
CHECKLISTA i 9 STEG
som utvecklar 

redovisningsbyrån



HEJ!

Överblick. Hur ser vägen framåt ut? 

Nya insikter.

Inspiration och praktiska exempel. 

Har du börjat med rådgivning?  
Småstressad av kunder som efterfrågar  

en digital byrå? Eller undviker du helst att 
tänka på det? Oavsett var du befinner dig 

så har du nytta av den här checklistan  
i 9 steg. Den ger dig: 

Vi rekommenderar varmt det tillhörande arbetshäftet med 9 
workshops. Övningar ni gör hemma på kontoret. Helt gratis! 
Ta det steg för steg i er egen takt, men stå inte stilla - utvecklas!  
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Inledning
Visste du att du kan hjälpa dina kunder med annat än bara löpande redovisning och bokslut?  

Du kan använda din ekonomiska kompetens till så mycket mer och få en ny sorts relation med 

dina kunder. En relation som kunden värdesätter och är beredd att betala för. 

Den här checklistan är för dig som tror att företagare uppskattar en egen företagscoach och 

förutsägbara priser. Den är för dig som tycker att ekonomisk information ska vara färsk och 

begriplig för kunden. Och för dig som bara vill hänga med i utvecklingen.

VAD ÄR DET SOM HÄNDER? 
Vi talar inte om någon liten fluga utan den fjärde industriella revolutionen. Allt flyttar upp i molnet, 

på internet, och människor och branscher över hela världen påverkas eller förändras i grunden. 

Det händer inte om tio år utan nu, idag.  

INTERNATIONELL UTVECKLING 
I England, Australien och Nya Zeeland har en större andel byråer än i Sverige gjort omställningen 

och branschen i de länderna ligger 3-5 år före branschen i Sverige. Generellt ses god lönsamhet 

för dem som tagit till sig den nya tekniken tack vare automatisering, närmare kundrelationer och 

lägre investerings- och omkostnader. Arbetsmiljön har blivit mer flexibel och produktiviteten har ökat. 

Parallellt har tjänster som bokföring, bokslut och deklarationer standardiserats och sjunkit rejält 

i värde. Samma utveckling är att vänta här i Sverige. Erfarenheten visar att byråer som gör om-

ställningen får räkna med ett par års lägre lönsamhet initialt på grund av investeringskostnader  

i nya programvaror och att förändringen tar resurser i anspråk.

Du kan förändra en del av din verksamhet eller hela på en och samma gång. Är du osäker, börja 

med dina nya kunder och sprid konceptet efter hand som du känner att det bär. 



STEG 1 
Vision, mål och planer
TÄNK FRITT.  
Det är ditt företag och din yrkeskarriär, du sitter inte fast i en mall gjuten i cement. Var ska du och 

din byrå vara om 5 år? Hur lönsamt vill du att ditt företag ska vara? Hur ska du ta dig till målet? 

Vilka olika steg måste du igenom och vilka resurser krävs? Vilka förmågor har du idag och vilka 

måste du tillägna dig?

Och varför vill du sälja det du säljer? Bästsäljande författaren Simon Sinek säger: Människor 

köper inte det du säljer, de köper varför du säljer det. Börja med varför.

Se till att visionen och målen är inspirerande, djärva och enkla att kommunicera. Skriv ner din 

vision och dina mål och planera för att lyckas. 

STEG 2
Ha rätt ledarskap
Rätt ledare är ett måste. Är du inte rätt person, kan du utse en annan. 

Driver du en enmansbyrå handlar det om att leda sig själv. Kan du hitta en mentor på en annan 

byrå? Du kan också köpa in tjänsten. Du som redan har ställt om din byrå har ju fått en unik 

kompetens och kan sälja konsulttimmar. 

Nätverka med intresserade kollegor. Träffas och ät lunch, ordna workshops, bolla era utvecklingsidéer. 

Att ta in ny kompetens i styrelsen eller byta vd kan ge välbehövlig energi och riktning åt utveck-

lingsarbetet på en större byrå. Ute i organisationen kan också finnas behov av ny kompetens. 

