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OM
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Sammanfattning

Vårt uppdrag – anledningen till vår
existens

Management summary

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder
att utnyttja den moderna digitala
tekniken för sin ekonomihantering, sin
personalhantering, personalutveckling
och sina kundrelationer.

Who are we?

Vår vision – målet för framtiden

Why do we exist?

Vi ska bli den ledande outsourcingoch mjukvarupartnern inom
ekonomihantering, lön, HR samt
kundrelationer (FM, Financial
Management, HR, Human
Resources, CRM Customer Relation
Management and Development)
för företag och organisationer
av alla storlekar i våra utvalda
geograﬁska områden.

How do we reach our vision?
How do we reach our vision?
What are our Values?
How do we succeed?

What is this funny Leaderment?
What do our client promises mean?
How to behave even better?
How do we deliver on these promises?

Vi kommer att ge utrymme för
känslor:
• I Leaderment som involverar alla i
vårt sätt att arbeta
• I våra kundkontakter och
kundupplevelser, så att vi lättare
kan förstå kundernas känslor
• I ett enhetligt varumärke som gör
att vi känner oss starkare och ser
starkare ut

Vår strategi – hur vi når
dit
Vår strategi är att göra
Accountor till en fantastisk
arbetsplats för våra
medarbetare så att vi kan
leverera bästa tänkbara
service till våra kunder.
Det kommer att göra oss
framgångsrika och säkra vår
sysselsättning.
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Vilka är vi?

Våra värderingar – riktlinjer
•
•
•
•

Respekt
Tillit
Mod
Framtid

Våra värderingar innebär att vi
respekterar andra människor, skapar
förtroende mellan våra kunder och
oss själva och att vi törs gå utanför
bekvämlighetszonen för att skapa en
bättre framtid för oss och våra kunder!
Vårt varumärkeslöfte – kundernas
upplevelser
Vi drivs av en passion att uppnå
resultat tillsammans med våra kunder.
Det gäller inte bara vårt samarbete
utan även deras egna framgångar.
Kundlöften
• Rätt från början i rätt tid
• Expertis nära dig
• Aktiv och tydlig kommunikation
Leadermentlöften – vi arbetar
tillsammans
• Jag gör som jag säger
• Jag visar att jag bryr mig
• Jag får saker och ting att hända
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Accountors historia baseras på över
hundra familjeföretag i ﬂera länder
som drevs av privatpersoner.
Under detta årtusende har vi skapat
ett stort internationellt outsourcingoch mjukvaruföretag som arbetar
med ekonomihantering, lön, HR samt
kundrelationer (FM, HR, CRM).
Vi är resultatdrivna
Idag är vi cirka 2 400 personer i sju
länder som delar samma uppdrag,
vision, strategi, värderingar och mål
att erbjuda våra kunder den bästa
tänkbara servicen.
Vi drivs av en passion att uppnå
resultat och vårt uppdrag är att hjälpa
våra kunder att dra nytta av den nya
moderna digitala tekniken för sin
ekonomihantering, personalhantering,
personalutveckling och sina
kundrelationer.
I slutet av den här texten ﬁnns en
bilaga som ger en liten inblick i vår
historia. Vi kan jämföras med ett träd
med många (över 100) lyckosamma
rötter, som alla är lika värdefulla och
bidrar till vår framtid.

digitaliseringen skulle förändra
företagens administration och
vilka möjligheter det innebar. Han
förstod bara inte hur lång tid den här
förändringen skulle ta.
I dag ser vi äntligen att FM-, HR- och
CRM-processerna blir mer och mer
digitala, vilket har skapat tillväxt och
lett till konsolideringar i outsourcingbranschen och grundläggande
förändringar i mjukvarubranschen.
Den här förändringen kommer att
göra att många äldre företag halkar
efter. De saknar modet, förmågan
eller resurserna att anpassa sig till
framtiden.
Sedan 2013 har vi det samlade
varumärket Accountor, med samma
namn, färger och image.
Accountorianer
Vi kallar oss för Accountorianer.
Ordet Accountor kommer från det
engelska ordet accountability (som
betyder ansvarig). Det betyder att
en Accountorian är en person som
är ansvarig, någon man kan lita
på.

År 2000 bestämde sig vår vd Asko
Schrey för att starta tillväxtresan
för Accountor. Han såg tydligt att
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Varför ﬁnns vi?

Alla Accountorianer i olika länder
vill förstå vår strategi. Vi behöver
alla förstå helheten och hur vi själva
passar in i den.
Det ﬁnns en gammal historia om
två stenhuggare som ﬁck frågan om
vad de gjorde. Den förste sa att han
producerade 12 kubik stenar per dag.
Men den andra skröt: ”Jag bygger en
katedral tillsammans med de andra i
gruppen.”
Ibland är det bra att stanna upp och
fundera över vad vi egentligen gör.
Och när vi funderar över det bör vi
inte bara fråga oss själva vad vi gör,
som att hacka stenar, utan än viktigare
är det att fråga oss själva varför vi
gör det. Vad tjänar det oss och/eller
någon annan?
Hela vår existens bygger på vår
förmåga att hjälpa våra kunder att
skapa mer framgång genom att lyckas
i sina företag.

• analysera sina investeringar och
kassaﬂöden
• ﬁnansiera sin verksamhet
• följa lagar och regler
• rekrytera personal
• utveckla sin personal
• hantera kundrelationer
• sköta sin verksamhet osv.
Vårt mål är att erbjuda bättre och mer
kostnadseffektiva tjänster till våra
kunder jämfört med våra konkurrenter.
Det ska också vara bättre att anlita oss
än att utföra tjänsterna själv.
Vårt mål är alltså att hjälpa våra
kunder att klara sig bättre än sina
konkurrenter. Vi tar med oss våra egna
stenar till kundernas katedraler. Och
vi bygger katedraler tillsammans med
våra kunder.
Det ﬁnns två olika sätt att ”hacka
sten”:
1) Mjukvara 2) Outsourcing av
affärsprocesser

