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SFTI

Syfte: att skapa förutsättningar för en effektiv inköpsprocess mellan offentliga 
köpare och dess leverantörer 

Men att enbart göra inköpsprocessen digital innebär inte automatiskt vinster.

Vissa grundförutsättningar behövs: 

• att stödja olika arbetssätt digitalt med strukturerad information baserad på 
öppen, gemensam standard är ledstjärnan ! 

• Att rekommendera dessa öppna standarder under konceptet SFTI

• Standard för strukturerad data skapar enhetlighet och effektivitet för alla 
parter. 

• Leverantörer utbyter information på samma sätt till såväl myndigheter om 
kommuner och regioner.



SFTI - Single Face To Industry

Offentlig sektor Leverantörer

Offentlig sektors elektroniska inköpsprocess/e-handel innebär en

gemensam standard mot leverantörerna



SFTI 

• SFTI rekommenderad standard är baserad på internationell och 
Europeisk standard.

• Vi deltar i internationella standardiseringsorgan för att påverka 
standarder ”från början”.

• Att rekommendera standard som stödjer gränsöverskridande handel är 
viktigt!  

Peppol BIS meddelandena är exempel på detta!



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.

• Det är köpare, leverantörer och systemleverantörer som skapar 
förutsättningar för en elektronisk inköpsprocess!



SFTI- ett enhetligt gränssnitt för e-handel

Organisation för SFTI inrymmer offentlig och privat sektor

- SFTI styrgrupp med huvudmännen.

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

- SFTI tekniskt kansli.

- I beredningsgruppen och arbetsgrupper deltar såväl offentliga köpare 
som leverantörer av varor och tjänster samt IT systemleverantörer.

- Kontakter med andra branschorganisationer, ex vis Swedish Medtech
och BEAst.



Varför SFTI?

• SFTI är den standard som blivit etablerad för e-handel mellan offentliga 
köpare och dess leverantörer

• Den ger förutsättningar för e-handel både i Sverige och över gränserna

• Den innefattar både rekommenderad infrastruktur med fördelar för alla 
parter och meddelanden som skickas över denna

• Huvudmännen bakom SFTI skapar legitimitet för användningen; vi ser 
SFTI som viktigt att stödja långsiktigt!



Standardrekommendation är basen men det behövs mer…

SFTI ger
• stöd och information/utbildning,
• det är även stöd för införandet av e-handel
• stöd vid kravställning på e-handel
• men även stöd för tekniken
• vi tar fram tillämpningsanvisningar, 

exempel m.m.
• vi erbjuder en verifieringstjänst 

Och  standarder kräver förvaltning och 
vidareutveckling. 



SFTI framöver?

• Mycket är klart i beställningsprocessen

• Men kompletteringar med ny funktionalitet; API för lagersaldo är ett 
exempel

• Vår ambition är en sammanhållen elektronisk inköpsprocess; en 
anbudskatalog som kan återanvändas i beställningsprocessen kan skapa 
mervärde

• Och hur kan vi underlätta anbudsprocessen med ingivande av bevis 
enkelt?

• Att upphandla och beställa rätt varor och tjänster och där ni som 
leverantörer uppfyllt etiska och miljömässiga krav. 

• En win-win situation eftersträvas!



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, SKL och 
Upphandlingsmyndigheten  
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