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Persson Invest är en familjeägd koncern
med 1 400 anställda i Sverige och Norge.
Företaget grundades 1932 när bröderna
Sven och Gustaf Persson blev återförsäljare
för Volvo i Östersund. Idag har företaget
kärnverksamheter inom försäljning och
service av personbilar, lastbilar och bussar
samt fastighetsförvaltning, skogsförvaltning,
hyvlerier och förnybar energiproduktion, och
omsätter 6 miljarder kronor.

Utmaningar
Manuell process
Tidigare var vår process för utlägg och
reseräkningar relativt manuell.
Medarbetarna skrev ut sina reseräkningar
och skickade dem tillsammans med
kvittounderlagen till de attesterande
cheferna för underskrift. Cheferna
skickade i sin tur vidare reseräkningarna
till löneavdelningen för utbetalning.
Omständlig logistik
Eftersom våra svenska verksamheter är
utspridda från Kiruna i norr till Västerås i
söder med medarbetare, chefer och
löneavdelning på olika arbetsplatser fick vi
posta reseräkningarna mellan platserna.
Det var väldigt tidskrävande, innebar höga
portokostnader och dessutom fanns en
risk att reseräkningarna kom bort på
vägen.
Saknade underlag
Reseräkningarna betalades inte ut förrän
underlaget tillsammans med underskrifter
hade kommit fram till oss på
löneavdelningen. Ibland saknades
underlag som tappats bort eller försvunnit
i posten och vi behövde då jaga
medarbetarna för att få in underlagen. Det
gjorde att reseräkningarna ibland kom in
för sent för att hinna med lönekörningen
och därmed dröjde utbetalningen till
medarbetarna.

Lösning
Vi ville slippa det manuella arbetet med
utskrifter, underskrifter och att skicka
reseräkningar med post mellan
arbetsplatserna. Vi letade efter en lösning
som skulle digitalisera hela processen för
utlägg och reseräkningar för att förenkla
och eﬀektivisera för våra medarbetare, för
de attesterande cheferna och för oss på
löneavdelningen.
Att vi valde just Companyexpense var för
att tjänsten gör det möjligt för oss att
samla rapportering och attestering av alla
utlägg och reseräkningar i en och samma
app. Dessutom digitaliserar tjänsten hela
processen, från köp till ersatt utlägg.

Resultat
Smidig implementation
Implementationen av Companyexpense
gick enkelt och smidigt. Våra medarbetare
såg fördelarna med att digitalisera och
förenkla processen, vilket gjorde att de var
positivt inställda till förändringen.

”

Nu har vi en betydligt eﬀektivare
process för utlägg och reseräkningar
och våra medarbetare tycker att
tjänsten är väldigt smidig och lätt att
använda.
Catharina Dowler, Löneansvarig
Persson Invest Ekonomipartner AB

Eﬀektivare process
Nu tycker medarbetarna att det är smidigt
och enkelt att göra reseräkningen. De
fotar kvittot direkt efter köp och sedan
läser tjänsten av kvittot och fyller i
informationen åt dem. De skickar iväg
reseräkningen till chefen som får en notis
och direkt kan gå in i appen och attestera
reseräkningen.
Hela processen är betydligt eﬀektivare.
Det sparar mycket tid och kraft från våra
medarbetare och de tycker att tjänsten är
lätt och smidig att använda.
Korrekt underlag & snabbare
utbetalning
På löneavdelningen får vi in
reseräkningarna, tillsammans med allt
underlag, i tid till lönekörningen. Det gör
dels att vi har mer tid över till att
kontrollera att allt är korrekt, dels att
medarbetarna får snabbare utbetalning.
Att använda Companyexpense sparar oss
på löneavdelningen ungefär en halvdag i
månaden.
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