
 
"… det bästa är vår tillväxt…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Claes Mittjas och började som VD för Tikkurila Sverige AB 

med ansvar för Skandinavien för tre år sedan. Vi har en stor 

verksamhet med runt 400 personer, där Sverige är störst med cirka 

300 medarbetare medan Norge och Danmark har runt 50 medarbetare 

var. Mina arbetsveckor kan se rätt olika ut. Jag arbetar mest från mitt 

kontor i Sverige men har mycket kontakt med Norge och Danmark och 

reser dit med jämna mellanrum. Mycket av mitt fokus är personal, 

kunder och kundkontakter. Jag rapporterar till Finland, där min chef 

sitter. 

På g just nu: 

Det är egentligen två saker. Det första är att slutföra 2015. Per kvartal 

3 ser det bra ut. Vi ser ut att gå mot ett totalt sett bra år, så nu gäller 

det att avsluta kvartal 4 på samma sätt. Det andra är att spika 

budgeten och planerna för 2016, så att nästa år fortsätter i samma 

anda.  

Bäst 2015 

Det absolut bästa med 2015 är att vi har växt som vi har velat. Per september är vi en bra bit över 

föregående år, och vi hoppas att tillväxten gäller 2015 ut. Vi har gjort ett mycket bra arbete de senaste 

åren, och nu känns det som att vi får skörda den insatsen. Vår ägare har respekt för vår tillväxt och 

ger oss mycket cred för den.  

Fokus 2016  

Fortsätta arbeta för fortsatt tillväxt och inte blir för nöjda och självgoda. Vi ska inte nöja oss med att det 

gått bra i år, det går alltid att göra saker lite bättre. Och vi pratar om tre länder med olika utmaningar 

och möjligheter. Vi tror vi vet hur vi ska fortsätta vår resa i Sverige, och har starka planer i både Norge 

och Danmark.  

Den bästa helgen: 

Efter en tuff arbetsvecka tycker jag att det är himla mysigt att ta en after work med goda vänner för att 

summera veckan, innan det är dags för middag med nära och kära. En bra helg innehåller också alltid 

någon form av fysisk aktivitet - ofta springer jag rätt mycket och har tagit upp tennis igen. En riktigt bra 

helg inkluderar gärna även ett trevligt restaurangbesök eller en fika på stan. Det är viktigt att relaxa när 

man jobbar hårt...  
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