
 

 
"… vi blir ännu vassare nu …" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Jimmy Karlsson och har jobbat på Tikkurila sedan 5 år 

tillbaka. Jag är kundansvarig på bygg- och stormarknad för Beckers. 

Det betyder att jag företagets förlängda arm ut till våra kunder på Coop, 

Bauhaus och K-Rauta. Jag är nästan alltid ute på fältet och jobbar, från 

Sundsvall till Södertälje och Stockholm till Karlstad.  

På g just nu: 

Försäljningen sjunker alltid lite grann den här perioden, så det blir mer 

fokus på att behålla och utveckla den personliga relationen med 

säljarna i husen. Och säkerställa att vi behåller våra positioner på de 

kampanj- och torgytor som finns. Våra kunder jobbar rätt mycket med 

aktiviteter nu, så det blir en del kvällsjobb. Den här och nästa vecka är 

jag till exempel med på Bauhaus inspirationskvällar. 

Bäst 2015 

Det största och bästa är vår interna omorganisation på sälj. Det är stor grej, och nu har vi jobbat så 

här ett halvår och jag tror att 2016 kommer att bli ännu bättre. Det är en väldigt spännande period i 

företaget nu när vi får sätta oss ned och titta framåt och utveckla. Vi får mer och mer konkurrens där 

ute och då gäller det att vi visar vilka vi är, vad vi vill och att vi är där när och där det händer. 

Fokus 2016  

Innan omorganisationen kunde våra erbjudanden ibland vara lite spretiga, men i och med den kan vi 

nu fokusera mer på en kanal. Det är stimulerande och kan trigga ännu mer för 2016, och kan också på 

ett bättre sätt utveckla våra samarbeten. Vi känner redan av att det går åt det hållet. Redan nu är det 

mycket fokus på utomhussäsongen, det blir en härligt intensiv vår, med utbildningar på nya produkter 

och med att sätta samman gängen där ute.  

Den bästa helgen och min okända talang: 

Det bästa fredagsmyset är att sätta sig i soffan med familjen efter en intensiv arbetsvecka och rå om 

dem riktigt ordentligt. En oanad talang är nog att jag har dansat SM i bugg. Jag tävlar inte längre, men 

jag har fortsatt jobba administrativt med danssport som tävlingsledare.  
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