
"… vi är i ständig utveckling med nytt tänk... ” 
Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Elisabet Wallgren och jobbar på utvecklingsavdelningen med 

inomhusprodukter. På Tikkurila Sverige AB har jag jobbat i 19 år. Jag jobbar 

med att ta fram funktionsfärger som alltså har en funktion förutom att de ska 

vara snygga, ge yta och vara skyddande. Jag är exempelvis ansvarig för en färg 

som stoppar nikotingenom slag och en annan som kan målas över gulnade 

träpaneler. Vi är i ständig utveckling med nytt tänk och förbättringar. Jag jobbar 

en del på labb, är projektledare för några projekt samt är intern miljörevisor för 

ISO 14001. Idag samarbetar vi med utvecklingsavdelningarna i flera länder, 

tvärs över hela Tikkurilakoncernen. 

På g just nu: 

Just nu jobbar jag med ett stort projekt som sträcker sig över hela koncernen. 

Vi harmoniserar testmetoder så att vi ska mäta samma egenskaper på samma 

sätt på alla siter. Alla utvecklings- och produktionslabb ingår. Vi är en grupp 

från några länder som stämmer av och jämför, sedan harmoniserar och jämkar vi på ett sätt så att alla 

blir nöjda och glada. I vårt rivrum här på Textilgatan är vi i dagarna i slutfasen på ett 5S-projekt. 5S är 

en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och vårt rivrum har verkligen fått ett 

rejält lyft och blivit jättefint! 

Bäst 2015

Det är mycket som har varit bra. Jag har väldigt många roliga uppgifter så det är svårt att välja. Just i 

år har inte någon av mina produkter lanserats, allt rullar på.  

Fokus 2016 

Det stora harmoniseringsprojektet fortsätter och kommer att pågå en tid framöver. Jag har mål i våra 

övergripande mål och så har vi delmål på utvecklingsavdelningen, men dem kan jag inte berätta så 

mycket om. Och så har vi en innovationsdag per månad, då det är fritt att spinna vidare på nya idéer 

och innovationer. Det är väldigt kul och inspirerande och lite utanför det vanliga. 

Det här blir jag extra glad av: 

Jag gillar att vara utomhus. När höstvädret varit som nu, med soliga dagar, är en skön söndag att ta 

en lång promenad. Men nu vill jag att det blir vinter här så att promenaderna kan bytas ut mot 

skidturer. Reser jag iväg vintertid åker jag mest utför, men jag vill gärna ha både och. Spelar också 

gärna tennis, åtminstone en gång i veckan. 
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