
Arbetshäfte till 
Checklistan: 

9 WORKSHOPS 
som utvecklar 

redovisningsbyrån 



HEJ!
Med det här Arbetshäfte kan du sätta spelreglerna för din byrå i framtiden.  
Egentligen är det engelska ordet mycket roligare än den svenska – Playbook. En Playbook 
är en samling taktiska strategier för det “spel som ska spelas” – det som ska göras. 

Oavsett vad vi väljer att kalla det så kan du formulera egna tankar och idéer kring 
redovisningsbyråns arbete, baserat på de 9 punkterna i Checklistan.

Byt mötesformer, det stimulerar kreativiteten. Ta ett gående möte utomhus, sätt er 
i en hörna på ett mysigt café eller boka in en heldag på en konferensanläggning. 

Låt det vara roligt, gör det tillsammans och i er egen takt. 

Kör du fast så har vi experthjälp!  
Mejla panalitixsweden.spcs@visma.com så sätter vi dig i kontakt med rätt person. 



STEG 1
Vision, mål och planer

Om 5 eller 10 år, vad ser du framför dig? Hur är din redovisningsbyrå? 
Skriv ner visionen här: 

Hur lönsamt vill du att ditt företag ska vara då? 

Sätt ett mer konkret och kortsiktigt mål än visionen. Det får gärna vara mätbart.

Ok, du har en inriktning. Vad behöver du göra för att ställa om skutan?

Vilka förmågor har du idag och vilka måste du förvärva eller rekrytera, 
för att lyckas?



STEG 2
Ha rätt ledarskap

Är du rätt person att leda förändringen?

Vem skulle kunna bli din mentor?

Vilka kan du nätverka med?

Hur ser det ut i ledningsgruppen, kan ni ta in ny kompetens där?



STEG 3
Använd program som stödjer 
ditt nya arbetsätt

Vad vet du om webbaserade program? Vad behöver du ta reda på mer om? 
Skriv ner alla frågor här:

Var och hur vill du börja för att få en så smidig övergång som möjligt? 

Vad kostar det?

Hur tänker du dig att övergången ska se ut på din byrå, steg för steg?



STEG 4
Sprid engagemanget till
alla på kontoret

WORKSHOP: 
Välj ut 1-5 bolag ut kundstocken, de ska vara så olika som möjligt. Till varje workshop tar ni fram bokslut och 

balansräkning för ett bolag.  

Uppgiften: Brainstorma kring hur ni hade kunnat hjälpa det här företaget framåt och förbättra ekonomin.

Hur ska du som byråledare befästa er nya inriktning? 
Hur och när ska du kommunicera förändringar i arbetssätt, kultur och mål? 
Hur vet du om du lyckas eller ej?

DISKUSSIONSFRÅGOR: VAD ÄR BÄST OCH VARFÖR? 
Att skapa intäkter med hjälp av rådgivning eller genom löpande redovisning?

Att ge kunder råd i förväg eller långt i efterhand, när det är för sent för dem att agera?

Att följa upp den inriktning du och kunden kom överens om, eller att inte följa upp?

Att kunna visa alla fördelar med den senaste tekniken eller att inte visa några fördelar?

Att ha regelbundna kundmöten och täta samtal, eller att inte ha det?



STEG 5
Välj dina kunder

HUR SER DIN IDEALKUND UT? 4 KONTROLLFRÅGOR:

Vilka kunder ökar din kompetens?

Vilka kunder kan bäst tillgodogöra sig dina tjänster?

Vilka kunder ger dig vidare kontakter?

Vilka kunder passar in i byråns planeringsprocess?



STEG 6
Kundvärde, tjänster och prissättning

Här är 30 exempel på tjänster som företagare har nytta av och som du kan omsätta till konkreta erbjudanden. 

Diskutera var och en och bocka för dem du skulle kunna erbjuda idag. Markera de du behöver vidareutbildning 

för att kunna erbjuda, eller där du känner någon annan konsult eller byrå som du gärna samarbetar med.

Ökade intäkter 

Ökad vinst 

Kassaflödesanalys, prognoser och övervakning

Hjälp i kontakter med banker och investerare, Almi etc.

Tillväxt 

Rekrytering 

Löneadministration 

HR-frågor 

Ekonomiutbildningar

Skuldsanering

Affärsutveckling 

Hjälp med fordringar 

Skydd för tillgångar

Skatteplanering

Anpassade rapporter 

Analys av konton och kontorelationer 

Pensioner

Fastighetsplanering

Kontakter med Försäkringskassan

Hantera försäkringar

Hantera avtal 

Starta företag

Avveckla företag

Sälja och köpa företag, generationsskifte

Marknadsföring och försäljning

Konvertering till molnet, bli mer digital

Erbjuda ett nätverk av byråns egna kunder

Coachning i grupp

Lunchwebinarier

Frukostmöten

Se också den workshop ni kan göra tillsammans, se STEG 4.



STEG 7
Så här går du konkrent från 
timpris till fast pris

Hur mycket har du fakturerat respektive kund de senaste tre åren?

Vad mer än det du fakturerat ut ska ingå i månadspriset? Till exempel:

• Utvecklingssamtal

• Utbildning i ekonomi och bokföring.

• Supportpaket med fria samtal.

• Kvartalsmöten

• Seminarier.

• Frukostmöten

Vilken månadsavgift hamnar du på?

Vill du erbjuda paket på olika nivåer? Bas, Mellan och Guld?

När du utväderat, hamnade du rätt?

Jag har testat det nya priset på några kunder:

Ja

Nej



STEG 8
Sälj in förändringen till kunderna

Vilka är dina bästa argument? Vad är ditt huvudbudskap? Varför ska kunden 
älska byråns nya inriktning?

När kan du planera in kundträffar?

När kan du planera in ett informationsmöte?

När kan du skicka ut ett informationsbrev?

När kan du planera in en kickoff?

När kan ni hålla utbildning inför kunderna?

Förbered ditt budskap och strukturera din presentation. Ta hjälp med all kommunikation 

så att det ser professionellt ut.



STEG 9
Marknadsföring

Vad känneteckar din idealkund?

Hur och var når du idealkunden? I vilka kanaler?

Hur ser din hemsida ut idag? Kommunicera den det du vill?

Om du fick välja att vara på en social kanal, vilken vore bäst?  
Vem skulle sköta kontot? Och framförallt: Vad vore syftet med er närvaro?



Summering
Vi önskar lycka till! Kör du fast så har vi experthjälp.  

Mejla panalitixsweden.spcs@visma.com så sätter vi dig i kontakt med rätt person. 

VARMT TACK TILL:

Anders Bernåker, Bengt Skough, Panalitix, Deskjockeys, Ekonomibyrån i Halmstad, 

Stabilisator, Omega Ekonomi,  AndCounting, Maroni Redovisningsbyrå, Addera Ekonomi, 
Hagsgård Revision&Redovisning AB.

https://vismaspcs.se/formular/formular-nyhetsbrev-byra
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