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Passar löneoutsourcing 
din verksamhet?



Visma Enterprise utvecklar lösningar som automatiserar och förenklar 
verksamhetskritiska processer. Det ger våra kunder och deras medarbetare 
möjlighet att fokusera på det som gör dem framgångsrika.

Våra lösningar bygger på 40 års erfarenhet och vi utvecklar ständigt våra 
produkter och tjänster för att göra våra kunders vardag tryggare, enklare och 
effektivare.

Vår vision är att vara den ledande leverantören av systemlösningar inom 
bemanning och lön i Sverige. Visma Enterprise är en del av Vismakoncernen, ett 
av Nordens största och mest expansiva IT-företag. 

Läs mer på visma.se/enterprise 

Om Visma Enterprise

Passar löneoutsourcing din 
verksamhet?
Fördelarna med löneoutsourcing är tydliga, men passar det för alla? Ta 
reda på vilka frågor du behöver ställa internt i organisationen och till 
leverantören innan ni skriver på kontraktet. 

Här får du svar på: 

1. Passar löneoutsourcing vår verksamhet?
2. Om vi outsourcar lönehanteringen, har vi alltid tillgång till samma        
    löneadministratör hos leverantören?
3. Kan vi fortsätta använda vårt befintliga lönesystem?
4. Kan vi outsourca delar av lönehanteringen?
5. Vad ingår inte i löneoutsourcing?

https://www.visma.se/enterprise/


1. Fungerar löneoutsourcing för vår 
organisation?
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Många verksamheter väljer att outsourca sin lön. Arbetssättet passar de flesta 
organisationer som vill: 

säkerställa en hög kvalitet på lönearbetet 
ha en god struktur för våra löneprocesser 
lägga mindre tid internt på hantering av lön
bli en tydlig intern kravställare gentemot chefer och medarbetare.

2. Om vi outsourcar lönehanteringen, 
har vi alltid tillgång till samma 
löneadministratör hos leverantören?

Nej, en stor fördel med löneoutsourcing är att ni inte blir personberoende. 
Leverantören ger dig som kund en garanti att lönen alltid hanteras som 
överenskommet. Leverantören ansvarar också för att den löneadministratör 
som hanterar er lön förstår era rutiner och interna regler.

En stor fördel med löneoutsourcing är att ni inte 
blir personberoende.

”
Jenny Edenberg Manager Payroll Services 
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3. Kan vi fortsätta använda vårt 
befintliga lönesystem?

Personec P 

Komplett lönesystem för 
den offentliga sektorn. 

Om du väljer att outsourca din lön till 
Visma så överförs er lönedata till våra 
kvalitetssäkrade lönesystem. Överföringen 
ger oss möjlighet att garantera en hög 
kvalitet på lönearbetet så att vi kan ta fullt 
ansvar för hela processen. Det är möjligt 
först när alla delar; löneadministration, 
mjukvara, drift och säkerhet, finns hos oss. 

Använder du idag ett lönesystem 
från Visma? Då behöver vi bara 
göra en kompetensöverföring och 
kvalitetsgranskning av era nuvarande 
rutiner. 

Har du ett annat lönesystem? Att byta 
system behöver inte vara svårt. Om du 
väljer att outsourca din lön med Visma 
kommer din lönedata att föras över till ett 
av våra tre molnbaserade lönesystem. 

Agda PS 

Lönesystem för företag 
med 50 till 1 000 anställda. 

HR Plus 

Bäst för för komplexa, 
större företag med fler än 

1 000 anställda. 

https://www.visma.se/lonesystem/personecp/
https://www.visma.se/lonesystem/agdaps/
https://www.visma.se/lonesystem/hr-plus/
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4. Kan vi outsourca delar av 
lönehanteringen?

Den främsta fördelen med löneoutsourcing är att du lägger över ansvaret på 
lönehanteringen till en extern leverantör. För att maximera den besparingen är 
en fullständig outsourcing att rekommendera. 

Det är möjligt att enbart lägga över en del av lönehanteringen på en extern 
part. Samtidigt är det viktigt att förstå att ju mer splittrad hanteringen blir, 
desto större risk för missförstånd och dubbelarbete.

Med en extern leverantör krävs tydligare rutiner, 
planering och ansvarsfördelning.

”
Jenny Edenberg Manager Payroll Services 
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5. Vad ingår inte i löneoutsourcing?

En av de största utmaningarna med outsourcing av lön är ansvarsfördelningen. 
Vilka delar gör leverantören och vad förväntas jag som kund göra? 

Vad du kan förvänta dig: 

lönehantering utifrån dokumenterade rutiner,
tydliga deadlines för indata och attestering,
prioritering och åtgärder av inrapporterade ärenden.

Om ni haft lönehanteringen in-house under en längre tid kan det kännas ovant 
att gå över till en extern leverantör. Med en extern leverantör krävs tydligare 
rutiner, planering och ansvarsfördelning.

Detta ingår inte i löneoutsourcing: 

flexibla deadlines för indata och attestering,
en “egen” löneadministratör som alltid finns tillgänglig för samtal och 
möten,
hjälp att lösa utmaningar i andra integrerade system eller försystem för 
indata till lönesystemet.

Med många års erfarenhet vet vi att 
just deadlines är det som är svårast att 
hålla när man börjar outsourca lönen. 
Samtidigt skapar strukturen en högre 
kvalitet och ökar tydligheten mot både 
chefer och medarbetare internt. Lön är 
fyrkantigt, men vägen dit behöver inte 
vara det. 



Din guide till löneoutsourcing
Ladda ner de andra delarna i denna serie om löneoutsourcing. 

Del 1 beskriver hur löneoutsourcing fungerar.
Del 2 förklarar hur ansvarsfördelningen ser ut. 
Del 3 ger dig praktiska tips på hur ni förbereder arbetet internt.

Löneoutsourcing från Visma

Med löneoutsourcing säkerställer du att lönen betalas ut när den ska, att 
arbetsgivaravgifterna stämmer och att pensionsavsättningarna är korrekta. Det 
är bara några av de uppgifter vi hjälper till med. Det är en bekymmersfri och 
trygg lösning som anpassas efter dina behov. 

Välkommen att kontakta oss för att få en presentation av hur Vismas 
löneoutsourcing kan fungera för just din verksamhet!

Boka en visning

https://www.visma.se/enterprise/whitepapers/
https://www.visma.se/lonehantering/loneoutsourcing/#kontakt

