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SFTI

Syfte: att skapa förutsättningar för en effektiv inköpsprocess mellan 
offentliga köpare och dess leverantörer 
• Vi stödjer olika arbetssätt digitalt med strukturerad information baserad 

på öppen, gemensam standard !
• Vi rekommenderar dessa öppna standarder under konceptet SFTI
• Standard för strukturerad data skapar enhetlighet och effektivitet för alla 

parter. 
• Peppol BIS meddelandena är exempel på detta!
• Som leverantör utbyter ni information på samma sätt till såväl 

myndigheter som kommuner och regioner.



SFTI - Single Face To Industry

Offentlig sektor Leverantörer

Offentlig sektors elektroniska inköpsprocess/e-handel innebär 
en gemensam standard mot leverantörerna



SFTI

• Samverkan sedan många år mellan statliga, regionala och lokala nivån.
• Idag är huvudmännen bakom SFTI: DIGG, Kammarkollegiet, Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten
• Men, samverkan med privat sektor är nödvändig och viktig.
• Organisation och samverkan; SFTI styrgrupp med huvudmännen och 

- SFTI beredningsgrupp där initiativ och behov av standarder kanaliseras 
liksom förankring av standard. Själva arbetet i arbetsgrupper. 

- SFTI tekniskt kansli till stöd.
Det är köpare, leverantörer och systemleverantörer som skapar       

förutsättningar för en digital inköpsprocess!



Viktigt nå ut om e-upphandling och e-fakturering,
”Göra affärer med offentlig sektor; lämna anbud och e-fakturera”

• Initiativ togs av Svenskt Näringsliv, 
Företagarna och Almega för att 
underlätta för leverantörer.

• Arbetsgrupp med dessa och SFTI. 
Innehåll i enkel skrift/broschyr 
framtaget inom ramen för SFTI 

• Den via  näringslivsorganisationerna 
och SFTI m fl.

• Riktar sig till ovana anbudsgivare i 
första hand.

• Målsättning att få fler att göra 
affärer med offentlig sektor.

• Öka kunskapen om e-fakturering 
och om Peppol.

• Broschyr "Göra affärer med 
offentlig sektor"

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/effektiv-offentlig-sektor/gora-affarer-med-offentlig-sektor-lamna-anbud-och-fakturera-elekt_1181701.html


E-fakturering i praktiken idag

• Idag är e-fakturering till offentlig sektor obligatoriskt.
• Lag om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling.
• Gäller för upphandlingar som gjorts/inköp som görs efter den 1 april 2019. 

Omfattar LOU, LUF, LUFS och LUK.
• Alla upphandlande myndigheter och enheter ska ta emot elektroniska fakturor 

enligt den europeiska standarden för e-faktura. 
• Likaså ska alla leverantörer skicka elektroniska fakturor enligt denna standard 

om inte annan standard avtalats om mellan parterna.
• Peppol BIS Billing 3 fakturan svarar upp mot denna standard och 

rekommenderas därför i Sverige.
• Svefakturan rekommenderas inte längre och bör inte användas i nya relationer.



E-fakturering och digitala inköpsprocesser idag

Förutom lagstiftningen om e-fakturering ska
• samtliga myndigheter, kommuner och regioner vara registrerade i Peppol för 

att kunna ta emot elektroniska fakturor ( gäller sedan den 1 november 2018).
• Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar 

av varor och tjänster elektroniskt, med vissa undantag*.
• Många kommuner och regioner har sedan många år tillbaka e-handel /digital 

inköpsprocess även om lagstiftning inte finns.
• Gemensamt för myndigheter, kommuner och regioner är att den standard som 

rekommenderas och används är SFTI.

*Enligt en förordning. Se mer på https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura


SFTI och digitala inköpsprocesser idag

• Vi fortsätter att främja digitala inköpsprocesser i offentlig sektor
• Nu mycket fokus på e-inköp med Peppol
• Ökad användningen av Peppol BIS meddelandena eftersträvas; på sikt 

kommer den ”äldre standarden” SFTI/ESAP att fasas ut
• En arbetsgrupp för att implementera Peppol BIS meddelandena finns; 

deltagare från kommuner, region och myndigheter samt varuleverantörer 
och systemleverantörer.



Aktuellt SFTI och digitala inköpsprocesser 

Mer stöd kring användningen av e-fakturering och Peppol meddelanden
• Handledning för användare till stöd för användningen av Peppol BIS 

meddelanden färdigställs; publiceras inom kort men kommer att 
uppdateras vid behov

• Uppdatering av handledningen E-fakturering i offentlig sektor- rättsregler 
att beakta

• E-fakturafrågor; fler guider finns, bl. a  kring bilagor 
• Handledning specifikt för Peppol BIS Punch-out
• Stöd vid kravställning på Peppol BIS meddelandena på gång
Se www.sfti.se

http://www.sfti.se/


Handledning om krav på digitala inköpsprocesser vid 
upphandling av varor och tjänster

• Viktigt för SFTI är enhetliga kravställningar vid upphandling för e-handel i 
offentlig sektor

• En handledning om krav att ställa samt bilagor med mallar m.m. finns
• Framtagen i samverkan mellan Kammarkollegiet, ADDA, 

Upphandlingsmyndigheten, SKR och DIGG  



SFTI och en blick framåt 

• Inom SFTI deltar vi aktivt i internationellt och europeiskt 
standardiseringsarbete; både för upphandlings-och 
beställningsprocessen 

• Vi arbetar för ökad användning av Peppol som meddelanden 
och kommunikation. Därför deltagande i Open Peppol viktigt. 