Vi hjälper våra kunder med att
• betala ut löner
• beräkna sitt resultat
• administrera sin verksamhet
bättre
• planera arbetspassen
• skicka fakturor
• betala räkningar och löner
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Båda dessa områden genomgår en
mycket synlig förändring, som i stor
utsträckning styrs av digitaliseringen.
När det gäller mjukvaror blir
programmen mer och mer mänskliga,
lättare att använda och mer intuitiva.
Detta möjliggör insamling av data i

korrekt form redan från källan och vice
versa – återkoppling och dialog direkt
med slutanvändaren.
Samtidigt blir programmen allt
”vanligare”, vilket gör att företagen
köper allt färre skräddarsydda
program. Molnlösningar vinner snabbt
marknadsandelar.
Den enkla anledningen till framgången
för programvara på nätet
(SaaS
– software as service) är att
inget företag är unikt, som
alla trodde på den gamla
goda tiden.

eftersom fakturorna levererades
till företaget av en brevbärare och
skrevs ut på företagets dator, lades
i ett kuvert och lämnades över till
brevbäraren.
När ett företag växte till 10 eller ﬂer
anställda anställdes vanligtvis någon
som förstod sig på ekonomi som även
ﬁck sköta bokföringen. Det var ju så
lätt med ett bokföringsprogram!

Alla använder internet,
iPhone, Google, Amazon,
ebookers, Airbnb osv.
på exakt samma sätt. Vi
börjar acceptera att det
inte är en dygd att vara
unik. Tvärtom kan det bli
dyrt och ibland till och
med destruktivt.
Samma trend förändrar
vår outsourcing. På den
gamla goda tiden var det
bara mycket små företag
som lade ut sin bokföring
till bokföringsbyråer.
Att skicka och ta
emot fakturor skötte
man vanligtvis själv,
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Det gamla fysiska
kontoret har blivit
digitalt
Bara stora företag kunde fantisera
om att lägga ut sina ekonomi- eller
personalprocesser. De försökte sänka
kostnaderna genom att anlita företag
i utlandet, i till exempel Indien, Polen,
Rumänien eller andra länder. Vissa,
men inte alla, lyckades på så sätt
uppnå kostnadsfördelar.
Vi har förresten aldrig tyckt att det är
rimligt att lämna över onödigt arbete
till Indien. Vi tycker att arbetet ska
automatiseras bort på hemmaplan.
Med den nya tekniken med
programvara på nätet har den
gamla bilden av outsourcing
förändrats dramatiskt. Idag är de
ﬂesta medelstora företag överens
om fördelarna med att slippa
pappersarbetet inom administrationen.

Nu för tiden är de ﬂesta processer
papperslösa och digitala och
företagen använder hellre
programvara på nätet (SaaS)
från molnet än traditionella
mjukvaruinstallationer.
Allt har blivit mycket snabbare,
billigare och mer informativt än
tidigare. Allt ﬁnns också tillgängligt
varhelst och närhelst det behövs,
dygnet runt, året runt. Det har
också öppnat upp för helt nya
besparingsmöjligheter.
EU har beräknat att digitaliseringen är
det största rationaliseringsprojektet
Europa har upplevt: De totala
besparingarna kan vara ungefär 10

euro per faktura, vilket innebär upp till
200 miljarder euro på årsbasis.
Förr i tiden tog det 30 till 40 minuter
att manuellt skapa en traditionell
faktura, varav bokföringsbyrån ägnade
fyra minuter. I kalendertid rörde det
sig om fyra till sex veckor.
I den manuella processen ingår att
skapa innehållet i fakturan, skriva
ut den, lägga den i ett kuvert, skriva
en adress, klistra på ett frimärke,
lägga brevet på brevlådan, frakta
det till mottagaren, sortera posten
korrekt, öppna kuvertet, godkänna
fakturan, lägga in den i kundfordringar,
genomföra betalningen, slå hål i
papperet, sätta in den i en pärm,

Det sparar tid och pengar,
orsakar färre misstag, förbättrar
noggrannheten och transparensen
samt underlättar hanteringen.
Idag är de ﬂesta också överens om
att en standardiserad extern lösning
med programvara på nätet i de ﬂesta
fall är mycket kraftfullare än en intern
lösning, där man hela tiden behöver
support från dyra konsulter.
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skicka till bokföringsbyrån, bokföra
den, skicka tillbaka pärmen och sedan
arkivera, söka och kontrollera den
efteråt.
Nu för tiden tar hela processen cirka
sex minuter. En minut för kunden och
fem minuter för bokföringsbyrån!
Det är ändå anmärkningsvärt att vi
ägnar mer och mer tid åt våra kunder.
Vi utför bara helt andra uppgifter nu
för tiden.
Förr jobbade vi mycket med papper.
Vi läste pappersdokument, kopierade
och fyllde i siffror och det mesta av
bokföringen gick på rutin och var inte
särskilt utmanande. Då jobbade vi
en gång i månaden med kunderna.
På ett sätt kan man säga att vi skrev
kundernas ekonomiska historia efter
att allt redan hade hänt!
Nu för tiden har vi hela ansvaret för
våra kunders ekonomiska processer
– kundregister, leverantörsregister,
fordringar, skulder och
personalprocesser. Vårt ansvar är
att dagligen övervaka våra kunders
ekonomiska processer för att se att allt
går rätt till. Cirka 90 % av uppdragen
utförs helt automatiskt och vi behöver
bara identiﬁera och analysera de
komplicerade fallen, vilka vanligtvis
automatiskt dyker upp i systemet.
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Nordeuropa är världens föregångare
inom digitala ekonomiska processer
och vi tror att vi är den största aktören
på den marknaden med över 2 400
medarbetare som har direktkontakt
med cirka 40 000 kunder och indirekt
betjänar mer än 100 000 kunder,
varav närmare 20 % har tagit steget in
i den digitala ”framtiden”. Accountor
arbetar med omkring 60 000 personer
som har tagit det steget och det sker
mer än en miljon helt elektroniska
transaktioner varje månad i våra
plattformar.
Vi sköter ekonomi-, personal- och
kundprocesser och erbjuder fristående
program eller molntjänster. Systemen
kan köras internt eller läggas ut, och
externa processer kan också läggas
ut på oss. Erbjudandena varierar från
land till land, men hela erbjudandet
är unikt och ger oss en möjlighet till
ett djupt och långvarigt strategiskt
samarbete med våra kunder.

tidens SaaS-tjänster med programvara
på nätet och vi har en snabb organisk
tillväxt när det gäller dessa tjänster.
Vår position är särskilt stark i
Finland där vi kan räkna med att vara
marknadsledande i de ﬂesta av de
tjänster vi erbjuder.
Vi strävar efter att vara mycket
mer nordiska även med vårt
mjukvaruerbjudande.
Vi är för närvarande ledande inom
den nya tidens digitala ekonomi- och
HR-tjänster i världen och utmaningen
är att behålla positionen även när
övriga världen övergår till digitala
ekonomiska processer.

