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Mikael Ankerfors
Titel: Project Manager. Utbildning: Civilingenjör i kemi och kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan, examen 2003 samt 

teknisk licentiat i Pulp and Paper Chemistry and Technology 2012. Vad eller vem inspirerar dig? Det är inspirerande att lyssna på 
folk som verkligen kan något och klarar att förmedla det, oavsett vad det är. Då är jag som mest kreativ: För mig fungerar det inte så bra att bara 

sitta och tänka på saker. Jag blir mer kreativ när jag pratar med eller träffar människor, då får jag en injektion av ny energi och kreativitet.
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B illerudKorsnäs har revolutionerat förpacknings-
branschen förut och satsar nu mer än någonsin 
på innovation. Mikael Ankerfors är projekt-

ledare i den nystartade innovationsgruppen 
New Business Lab. Här berättar han om 
hur det är att arbeta med att staka ut 
vägen mot framtiden genom radikalt 
innovationsarbete. 

Vilka vägar ledde dig till Billerud-
Korsnäs? 
– Jag har jobbat med forskning och 
utveckling i tio år inom samma bransch 
som BillerudKorsnäs verkar i men på 
institut och i den akademiska världen. Jag 
tyckte att det lät väldigt spännande med den här 
nya grupperingen och framför allt såg jag att det fanns 
ett otroligt driv i de här frågorna, från ledningen och 
ut i hela organisationen. New Business Lab startade i 

september, jag började i oktober, och vi är totalt sex 
stycken i gruppen som alla är nyanställda. 

Hur ser ert innovationsarbete ut?
– I den akademiska forskningsvärlden arbetar du 
längre bak i innovationsledet, här tar vi idéer hela 
vägen ut till affären. Vi jobbar med att hitta nya 
saker, allt från teknologier, material och partners 
till en ny tjänst kopplad till förpackningsindustrin. 
Innovationsarbete kan se olika ut, du kan antingen 

jobba jättelänge med att hitta det perfekta eller 
vara mer risktagande och prova mer. Vi 

försöker jobba mer åt det sistnämnda 
hållet genom att träffa människor 

och formulera idéer och utifrån det 
skapa större projekt och satsningar. 
Det är ett intressant sätt att arbeta 
på och inte särskilt vanligt i vår 
bransch  men det ger möjlighet att 

göra snabba saker. Framåtanda är 
viktigt och det finns det gott om här, det 

har bekräftats sedan tidigare när vi tog 
fram materialen till Tetra Recart: världens 

första kartongbaserade förpackning utformad för 
livsmedel som traditionellt förpackats i konservburkar 
samt FibreForm: ett formbart papper som kan ersätta 
många plastförpackningar.

Radikalt innovationsarbete  
ger ljus framtid

I BillerudKorsnäs innovationsgrupp må
lar Mikael Ankerfors upp stora visioner. 
BillerudKorsnäs satsar i sin tur stort för att 
ta fram framtidens förpackningsmaterial 
och lösningar, något som gör det möjligt 
för Mikael att förverkliga visionerna.

OM BILLERUDKORSNÄS
 BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör 

av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial, 
och samarbetar med mer än 1 500 kunder i över 
100 länder. Affärsmodellen består av tre hörn
stenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, Solution 
 Services och ett omfattande globalt nätverk.

👥 Antal medarbetare: Cirka 4 400 medarbetare i  
13 länder.

💼 Karriärvägar: BillerudKorsnäs har ett eget pro
gram för utveckling av ledare och specialister samt 
ett omfattande Traineeprogram. Ledarskapspro
gram för såväl nya som mer erfarna ledare finns 
inom företagets Ledarskapsakademi.

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

 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

Vad är roligast med ditt jobb?
– Framåtandan som finns här. Vi försöker jobba radi-
kalt och sätta nya produkter på marknaden och då är 
det viktigt att kunna koppla ihop teknik med marknads-
förståelse och konsumentbeteende, en rolig och spän-
nande utmaning! Vår grupp är relativt nystartad men 
har många fantastiska saker på gång. Vi är taggade och 
ser ljust på framtiden och det vi kan åstadkomma.

”Vi har 
många fan-

tastiska saker 
på gång”

BillerudKorsnäs
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