Östersundsbyrån Stabilisator exempelvis, anställde en IT-kunnig ekonom. En person som kan både 

ekonomi och marknadsföring är också intressant.



STEG 3
Använd program som stödjer 
ditt  nya arbetssätt
Vill du spara tid och skapa kundvärde på ett nytt sätt så behöver du program som stödjer det nya 

arbetssättet maximalt och ger dig rätt förutsättningar att lyckas. Du kan komma att behöva: 

Visma Advisor för att planera dina kunder. Vad köper de och hur lång tid tar varje moment? 

Planera tid utifrån medarbetare, kunder, uppdrag och aktiviteter.

Visma eEkonomi för att samarbeta med kunden om bokföring, fakturering, bokslut och 

deklaration, med effektivast möjliga bankkoppling. 

Visma Ekonomiöversikt för att prata med kunden om ekonomin. 

Du behöver vara snabb och tillgänglig i din kommunikation och lära kunden hur de ska använda 

appen Visma eEkonomi.

Du behöver vara snabb och tillgänglig i din kommunikation och lära kunden hur de ska använda 

appen Visma eEkonomi



STEG 4  
Sprid engagemanget för  
rådgivning till alla på kontoret
Här är en uppskattad övning: Boka en timmes workshop med din arbetsgrupp. Välj ut 1-5 bolag ut 

kundstocken, de ska vara så olika som möjligt. Till varje workshop tar ni fram bokslut och balans-

räkning för ett bolag. Uppgiften: Brainstorma kring hur ni hade kunnat hjälpa det här företaget 

framåt och förbättra ekonomin. Nu har ni en lång lista att utgå ifrån! (Se även punkt 6, 30 förslag 

på tjänster som företagare har nytta av)

Som byråledare måste du ha personalen med dig för att lyckas. Människor reagerar alltid olika på 

förändringar. Det är alltid vissa som tar till sig de nya idéerna direkt, andra tar det steg för steg 

och en del vill bli överbevisade. En del behöver se det i siffror för att tro på det, andra går mer på känsla. 

Kommunicera er nya kultur, värderingar, mål och planer intensivt och fortlöpande. Om du är chef, 

försök engagera varje person individuellt och ta hjälp av de redan frälsta för att dra tåget. 

GODA ARGUMENT:

• De som provat på rådgivning tycker att jobbet blir roligare. De har också nöjdare kunder än innan.

• En arbetsplats som inte moderniseras löper risk att tappa kunder. Det är inte läge att vänta

och se vad konkurrenten hittar på.

• Medarbetare som inte får chans att utvecklas, löper risk att inte vara lika anställningsbara

i  framtiden.

• Det är en förmån att få kompetensutvecklas i sin yrkesroll hela livet. Det är aldrig för sent att

lära sig något nytt.

Mycket handlar om att våga ha mer kundkontakt. Upp till 80% av arbetstiden spås vara 

rådgivning framöver.

DISKUTERA: 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?



DET HÄR ÄR RÅDGIVNING

I sin enklaste form kan det innebära att tala om för kunden som ringer vilket konto hen ska bokfö-

ra på. Eller att fråga om kunden förstår de månatliga rapporterna och kan använda dem som 

beslutsunderlag i sitt företagande. Om kunden inte förstår allt kan du erbjuda en ekonomiutbild-

ning, om en sådan inte redan ingår i tjänstepaketet. Vitsen med att kunden förstår grundläggande 

ekonomiska termer är att ni talar samma språk och kan komma längre tillsammans. 

Nästa nivå är att sätta sig med kunden och göra en nulägesanalys, en SWOT-analys. Mallar finns 

att ladda hem på nätet. En SWOT innebär att ni diskuterar företagets inre svagheter och styrkor 

samt yttre hot och möjligheter. Var står kunden idag och hur går det? Hur har utvecklingen varit? 

