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1. Sammanfattning 
Målsättningen med projektet har varit att underlätta införande och användning av elektronisk 
fakturering mellan företag i byggsektorn och att genom en branschöverenskommelse skapa 
förutsättningar att nå de dokumenterat stora besparingar som finns med e-fakturering. Målgruppen 
har varit entreprenörer och installatörer samt deras leverantörer.  
 
Det som levererats av projektet är två dokument som tillsammans ger underlag för företag som ska 
införa, använda och sprida elektronisk fakturering: 
 

a) Rekommendation, Hantering av elektroniska fakturor. Dokumentet vänder sig till både 
användare, ekonomipersonal och dem som ska införa e-fakturering. Det ger en översikt av 
vad ett företag ska tänka på och beskriver frågor som nytta, avtal, juridik, krav på säkerhet, 
intern kontroll, redovisning, arkivering, standarder och tekniska lösningar. I dokumentet ges 
förutom löpande beskrivningar också 27 rekommendationer inom olika områden. 

b) Fakturaspecifikation. Dokumentet är ett underlag för implementering av elektronisk 
fakturering. Det specificerar en fakturastandard med sitt innehåll i form av obligatoriska 
och valbara uppgifter. Meddelandet specificerar också formatet för fakturan. Målgruppen är 
både verksamhets- och IT-personal som ska arbeta med att införa e-fakturering.  

 
Projektet har drivits av BEAst (Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard) med 
deltagande från en rad företag i byggsektorn. Projektet har finansierats av SBUF, deltagarna och 
BEAst. Deltagare i arbetsgruppen har kommit från olika delar av branschen. Innan standarden 
beslutades har den varit på remiss bland BEAst medlemsföretag. 
 
Standarden kommer att finnas tillgänglig på BEAst webbplats www.beast.se.  

2. Måluppfyllnad 
Uppföljning av de mål som initialt sattes i projektet. 
 
Uppsatt mål Status 
1. Standarden ska leda till kortare tid 
för att ansluta leverantörer. 

Många av branschens största aktörer samt några 
systemleverantörer står bakom standarden vilket gör att 
det är realistiskt att målet kommer att uppfyllas. 

2. En kortare ledtid för anslutning gör 
att det ska bli en lägre kostnad för att 
ansluta en leverantör. 

Se svar punkt 1. 

3. En överenskommelse om hur 
kommunikation och säkerhet ska 
utformas är en garanti för att 
faktureringen sker korrekt och att 
risken för fusk och bedrägerier 
minimeras. 

Målet är uppfyllt genom att en sådan rekommendation är 
framtagen och förankrad. 

4. Framför allt kommer möjligheterna Se svar punkt 1. 
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till ökad elektronisk fakturering att 
rationalisera branschens administrativa 
kostnader. 
5. Genom att projektets resultat är 
öppet är det inte bara projekt-
deltagarna som kan dra nytta av det, 
utan även andra entreprenörer. 

Uppfyllt genom att dokumentationen är öppen. 

 

3. Bilaga – Standardmeddelande och Rekommendation 
Projektets resultat, ”Rekommendation e-fakturahantering” och ”Fakturameddelande SMSI Bygg 
Förenklad profil”, finns som bilaga till slutrapporten. Den kan också laddas ned från www.beast.se.  
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