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                 Branschgemensamt seminarium:  
               Så e-fakturerar vi i olika branscher 
 
 
 
Elektronisk fakturering har varit en aktuell fråga under de senaste åren. Bakom  
detta finns flera olika faktorer som att e-handel, e-Business, EDI eller vilket  
begrepp man nu föredrar, fortsätter att öka.  
 
En viktig faktor har varit den modernisering av lagstiftningen inom EU som  
genom fakturadirektivet trädde i kraft för några år sedan. Den nya lagstiftningen  
ledde som många vet till en harmonisering av reglerna inom EU för innehåll i  
faktura, för elektronisk faktura och för Self-Billing. 
 
Inom olika branschers e-handelsprojekt har e-fakturering varit en prioriterad  
fråga under flera år och många deltog redan i förarbetena kring den nya lag- 
stiftningen. Många branscher har publicerat nya versioner av sina specifikationer  
för standardiserad e-fakturering.  
 
Under en längre tid har vi haft ett nära samarbete mellan branschorganen inom  
bygg och anläggning, transporter, fordonsindustri och offentlig sektor, bl a i  
form av gemensamma välbesökta seminarier. 
 
Vi är glada att kunna inbjuda till ett nytt branschgemensamt seminarium på 
 temat e-fakturering. Syftet med det nu aktuella seminariet är att: 
 

o Förmedla erfarenheter av och överblick över spridningen av  
e-fakturering i olika branscher 

o Presentera nya branschspecifikationer för e-fakturering 
o Förklara likheter och skillnader mellan e-fakturering i olika  

tillämpningar 
o Redovisa exempel på stöd i programprodukter för olika former  

av e-fakturering 
 
Vi ser fram emot ett intressant och givande seminarium. 
 
Välkommen! 
 
 
 
Olle Samuelson 
BEAst 

Anna Josefsson    
Transport-
industriförbundet 

Sten Lindgren        
Odette Sweden 

Kerstin Wiss Holmdahl 
Sveriges Kommuner 
och Landsting/SFTI 

 
 
                  
 



 
 
Branschgemensamt seminarium: Så e-fakturerar vi i olika branscher  
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Plats: IHM Hotell & Konferenscenter, Fabriksgatan 21-25, Göteborg 
 
09.00 Registrering och morgonkaffe med ostfralla 

 
09.30 Välkommen! 

Sten Lindgren, moderator 
09.35 Välkommen med en kort introduktion och lägesrapport från 

arrangörerna  
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI 
Olle Samuelson, BEAst 
Kerstin Stenberg, Transportindustriförbundet 
Sten Lindgren, Odette Sweden 

10.15 Jämförelse av olika specifikationer för elektronisk faktura 
Sören Lennartsson, SFTI  

10.45 Presentation av Global Invoice Sweden Invoice NAP (non-automotive) 
Per-Lennart Persson, BEAst 
Per-Olof Frantzén, Volvo IT 

11.15 Paus med besök hos utställarna 
 

11.45 Vad vet vi om implementering av fakturadirektivet? Framtida 
förändringar? 
Ulrika Hansson, Finansdepartementet 

12.15 Införande av en global faktura inom Volvo. Erfarenheter från ett stort 
implementeringsprojekt. 
Christer Edgren, Volvo IT   

12.45 Lunch 
 

13.45 e-fakturainitiativ inom GS1 (f.d. EAN Sweden) med exempel från 
dagligvarubranschen, storkökssektorn, telefoni- och energibranschen. 
Staffan Olsson, GS1 Sweden 

14.05 Presentation av ett företag som levererar till byggbranschen 
Bo Eskilsson, Beijer Byggmaterial   

14.25 e-fakturering inom Nolato, ett företag med kunder i flera branscher 
Mats Henriksson, Nolato Plastteknik AB 

14.45 e-fakturering inom Skanska 
Jaana Elliot, Skanska  

15.10 Paus med besök hos utställarna 
 

15.40 e-fakturering och övrig EDI inom Marbodal AB 
Per Lindblad, Marbodal AB 

16.00 Hantering av e-fakturering i två kommuner, Göteborg och Borås 
Lars Runesson och Ola Lindstedt, Göteborgs stad 
Thomas Altinell, Borås stad 

