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Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig 

upphandling och anser att med tanke på att det inte finns någon antagen EU-standard än, så verkar 

frågan om obligatorium vid offentlig upphandling väl tidigt väckt. Dessutom förekommer det stora 

brister på myndigheters förmåga att snabbt och effektivt hantera e-fakturor vilket skulle föranleda 

hinder och svårigheter för små företag att delta i offentlig upphandling. Utredningen ger intryck av 

ett schematiskt hastverk som inte bör antas, i vart fall inte i detta ofullkomliga skick. 

Under en lång följd av år har antalet anbud till offentlig upphandling minskat, i synnerhet gäller detta 

anbud från de minsta företagen. Att i den spiralen genom detta ogenomtänkta förslag ytterligare 

avskräcka de minsta företagen från att lämna anbud vid offentlig upphandling verkar mer än lovligt 

ologiskt. 

Att som utredningen föreslår endast rikta krav på företagare och inte myndigheter skapar en onödigt 

stor asymmetri. Det exemplifieras av förslaget att fakturor ska skickas in vid offentlig upphandling, 

inte som direktivet anger bör. Att upphandlande enheter inte har något som helst ansvar för att 

medverka i den digitala processen med upphandling, beställningar, avrop m.m. syns märkligt. Att 

dessutom anföra att det behövs vite för att leverantörer till offentligheten ska sköta sig, visar på en 

verklighetsfrämmande syn och företagsfientlig inställning. Vad händer om myndigheten handlar fel? 

Utredningen anger att Med elektronisk faktura avses en faktura som är utfärdad, översänd och 

mottagen i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och 

elektroniskt. Det låter elegant, men kommer att ställa oerhört höga krav på respektive myndighet 

eftersom någon gemensam standard (eller standard alls) saknas. Att slutsatsen skulle bli en snabbare 

digitalisering av näringslivet blir helt taget ur sitt sammanhang, eftersom utredningen inte verkar ha 

tillräcklig kunskap om digitaliseringen hos svenska företag, små som stora. Det torde dessutom ligga 

långt utanför vad utredningen egentligen ska behandla. 

Nuförtiden hanteras fakturors formkrav inom flera lagstiftningar. Det rimliga vid ett förslag om 

elektroniska fakturor hade varit att föreslå att samma regler ska gälla inom EU och att dessa regler 

ska återfinnas i en enda lag eller föreskrift. Att som utredningen föreslå ytterligare en lag att hantera 

fakturors form blir bara ytterligare ett försök att öka regelkrånglet för landets företagare. 

Vidare ska utredningens förslag gälla alla upphandlingar, alltså även när en myndighet för sin 

fruktstund handlar två lokalproducerade äpplen från ett marknadsstånd. I vart fall om äpplena 



 
 
handlas mot faktura. Övriga länder inom EU verkar förstå att när något nytt och oprövat ska införas, 

så finns det stora fördelar att börja med de större företagen, vilka oftast har organisation och 

ekonomiska muskler för genomföranden. Att därför inte ens ha en beloppsgräns eller avgränsade 

upphandlingsformer blir överdrivet krångligt. Den i utredningen angivna gränsen för mikroföretag 

som även EU använder, < 10 anställda, skulle däremot ha kunnat användas. Enligt utredningen utgör 

mikroföretag 85 % av leverantörerna till upphandlande myndigheter, vilket skulle underlätta att bara 

underställa 15 % av leverantörerna (som kostar allra mest) nya krav. När elektroniska fakturor 

kommer att genomföras så borde mikroföretag kunna få en 2-årig amnesti från att använda 

”nymodigheterna”. 

Konsekvensanalyserna innehåller en mängd lösryckta påstående, vilka saknar motivering och 

underlag. Utredningens slutsats att nya faktureringsrutiner, enligt en standard som inte finns, 

kommer att medföra en minskning av företagens administrativa kostnader. Att de flesta 

leverantörerna, mikroföretagen, saknar ”rätt” elektroniska faktureringsprogram är nog riktigt, men 

att tro att det skulle vara så billigt och enkelt att skaffa detta som utredningen anger är det väl ingen 

som tror. All erfarenhet har visat att elektroniska fakturor har tagit längre tid att få betalt för, 

eftersom det allt som oftast saknas rätt referens eller att det uppstår någon bagatellartad avvikelse i 

fakturan. Att sedan utredningen tror att betalning kommer att ske snabbare saknar fullständigt 

verklighetsförankring. 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och Erik Sjölander 

näringspolitiskt ansvarig styrelseledamot varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt 

Förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


