättekul 
att få chansen att starta upp något 
från grunden.

   Hon vet dock vad hon pratar 
om. Som tidigare chef för förbätt-
ringsarbetet på Korsnäs, innan 
sammanslagningen med Billerud, 
har hon varit med och genomfört 
flera genomgripande förändringar 
som från början inte alltid varit så 
populära.

– Det svåraste jag gjort var när vi 
startade upp det nu övergripande 
förbättringsprogrammet i gamla 
Korsnäs. Det innebar en stor kul-
turförändring och vi skulle bland 
annat arbeta på ett nytt sätt med 
tvärfunktionella grupper för att ta 
fram förbättringar. I starten fanns 
det internt motstånd på många 
håll i organisationen, och det kän-
des inte som att vi kom framåt.

En frustrerande period för 
Jenny, som dock lärde sig mycket 
om att leda förändring och att 
förändring tar tid.

– I dag har vi kommit långt med 
förändringsarbetet. Det känns 
därför extra kul att få använda alla 
kunskaper och erfarenheter som vi 
fick då för att utbilda medarbetare. 
Det ser jag verkligen fram emot!

BillerudKorsnäs tillverkar 

förnybart förpacknings-

material. Ambitionen 

är att tillsammans med 

bolagets partners skapa 

smartare förpacknings-

lösningar som förbättrar 

lönsamheten, inspirerar 

miljontals konsumenter 

och bidrar till en hållbar 

framtid för kommande 

generationer.

Anläggningar: Åtta 

produktionsanläggningar 

och försäljningskontor i 

ett tiotal länder

Antal medarbetare: Cir-

ka 4 300 medarbetare

Läs mer: www.billerud-

korsnas.se
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