
 

 
"… som att lägga pussel... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Karina Landqvist och jobbar på ekonomiavdelningen sedan 

augusti i år. Innan dess var jag på vår Industridel, så på Tikkurila har jag 

jobbat i totalt 9 år. Först började jag med ekonomi, men när bolagen 

gick ihop jobbade jag även på order som innesäljare. Ekonomi är 

verkligen mitt område, det är jätteroligt. Jag jobbar med redovisning; 

kassorna, banken och balansräkningen. Jag rapporterar till Finland vid 

boksluten och så har jag hand om redovisningen för ett av våra 

dotterbolag.  

På g just nu: 

Just nu sitter jag med månadsbokslutet. Sedan är det att förbereda för 

att göra ett bra årsbokslut. Vi är tio på ekonomiavdelningen men alla vi 

tre på redovisning är nya, så det är det första årsbokslut för oss allihop. 

I mellandagarna och veckan efter nyår är det full fart för oss, eftersom 

det är en kort period från det att vi stänger tills vi ska rapportera. Den 

perioden är det lugnare på resten av företaget, vilket är väldigt bra för 

oss.  
Bäst 2015 

Jag trivs jättebra med ekonomi, och det har varit kul att byta tjänst. Siffror är enkla för mig, det är som 

att lägga pussel och se till att det går ihop. Det är positivt med förändring och att göra något nytt. Och 

trevligt med nya människor och ändå ha tryggheten i att ha kvar de jag känner sedan tidigare.  

Fokus 2016  

Att komma in i hela verksamheten. Jag ser inte så långt framåt ännu, bara månad för månad. Det är 

mycket förändringar och vi ska få ihop avdelningen. Vi kommer också att få nya medarbetare och det 

blir spännande. Och det kommer att bli kul och bra att få vara med om ett helt år!  

Det här gillar jag att göra när jag är ledig: 

Gå och dansa Kizomba – det är fredagsmys! Kizomba är en dans från Angola som jag och min man 

dansar på Stockholm Salsadance. Vi dansar även salsa ihop. När man dansar pardans kan man inte 

fuska utan måste vara närvarande där och då. På kurserna byter man danspartners, alla ger varandra 

feedback och det lär man sig mycket på.  
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