Vision
Vår konkreta vision är att vi ska
bli det ledande outsourcingoch mjukvaruföretaget inom
ekonomihantering, lön, HR samt
kundrelationer (FM, HR, CRM) i våra
utvalda geograﬁska områden, för
företag och organisationer av alla
storlekar.
Det är en stor möjlighet för oss att
växa till ett globalt företag. Vi vill vara
branschens McDonalds, Apple, Ikea,
Hennes & Mauritz, Nike eller Microsoft.
Konkurrensen kommer att öka hela
tiden och vi måste fortsätta vara
föregångare.

Uppdrag
Vårt uppdrag är att hjälpa
våra kunder att utnyttja den
moderna digitala tekniken för sin
ekonomihantering, lön, HR samt
kundrelationer.
Över 60 % av våra mjukvaruintäkter
kommer redan idag från den nya

11

Vilka är våra
värderingar?

Hur når vi vår
vision?

Vi förnyade oss för några år sedan.
Känslor
Det viktigaste för oss när vi skulle
förnya oss vara att ge utrymme för
känslor. Det är vår grundläggande
strategi än i dag.
Företagens affärer och medarbetarnas
arbetsliv betraktas ofta för neutralt.
På något sätt glömmer vi bort att
människor har mer än 30 olika känslor
som de kan känna och att dessa
känslor hela tiden är närvarande
omkring oss och inne i oss. Människor
är inte robotar. De är medarbetare,
kunder, partner eller släktingar. När du
träffar en person, försök föreställa
dig den personen som en
kännande individ.
Vårt främsta budskap
till världen är att
vi är en stark
organisation som
heter Accountor
och att vi drivs av
en passion att
uppnå resultat.
Passion är en
stark känsla och den
genomsyrar vårt arbete.
Resultat är att uppnå det
man har föresatt sig att lyckas
med.
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Vi utvecklar det här företaget
tillsammans och kallar vårt sätt
att arbeta för ”Leaderment”. Det
innebär ett stort engagemang från
oss alla. Vi vill lyckas tillsammans
och vara involverade. Medarbetarna
är viktigast för oss. Vi vill att
de ska känna att de har vad som
krävs för att skapa bästa möjliga
kundupplevelse.
Vi vill skapa ett starkt mentalt och
känslomässigt band mellan våra
medarbetare och kunder.

Vi har format våra gemensamma
värderingar tillsammans med
personalen och de har något viktigt att
säga oss alla.
Våra värderingar
Våra värderingar innebär att vi
respekterar andra människor, skapar
förtroende mellan våra kunder och
oss själva och att vi törs gå utanför
bekvämlighetszonen för att skapa
en bättre framtid för oss och våra
kunder!
En mer detaljerad beskrivning av
våra värderingar:
Respekt är något av det viktigaste
man kan visa andra människor,
oavsett om de är kollegor,
medarbetare, chefer, kunder,
släktingar, familjemedlemmar,
fattiga, sjuka, framgångsrika,
envisa eller något annat. Alla vill bli
respekterade.

”bekvämlighetszon” och att bara
göra det vi är vana vid. Det är
bara vissa människor som tycker
bäst om att göra nya saker hela
tiden. De känner sig obekväma i
sin bekvämlighetszon. Vi utvecklas
när vi lär oss att gå utanför vår
bekvämlighetszon. Det krävs mod
för att göra det och vi behöver
uppmuntran. Mod är något som vi
vill se i vårt företag.
Framtiden är en ovanlig värdering
för de ﬂesta andra företag. Men för
oss är den mycket värdefull – det är
där vi kommer att tillbringa resten
av våra liv! Det ska ändå sägas
att det ﬁnns många omkring oss
som hellre lever i det förﬂutna. Det
förﬂutna bygger förtroende och
mod att möta framtiden!

Tillit handlar om att vara proffsig,
pålitlig, duktig och personligt
engagerad (att göra det lilla extra).
Det tar tid och ansträngning att
skapa tillit, men det är extremt lätt
att förlora den.
Mod är vår tredje värdering. De
ﬂesta av oss trivs bäst inom vår
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Strategin – hur ska
vi lyckas?

Vi låter känslorna vara närvarande i
vårt arbete.

’Leaderment’, och engagemang är det
viktigaste här.

Det här är vad som krävs för att nå
framgång:

2)

1)
Vår viktigaste framgångsstrategi är att
sätta de anställda i första rummet och
få oss alla inblandade att tillsammans
tänka på var vi är, vart vi vill komma
och hur vi ska göra för att komma
dit. Vi kallar den här nya metoden

Vårt nya sätt att behandla våra kunder
grundar sig på det faktum att alla våra
kunder är känslomässiga människor.
De känner passion, rädsla, hat, hopp,
förtvivlan, skam, stolthet och andra
känslor. Vi ville förstå våra kunders
känslor och göra vårt bästa för att
påverka deras känslor på ett positivt
sätt.

3)
Vår största styrka är att vi förstår
skillnaden mellan den traditionella
och den digitala affärsvärlden.
Det har redan lett till
goda tillväxtmöjligheter
bland företag med
mer än 10 personer,
mittensegmentet, som
vi kallar dem.
Vi ska inte bara
förbättra vårt
beteende när det
gäller våra nuvarande
tjänster, både digitala
och klassiska. Vi kommer
också att ägna mer kraft
än någonsin åt att lära och
hjälpa våra kunder att utnyttja
fördelarna med den nya digitala
tekniken inom ekonomihantering.