Låt sedan kunden sätta upp sitt mål baserat på er analys och egna visionen. Målet kan vara att 

öka vinsten, bli skuldfri, anställa fler, bygga ut, trygga pensionen eller något annat.

Du kan ta allt mer specialiserade uppdrag i takt med att kunden utvecklas. Du lär dig kundens 

affär och förstår kundens behov. Med vidareutbildning och rätt IT-stöd kan ni leverera finansiell 

information i realtid och göra allt mer avancerade och djupa analyser.

HA RÄTT SAMTALSTEKNIK NÄR DU STÄLLER FRÅGOR:  

Lyssna först. Ge dig själv tid att förstå bakgrunden, förstå kundens behov och kundens affär. Du 

ger inget osäkert intryck bara för att du inte kan allt om kundens affär och inte direkt talar om för 

kunden vad hen ska göra. Det ger tvärtom ett seriöst intryck att att vara lyhörd, intresserad och 

ödmjuk. 

Använd “mjukgörare” när du frågar, exempelvis: Bara så att jag förstår…, Intressant, hur tänkte 

du då, eller… Intressant, har du provat...?

Besvara en fråga med en annan fråga: Ja, vi kan hjälpa dig med det. Vad mer behöver du hjälp med? 

Bekräfta att du lyssnar, sitt inte tyst. Flika in: Jag förstår, berätta mer om det, så vad du menar är…?

Bekräfta att du uppfattat kunden rätt. Så vad du säger är…? Bara för att kontrollera att jag har 

förstått dig rätt...?



ATT ÖKA MERFÖRSÄLJNINGEN I SAMBAND MED RÅDGIVNING

Ju mer du får chans att jobba som rådgivare, desto lättare kommer du ha att sälja in fler liknan-

de tjänster. Merförsäljning är det mest kostnadseffektiva sättet att få nöjdare kunder. 

När du säljer in din tjänst behövs det som kallas social proof. Det är en verklighetsbaserad story 

om hur du hjälpt ett annat företag med något som liknar det du just försöker sälja in. Och hur 

bra det blev för det andra företaget.  

Affärsutvecklingsföretaget Panalitix som Visma samarbetar med, har koll på vad som ska sägas 
i varje situation. Här är några exempel: 

STEG 5  
Välj dina kunder
Hur ser din idealkund ut? Anders Bernåker, ordförande i Srf-konsult, rekommenderar 4 frågor 

för att ta reda vilka av dina kunder som passar in hos dig. Gör en genomgång varje år och sorte-

ra ut de kunder som du av olika anledningar inte vill ha kvar. Försök få fler kunder av den sort du 

vill ha, det kommer att gynna både dig och kunden bäst. 

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?

Ställ öppna frågor. Fråga inte: Har du ett testamente? Fråga: Har du planerat för dina nära 

och kära den dag du inte finns längre? Fortsätt sedan med följdfrågor, borra dig djupare i 

ämnet med nya öppna frågor. 

Förklara varför kunden behöver det du vill att hen ska köpa: Exempelvis: Du behöver en 

budget- eller likviditetsprognos precis som en annan av våra kunder. Den kunden har fått 

bättre likviditet och ökat vinsten tack vare en detaljerad och aktuell uppföljning. 

Avsluta med att ställa en fråga: Alt 1: Du behöver tillämpa vår skattestrategi, du skulle spara 

mycket pengar. Alt 2: Vi har räknat ut att du skulle spara X SEK de kommande tio åren om du 

tillämpar vår skattestrategi. Jag är nyfiken, vad skulle du vilja göra med de pengarna om du 

hade dem?

https://vismaspcs.se/affarsutveckla


STEG 6 
Kundvärde, tjänster 
och prissättning
Vad är kundvärde? Enligt en enkät som Panalitix ställde till 428 företagare så vill:

93% ha en konsult som jobbar mer i realtid, inte en som kommer efter sju månader med råd 

om vad som borde ha skett. 

62% vill ha mer direkt kontakt med sin konsult. 

39% vill ha fler erbjudanden från konsulten om hur de kan förbättra sitt företagande.

