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HUR FUNGERADE DET INNAN? 
Vi hade tidigare all ekonomihantering internt som sköttes av en heltid och en 
halvtidsanställd i Visma. Våra konsulter tidsrapporterade i Harvest och skötte 
kvittoredovisningen på ett traditionellt sätt – häftade upp på papper, numrerade 
och skrev sedan in i ett Excelark. Ekonomiavdelningen fick därefter föra över samma 
information manuellt till Visma. Vi i ledningen fick månatligen uppdaterade balans- 
och resultatrapporter, andra nyckeltal höll vi koll på själva. Eventuella frågetecken 
som uppkom sammanställde vi till ekonomiavdelningen, som efter att ha letat upp 
svaren i pärmar, återkom till nästkommande möte. 
 

VILKA PROBLEMSTÄLLNINGAR FANNS? 
När vi började sökandet efter förbättringar kring ekonomihanteringen var vi 
framförallt ute efter ett nytt ekonomisystem. Vår vision var att hitta det bästa 
systemet på marknaden som kunde effektivisera ekonomiprocesserna så mycket 
som möjligt. Trots att vi hade Visma installerat hos oss var det ändå ett begränsat 
antal personer som hade tillgång till informationen. Vi vill gärna hitta ett webbaserat 
system så alla behöriga kan nå informationen oavsett placering. Då hade vi ingen 
tanke på att hitta en outsourcad molntjänst.  
 

VARFÖR VI VALDE PE 
Vi valde PE då deras erbjudande innefattar en kombination av en systemlösning som 
motsvarar vår önskan om att effektivisera ekonomi och att de fyller ett behov vi inte 
tidigare hade insett att vi faktiskt hade. PE har en kultur som tilltalar oss då de stack ut 
som pigga, framåt och framförallt lyhörda för våra behov. Övergripande kände vi 
att PE har ett mycket modernare sätt att hantera ekonomin än andra aktörer på 
marknaden. Både vad det gäller hur de arbetar och flödet i ekonomisystemet. Vår 
känsla var att PE vill göra allt på ett bättre sätt – och erfarenheten säger att de 
faktiskt gör allt på ett bättre sätt.   
 

HUR FUNGERAR DET NU? 
Framförallt krävs det mycket mindre jobb från vår sida, vi har gått från en och en 
halv anställd till en deltidsanställd på ekonomin. Vår deltidsanställda arbetar även 
med andra administrativa frågor hos oss och vi skulle kunna dra ner ytterligare på 
dennes tid för ekonomihanteringen. Nu är vårt tidsrapporteringssystem integrerat 
med ekonomisystemet så Harvest är både fakturaunderlags- och lönegrundande.  
 
De anställda uppskattar verkligen hur utläggshanteringen fungerar nu, en klassisk sak 
som både upprör och irriterar våra konsulter. Hanteringen är nu mycket mer effektiv 
med en enkel funktion i ekonomisystemet dit kvittona fotas och mailas in till. Istället 
för att sitta med häftapparat, papper och Excel sköts nu all sortering digitalt, vilket 
spar en hel del tid. 



 
Vi i ledningen upplever att vi har en mycket bättre övergripande koll av bolagets 
ekonomi idag än vad vi hade tidigare. Vi kan närsomhelst logga in och se alla 
rapporter uppdaterade. Om vi exempelvis sitter i ett uppföljningsmöte rörande 
ekonomin och har en detaljfråga, slipper vi fråga någon och vänta till nästa möte 
på ett svar. Vi loggar enkelt in själva, kan djupdyka i detaljfrågan och hittar svaret 
direkt. Det spar tid och inte minst ger det oss en känsla av trygghet och god kontroll.  
 
När vi behöver få något gjort reagerar PE alltid snabbt och de är alltid lyhörda på 
våra önskemål om förbättringar. Det märks väl att PE har ett stort intresse av sina 
kunder.  
 

GEMENSAM UTVECKLING FRAMÅT?  
Det som skulle vara intressant för oss att se direkt i PE:s system är likviditetsprognos 
baserat på budget och utfall hittills. 
 
Svar från PE: Vi har sedan januari 2014 tagit fram en controllerfunktion som inkluderar 
ett likviditets- och prognostiseringsverktyg i Excel och regelbundna möten med våra 
konsulter som ger tips och råd utifrån aktuellt läge. Vår målsättning är att bygga ihop 
Excelverktyget med PE:s system så att siffrorna hänger ihop. 
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