14

Digitaliseringen förändrar kundernas
processer när alla papper försvinner
och informationsﬂödena förenklas,
de ﬂesta transaktioner bokförs
automatiskt och allt arkiveras
automatiskt och det blir både snabbare
och enklare att söka och kontrollera
tidigare uppgifter.
Många andra aktörer i vår bransch har
förstått vad det handlar om. De gör
också sitt bästa för att dra nytta av
situationen. Men eftersom det ﬁnns
närmare 20 000 bokföringsbyråer
i vår geograﬁska marknad och
hundratals mjukvaruföretag är vi
helt säkra på att 90 % av dem varken
förstår eller bryr sig om vad som
händer i deras närhet. Det är de
som kommer att förlora på den här
förändringen.

4)
Vi kommer att ägna mer kraft åt att
identiﬁera ytterligare tjänster som
våra kunder behöver. Det kan vara
digitala applikationer som kunderna
kan ha nytta av, olika typer av
rådgivningstjänster eller helt nya
tjänster som våra kunder behöver för
att bedriva sin dagliga verksamhet.
Tjänsterna tillhandahålls av oss eller
av externa parter. Vi kommer att lära
oss dessa tjänster och visa kunderna
hur de kan dra nytta av dem.

Det här innebär enorma möjligheter
för oss så länge vi håller i minnet att
allt vi gör måste vara till gagn för
våra kunder så att de lyckas med sin
verksamhet.
Med den digitala revolutionen har det
blivit allt tydligare att vi måste göra
mer än ”bara tjäna” våra kunder.
Vi måste skapa starka band med dem.
Dessa band ska inte bara bygga på
att vi kan hantera känslor och visa
lyhördhet när det gäller traditionella
tjänster. De ska också bygga på att vi
hjälper våra kunder att lyckas bättre
i konkurrensen. Vi kallar de här nya
tjänsterna mervärdestjänster.

5)
Vi har ett enhetligt varumärke som
får oss att se starka ut, känna oss
starka och bli starka. Vi bygger också
varumärket på känslor och lovar
att visa våra kunder och våra egna
medarbetare att vi bryr oss och är
engagerade. Det är därför vi säger
att vi drivs att en passion att uppnå
resultat; vi är redo att göra det lilla
extra för att skapa tillit. Passion är
en känsla. Resultat är något mycket
påtagligt.
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Vad betyder det där
lustiga begreppet
”Leaderment”?
Leaderment är en kombination av
de engelska orden management och
leadership.

”Jag visar att jag bryr mig” innebär att
vara närvarande, rättvis, empatisk och
tydlig.

• Management handlar om att
veta exakt var vi är, vart vi vill
komma och hur vi ska göra för att
komma dit. Det handlar också om
att följa processen till slutmålet
genom att genomföra nödvändiga
korrigeringar om allt inte går som
planerat.

I begreppet ”Jag får saker och ting att
hända” ingår att ha en tydlig vision,
sätta begripliga mål, se till att saker
blir gjorda, ta ansvar, vara positiv,
kontrollera resultat och att ha modet
att lösa konﬂikter omedelbart.

• Leadership är en vision. Det
handlar om att tillåta känslor, att
agera tillsammans, att ha kul och
att vara involverad och engagerad.
Det handlar om att skapa den energi
som krävs för att alla ska göra det
lilla extra.
På Accountor deﬁnieras bra
”Leaderment” av tre löften som alla
Accountorianer ger varandra:
1) Jag gör som jag säger
2) Jag visar att jag bryr mig
3) Jag får saker och ting att hända
Med ”Jag gör som jag säger” menar
vi att vi föregår med ett gott exempel,
håller våra löften (väcker inga
falska förhoppningar!) och att vi är
konsekventa och inte ändrar åsikt hela
tiden!
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För att uppnå bra Leaderment har vi
riktat in oss på tre punkter.

Vi vill skapa en bra arbetsplats
där alla kan utmärka sig inom sina
kompetensområden och erbjuda våra
kunder bra produkter och bra service.
Ledare och chefer har stort ansvar
för att skapa en motiverande
och inspirerande atmosfär. Med
Leaderment kan cheferna bygga upp
en nöjd, motiverad och kompetent
personalstyrka som tar hand om
kunderna på bästa sätt och får vårt

företag att växa och bli lönsamt.
Det handlar inte bara om att ta väl
hand om personalen utan också om att
skapa väl fungerande processer för att
stötta dem och om att skapa lockande
kunderbjudanden som överträffar våra
konkurrenters erbjudanden.
Vi ska sträva efter Leaderment
tillsammans. Det är något vi alla tjänar
på – inte minst våra kunder.

Grunden till Leaderment är att
känna sig själv och förstå Accountors
grundläggande sätt att agera, tänka
och relatera till andra.
På Accountor är förändring en viktig
del av vår tillväxt. För att lyckas
genomföra förändringar krävs Change
Leaderment. Change Leaderment
är Accountors sätt att genomföra
förändringar på ett motiverande
sätt under tre förändringsfaser: Jag
förstår, jag vidtar åtgärder och jag
lyckas.
För att lyckas i relation med andra
krävs en god kommunikationsförmåga.
Leaderment Communication är
en uppsättning verktyg som hjälper
Accountorianer att ha engagerade och
motiverande samtal för att få saker
gjorda på ett sätt som ger energi.
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Vad förväntar sig
våra kunder av oss?
Vi har intervjuat hundratals kunder
i Finland, Norge, Sverige, Danmark
och Ryssland och frågat dem vad de
egentligen vill ha av ”ett redovisningsoch mjukvaruföretag i världsklass”.
Svaren var inte så förvånande.
Tvärtom faktiskt. Under och efter

Vad betyder våra
kundlöften?
kundintervjuerna förstod vi att de
tre viktigaste löftena vi ska ge (och
erbjuda) våra kunder är följande:
1) Rätt från början i rätt tid
2) Expertis nära dig
3) Aktiv och tydlig kommunikation

Det första löftet ”Rätt från början
i rätt tid” innebär att vi verkligen
försöker leverera rätt tjänst eller
produkt direkt och att hålla våra
leveranstider. Det bästa är när
kunderna kan köpa våra tjänster eller
produkter direkt från molnet. Även vid
sådana beställningar måste kunderna
få hjälp omedelbart via e-post,
internet eller telefon om de har frågor
eller om det händer något.
Om leveranstiden inte hålls måste vi
alltid informera kunden i förväg. Om
leveransen inte är korrekt måste vi
omedelbart be om ursäkt, rätta till
problemet och erbjuda kompensation.
Vi måste också regelbundet fråga
kunderna om vi har levererat rätt från
början och i rätt tid!
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Det andra löftet ”Expertis nära dig”
innebär att vi tänker på vilken typ av
kompetens våra kunder behöver och
berättar för dem att vi kan erbjuda
kunskap i ämnet. Vi kan också på
många andra sätt visa att våra
experter ﬁnns nära till hands och är
lätta att få kontakt med.
Det tredje löftet ”aktiv och tydlig
kommunikation” innebär att vi ringer
våra kunder och skickar e-post,
inbjudningar, hälsningar, frågor och
gratulationer om olika frågor och på
så sätt visar att vi bryr oss och att
vi aktivt tänker på dem! Det innebär
inte bara aktivt lyssnande utan även
effektiv merförsäljning till nytta för
våra kunder.

