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Bakgrund 
För några år sedan genomförde BEAst två 

etapper av SBUF-projektet ”Effektivare 

varuförsörjning”, vilket resulterade i 

standarden BEAst Supply Material. I takt med 

att standarden infördes kom önskemål om att 

utöka det digitala arbetssättet till fler 

områden, där hantering av offerter och tillval 

ansågs vara av särskilt behov att förenkla. 

Projektets syfte var därför att komplettera 

standarden BEAst Supply Material med dessa 

områden. 

Genomförande 
I arbetsgruppen som leddes av BEAst deltog 

15 företag, entreprenörer, leverantörer och 

specialister. En stor del av arbetet gick åt till 

att definiera ett arbetssätt som fullt ut drar 

nytta av systemstöd och digital kommuni-

kation. Det ledde till en processbeskrivning, en 

central del av standarden, som sedan ledde till 

en informationsmodell och de mer tekniska 

delarna för att utväxla information via 

standardmeddelanden. 

Resultat 
Projektets primära resultat är den utökade 

standard som finns fritt tillgänglig på BEAst 

webbplats. Där finns såväl processbeskriv-

ningar som standardmeddelanden. 

Offertdelen har en bred målgrupp och kan 

användas inom både bygg, anläggning, hyra 

och även mellan olika leverantörsled. Den ger 

stöd för att digitalt komma fram till ram- eller 

projektavtal. När denna information finns 

tillgänglig och löpande uppdaterad i system, 

kopplade till ett visst byggprojekt, finns 

underlag för att effektivt gå vidare med 

planerings- och avropsprocessen. 

Tillvalsdelen har en mer avgränsad målgrupp i 

form av byggherrar och entreprenörer. Den 

täcker hela flödet från att en byggherre ska 

planera för slutkunders tillval, både när det 

gäller sortiment, priser och tider, hela vägen 

till att slutkunden har gjort sina val och 

byggherren skickar en tillvalsorder till 

entreprenören, som i sin tur kan ta 

tillvalsordern vidare till sina leverantörer och 

underentreprenörer. 

Det standardiserade informationsflödet som togs fram i 

projektet. 

Slutsatser 
I arbetsgruppen skissades på nyttan med att 

använda standarden. Inom båda områdena 

finns en uppenbar vinst genom att manuellt 

arbete med offerter och tillval reduceras. 

Systemen kommer att vara uppdaterade med 

aktuell information om artiklar och dessas 

egenskaper och priser, både generellt och per 

projekt, samtidigt som det visar sig att ledtider 

i hanteringen minskas. Det är också en 

minskad risk att information blir fel eller 

saknas. 

Standarden publicerades på BEAst webbplats i 

slutet av 2018 och har sedan blivit uppdaterad 

med erfarenheter från införande. Implemen-

tering av offerthanteringen har kommit längst, 

då det är ett naturligt komplement till det 

standardiserade flöde som flera byggföretag 

redan är igång med för försörjning av material 

till byggarbetsplatser. 

På sikt kommer tillvalsdelen att bli lika 

använd, men det tar lite längre tid, inte minst 

för att få byggherrar att upptäcka 

möjligheterna. Något som talar för att denna 

del av standarden också ska komma till nytta 

är att representanter från de största 

systemleverantörerna för tillvalshantering 

deltog i arbetsgruppen. 
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Standarden förvaltas av BEAst Logistikutskott 

som också är ett forum för utbyte av 

erfarenheter. 

Mer information 
Läs mer och projekt på 

https://beast.se/projekt/offert-och-

tillvalsprocess/ där det finns 

informationsmaterial, slutrapport och länk till 

standarden. 

För mer information, kontakta info@beast.se.  
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