
Minnesanteckningar, möte i Nationella Forumet för eFaktura 
 
Plats: Ekonomistyrningsverket 
Tid: 2012-01-24, kl 10.00—12.00 

 
1 Inledning,bakgrund 
 
Ulrica Storset hälsade samtliga välkomna och presenterade sig själv. 
 
Stefan Sallstedt, Föreningshuset, utsågs till sekreterare vid mötet. 
Föreslagen agenda faställdes utan ändringar. 
 
2 Presentation 
En kort presentationsrunda genomfördes bland deltagarna. Se deltagarförteckning. 

 

3 Nytt från EU 
Peter Noren redogjorde kort för hur det europeiska samarbetet fortsätter. Generellt 

verkar det vara väldigt lång startstäcka för de andra ländernas nationella forum, i vis-

sa länder finns enbart de två EU-delegaterna. En kartläggning sker över vilken typ av 

deltagare som ingår i de nationella forumen, om det till exempel finns representanter 

från bankväsendet, affärssystemsleverantörer eller andra parter. Nästa möte förvän-

tas bli i mars 2012, och ännu är inte agendan satt. 

För redogörelsen för de fyra olika arbetsgrupperna visades följande bildspel. 

Nationellt forum 

eFaktura 20120124.pdf
 

 
 4 Arbetsgrupp 1 – Temperaturmätning. 
Ulrica Storset redogjorde för arbetsgruppens arbete att analysera nuläget för eFaktu-
ror i Sverige. Gruppen har 5 deltagare, och har haft två möten. Direkt uppkom en dis-
kussion om vad som egentligen är en eFaktura. Snabbt framgick att de olika arbets-
grupperna har agerat olika, till exempel avseende pdf-fakturor, vissa tänker inkludera 
dem och andra inte. Inom EU är detta också tydligen oklart. Självklart är i alla fall att 
papper och elektroniska dokument ska vara identiska till innehåll. 
Som ett första steg är NEA-index skickat till Pieter Breyne i EU.  
Utöver detta så ska gruppen skicka ut en enkät till olika företag i Sverige. Ulrica visa-

de enkätens utformning just nu. Ett adressregister är införskaffat från PAR. Bolagen 

delas in i olika kvotgrupper efter bl a bransch och antal anställda, och enligt SCB bör 

minst 1000 enkäter skickas per kvotgrupp för att på ett statistiskt säkerställt urval. 

Förslag inkom om att bara gå efter antal anställda, och att ändra enligt EU:s segmen-

tering 0-9, 10-19, 20-29 osv, eftersom syftet delvis är att öka eFaktureringen mellan 

små bolag. Även andra frågor i enkäten diskuterades, bland annat mätintervaller av-

seende fakturor, sändningssätt mm. Tydliga anvisningar behöver följa med enkäten. 



Studien ska vara klar till september 2012, och preliminära resultat ska redovisas re-

dan vid nästa EU-möte i mars. 

4 Arbetsgrupp 2 – Goda exempel. 
Christer Rygaard redogjorde för arbetsgrupp 2. Gruppen har 14 medlemmar och har 
hittills hållit tre möten. Gruppens mål är att ”Åstadkomma ett utbyte av erfarenheter 
och god praxis, som underlättar framväxandet av interoperabla e-fakturalösningar” 
Arbetsgruppen har fått en förlaga till en enkät från EU, och den är lika för alla länder. 
Enkäten ska besvaras med: ett gemensamt svar från arbetsgruppen, men även en-
skilda medlemmar kan svara. Den 6 februari ska alla svar ha inkommit, och Arbets-
gruppen träffas nästa gång den 8 februari, för att sammanställa svaren. Dessa svar 
skickas senast den 20 februari till EU 
 

4 Arbetsgrupp 3 – Juridiska hinder. 
Kerstin Wiss Holmdahl redogjorde för arbetsgrupp 3. Ett möte har hållits, gruppen har 

5 deltagare. Även här har en enkät gått ut, som gruppen erhållit från EU. I stort var 

det två frågor som skulle besvaras, om man ”har identifierat några juridiska hinder 

bortsett från moms, som förhindrar elektronisk fakturering”, samt ”om senaste moms-

direktivet är implementerat eller inte. Endast två svar erhölls på enkäten, som gick ut 

till deltagarna i det nationella efakturaforumet. Gruppen har efter de få enkätsvaren 

diskuterat fram ett eget svar, som skickats till EU. Utöver enkäten har diskussioner 

förts om att ”enbart” efakturor är snävt ur ett juridiskt perspektiv, och att man även 

diskuterar hela kedjan, om upphandling, avtal mm.Nästa möte i gruppen kommer att 

ske i samband med mötet i NEAs arbetsgrupp Juridik och Säkerhet, tidpunkten är 

ännu inte bestämd. 

4 Arbetsgrupp 4 – Gemensam standard. 
Karina Duvinger redogjorde för arbetsgrupp 4, 7 medlemmar och två möten. Syftet är 
att nå en (1) gemensam fakturastandard för eFakturor. Ett förslag på en arbetsplan 
har kommit från EU. Gruppen ska ge input till arbetsplanen för Task 4. EU ”föreslår” 
UN/Cefact som standard. Gruppen har diskuterat dels problemen med att nå en 
gemensam standard, och dels valet av standard. En diskussion om det är en gemen-
sam standard som är lösningen uppkom. I Sverige anges ofta andra problem till ”bris-
ten” på eFakturering. Efter sammanställningar av enkätsvaren, kommer ett bättre 
underlag finnas för att se på svenska problemställningar. Gruppen anser också att 
det är viktigt att vidga perspektivet, och lyfta fram hela affärsprocessen, med bland 
annat order, bekräftelse, leveransavisering mm. 
 
5 eFaktura stategi Sverige – diskussion 
En diskussion vidtog angående en gemensam efakturastrategi.  
 
Näringsdepartementet är ytterst ansvarigt mot EU, angående den gemensamma 
strategin, och man kommer lyssna på NEAs förslag. Lars Dykert betonade att det är 
viktigt att det inte lagstiftas om en norm, och att fokus även ska ligga på hela proces-
sen, inte bara själva fakturabiten. 
 
Mötet enades om att de olika enkätsvaren, från de olika arbetsgrupperna kommer 
behövas, som underlag för att komma med en rekommendation om en nationell stra-



tegi för Sverige. Mötet enades om att svaren får ligga till grund för nästa diskussion i 
nationella forumet. 
 
6 Övrigt 
I övrigt har även en enkät om mobila betallösningar gått ut från NEA, till alla kontak-
ter. Ytterligare en annan enkät, genom Kerstin Wiss Holmdahls försorg, CEN Work-
shop Agreements, har också distribuerats. Ulrica Storset ser gärna att man stöder 
NEAs arbete, via sociala medier som till exempel Linkedin. Ett webinar planeras att 
hållas, för att presentera EMSF. 
 
7 Nästa möte 
12 april 2012, kl 09.00 – 12.00, med en tillhörande workshop. Preliminärt hos SKL, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Stefan Sallstedt   Ulrica Storset 


