
 
"… som att ha vunnit på en trisslott…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Carina Sesser Nylund och började som kommunikationsansvarig 

på Tikkurila Sverige AB för knappt ett år sedan. Rollen som 

kommunikationsansvarig är ny. Den innefattar allt från intern och extern 

kommunikation, PR, sociala medier, hållbarhetskommunikation och att öka 

kännedomen om oss som en attraktiv arbetsgivare.  När jag hade jobbat i en 

månad, frågade en av mina nya kollegor hur det kändes. Jag svarade "… det 

känns faktiskt lite grann som att ha vunnit på en trisslott…". Och det gör det 

fortfarande.  

På g just nu: 

Julfest, julklappsinsamling tillsammans med Stadsmissionen, arbeta med att förankra och integrera 

hållbarhetsarbetet i verksamheten, chefsforum, intranätsprojekt, interna filmproduktioner och att ta 

fram strategier och planer för hur vi på ett så smart sätt som möjligt kan nå ett så bra resultat som 

möjligt med all vår kommunikation. Högt och lågt och allt däremellan kan man väl sammanfatta det 

hela som… 

Bäst 2015 

Oj. Det är faktiskt omöjligt att plocka fram en enda sak, jag kickstartade ju i mars och sen har det varit 

minst sagt fullt ös framåt. Det som jag främst tänker på är alla människor som jobbar här, så om jag 

måste välja en sak som varit bäst under 2015 är det helt enkelt dem - att få träffa och jobba med folk 

som är genuint engagerade, prestigelösa, modiga och stolta över det de gör. Det är riktigt grymt!  

Fokus 2016  

Mest handlar det nog om att jobba på i samma riktning som 2015.  Roliga projekt att ta tag i saknas ju 

inte direkt. Sen dyker det för det mesta alltid upp oväntade och spännande saker, så det blir nog en 

bra blandning av planerat och oplanerat. En sak är jag i alla fall säker på - tråkigt lär jag inte ha det!  

Första veckan som anställd på Tikkurila Sverige AB: 

Lyckades jag gå vilse på kontoret 3 gånger, ta omvägen via Nyköping (nästan) när jag skulle till 

fabriken i Nykvarn, bli inlåst på toaletten när dörren gick i baklås och fastna i hissen på Textilgatan…  
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