19

Hur kan vi bete oss
ännu bättre?
Efter att ha lyssnat på vad våra kunder
förväntar sig av en världsledande
leverantör och efter att ha omvandlat
kundernas förväntningar till löften
började vi tänka så här: Hur beter
vi oss ännu bättre än i dag för att
uppfylla löftena och kundernas
förväntningar?
Vi kallar detta beteende gentemot
våra kunder för ”stroke”. Det är ett
lite speciellt engelskt ord som både
kan betyda ”slag” och ”smekning” på
svenska.
För oss betyder ”stroke” ett
väldeﬁnierat beteende i vår kontakt
med kunderna. ”Stroke” (det
deﬁnierade beteendet) kan röra alla
typer av kundkontakter: telefonsamtal,
brev, e-post, sms, videosamtal,
personliga möten eller ett av alla de
där till synes onödiga mötena i olika
faser av processen (marknadsföring,
försäljning, startfasen, service,
slutfasen). Tanken med ”stroke” är att
få ett starkare samband mellan vårt
beteende, våra löften och kundernas
förväntningar.
Strokes - Hur särskiljer vi oss?
Tillsammans kommer vi att fortsätta
att utveckla nya beteenden för att
uppfylla kundernas förväntningar (våra
löften). Hittills har vi kommit överens
om att fokusera på fyra strokes, men
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det här är bara början. Nya strokes
kommer att utvecklas i framtiden. Det
här är våra fyra utvalda strokes:
Det första kallar vi ”Amazing
recovery”. Det innebär att vända
en missnöjd kund till att bli en
referenskund. Vi får höga betyg i
kundnöjdhetsundersökningar, men det
räcker inte.
Trots allt misslyckas vi ibland och gör
kunderna besvikna. Amazing recovery
är en process där vi på ett ödmjukt
sätt ber en missnöjd kund om en chans
att förbättra oss. Det gemensamma
målet för förbättringar är satt till 4–12
månader och målet är att skapa en
”referenskund”.
Med den här förbättringsprocessen
tror vi att antalet missnöjda kunder
kan halveras. Samtidigt lär vi
oss också att minimera mängden
”slumpmässiga kvalitetsincidenter” så
att Amazing recovery inte behövs alls!

eller har varit kortvarigt.
Vår tredje stroke är nog mest
utmanande, eftersom det handlar
om vår inställning: ”Hur kan jag
hjälpa dig?” Det här är något mycket
personligt. Var och en av oss förväntas
analysera vårt sätt att bemöta kunder
och försöka hitta sätt att prestera
bättre – mer i linje med inställningen
”Hur kan jag hjälpa dig?”.
Vår fjärde stroke rör vår fysiska
kontakt med en potentiell kund. Våra
säljare ber vänligt kunden att svara
på några sms-frågor om det första
mötet.
Vårt mål är att erbjuda potentiella
kunder mervärde och visa hur viktigt
vi tycker det är med kontinuerlig
återkoppling redan från det första
mötet.

Nästa stroke är ”Byte av
kontaktperson”. Vi söker nya sätt
att göra det enklare och smidigare
att byta kontaktperson. Vi är extra
noga när vi väljer en ny kontaktperson
åt en kund. Vi utbildar den nya
kontaktpersonen och övervakar
övergången noga. Vi ägnar extra
mycket uppmärksamhet åt situationer
där ett tidigare byte inte har gått bra
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Men är inte
kunderna väldigt
olika?
Självklart har våra kunder mycket
varierande behov. Tänk bara på
skillnaden mellan en lokal entreprenör
och ett börsnoterat multinationellt
företag. Men punkterna ovan kan
appliceras på olika segment på en
allmän nivå.
Små företag
Små företag har varit mycket
långsamma i att ta till sig ”det nya
papperslösa kontoret”. Bara cirka
10 % eller ännu färre av våra små
kunder har ”blivit digitala”. Det är
ändå viktigt att påpeka att ingen av
våra digitala kunder har frivilligt gått
tillbaka till det gamla. Det om något
visar verkligen digitaliseringens
storhet.
I den här kategorin har vi tusentals
konkurrenter. Det rör sig vanligtvis
om små företag med ”några
redovisningskonsulter”. Behoven
av smidiga processer, öppen
kommunikation, bra teknik och
aktuella råd är vad som skiljer agnarna
från vetet i det här segmentet.
Jämfört med dessa konkurrenter kan
vi leverera smartare, bättre, snabbare
och med högre kvalitet. Vi har också
ett utmärkt utgångsläge för att ge
olika sorters råd till småföretag. En
liten konkurrent har å andra sidan
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en stor fördel i att kunna bli väldigt
personlig med kunden.
Bokföringsbyråer och s.k. Shared
Service Centers
Accountors roll som teknikleverantör
till bokföringsbyråer och s.k. Shared
Service Centers är särskilt stark i
Finland där vi har mer än 1 500
bokföringsbyråer och i princip alla
servicecentrum som våra kunder.
Dessa i sin tur betjänar mer än
hälften av de ﬁnska små och
medelstora företagen, står för den
största delen av outsourcingen och
har många kommuner som sina
kunder. Det är mycket viktigt att
vidareutveckla denna betydelsefulla
marknadsposition.

