
Rutiner som 

sparer deg 

TIMER og 

TUSENLAPPER

Trude Emaus og Vetle Valsgård



Smertetriangelet 

Null mestringsfølelse

Massiv prokrastineringMaksimalt press med 
minimal tid 



Smertetriangelet 

Null mestringsfølelse

Massiv prokrastineringMaksimalt press med 
minimal tid 



Flyt-triangelet 

Massiv mestringsfølelse

Ingen prokrastinering. Null press, null stress fra 
regnskapet



Hvem er vi?



Hva skal til 
for å 
komme fra 
smerte til 
flyt?

1. Bedre struktur

2. Teknologi

3. Rutiner



Bedre struktur

Handler om planlegging og 
systemer!!!!



Teknologi



Rutiner

üAlle oppgaver du vet du skal gjøre 

flere ganger....lag deg «sjekklister» i 

Trello – blir dine rutinebeskrivelser

üKan brukes igjen og igjen og igjen



Hvordan gjør 
vi det?
Eksempler med Fiken og Trello 



De beste rutinene for å kutte tiden 
du bruker på regnskap



Worst case scenario

• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er tom eller mangelfull 
• Kvitteringer ligger litt her og der: litt på pulten, litt i skuffen, litt i to 

bukselommer
• Regningene du har mottatt og betalt ligger litt her og der: på 

jobbmailen, litt på privatmailen og du har fått et par som brev i tillegg 



Worst case scenario

• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er tom eller mangelfull 
• Kvitteringer ligger litt her og der: litt på pulten, litt i skuffen, litt i to 

bukselommer
• Regningene du har mottatt ligger litt her og der: på jobbmailen, litt på 

privatmailen og du har fått et par som brev i tillegg. Noen er betalt, 
noen ikke.

Kjenner du deg igjen? 



• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er tom eller mangelfull 
• Kvitteringer ligger litt her og der: litt på pulten, litt i skuffen, litt i to 

bukselommer
• Regningene du har mottatt ligger litt her og der: på jobbmailen, litt på 

privatmailen og du har fått et par som brev i tillegg. Noen er betalt, 
noen ikke.

Problemene kommer av:



• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er SMEKKFULL

For uten disse:



• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er tom fordi alt allerede er bokført 

og avstemt

Men det beste er:



• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er tom fordi alt allerede er bokført 

og avstemt

Men det beste er:

DET ER HIT VI SKAL



Vi skal gjøre dette i 3 steg

3: 
rutine

2: Teknologi

1: Bedre struktur



1. Bedre struktur

Problem: Regningene du har mottatt ligger litt her og der: på 
jobbmailen, litt på privatmailen og du har fått et par som 
brev i tillegg. Noen er betalt, noen ikke.



1. Bedre struktur

Løsning: Uansett om du bruker Fiken eller eAccounting så har 
du en helt egen epost-adresse tilknyttet din konto. 
I Fiken ser det slik ut: 



1. Bedre struktur

Eposten her er kmg-as@bilag.fiken.no



1. Bedre struktur

Eposten her er kmg-as@bilag.fiken.no



Fra og med i dag skal alle våre leverandører sende 
fakturaene sine hit. Og KUN hit.



For å få dette til skal vi sende et skriv til våre leverandører. 

Det skrivet har jeg laget klar til deg. 

Du finner det som en en nedlastbar fil i dette kurset. 

Endre detaljene én gang og send det samme skrivet på epost 
til alle dine leverandører.



Hvilken effekt gir dette?

Nå har vi løst det første problemet med at regningene du har 
mottatt ligger litt her og litt der. 

Fra og med nå sender alle dine leverandører alt til samme sted.

DU må ikke lete gjennom flere innbokser, DU må ikke holde 
kontroll på noe og DU må ikke videresende noe lenger. 



Hvilken effekt gir dette?

Før: Hvor var de fakturaene igjen? Jeg vet jeg 
betalte den.. Tror jeg. Er dette alle egentlig?



Hvilken effekt gir dette?

Før: Hvor var de fakturaene igjen? Jeg vet jeg 
betalte den ene.. Tror jeg. Er dette alle egentlig?

Nå: På tide å ta unna det som har blitt sendt til 
innboksen!



