
För dig i redovisnings-
branschen som funderar 
på det här med rådgivning. 

Varsågod, 
en marknads-
undersökning



 

Är dina kunder ointresserade av ekonomi? 
Vi frågade 237 småföretagare om deras 
samarbete med sin konsult.

Resultatet i korthet:



 

● Sju av tio företagare vill ha en mer personlig kontakt.
● Åtta av tio vill prata nutid och framtid.
● De vill ha tätare uppdateringar.

Lite fakta om undersökningen: 



 

● Enkäten besvarades av 358 företagare.
● 237 av dem anlitade en redovisningsbyrå. 
● Majoriteten av de svarande var äldre än 45 år. 
● Hälften hade anställda, hälften var ensamföretagare. 
● För 56 procent var företaget den enda inkomstkällan. 

10 frågor och svar: 
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* Som exempel gavs kassaflöde, likviditet, lån, budget, nyckeltal, prognoser och avvikelser.



7



8



9



10



 

Jag skulle vilja ha mer feedback, tips och 
råd. Jag gillar vår redovisningsbyrå men 
de har alltid så mycket att göra. Man 
känner ofta att man stör lite när man har 
frågor.

“



 
Skulle önska att det var mycket mer 
coaching, råd och uppföljning. Alla mina 
företagarvänner är ute efter det 
men många konsulter kör den lätta vägen.
“



 

Det är inte för att det 
är kul med siffror. 
Det måste ge en 
drivkraft som gör 
att vi företagare genererar 
mer pengar.

“



 Skulle vilja våga göra mer själv 
och ha en som säger vilket fel man gjort. 
Någon som puffar på och hjälper 
där det behövs. 
“



 

Även om kunderna inte säger det rakt ut så 
uppskattar de att få lite hjälp. Vi vet att du har ont 
om tid. 

Men har du viljan så har vi resten. 



Tillhör du de ambitiösa? Bli en del av 
The Perfect Firm med Visma 
och Rob Nixon. Nätverka, öka byråns 
vinst och kapacitet. Ta första steget! 

Klicka här

https://vismaspcs.se/visma-panalitix


byra.spcs@visma.com
0470-70 61 60

mailto:byra.spcs@visma.com