Medelstora företag
När vi tittar på medelstora företag
(10 till 200 personer) står vi inför
en annan typ av konkurrens. I vårt
geograﬁska område har vi omkring
hundra relevanta konkurrenter. Det
krävs lite speciella kunskaper för att
sköta bokföringen åt kunder i den här
storleken. Det krävs en djup förståelse
av den nya tekniken. Vi måste
också kunna kombinera avancerad
rådgivning, mycket effektiva processer

och en väl fungerande kommunikation
i vårt erbjudande för att kunderna ska
få det de söker.
Vårt nya outsourcingpaket Accountor
Online är specialanpassat för det här
kundsegmentet, men fungerar också
bra för mindre företag. Accountor
Online är ett varumärkesskyddat
och standardiserat erbjudande till
outsourcingkunder i Finland, Sverige,
Norge och Danmark.

Vår strategi är att vi erbjuder våra
bokföringsbyråer och Shared Service
Centers exakt samma teknik som
vi erbjuder våra egna kontor vilket
innebär att det inte är tekniken som
utgör skillnaden mellan våra egna
kontor och de externa.
Vi tror på stordriftsfördelar inom
mjukvaruutveckling och är övertygade
om att vi med hjälp av vår kundbas
och vår förståelse kan stötta vinnarna
inom bokförings- och Shared Service
Center området.
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Accountor Online erbjuder unika
tjänster som kommer att utvecklas
till att bli ännu bättre och mer
omfattande i framtiden. Det är mycket
användarvänligt och har effektiva
bankförbindelser. Det är den enda helt
nordiska lösningen för företag som
vill ha en pan-nordisk lösning för sina
tjänster.
Stora företag
Stora företag köper främst
processeffektiva och anpassningsbara
tjänster och har råd med ett
professionellt förhållningssätt i allt de
gör.
De tar ofta och regelbundet in
anbud. Vi har vanligtvis 20 till 30
konkurrenter i det segmentet i vårt
geograﬁska område. De ﬂesta av dem
är alltid beredda att sänka priserna för
att få en ny kund.
Den stora frågan ur kundernas
perspektiv är om budgivaren verkligen
är i stånd att upprätthålla servicenivån
med ett bottenpris eller om det
tillkommer dolda prishöjningar.
Därför konkurrerar vi i den här
kategorin med effektiva rutiner
och system och självklart med
serviceavtal som garanterar felfria
leveranser och smidiga processer. För
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att nå framgång krävs ett utmärkt
rykte, konkreta referenser och goda
kommunikationsmöjligheter med
kunderna.
I det här segmentet har vi en hel
del mycket konkurrenskraftiga
erbjudanden.
Vårt HR-erbjudande förtjänar ett
speciellt omnämnande. I Finland, som
är vår spjutspetsmarknad, erbjuder vi
en mångfald olika HR-komponenter
för marknaden. Vi kan räkna med
att mer än 50 % av de 3 000 största
ﬁnländska företagen köper minst en
tjänst ur vår HR-portfölj. Det är en
stor möjlighet för framtiden.
Ett annat specialområde för större
företag är vår stora kapacitet
och möjligheten att köpa våra
produkter på nätet. Vi erbjuder stor
kapacitet till alla företag som oroar
sig över säkerheten, ﬂexibiliteten,
kontinuiteten, supportmöjligheterna
och kostnadseffektivitet för
produkterna i molnet. I vår webbutik
erbjuder vi kunderna leverans och
support av olika typer av utrustning
med lika stor säkerhet och samma stöd
som de riktigt stora företagen.

internationella kunder. Det rör sig
om företag som är verksamma i
ﬂera länder. De söker ett homogent
erbjudande och kräver god
internationell konsolidering och
kommunikation, även för sina mindre
lokala dotterbolag. I den här kategorin
har vi högst tre konkurrenter inom
vårt geograﬁska område.
Vår ryska och ukrainska verksamhet
arbetar bara med den här kategorin av
kunder. Vårt mål är att hjälpa företag
redan när de etablerar sig i Ryssland
eller Ukraina och stanna kvar som
förvaltare av alla affärsrelaterade
frågor, oavsett om det gäller
redovisning, styrning, lokal lagstiftning
eller något annat administrativt
ärende.
Ytterligare segmentering

Multinationella företag

Förutom att vi behöver förstå våra
viktigaste segment måste vi också
förstå kundernas branschspeciﬁka
behov så att vi kan utmärka oss och
prata deras språk. Vi måste kunna
anpassa oss till deras utmaningar
när vi ger råd och erbjuda de bästa
tänkbara lösningarna för deras
speciella behov, antingen via våra
egna erbjudanden eller i samarbete
med externa parter.

Det fjärde större segmentet är våra

I synnerhet när det gäller

småföretagssegmentet inser vi att
entreprenörernas egen personlighet
påverkar vilka förväntningar de har
på vår service. Vissa av dem behöver
mycket omsorg medan andra är
mer självstyrda. Vissa håller hårt
på pengarna medan andra tror på
marknadspriset. Vissa vill bara tjäna
sitt uppehälle medan andra vill bli
förmögna eller drömmer om att bli
riktigt rika. Vissa värdesätter våra
råd medan andra är skeptiska mot
utländska produkter och bara litar på
sig själva.
Vår övertygelse är att vi kan anpassa
våra tjänster till alla de större
segmenten. I viss mån kan vi även
matcha vissa specialbranscher och
behov. Trots att de olika segmenten
har så olika krav ﬁnns det tillräckliga
många gemensamma nämnare för att
vi ska hitta synergier mellan dem.
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Hur kan detta leda
till framgång?

Vårt mål är att bevisa för våra
kunder att vi verkligen lever som vi
lär och att detta skiljer oss från våra
konkurrenter. Vi kommer att skapa
starkare band med våra beﬁntliga
kunder. De kommer att betala våra
räkningar, stå ut med små misstag,
köpa ﬂer tjänster från oss och
rekommendera oss till potentiella
kunder.
Vi är alltid nyﬁkna på vad kunderna
tycker om oss och ber kunderna
betygsätta oss på en skala från ett till
fem. Fem är bäst och vårt enda mål.
Fem innebär att kunden är beredd
att rekommendera oss utan några
förbehåll. Alla andra betyg från
kunderna innebär att vi måste lära
oss mer om vårt samarbete och
förbättra vårt beteende.

Slutsats

kontakt med vårt namn, våra färger
och vår logotyp osv. Vi vill att alla våra
potentiella kunder (ca 1,4 miljoner för
närvarande) ska ha samma positiva
känsla för oss när de hör vårt namn
eller ser våra färger eller vår logotyp.
Det här är en bra början.

