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BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmate-
rial. Avsikten är att vara det innovativa valet inom förpackningsindustrin och att till-
sammans med sina partners skapa smarta förpackningslösningar. BillerudKorsnäs 
är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utmanar konventio-
nella förpackningar för en hållbar framtid. Läs mer: www.billerudkorsnas.com
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B illerudKorsnäs är världsledande leve
rantör av nyfiberbaserat förpacknings
material och har kunder i drygt 100 
länder. Siri Engström fick upp ögonen 

för företaget när hon läste en kurs i massa och 
pappersbruk. 

– Det händer mycket inom området som jag 
tidigare inte reflekterat över. Det är komplext och 
intressant, säger hon och fortsätter: 

– Efter att jag sommar jobbade 2018 blev det 
definitivt. Jag trivs med gänget 
och kulturen, man hälsar på 
varandra, och människorna är 
trevliga och hjälpsamma. 

Siri jobbar som laboratorie
ingenjör med kvalitetssäkring 
av BillerudKorsnäs pappers
produkter. 

– Jag överraskades av hur mycket utveckling 
som BillerudKorsnäs håller på med, och att vi 
arbetar med hela värdekedjan från start till färdig 
produkt. Jag jobbar bland annat med utveckling 
och följer upp kvaliteten. Mitt jobb innebär mycket 
samarbete med mina kollegor i produktionen. 
Produktkvalitet på Billerud Korsnäs har två labb, 
Pulplab och Papperslab, som testar kvaliteten på 

massa och papper. Utöver det testar operatörer 
kvaliteten kontinuerligt. Vi ansvarar för att hålla 
utbildning och säkerställa att operatörerna har 
kunskaperna som krävs för att utföra analyserna, 
säger hon.

På ett år har Siri hunnit prova på två tjänster på 
olika avdelningar. 

– Jag trivs väldigt bra på båda. Man har mycket 
kunskap att hämta från alla områden och det är 

ett öppet och  välkomnande 
klimat på hela Billerud
Korsnäs. Det är inga problem 
att ringa vem som helst inom 
företaget för att få svar på 
frågor. Det är jätteskönt att ha 
det stödet, säger hon. 

På BillerudKorsnäs, som har produktions
enheter på flera orter i Sverige, Finland och 
 Storbritannien, finns många olika yrkesroller. 

– Utvecklingspotentialen är stor. Min chef är 
mån om att lyssna och förstå vad jag vill, och 
om det exempelvis är någon utbildning som jag 
 behöver så finns det möjlighet till det, säger Siri. 

Civilingenjören Siri Engström bidrar till att kvalitetssäkra 
produktionen på BillerudKorsnäs.
Text Tina Lindström Carlsson Foto Olivia Markström

BillerudKorsnäs ”Mitt jobb innebär mycket samarbete 
med mina kollegor”

Plugg

”Det är ett öppet 
och välkomnande 

klimat på hela 
 BillerudKorsnäs.”Siri Engström

Titel: Laboratorieingenjör produktkvalitet. Utbildning: Civilingenjör i industriell 
miljö och processteknik, Luleå tekniska universitet, examen 2018. Smultronställe: 
”Min sambos stuga nära Morjärv. Den ligger precis vid vattnet, omgiven av skog och 
berg som nästan ringar in huset.”


