
 

 
"… har hand om hela produktlivscykeln... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Martin Helgesson och jag är produktchef för färg inomhus. 

Jag har arbetat på Tikkurila i 11 år. Mitt jobb innebär att jag är 

projektägare av alla inomhusprodukter vi tar fram, med ansvar från 

embryo till avslut. Dels är det information kring produkter, dels hur vi 

tar fram nya produkter. Jag ser över lönsamheten för 

produktportföljerna, ser till att vi har rätt antal pro dukter på lager och 

avslutar de som säljer dåligt. Det är en rolig men väldigt utmanande 

roll, för vi har ju flera varumärken på tre marknader; Danmark, Norge 

och Sverige och det tänker man inte alltid på.  

På g just nu: 

Just nu håller jag på att förbereda nya lanseringar. Dessutom skolar 

jag in en vikarie eftersom jag ska vara pappaledig i två månader. 

Eftersom vi har hand om hela produktlivscykeln blir det många 

kontaktytor i organisationen samt många saker att hålla reda på.  

Bäst 2015 och  
Bäst har varit att vi har haft väldigt bra tryck i försäljningen och många 

nöjda kunder. Vi jobbar också mer och mer koncernmässigt vilket är 

en utmaning och kräver sin balans - men det är också en krydda i 

arbetet. 

Fokus 2016 

Det är en hel del lanseringar som ska ut och sedan håller vi på med flera koncernprojekt som ska 

avslutas och avrundas. Så det blir spännande!  

Det här vet nog inte alla om mig: 

Jag har varit väldigt duktig på att cykla en gång i tiden. Har cyklat på elitnivå i 6 år. Det var inte igår 

kanske, men för ett antal år sedan. Så cyklar är något som alltid ligger mig varmt om hjärtat. Om det är 

något jag vill omprioritera nästa år så är det att kunna träna mer, det har varit väldigt åsidosatt. Cykling 

tar sin tid - man får avsätta ungefär 3 timmar med förberedelser och pass…  
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