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BillerudKorsnäs ”Komplexiteten och utmaningarna i uppdragen
fascinerar mig”
Kreativiteten flödar på BillerudKorsnäs som utvecklar
förnyelsebara förpackningsmaterial.
Text Tina Lindström Carlsson

Foto Andreas Reichenberg

C

ivilingenjören Carl Johansson gillar
nya utmaningar där han får a nvända
sin kreativitet i samarbete med
kollegor och kunder. Han är utveck
lingsingenjör på BillerudKorsnäs sedan 2016
och till hösten väntar en ny tjänst som Technical
Service Manager.
– Vi sticker ut bland de traditionella skogs
industribolagen genom att utmana konventionella
förpackningar med fiberbaserade och hållbara
produkter från skogsmaterial, säger han.

Carl Johansson
Titel: Development Engineer. Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, inriktning kemiteknik. Karlstad universitet, examen 2015. Vad eller vem inspirerar dig?
”Jag hämtar inspiration från mina kollegor – det är extra kul när vi når uppsatta
projektmål tillsammans.”
BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial. Avsikten är att vara det innovativa valet inom förpackningsindustrin
och att tillsammans med sina partners skapa smarta förpackningslösningar.
BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid.
Läs mer: www.billerudkorsnas.com
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Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?
– När man har pluggat klart kan det vara svårt
att veta vad ett visst jobb innebär men jag är glad
över att jag hamnade här. Det finns många möj
ligheter inom BillerudKorsnäs – man får prova
på olika spännande roller där chefer uppmuntrar
och stöttar ens utveckling. Inom kort kommer jag
att jobba närmare våra kunder och utveckla nya
lösningar i samarbete med dem.
Berätta om en utmaning du ställts inför och
hur du löste den!
– Jag ställs ständigt inför nya utmaningar.
Jag trivs väldigt bra med att få vara kreativ och
lösningsfokuserad – vi testar många produkter
och vågar ta ut svängarna i arbetet. I ett av våra

projekt tog vi fram en bärkasse som gjordes av en
mindre mängd fibrer än traditionellt men sam
tidigt var mer bärkraftig.
Vad gör er unika?
– Komplexiteten och utmaningarna fascinerar
mig. Det ligger mycket teknik och processer
bakom arbetet med att ta fram till synes själv
klara produkter så som exempelvis en mjölk
förpackning. Några av våra pågående innova
tionsprojekt består av pappersbatterier och en
pappersflaska för kolsyrad dryck. Jag är också
stolt över att bolaget är på offensiven genom
stora framtidsinvesteringar. Vi är exempelvis i
uppstartsfasen med KM7 – en gigantisk kartong
maskin som är en av Sveriges största industriella
investering någonsin.
Hur upplever du kulturen?
– Det jobbar många olika människor här med
varierande personligheter. Det innebär att det
finns olika infallsvinklar och sätt att tänka sätt
både i gruppen och runt om på företaget, vilket
inspirerar mig. Det är spännande och lärorikt
att diskutera olika frågor tillsammans med både
kollegor och chefer.

