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Robbin Kantarp
Titel: Utvecklingsingenjör. 
Utbildning: Civilingenjör i ma-
terialdesign, Kungliga tekniska 
högskolan, examen 2012.
Vad gillar du att göra på 
fritiden? “Jag har orienterat 
sedan jag var sju år gammal så 
mycket av min lediga tid går åt 
till träning och tävling.”

BillerudKorsnäs

G enom att utmana traditionella för-
packningar arbetar BillerudKorsnäs 
för en hållbar framtid. Vid bolagets 

produktionsanläggning i Skärblacka utanför 
Norrköping arbetar Robbin Kantarp som 
utvecklingsingenjör inom processutveckling och 
miljö. 

– Jag jobbar mot en av våra maskiner som
producerar oblekt säckpapper. Min roll handlar 
mycket om att göra uppföljningar på maskinen 
och föreslå förbättringar. Allt som dyker upp 
med maskinen som kräver ingenjörskonst tar jag 
hand om. Det är ett väldigt varierat jobb där det 
händer mycket hela tiden, berättar han.

Robbin arbetade tidigare inom aluminium-
industrin. När han sökte tjänsten på Billerud-
Korsnäs för lite drygt två år sedan visste han 
inte så mycket om företaget.

– När jag kom hit slogs jag direkt av den
positiva och nytänkande anda som finns här. 

Det är mycket “go” i företaget! Sedan är det ett 
väldigt öppet klimat och det är lätt att prata 
med dem som fattar besluten, säger Robbin och 
tillägger:

– Jag har också hela tiden känt att jag blir
lyssnad på trots att jag kommer från en annan 
bransch. Man ser det som en styrka här att ha 
medarbetare från olika bakgrunder. 

Robbin berättar att BillerudKorsnäs satsar 
väldigt mycket på sina medarbetare och att 
han känner att han hela tiden uppmuntras till 
utveckling. I år har han till exempel börjat på 
samma utbildningsprogram som företagets 
traineer.

– Tillsammans med 13 andra medarbetare
spritt över alla bruk med olika kompetenser får 
jag gå de kurser som ingår i traineeprogrammet. 
I höst har jag exempelvis gått en utbildning i 
presentationsteknik samt en om företagets syn 
på hållbarhet. Det handlar alltså både om att 
lära sig mer om företaget och om att utvecklas i 
sin roll, säger Robbin och fortsätter:

– Det här är också ett utmärkt sätt att knyta
kontakter utanför min anläggning. Det är alltid 
bra att ha fler att ringa om det dyker upp en 
fråga eller ett problem.

Vår vision om att utmana konven- 
tionella förpackningar genomsyrar 
hela företaget, berättar Robbin Kantarp.
Text Sara Schedin   Foto Christian Ekstrand

”Jag slogs direkt av den positiva 
anda som finns här”

BILLERUDKORSNÄS
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 förpack-
ningslösningar. BillerudKorsnäs är ett internationellt 

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

Stockholms stad

S om teknikförvaltare är Fredrik Åsberg 
spindeln i nätet för några av Stockholms 
stads 2 000 olika fastigheter – bland 

annat Stadshuset, Kulturhuset och Slakthusom-
rådet. I praktiken innebär det att han tar fram 
underhållsbudgetar och ansvarar för fastig-
heternas tekniska funktioner – både i dag och 
framöver.

– Arbetet bygger på stort budgetansvar, samt
prioriteringar om vilka uppdateringar som be-
höver göras i dag och om 25 år, berättar Fredrik.

Många av fastigheterna i Stockholms stads 
fastighetsbestånd är kulturmärkta. Det innebär 
att Fredrik och hans kollegor inte får göra om-
fattande ingrepp på byggnaderna. 

– Det är utmanande men också väldigt roligt
att alla projekt har så olika förutsättningar. Som 
teknikförvaltare kan jag lite om allt, men till 
min hjälp har jag specialister som hjälper till 
vid både akuta och långsiktiga lösningar. Vi har 
tillgång till expertkompetens inom bland annat 

brand, el, energi, hissar, portar och VVS – allt 
som rör tekniken i ett hus. 

Stockholm växer, förvandlas och byggs om 
konstant. Många stora projekt, till exempel 
Slussenbygget, förutsätter nära dialog mellan 
flera olika förvaltningar och externa aktörer. 

– Sedan jag började här har jag verkligen fått
känslan av att Stockholms stad är en enad orga-
nisation, trots att vi är över 40 000 medarbetare. 
Det blir vi när vi får chansen att samarbeta och 
tillsammans utveckla Stockholm till en stad i 
framtiden, genom att alla gör vad de är bäst på. 

Under traineeprogrammet, som bland annat 
innehöll moment som gruppdynamik, retorik 
och ledarskap, fick Fredrik också möjligheten 
att testa på en annan yrkesroll på det kommu-
nala bostadsbolaget Stockholms Hem.

– Där fick jag en inblick i hur många tjänster
som finns inom Stockholms stad. Det räcker 
med att byta tjänst eller bara fastighet för att 
få en helt ny yrkesroll inom samma organisa-
tion. Det är en av de många fördelarna med att 
jobba i en så stor organisation. Jag fascineras av 
storstäder och just i Sverige blir det inte större 
än Stockholm.

Stockholms stads traineeprogram 
gav Fredrik Åsberg en språngbräda 
rakt in i karriären.
Text Sofie Lundmark   Foto Felicia Yllenius

”Våra 2 000 fastigheter har helt olika 
förutsättningar”

STOCKHOLMS STAD
Stockholm är en stad med snart en miljon invånare. Att 
arbeta i Stockholms stad ger dig möjlighet att växa i en 
växande stad, där din insats gör skillnad för stockholmarna. 
Som en av Sveriges största arbetsgivare erbjuder vi dig ut-
manande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter.

Antal medarbetare: 41 000.
Läs mer: Vill du också jobba i en växande stad där din 
insats verkligen gör skillnad? stockholm.se/jobb

Fredrik Åsberg
Titel: Teknikförvaltare.
Utbildning: Civilingenjör inrikt- 
ning energi och miljö, Linköp-
ings universitet, examen 2015. 
Höjdpunkt på jobbet: "Ett av 
de tidigaste projekten jag fick 
vara involverad i är ett stort 
EU-projekt kallat GrowSmarter. 
Med smarta miljötekniklösningar 
inom energi, infrastruktur och 
transporter är målet energief-
fektivisering och minskad 
klimatpåverkan. Slakthusområ-
det som jag ansvarar för är bland 
annat med och representerar 
Stockholm, som är en av tre 
demonstrationsstäder i världen."
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