
 

 
"… funktion, miljö och lönsamhet... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Cecilia Prieto och jobbar som labbingenjör på RDI, Research 

Development & Innovation. Jag är kemist i grunden och utvecklar 

produkter (färgrecept), arbetar med produktvård, testar nya råvaror, 

provningsmetoder med mer. Våra färger ska hålla hög kvalitet både vad 

gäller funktion, miljö och l önsamhet. Jag är projektledare också.  

Vi jobbar globalt och samarbetar med våra RDI enheter i andra länder,  

i Sverige är vi cirka 25 personer. Jag har jobbat här i cirka 13 år.  

På g just nu: 

Jag är projektledare för en ny produkt som kommer ut i butikerna vecka i 

början på året. Det har varit en lyckad utvecklingsprocess. Eskaleringen i 

ett recept är spännande. När man testar och jobbar i labbet gör man en 

liten mängd färg, men när receptet är klar för produktion tillverkas den i 

tusentals liter.  

Bäst 2015 och  
Vi fokuserar mycket på att utveckla våra produkter och processer, men i år 

har vi fokuserat på att utveckla oss själva också. Och det har gått bra för 

oss i Tikkurila Sverige i år. Det är jag stolt över, det är något vi har uppnått 

tillsammans. Och jag är väldigt glad över de besök vi får, så att vi kan visa 

vad vi gör och hur vi gör det. 

Fokus 2016 

Vi fokuserar på att fortsätta att vara lönsamma och bli bättre på vad vi gör. 

Inom vår grupp har vi haft en workshop, där vi har tagit fram actions som vi ska genomföra. 

Projektarbetet fortsätter med ett nytt projekt fast min roll blir tekniskt ansvarig, alltså receptansvarig.  

Det här vet nog inte alla om mig: 

Mina kollegor skulle säga att jag gillar film. Jag har tyckt om film sedan jag var liten. Det gäller alla 

filmer men framför allt tycker jag om att gå på filmfestivaler. Filmerna får gärna vara smala, utländska 

och lite mer konstnärliga. Jag har favoritfilmer i många olika genrer, men kan stark rekommendera 

”Twinker, Taylor, Soldier, Spy” eller Mel Gibson’s ”Apocalypto”. 
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