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Det innovativa förpackningsvalet

MÅNGA OLIKA TYPER av människor 
och infallsvinklar är a och o för att 
vinna mark på förpackningsmark-
naden. Det bekräftar Anna Jonhed, 
R&D Director på BillerudKorsnäs.

– Alla tänkbara perspektiv 
behövs och vi eftersträvar en mång-
fald inom ålder, kön, bakgrund 
och specialisering. Folk som tänker 
olika, helt enkelt, men jobbar mot 
samma mål. 

ANNA JONHED ANSVARAR för Bille-
rudKorsnäs produktutveckling på 
2-5 års sikt. Till sin hjälp har hon 
ingenjörer, projektledare och specia-
lister. I yrkesrollen ingår regelbund-
na besök på företagets bruk som är 
utspridda över landet. 

– Jag för en dialog med alla våra 
affärsområden och projektledare, 
oavsett om det är i Gävle, Grums, 
Skärblacka, Karlsborg eller Frövi. 
Mitt ansvar är att se till att vi 
alltid har rätt prioriteringar och 
resursfördelningar för att driva 
på innovation inom papper och 
förpackningar. Till stor del är vår 
produktutveckling marknadsdri-
ven, men vi försöker också visa 
fördelarna med våra egna innovati-
va lösningar – lite proaktivt alltså.

VÄGEN TILL ANNAS nuvarande stol på 
BillerudKorsnäs har tagit henne från 
tjänsten som processingenjör vid 
Gruvöns bruk, via rollen som chef 
för brukets processutveckling, för att 
slutligen landa i frågan om hon ville 
engagera sig på koncernnivå. Hon 
tackade ja.

– Det känns fantastiskt att ha fått 
så mycket förtroende på relativt 
kort tid. Att hamna i ledningsgrup-
pen för strategisk utveckling har 
inte varit ett mål jag fokuserat på, 
utan jag har hoppat på chanserna 

när de kommer. Det är lite sådan 
jag är. Man måste våga utmana 
sig själv, och jag drivs av nytänk, 
innovation och ledarskap. Perfekta 
egenskaper för den yrkesroll jag har 
i dag, alltså.

FÖRUTOM ATT STÖTTA och se Bille-
rudKorsnäs medarbetare växa i sina 
yrkesroller drivs Anna också av att 
utmana aluminium och oljebaserad 
plast som förpackningsmaterial.

– Vi ska bli innovationsledare 
och föregångare inom miljövänliga 
förpackningar och hållbarhet. Det 
känns att vi kommit en bit på väg 
med pappers- och fiberbaserade för-
packningslösningar där annat, icke 
förnybart, material traditionellt 
sett dominerar. Bönor och krossade 
tomater packar vi i kartong i stället 
för aluminium, men vårt papper 
kan också formas till tråg för char-
kuterier, muggar och isoleringsma-
terial för dessa, säger Anna.

I SYFTE ATT förändra attityder och 
beteenden i organisationen har 
BillerudKorsnäs tagit fram koncern-
gemensamma mål kring mångfald. 
På företaget syns också allt fler 
kvinnliga linjechefer och produk-
tionsledare. Enligt Anna är det en 
medveten satsning från företaget, 
då en ökad mångfald stimulerar den 
innovationskraft som är krävs för de 
ambitiösa framtidssatsningarna. 

– Vi har över ett dussin tjänster 
ute inom mitt område, och hoppas 
hitta de som vill vara med på 
vår resa som utmanare. Vi håller 
speciellt utkik efter nytänkare som 
vågar utmana genom nya idéer 
men samtidigt inte är rädda för att 
få skit under naglarna. Och som vill 
jobba för en hållbar framtid, säger 
Anna.

För att utmana etablerade förpacknings-
lösningar krävs modiga nytänkare som 
ser möjligheterna hos fiber och papper. En 
av dem är Anna Jonhed, som snabbt fått 
en av huvudrollerna i BillerudKorsnäs 
framtidssatsning.

Anna Jonhed ansvarar för BillerudKorsnäs produktutveckling. 

Anna Jonhed, R&D Director på BillerudKorsnäs

Om BillerudKorsnäs: Ledande aktör 
inom förnybart förpackningsmaterial, 
som tillsammans med partners skapar 
smartare förpackningslösningar som 
förbättrar lönsamheten och bidrar till 
en hållbar framtid. BillerudKorsnäs ser 
det som sitt uppdrag att:
• Vara det innovativa valet inom för-
packningsindustrin

• Använda förnybara material och  
högpresterande lösningar
• Sprida kunskap och jobba tillsam-
mans med kunder i ett globalt nätverk
• Se förpackningar i ett större samman-
hang som sparar resurser, växer varu-
märken och förbättrar lönsamheten
Läs mer på:  
www.billerudkorsnas.com

Titel: R&D Director på BillerudKorsnäs.
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik vid  
Karlstads universitet.
Intressen: Familjen, orientering, löpning,  
skidåkning och resor. 
Förebilder i karriären: Många idrottare! De har 
målen klara för sig och satsar medvetet mot att 
nå dit de vill.

Anna Jonhed

JAGAR MÅNGFALD I INNOVATIONENS NAMN

”jag drivs av nytänk,  
innovation och ledarskap”

”Alla tänkbara perspektiv behövs och vi  
eftersträvar en mångfald inom ålder, kön, 
bakgrund och specialisering.”

H E L A  D E N N A  S I D A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  F I N D 1

 FÖRETAG I FOKUS:  BILLERUDKORSNÄS  |  07K V I N NOR I LEDN I NG 
 # 2 | Mars 2015


