
Vi på SpeedLedger vill att alla våra egenföretagare ska kunna sköta sin bokföring på egen hand, utan att vara 
bokföringsproffs. Här spelar du som redovisningskonsult en viktig roll genom att hjälpa kunden igång med 
SpeedLedger e-bokföring.

Den här checklistan ger dig som konsult tips och idéer på hur din kund, tillsammans med dig, kommer igång på 
ett enkelt och smidigt sätt.

Checklista för starthjälp på plats

Så ska din kund förbereda sig inför starthjälpen:1

Logga in för första gången (om kunden ännu inte har gjort det):2

Några inledande inställningar: 3

Logga in och kör startguiden.

Gå till Inställningar > Fler inställningar bokföring > Grunduppgifter. Under fliken Moms anger du om 
verksamheten är momsregistrerad och hur ofta momsen ska redovisas.

Ställ in verifikationsserier under Inställningar > Fler inställningar bokföring > Verifikationsserier. 
Kom även ihåg att koppla verifikationsserier.

Om det finns tidigare bokföring:

Om du inte har någon SIE-fil från ett tidigare bokföringsprogram för du in siffrorna från balans-
rapporten. Gå till Inställningar > Fler inställningar bokföring > Ingående balanser.

Om du har SIE-fil från verksamhetens gamla bokföringsprogram importerar du den under 
 Bokföring > Fler konteringsval > Import. Välj alternativet Räkenskapsår.

Om du importerar verksamhetens bokföring med en SIE-fil bör du även se över kontoplanen. 
 Kontrollera att de konton du använder är rätt inställda med rätt momskod.

Om kunden har faktureringsmetoden får du hålla lite extra koll på vilka leverantörsskulder och 
kundfordringar som är bokförda sen innan. Var noga med att inte dubbelbokföra kostnader och 
intäkter när betalningen sker.

Be din kund plocka fram registreringsbevis eller logga in på verksamt.se och ta reda på när 
räkenskapsåret börjar och slutar, bokföringsmetod och hur ofta momsen ska redovisas.

Be kunden ha sitt bankkontonummer tillgängligt.

https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/203240375-Startguide
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202590539-Grunduppgifter
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202590749-Verifikationsserier
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/203270805-Koppla-verifikationsserier
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/203270805-Koppla-verifikationsserier
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202573469-Import
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202589739-Kontoplan
https://p4.zdassets.com/hc/theme_assets/450717/200027277/reg_bevis.jpg
https://www.verksamt.se/


Överför kontoinformation (hoppa över ifall du har e-bokföring via Swedbank):4

För att händelser från internetbanken ska kunna användas i autokonteringen, behöver du 
göra följande:

Installera skrivaren eller webbläsartillägget som för över information från internetbanken. Till 
 installationen.

Logga in på internetbanken och för över kontohändelserna. Se instruktion för respektive bank i 
hjälpcentret.

Saknar du krypteringsnyckel (krypteringsnyckel hittar du i det första e-postmeddelandet från 
oss) kontaktar du supporten via chatt, e-post eller telefon. Vi har ett separat telefonnummer för 
eKRAFT, 031-780 06 90, för att du som är konsult ska få så snabb hjälp som möjligt.

Överför kontoinformation (hoppa över ifall du har e-bokföring via Swedbank):5

Bekanta er lite extra med de olika delarna i programmet, störst fokus bör ligga i autokonteringen 
där kunden till stor del kommer att sköta sin löpande bokföring. Läs mer om autokontering.

Vill du veta mer om någon specifik funktion klickar du på Hjälp uppe till höger för att komma 
till vårt hjälpcenter.

De starthjälper som du som eKRAFTare genomför ser väldigt olika ut beroende på kundens behov. Det här är 
en liten vägledning och det är sedan upp till dig att forma starthjälpen på ett så bra sätt som möjligt, för att 
kunden ska komma igång på bästa sätt. 

Egna anteckningar

https://support.speedledger.se/hc/sv/sections/200864429-Installera-programvara
https://support.speedledger.se/hc/sv/sections/200864429-Installera-programvara
https://support.speedledger.se/hc/sv/sections/200376259-%C3%96verf%C3%B6r-kontoinformation
https://support.speedledger.se/hc/sv/sections/200376259-%C3%96verf%C3%B6r-kontoinformation
https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/203240675-Autokontering

