
 

 
"… stötta alla marknader för att skapa tillväxt... ” 

 

 Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Linda Sandberg och har en nyinrättad tjänst sedan februari 

som International Brand Director för Beckers. Den tillsattes för att vår 

koncern vill skapa tillväxt och samordna kring varumärket Beckers 

på befintliga och nya marknader. På Tikkurila har jag arbetat i 15 år 

ungefär. 

På g just nu: 

Jag jobbar tillsammans med Group Digital och den skandinaviska 

marknadsavdelningen med en ny hemsida för Beckers. Min roll är att 

säkerställa att grunden för sajten fungerar på alla våra marknader, 

och varje marknad ska sedan ha möjlighet att utveckla sin del utifrån 

sina behov och marknadsunika insatser. Det är jättekul. Jag har 

alltid tyckt att jag har det roligaste jobbet! 

Bäst 2015 och  
Det ena är att jag fick sätta mig in i Beckers nuläge på samtliga 

marknader, finna de största utmaningarna för tillväxt, likheter och 

skillnader. Det har varit väldigt inspirerande och stimulerande, det är 

nyttigt att göra en sådan ”tvärmarknadsanalys”. Det andra är att 

eftersom min roll är helt ny så får jag utmana mig själv och skapa 

nya arbetssätt. Nu har jag en tajt dialog med personer jag inte 

samarbetat med tidigare.  

Fokus 2016 

Mitt fokus blir att stötta alla marknader för att skapa tillväxt och göra 

förändringar som alla drar nytta av. Jag kommer att lansera nya 

sajter och så blir det en hel del internationellt jobb. Vi hade nyligen 

gäster från Asien här, fyra stora distributörer, som vi visade runt i 

Stockholm HK, Nykvarn, lager och produktion.  

Det här blir jag extra glad av: 

Bästa fredagsmyset är att springa hem från jobbet. Jag springer så mycket jag bara kan. Det blir 

varannan dag oavsett väder, temperatur och dagsform. Jag började för 5 år sedan när en kollega som 

skulle springa midnattsloppet blev sjuk och jag tog hans plats. Det var fantastiskt roligt och gick så bra 

att jag blev helt biten. Jag har anmält mig till 5 lopp nästa år… än så länge… 
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