• För upphandling kan nämnas: snart ska EU:s nya 
annonsformulär vara införda i medlemsstaterna och ska gälla 
från oktober 2023. Vi avvaktar förslag för att från SFTI:s
huvudmän kunna påverka utformningen.





Standarder för 
elektronisk faktura, 
order, katalog m.m.

Nätverk som kopplar 
samman köpare och 

säljare

Internationell 
förvaltnings-

organisation som drivs 
av medlemmar



Som Swish – för e-fakturor och e-handel

• Leverantören behöver bara känna 
till köparens Peppol-ID

• Vanligast är att man använder 
organisationsnummer

• Inga krångliga tekniska parametrar 
och standarder



Peppol-ID - den elektroniska ”mottagningsadressen”
- Organisationsnummer eller GLN

Peppol-ID Mottagare: 0007:5512345672
Peppol-ID Avsändare: 0007:2020332423 0007 : 5512345678

NumretTypen
Svenskt orgnr



Inget onödigt teknikprat

• Ett e-fakturaformat som stöds av 
alla (Peppol BIS Billing 3 – den 
europeiska standarden)

• Leverantören kan vara helt trygg i 
att den kan nå alla kunder i offentlig 
sektor på ett sätt



Leverantör A
Fakturerings-

system

Leverantör B

Leverantör C

KundE-fakturalösning

Exempel på hur leverantörer kan ansluta 
sig till Peppol

Operatör 

Faktureringssystem

E-fakturatjänst/
portal
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Vad gör Peppol 
speciellt?
• Internationellt nätverk med förankring i offentliga sektorn
• Utvecklades utifrån flera länders erfarenheter av hur dyrt och 

krångligt det ofta blir när man inför e-faktura/e-handel

• Accesspunktsoperatörernas spelregler är fastlagda genom avtal
• Endast certifierade Accesspunktsoperatörer får erbjuda 

anslutning
• Accesspunktsoperatörer konkurrerar på lika villkor

- Det finns idag över 300 certifierade operatörer
• Det är enkelt att byta Accesspunktsoperatör

- Meddelanden adresseras automatiskt till mottagarens 
Accesspunkt



Säkert och 
ändamålsenligt
• Accesspunktsoperatören agerar alltid på köparens eller säljarens 

uppdrag
• Accesspunktsoperatören har krav på sig att verifiera att anslutna 

köpare/säljare är legitima (genom att de har en rutin för 
kundkännedom)

• Peppol har möjlighet att utesluta Accesspunktsoperatörer som 
agerar på felaktigt sätt

• Alla försändelser skickas krypterat och elektroniskt signerat

• Varje mottaget meddelande loggas med tidpunkt (oavvisligt 
genom signatur)

• Otvetydigt vilket format som tagits emot



Peppol Directory – sök mottagare

Många smarta tjänster

Över 500.000 mottagare

Visar Peppol-ID och vilka format
Som mottagare kan ta emot

https://directory.peppol.eu

https://directory.peppol.eu/


SFTI Peppol Lookup

Många smarta tjänster

Sök upp till 100 mottagare åt 
gången

Visar om de finns i Peppol och 
vilka format

https://sfti.validex.net

https://sfti.validex.net/


Peppol i världen
Anslutna organisationer 75 länder
> 300 Certifierade Accesspunkter i 34 länder
i Europa, Nordamerika, Asien, Oceanien
18 PEPPOL-myndigheter
• Agency for Digital Government (Sweden)
• Agency for Digital Italy (Italy)
• Agency for Public Management and eGovernment (Norway)
• Danish Business Authority (Denmark)
• Department of Health and Social Care (UK)
• Department of Public Expenditure and Reform (Ireland)
• Federal Public Service Policy and Support (Belgium) 
• Free Hanseatic City of Bremen – KoSIT (Germany)
• Info-communications Media Development Authority (Singapore)
• Ministry of Business Innovation and Employment (New Zealand)
• Ministry of Entrepreneurship and Technology (Poland)
• SimplerInvoicing (Netherlands)
• OpenPEPPOL AISBL
• M.fl



Tack! 
Välkomna med frågor!

Kerstin Wiss Holmdahl
Sveriges Kommuner och Regioner 

– Kerstin.wiss.holmdahl@skr.se
– 08-452 79 87, 070-548 96 86

• SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skr.se
• Webbplats: www.sfti.se

SFTI-Samverkan - DIGG, Kammarkollegiet, SKR och 
Upphandlingsmyndigheten  

mailto:Kerstin.wiss.holmdahl@skr.se
mailto:tekniskt.kansli@skr.se
http://www.sfti.se/


Frågor och avslutning
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