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Skapa konto/inloggning  
byggforetagen.se och losenrapportering.se 

 
 

Sedan lansering av byggforetagen.se använder du samma inloggningskonto på losenrapportering.se 
som du har på byggforetagen.se 
 

Hur skapar jag konto? 
BankID används som metod för Byggföretagens inloggning mot hemsida och andra digitala tjänster 
(t.ex. losenrapportering.se). Du använder då ditt egna BankID med ditt personnummer. 
 
 

 
 

Du skapar ditt konto första gången du loggar in med BankID mot byggforetagen.se (eller någon 
annan av Byggföretagens digitala tjänster – t ex losenrapportering.se). Då känner systemet av att du 
och din e-postadress inte finns som konto och du uppmanas då att via ett formulär ange: 

- Din e-postadress  
- Det organisationsnummer som du är knuten till 
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Därefter behöver vi ditt formella intygande att du som individ är knuten till det organisationsnummer 
du angav, innan ditt konto skapas. Läs gärna i sammanhanget vad vår policy kring personuppgifter  
säger och hur vi behandlar personnummer. Förstås är det viktigt för oss att göra en säker 
personidentifiering av er som får tillgång till era företags medlemsförmåner och exklusiva tjänster 
 

 
 

Jag har inte BankID, vad gör jag då? 
Vi arbetar redan nu på en nästa release där vi erbjuder en annan metod för att skapa konto/logga in 
på vår hemsida och losenrapportering.se. Vi tror då att detta ska möjliggöra för alla möjliga 
målgrupper att skapa konto hos oss  
 
Metoden använder sig av ID06. Den som då har ett ID06 kort ska du kunna använda den metoden 
istället för BankID 
 
Under tiden hänvisar vi er som inte kan skaffa BankID till följande kontakter 

- support@byggforetagen.se 
 

Jag arbetar på uppdrag för medlemsföretag – hur gör jag då? 
Ni som inte är anställda på ett medlemsföretag, men har ett uppdrag (för att t.ex. administrera 
ekonomi och/eller löner) av medlemsföretag som kräver konto/inloggning mot Byggföretagens 
digitala tjänster, skapar konto på samma sätt. Med BankID och uppgivande av det medlemsföretags 
organisationsnummer du har ett uppdrag för. 
 
I det intygande man gör inbegriper vi även sådan typ av koppling mot ett medlemsföretag. 
 

Jag administrerar fler medlemsföretag än ett. Hur gör jag då? 
Är du administratör för en företagsgrupp eller jobbar du på uppdrag (som t.ex. redovisningsbyrå) för 
flera olika medlemsföretag och därmed behöver koppling mot fler organisationsnummer?  
 
Kontakta då medlem@byggforetagen.se eller losensupport@byggforetagen.se,  så hjälper vi dig med 
det. 
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Hur fungerar det för mig som har fått fler företag kopplade mot mitt konto? 

På byggforetagen.se 
Efter du loggat in via BankID kommer du få upp en företagsväxlare under mina sidor. 
Då kan du växla mellan dina olika företag. För att t ex skriva ut medlemsintyg för vart och ett  
 

 
 

På losenrapportering.se 
Efter du loggat in via BankID kommer du få upp en företagsväxlare som menyval. Då kan du välja att 
rapportera från respektive Företag. 
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