Med den här strategin ska vi säkra
vår framgång och våra jobb, genom
att göra Accountor till en fantastisk
arbetsplats för våra medarbetare.
Vi kommer att leverera enastående
servicekvalitet, digitala tjänster
och rådgivning till våra kunder. Vi

kommer att ge utrymme för känslor
i allt vi gör. I vårt sätt att arbeta,
Leaderment som involverar alla, i
våra positiva kundkontakter och
kundupplevelser och slutligen i vårt
enhetliga varumärke som får oss att
känna oss stolta och starka.

Nästa fas innebär att andra företag
– inte bara dagens företag utan
också framtida kunder – lär sig
att Accountor uppfyller kundernas
löften. Den här kunskapen kallas vår
”varumärkesproﬁl”. Ju bättre vår
varumärkesproﬁl särskiljer oss från
våra konkurrenter, desto ﬂer nya
kunder får vi.

Vårt Net Promotor Score
(antalet femmor minus antalet
treor, tvåor och ettor dividerat
med det totala antalet
betyg) som vi kallar för
”referensandelen” har ökat
konstant, och inom många
områden är det redan på
världsklassnivå. Ändå måste vi
arbeta vidare.
Vi vill nämligen att alla våra närmare
40 000 kunder aktivt ska tänka på
Accountor varje gång de kommer i
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Bakgrunden till
Accountor

Familjen Schrey
Accountors historia kan härledas ända
tillbaka till 1600-talet.
I Falun bodde sonen till en organist
vars farfar hade kommit dit från
Tyskland 1626 för att tjäna sitt
uppehälle, även han som organist.
Männen ur de tre generationerna
hade samma namn, Didrich Schrey.
De inspirerades att överskrida gränser
och skapade ett nytt liv åt sig enligt
den nybildade lutherska tolkningen av
Bibeln. Konkurrensen bland organister
i Tyskland var mycket hård och Didrich
Schrey hade modet att skapa sin
egen framtid i ett nytt land.
1686 hade även den tredje Didrich
modet att skapa sin egen framtid
och ﬂyttade, efter studier vid Uppsala
universitet, till Finland och ﬁck jobb
som redovisningskonsult på Rasepori
Mansion. Hans jobb var inte bara att
sköta bokföringen, utan han hade
också ansvar för att samla in hyran
från hyresgästerna. Vid den tiden
ﬁck man en tredjedel av hyrorna som
hyresgästerna betalade. Den nivån har
minskat sedan dessa dagar.
Strax innan Didrich reste från
Falun till Rasepori reste en annan
yngling, bondsonen Tomas Eriksson
från byn Stortötar (som hör till
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Lohja kommun, bara tre mil från
Rasepori), till Stockholm, där han
i tjänst för riksrådet Erik Fleming
lärde sig bokföring och efter några
spännande händelser nominerades
till kollegibokhållare 1674 för den
svenska kungen Karl XI. Han tog
sedan namnet Teuterstörm, efter sina
hemtrakter.
Han tjänade Sverige så väl att han
adlades år 1700 av Karl XII som också
gav honom namnet Adlercreutz, vilket
senare har varit ett välkänt namn i
synnerhet i Finlands historia. 1702
befordrades Tomas Adlercreutz till
kunglig räntmästare, en tjänst han,
som det står i böckerna, ”under en
bullersam och orolig tid med trohet
och redlighet” skötte fram till sin död
1710. Kungarikets ﬁnanser var i dåligt
skick i början av 1700-talet och det
var räntmästarens plikt att sälja rikets
egendomar. Hans provision var på den
tiden 1,5 % av allt han sålde – mycket
jämförbart med investeringsbankernas
provision idag!
Sedan följde ett 300 år långt hopp i
familjen Schreys bokföringshistoria.
Men 1986 grundade den sjunde
sonsonen av den tredje Didrich och
den nionde sonsonen av Tomas en
redovisningsbyrå med namnet Pretax i
Finland. I dag heter företaget
Accountor och leds fortfarande av

grundaren. Man kan verkligen fundera
över genernas betydelse!
Finland
Det första fröet till vår koncern
planterades 1989 när Tina Schrey
tillsammans med sin make Asko
beslutade sig för att köpa majoriteten
av redovisningsföretaget Pretax
(som Asko hade grundat 1986 som
ett dotterbolag till ett dataföretag
som tillhandahöll tjänster till
redovisningsbyråer!), och att lämna
sin befattning som ekonomisk
programansvarig på Nokia för att bli vd
för en redovisningsbyrå. Med en teknisk
utbildning i ryggen hade hon modet att
även studera ekonomi och tog examen
från Helsingfors handelshögskola för
att skapa sig en ny framtid.
Efter en mycket framgångsrik period
som ett ﬁnskt familjeföretag bestämde
sig Tina och Asko år 2000 att det var
dags för en ny strategi för aggressiv
tillväxt. De utnyttjade Tinas stora
erfarenhet i branschen och Askos vision
av hur branschen skulle förändras och
skapade en framtid med ﬁnansiering
av ett riskkapitalbolag och en grupp
privatpersoner.

1944, kort efter det att kriget
mellan Finland och Ryssland tog
slut i september. Det fanns tre unga
ofﬁcerare som hade haft ansvar för
arméns bokföring. Av någon anledning
hade armén en mycket avancerad
bokföringsmaskin som kallades
Continental.
De tre unga männen, som hette Salmi,
Virkkunen och Helenius, hade modet
att ta ansvar för sin egen framtid.
De beställde en Continental från USA
och startade ett företag den 5 oktober
1944 – samma dag som den ryska
superintendenten general Zhdanov
anlände till Helsingfors för att övervaka
(kontrollera/styra) den ﬁnska regimen
efter kriget. Företaget ﬁck namnet
”Konekirjanpito”, vilket kan översättas
med ”Maskinell redovisning”. De här
killarna var sanna entreprenörer inom
ekonomiförvaltning.
Tio år senare, 1954, startade de en
revisionsbyrå också, som idag heter
PWC i Finland. Man kan nästan kalla
ﬁnska PWC ett avknoppningsföretag till
oss om man är lite öppensinnad!

Maskinbokföring

1986 gjorde Ari Karlsson, som hade
varit vd för företaget under många år,
något modigt och köpte på egen hand
Konekirjanpito av grundarna.

