
 

 
"… 3 av 4 rekommenderade färger var 

våra... ” 
Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Annie Ohm och jobbar på utvecklingsavdelningen som utvecklingskemist för 

utomhusprodukter. För nyutveckling av produkter har vi forskningsprojekt i samarbete 

med universitet, institutioner och leverantörer. Vi arbetar också med produktvård, vi vill 

ju hela tiden arbeta för att förbättra våra produkters egenskaper, och vi stöttar fabriken 

i Nykvarn om något trasslar. En dag i månaden har vi en innovationsdag för långsiktig 

utveckling. Då får våra egna idéer flyga högt i det blå! 

På g just nu: 

En produkt som jag har jobbat med under flera år gick precis i produktion, så jag är i 

Nykvarn titt som tätt för att vara med i produktionsstarten. Samtidigt pågår lanseringen för fullt. 

Omväxlande och roligt! 

Bäst 2015 
Jag bär med mig Folksamtestet, där 45 svensktillverkade utomhusfärger utvärderades. Av de 4 färger 

som rekommenderades var 3 våra. Det kändes stort. Internt är det bästa att vi har jobbat ihop en så 

bra grupp på utomhussidan. 

Fokus 2016 

Vi håller på med nya spännande produkter. Dessutom så ska vi ändra våra ansvarsområden så vid 

nyår byter jag från oljor och lasyrer till premiumprodukter som Bestå och täckande färger för trä. Det 

blir en kul utmaning med en helt ny produktkategori. Det är en ständig utveckling hos oss, det är 

absolut en av anledningarna till att många jobbar kvar länge i företaget.  

Det här blir jag extra glad av: 

Varannan vecka är mina fyra barn hemma och då är det fullt ös och fokus på deras aktiviteter. De 

andra veckorna blir det mer friluftsliv – båtar, skärgården och framför allt kajakpaddling… Jag är 

uppväxt i skärgården och har kvar stugan där ute. Jag är ledare och kör kajakturer och kurser i 

Friluftsfrämjandets regi. När isen lägger sig blir det långfärdsskridskor fram till mars. 
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