Nå som vi har en bedre struktur på 
mottak av fakturaer skal vi gå videre 

til kvitteringer



2. Teknologi

Problem: Kvitteringer ligger litt her og der: litt på pulten, litt i 
skuffen, litt i to bukselommer..



2. Teknologi

Løsning: Uansett om du bruker Fiken eller eAccounting så har 
du en egen APP for å sende kvitteringer rett inn hit:



2. Teknologi

Løsning: Skal du spare 
tid på regnskapet MÅ 
du unngå å bruke tid på 
FORARBEIDET.

Som for eksempel å lete 
etter kvitteringer!

Forarbeidet må gå så 
automatisk som mulig.



2. Teknologi

Løsning: Fra og med i 
dag skal alle 
kvitteringer kastes med 
en gang du får dem. 

Men etter at du har tatt 
et kjapt bilde av dem i 
Appen.



Hvilken effekt gir dette?

Før: Jeg vet jeg har en kvittering på den 
ostepølsa et sted! Hva står det på denne? Er 

dette papir  eller papyrus egentlig? 

Nå: På tide å ta unna det som har blitt sendt til 
innboksen!



Nå har vi faktisk løst problemet med 
både fakturaer og kvitteringer som 

ender opp «litt her og der»



Men vi må fremdeles GJØRE noe 



• Det er kort frist igjen til merverdiavgift eller annen rapportering som 
vi må forholde oss til 
• Innboksen i regnskapsprogrammet er SMEKKFULL

For uten disse:



3. Rutiner

Problem: Innboksen din er smekkfull og det er kort tid igjen 
til fristen!



3. Rutiner

Løsning: Hver fredag er fra nå av #Fikenfredag.

Hva gjør vi da? 

1. Vi logger inn i Fiken og 
betaler regningene i innboksen

2. Vi bokfører regningene vi just betalte 

3. Vi bokfører kvitteringene i innboksen



3. Rutiner

Hvorfor #Fikenfredag?

Repetisjon = mestring

Tidsbruken blir 20 minutt hver uke, 
ikke 1 dag hver måned. 



Smertetriangelet 

Null mestringsfølelse

Massiv prokrastineringMaksimalt press med 
minimal tid 



Flyt-triangelet 

Massiv mestringsfølelse

Ingen prokrastinering. Null press, null stress fra 
regnskapet



Hva har vi fått til?

DU må ikke bruke et sekund til på å lete etter fakturaer

DU må ikke jakte på kvitteringer i bukselommer

DU må ikke stresse med hvilke regninger som er betalt

DU må ikke gjøre store stressende skippertak

DU har full kontroll. 



De beste

rutinene for å

effektivisere

hverdagen



Samme 3 steg 
som Vetle!

3: 

rutine

2: Teknologi

1: Bedre struktur



Bedre struktur starter 
med planlegging
• År

• Kvartal

• Måned

• Uke 
• Dag

• Prosjekt



...også....

Trello gir deg teknologien...som
gjør det enklere å få på plass
rutinene



Prosjektplanlegging 
i Trello



Oppstart

• Hvem er prosjektet til for? 

• Hvorfor er det viktig for deg å 
gjennomføre prosjektet? Hva vil 
det gi deg?

• Hvilket fokus vil du ha for å nå 
målet?

• Hva trenger du av ressurser?

• Hvem kan du få hjelp av?



Kopier malen!



Prosjektplanlegging 
i Trello



Prosjektplanlegging 
i Trello



Smarte mål

üSpesifikt

üMålbart

üAttraktivt

üRealistisk

üTidsbestemt



Forankring – logiske nivåer

üOmgivelser
üAdferd
üKompetasne
üOverbevisning
üVerdier
üIdentitet
üVisjon



Prosjektplanlegging 
i Trello



Prosjektplanlegging 
i Trello



Ukeplan Trello



Ukeplan Trello

Uke planen
tilpasses deg og

din hverdag.



Våre tjenester







Tilbud til deg i dag!

Fra Vetle:

üRegnskap på 1-2-3 for gründere:
Lær alt du må kunne på kun 3 timer

üMedlemsportalen Regnskapshjelpen: 
6mnd med coaching, råd og 
veiledning

Fra Trude:

üVi «re-åpner» for kun 20 deltakere 
den 8.oktober

üDet vil da koste NOK 290 pr.mnd

üSett deg på venteliste i dag og sikre 
din plass og din pris for ALLTID!



Takk for oss!


