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P lasten ska bort från haven och förpack-
ningar ska tillverkas av papper. Så utmanar 
BillerudKorsnäs den konventionella 

förpackningsbranschen. Idag är de ledande inom 
förnybara förpackningsmaterial och har sin 
marknad över hela världen. Thomas Gillgren är 
Barrier Specialist och arbetar med att utveckla 
nya material som hindrar vätska eller fukt att 
blöta upp kartong och förstöra livsmedel. Han 
hoppas och tror att företaget har de mest inno-
vativa produkterna på marknaden i framtiden:

– Jag jobbar med att utveckla gröna barriärer. 
Idag görs nästan alla av fossilbaserad plast och 
aluminium, men målet är att hitta andra effektiva 
och hållbara lösningar som till exempel cellulosa 
och bioplast, berättar Thomas Gillgren. 

Dels handlar det om att få in hållbara förpacknings- 
lösningar på nya geografiska marknader. Men 
man tittar också på förpackningar som finns i 
våra egna mataffärer.

– Härom veckan fick jag veta att vi går vidare i 
patenteringsprocessen angående en uppfinning som 
vi har tagit fram. Det återstår mer utvecklings- 
arbete och optimering men det känns jätteroligt.

Thomas sökte sig till företaget efter att ha 
forskat under flera år. Han ville se resultaten 
konkretiseras. Och att arbeta på ett företag som 
drivs av hållbarhetsmål har stor betydelse.  

– Jag har alltid varit intresserad av utveckling  
och att göra saker bättre för klimatet. Som 
specialist är jag fri att utforma vägen dit. Det 
finns en öppenhet för nya idéer och vi välkomnar 
innovation. Det är roligt att det jag utvecklar 
idag kommer att finnas i nya produkter och i 
människors vardag i framtiden. 

På BillerudKorsnäs vill man också se sina med-
arbetare utvecklas. Thomas Gillgren har gått 
flera interna utbildningar och han är också en av 
tio på det interna Growth-programmet.

– Jag trivs jättebra på min tjänst men förr eller 
senare vill jag kanske byta. Under programmets 
gång kan jag undersöka vilka möjligheter som 
finns i företaget tillsammans med min men-
tor. Det är intressant att jobba med personlig 
utveckling, man kommer till viktiga insikter  
om sig själv. 

Ett renare hav är målet. Thomas  
Gillgren utvecklar framtidens  
förpackningar utan plast.
Text Eva Rydinger   Foto Pavel Koubek

”Jag jobbar med att utveckla  
gröna barriärer”

BILLERUDKORSNÄS
BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av 
förnybart förpackningsmaterial. Avsikten är att vara det 
innovativa valet inom förpackningsindustrin och att till-
sammans med sina partners skapa smarta förpacknings- 
lösningar. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag 

med stark lokal förankring som utmanar konventionella 
förpackningar för en hållbar framtid.
Antal medarbetare: Ca 4 300 medarbetare i 13 länder.
Läs mer: www.billerudkorsnas.com

Thomas Gillgren
Titel: Barrier Specialist.
Utbildning: Civilingenjör 
inriktning kemiteknik, Uppsala 
universitet, examensår 2006.
Vad hade du velat ge för råd 
till ditt 20-åriga jag? "Fråga 
och be om hjälp. Tro inte att du 
kan lösa allting själv."

BillerudKorsnäs