22% vill att konsulten fokuserar mer på framtiden än dåtiden.

17% vill att konsulten är mer transparent med sina priser.

Du kan paketera både gamla och nya tjänster. Vilka behov har dina kunder, och vilka mål? 
Ditt eget mål är enligt Panalitix lämpligen att “varje kund ska vilja köpa alla dina produkter 

och tjänster som hjälper dem att nå sina mål”.

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

konkreta erbjudanden:

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

Det kanske kan låta lite orealistiskt att erbjuda hjälp med marknadsföring och IT-stöd, men tänk 

på att du också kan nätverka med andra företag, konsulter och frilansare. 

HUR PRISSÄTTS EN TJÄNST?

Kunden betalar för upplevt kundvärde. Det gäller för dig att addera värde. Och det finns bara ett 
sätt att prissätta en tjänst - att gå ut med priset till marknaden och se hur villig kunden är att 

betala. Om kunden säger ja utan att tveka är priset sannolikt för lågt – värdet för kunden är 

högre än du tar betalt för.

Det är inte ovanligt att företagare tar olika betalt beroende på kundens betalningsförmåga. Är det 

en studentförening du hjälper eller ett stort kommersiellt företag? Hjälp det lilla företaget med  

lågt pris och höj priset i takt med att företaget växer.



STEG 7
Så här går du konkret från 
timpris till fastpris
Ta ut statistik på hur mycket du fakturerat respektive kund de senaste tre åren. Det är ett mini-

mum på vad du ska ta betalt per månad. 

Lägg på kostnaden för de tjänster du vill ska ingå, till exempel:

Alla kundmöten kommer att ge dig en väldigt stor insyn i bolagen. Du lär känna kundens affär 

och kundens behov. Kunderna ringer oftare och du får uppdrag du annars aldrig hade fått.

Du kan skikta dina tjänster i tre olika paket: Bas, Mellan och Guld, eller ha ett grundpaket med 

separata tilläggstjänster. 

Utvärdera din prissättning regelbundet, och ha gärna en testperiod om 6 månader. Får du en ny 

kund kan det vara svårt att veta hur mycket den vill ha hjälp med och vilken typ av hjälp. (Du 

själv bör däremot ha klart för dig vad varje tjänst är värd.) 

Ett annat alternativ är att lägga prisgolv och pristak. Säg att ni kommit överens om ett fast pris 

på 60 000 per år med pristak och prisgolv på 50 000 respektive 70 000. Även om det verkliga 

värdet hamnar över eller under så behöver kunden aldrig betala mer än 70 000 kronor. 

Ni kan också dela på variationen. Säg att ni kommit överens om ett fastpris på 25 000 kronor 

per halvår. När ni stämmer av visar det sig att värdet på det du levererat motsvarar 30 000. Då 

debiterar du bara 50% av merkostnaden = 27 500. Om värdet på det du levererat blev mindre, 

till exempel 20 000, så minskar du med 50% av mellanskillnaden och debiterar 22 500.

Tänk på att vara väldigt noga med vad som ingår i respektive tjänst när du och medarbetarna 

säljer in fler tjänster i era samtal med kunderna. Var tydlig med att alla övriga tjänster utom 

grundtjänsterna debiteras separat. Var över huvud taget alltid öppen och transparent med 

priset. Koncentrera er inte på att jobba ett visst antal timmar, koncentrera er på att skapa värde. 

Två utvecklingssamtal per år.

Utbildning i ekonomi och bokföring.

Supportpaket med fria samtal. Räkna in alla femminuters-samtal och slå ut dem på alla kunder. 

Kvartalsmöten för att stämma av och rimlighetsbedöma bokföringen.

Arrangera seminarier. Dina kunder kan föreläsa för varandra. 

Ordna frukostmöten, dina kunder kan nätverka med varandra genom dig.



STEG 8
Sälj in förändringen till kunderna
Dags att implementera din nya prissättning. Vilka är dina budskap? Till exempel: 

DEN ÖVERGRIPANDE PROCESSEN KAN SE UT UNGEFÄR SÅ HÄR:

Träffa så många som möjligt av dina kunder personligen. Boka upp möten med var och en. 