Koncernens historia började också

Han slog sedan ihop företaget med
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Pretax år 2000. Konekirjanpito var
Finlands största redovisningsbyrå
med 150 anställda, en egen ITavdelning och ett eget lönesystem.
Det var tre andra entreprenörers
större redovisningsbyråer (med över
20 anställda) som slogs ihop med
Pretax. Detta ledde till det absolut
största redovisningsföretaget med 350
anställda i slutet av år 2000.
Ukraina och Ryssland
1992, när Sovjetunionen nyligen hade
kollapsat och des största delar blev
Ryssland, hade en modig ung dam vid
namn Pirjo Karhu, som bodde nära
den rysk-ﬁnska gränsen modet att
organisera seminarier för att utveckla
relationerna mellan ﬁnska och ryska
företagare. Den här damen hade modet
att skapa sin egen framtid i Ryssland
och bjöd samtidigt in hundratals företag
att starta sin verksamhet i Ryssland.
Hon började på Accountor 2006, tog
oss till Ukraina 2008 och idag har vi
cirka 150 medarbetare som hjälper
hundratals utländska dotterbolag i sin
verksamhet i Moskva, Sankt Petersburg
och Kiev.
Som kuriosa kan nämnas att under
tidigt 90-tal undertecknades de
utländska dotterbolagens bolagspapper
av en vice borgmästare i staden Sankt
Petersburg. Han hette Vladimir Putin

och har nu varit både president och
premiärminister i Ryssland.
Norge
I Norge fanns det en modig man vid
namn Simon Dahl som hade modet
att ta ansvar för sin egen framtid
genom att starta ett franchisekoncept
för bokföringsbyråer i Norge. Han
var också klok nog att bjuda in folk
från Accountor till företaget. När det
mest ansedda franchisekonceptet
Økonor anslöt sig till Accountor blev
vi den största redovisnings- och HRtjänsteleverantören i Norge med 55
duktiga entreprenörer och omkring 700
medarbetare i Norge, med närmare 20
000 kunder.
Sverige och Nederländerna
I Sverige inkluderar historien en mycket
speciell man vid namn Johan Brandrup
Wognsen som hade modet att skapa
sig en egen framtid. Han köpte inte
bara kärnan till Accountor Sverige från
svenska Posten 1996 utan hade också
modet att ansluta sig till oss 2006 och
tog oss dessutom till Nederländerna
redan år 2000.
En annan mycket framgångsrik
entreprenör anslöt sig till oss 2015 när
Matrisen bestämde sig för att bli en del
av Accountor. Mannen bakom Matrisen
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är Robert Szabo, sonen till en ungersk
invandrare. Robert har utvecklat sitt
företag under 25 år från att praktiskt
taget vara ett enmansföretag till att bli
Sveriges mest ansedda privatägda lönoch redovisningsföretag.
Danmark
I Danmark går vår historia tillbaka till
en person som i dag har koncernens
högsta militära rang: Överstelöjtnant
Karsten Heiselberg i den danska armén.
Han hade också modet att starta inte
ett utan två företag i redovisnings- och
HR-branschen.
Mjukvara
Ett av Accountors största
steg in i framtiden har
varit investeringar i
mjukvaruutveckling.
Chefen för
mjukvaruavdelningen
Markku Pekkola har
30 år bakom sig som
entreprenör och hade
modet att slå samman
sitt företag Mepco med
oss i början av 2010. Ett
annat mycket modigt steg
var förvärvet av Procountor
– en soﬁstikerad webbaserad
lösning för ekonomi- och
personalhantering som för närvarande
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är på väg från Finland till de tre övriga
nordiska länderna.

för outsourcing av olika delar av HRprocesserna – eller ett helt paket.

familjen Schrey fortfarande en liten
majoritet i bolaget.

Förutom dessa ﬁnns tiotals skickliga
entreprenörer i Finland, Norge och
Sverige som delade vår vision och
beslutade sig för att gå samman med
oss.

Ägandet

2012 sålde några stora privata ägare
sina andelar till Sponsor som då blev
den största delägaren, även om de inte
hade majoritet.

Mervärde
Ytterligare ett viktigt steg togs i augusti
2016 när entreprenören Kai Myllyneva
bestämde sig för att gå med Accountor
med sina partner och sitt företag HR4.
De hade under tio års tid utvecklat
ett mycket framgångsrikt koncept

Vårt ägande har varit dynamiskt under
de senaste åren och ägarstrukturen har
varit i nästan ständig förändring. Det
är dock anmärkningsvärt att företaget
hela tiden har behållit sin strategi
och fortsatt erbjuda både kunder och
medarbetare en miljö som de har
kunnat känna sig delaktiga i.
Accountor ägdes ursprungligen till
100 % familjen Schrey. I slutet av 2000
hade ägandet utvecklats dramatiskt
när de nya ägarna hade nära 40 % av
ägandet i företaget. De nya ägarna var
en riskkapitalorganisation, Capman,
omkring tio privatpersoner och cirka
tio redovisningskonsulter som gick ihop
med Pretax.
Från 2002 till 2005 hade bolaget också
det ansedda brittiska riskkapitalbolaget
3i som delägare, men de ville sälja sin
andel som köptes av ett företag som
ägdes av tio höga chefer på Pretax.

2015 sålde Sponsor sin del som många
andra ursprungliga och icke-aktiva
ägare. Det nya ägandet skapades
runt det brittiska riskkapitalbolaget
Vitruvian med en klar två/ tredjedels
majoritet. Grundaren Asko Schrey
fanns kvar med 18 procent, Sponsor
gjorde en ny investering med 8
procent och runt 50 nyckelchefer tog
gemensamt resterande 7 procent.
Sammanfattning
Vår bakgrund är full av
företagsamma människor med ett
stort mod att förändra företaget
inför framtiden. Med stolthet kan
vi hävda att vi har varit pionjärer i
redovisningsbranschen och inom
administrativ teknik sedan 1944!

2010 sålde Capman sin andel till
Sponsor, en annan riskkapitalförvaltare
i Finland. Vid det här laget hade de
ursprungliga investerarna sålt sina
andelar men det fanns närmare 100
chefer kvar som andelsägare. Då ägde
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