
EN DAG PÅ JOBBET
Stina Skyttner,
Financial controller inom affärsområde 
fjärrvärme Sverige



En dag på jobbet
med Stina Skyttner 

Namn
Stina Skyttner

Jobbar som
Financial controller inom 
affärsområde fjärrvärme 
Sverige

Jobbar i
Stockholm

Bor i
Uppsala

Arbetat hos oss sedan
september 2019

Gillar mest med  
jobbet
att det är väldigt flexibelt 
och ingen dag är den andra 
lik. 



08.00
Jag kommer till kontoret, som ligger i 
centrala Stockholm, strax innan 8. Här 
är vi sju personer som har kontorsplats 
men vissa dagar kan vi vara uppemot 
femton medarbetare från olika delar av 
Solör-koncernen.

Det första jag gör är att kolla mejlen för 
att se vad som har kommit in sedan jag 
lämnade kontoret. Förutom att svara 
på frågor från kollegor följer jag upp 
pågående arbete. Min roll som financial 
controller handlar i stort om att arbeta 
med finansiella analyser för fjärrvärmen 
inom Sverige. Jag fokuserar på nuläget i 
verksamheten och utifrån detta rappor-
terar jag resultat och hur väl vi uppnått 
våra mål. 

Jag har så gott som bara interna 
kontakter och samarbetar mycket med 
de som sköter bokföring och de som 
ansvarar för redovisning. Jag har även 
mycket kontakt med regioncheferna 
och ekonomerna på koncernnivå.

13.00
Efter dag sju sammanställer jag rappor-
ten för hela affärsområde Fjärrvärme 
Sverige. Då är det dags att ha möte 
med alla sju regionchefer, var och en 
för sig. Inför dessa möten tar jag fram 
en rapport för respektive region. Efter 
lunch är det mitt fjärde möte för dagen 
med en av våra regionchefer. Förutom 
respektive regionchef är även Anders 
Pettersson, VD för Fjärrvärme, och 
Martin Nilsson, financial controller för 
koncernen, med på varje möte. 

På mötet går vi igenom resultat och 
analys för föregående månad. Varje 
möte brukar ta ungefär en halvtimme 
och på en dag blir det alltså totalt sju 
möten. Efter genomgången med alla 
regionchefer lämnar jag över en rapport 
för hela affärsområdet till Martin som 
tar fram en rapport för hela koncernen.
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09.00
Mitt arbete är cykliskt då de två första 
veckorna i varje månad ägnas åt bok-
slutsarbete, som vi gör för att följa upp 
verksamheten. Just nu är jag mitt uppe 
i en sådan period. Första och andra 
dagen i varje månad skickas fakturor ut 
från de olika regionerna och under de 
första dagarna samlar jag in mycket in-
formation. Jag följer upp för att se så att 
allt är fakturerat och att volymer kom-
mit in på rätt ställe i vårt affärssystem. 
Jag har därför en hel del kontakt med 
de två bolagsekonomer som arbetar 
inom fjärrvärme, så att vi tillsammans 
ser till så att allt är på plats. Förutom 
själva faktureringen behöver alla lager 
stämmas av och volymerna kring levere-
rad värme ska komma in. 

Nästa steg är att jag gör en analys på 
hela affärsområdet. Jag tittar på olika 
poster, exempelvis reparationskostna-
der, och skapar mig en överblick över 
hela verksamheten. I detta samarbetar 
jag med de två ekonomerna hos oss 
som arbetar på koncernnivå. 

16.00
Under de veckor som jag arbetar med bokslutet hinner jag inte med så 
mycket annat. Men i slutet av dagen finns det tid att arbeta vidare med att 
integrera ett nytt bolag som kommit in i koncernen. 

I perioder är det mycket arbete med att integrera nya verksamheter och här 
arbetar jag tillsammans med mina kollegor som arbetar med redovisningen 
för hela Solör-koncernen. Det är viktigt att dessa kommer in i våra system 
snabbt så att vi får en god överblick över de nya verksamheterna. 