Förebered budskap och samla ihop vanliga frågor från kunderna, och dina svar.  

Komplettera med ett formellt informationsbrev, ta gärna hjälp så att det ser proffsigt ut.  

Bjud in till en kick-off. Under hela processen, håll telefon öppen för att svara på frågor och var 

noga med att det inte kostar pengar för kunden att ringa och fråga.  

Boka in utbildningstillfällen i molnetprogrammen för de som vill följa med.  

Skriv avtal.

SÅ HÄR KAN DU DISPONERA INNEHÅLLET I ETT SÄLJBREV ELLER I EN MUNTLIG PRESENTATION:

Förklara bakgrunden: Byrån ska gå över till bokföring och fakturering på internet vilket kommer 

att skapa helt nya möjligheter.  

Gå igenom alla fördelar för kunden.  

Förtydliga vad som krävs av kunden.  

Presentera ditt konkreta erbjudande: Så här kommer det bli för den som vill följa med i föränd-

ringen. Förändringen inträder xx-xx-xx (tid).  

Gå igenom hur det blir för dem som inte vill följa med till molnet utan föredrar att jobba kvar manuellt.  

Frågor och svar. 

Se STEG 4 Sprid engagemanget för rådgivning till alla på kontoret.

Kunden får mer för pengarna. 

Ditt fokus är att hjälpa kunden att förbättra företaget och nå sina mål. Kunden får en egen 

engagerad ekonomichef, controller, utbildare, löneadministratör eller företagscoach. 

Fria samtal.

Fast pris.

Aktuell, regelbunden och begriplig ekonomisk information som kunden kan agera på. 

Gratis utbildning i ekonomi och hjälp med bokföring och fakturering i ett molnetprogram. 



STEG 9  
Marknadsföring
Den dag då du har utvecklat ditt erbjudande och vet vilka kunder du vill nå, är det dags att 

fundera på var de kunderna finns. Det är där, där dina idealkunder finns, som du kan satsa på 

långsiktig marknadsföring för att stötta försäljningsmålen. 

Ge idealkunderna ett löfte, visa vad du kan göra för dem. Varför ska jag läsa det här, vill den 

potentiella kunden veta. Var generös med ”social proof”, berätta om dig på din hemsida.  

Kunders rekommendationer är bästa marknadsföringen och normalt sett möts vi fysiskt hemma 

hos varandra, på events, i arbetet, på gator och torg. 

Men lägg till det faktum att hela internet är en enda stor mötesplats. Du behöver skapa förutsätt-

ningar för att bli omnämnd också digitalt. Du behöver skapa förutsättningar för att bygga relation 

med kunder på internet och därigenom skapa verkliga kundrelationer. Är du stor på internet är du 

stor i den fysiska världen också, och tvärtom.

Nästan alla svenskar googlar varor och tjänster innan de köper. Många av dina kunder och blivan-

de kunder finns i sociala kanaler. Hemsidan är ditt skyltfönster och din försäljningskanal. Men det 

ger också ett seriöst intryck att ha ett aktivt konto på facebook, linkedin eller någon annan social 

plattform. 

Och när ni väl kommit en bit på väg - är inte er nya inriktning värd ett pressmeddelande? 

Arbeta långsiktigt,  våga satsa på något nytt och ta hjälp av en kommunikationsexpert.  



Summering
Vi hoppas att du har fått några användbara idéer nu och känner dig inspirerad! Följ oss på Facebook, 

Linkedin och i nyhetsbrev för fler tips om hur du förnyar samarbetet med dina kunder. Berätta för 

oss vilka utmaningar och framgångar du stöter på i ditt förändringsarbete. Kör du fast så har vi 

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

Kika nu på de 9 workshoparna som ni kan göra redan imorgon! Hämta Arbetshäftet här. 

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
https://cdn.vismaspcs.se/globalassets/visma_arbetsbokfinal-3.pdf
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