16.30 e-fakturering inom transportbranschen 
Mikael Kilander, Schenker  

16.50 Avslutning 
 

 



 
 
 

Praktiska upplysningar 
 
Lokal  
IHM Hotell & Konferens, Fabriksgatan 21-25, 
405 25 GÖTEBORG 
Tel: 031 - 335 20 60 
Fax: 031 - 40 64 83  
 
IHM Hotell & Konferens tillhandahåller även 
hotellrum, tel 031 - 335 20 60 
 
Med bil: Från Malmö: tag av vid Örgrytemotet, 
kör höger in på Fabriksgatan som går parallellt 
med E6 och E20.  

Från Oslo: tag av vid Ullevimotet, kör vänster i 
rondellen och in på Fabriksgatan som går parallellt 
med E6 och E20.  

Med tåg: Från Centralstationen: ta spårvagn 14, gå 
av vid hållplats Ullevi Södra. Följ Levgrensvägen 
förbi Ullevi, ta in på Gårdavägen och följ den över 
ån.  

Ta höger efter bron på Åvägen, sedan vänster in på 
Vädursgatan och slutligen höger på Fabriksgatan. 
Avstånd från Centralstationen 4 km.  

 

 
Avgift  
Avgift för deltagande är följande:  
3.500 SEK för icke medlem/abonnent i BEAst, Transportindustriförbundet, SFTI, NEA eller Odette Sweden 
2.500 SEK för medlem/abonnent i BEAst,  Transportindustriförbundet, SFTI, NEA eller Odette Sweden  
Reducerad kostnad för studerande vid universitet och högskolor (i mån av plats) 
Moms tillkommer på angivna priser. 
 
Anmälan  
Anmälan sker genom Odette, asa.midbeck@odette.se, använd bifogad anmälningsblankett. Inkomna 
anmälningar bekräftas till deltagarna personligen via e-mail. Anmälan är bindande men kan överlåtas på 
annan person inom företaget. Vid avanmälan senare än två veckor före seminariet debiteras 40 % av 
avgiften. Vid senare eller utebliven avanmälan debiteras hela avgiften. Avgiften faktureras.  
Vid eventuell överbokning gäller ”först till kvarn …”.  
Var vänlig observera att om det krävs beställningsnummer el dyl på fakturan, måste detta anges vid 
anmälan. Om så ej sker kommer en merkostnad för ev extra hantering att tas ut på 300 SEK. 
 
Frågor kring seminariet  
Kontakta någon av följande: 
Sten Lindgren, tel 08–701 63 30, sten.lindgren@odette.se
Sören Lennartsson, tel 031-23 22 39, soren@ooidata.se
Per-Lennart Persson, tel 070-533 4991, per-lennart@beast.se
Anna Josefsson, 08-442 43 80, info@swedfreight.se
 

mailto:asa.midbeck@odette.se
mailto:sten.lindgren@odette.se
mailto:soren@ooidata.se
mailto:per-lennart@beast.se
mailto:lars-goran.granstrom@telia.com


 
 
    

      
Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. Syftet är att 
ständigt förbättra deras förutsättningar att bidra till effektiva och hållbara transporter och logistiktjänster.  
 
I förbundet ingår e-Com/IT-kommittén som driver frågor som stödjer e-handel och utvecklar och underhåller 
branschgemensamma EDI-meddelanden samt stödjer automatisk datafångst inom branschen och därmed 
sammanhängande frågor. e-Com/IT-kommittén har sitt ursprung från e-Com Logistics och dess för innan 
Edifact Transport. 
 

 
BEAst ska förbättra förutsättningarna för elektroniska affärer mellan bygg- och fastighetssektorns 
aktörer genom att utveckla standard för informationsutbyte. Och därigenom bidra till effektivisering, nya 
arbetssätt och sänkta kostnader inom sektorn.  
Det handlar om att sätta gemensam standard för elektroniska affärer. En kraftfull satsning på det området är 
nödvändig för att effektivisera svensk bygg- och fastighetsmarknad. Men också för att fortsatt kunna hävda 
svensk bygg- och fastighetssektors konkurrenskraft även internationellt. 
Det huvudsakliga arbetet med att övergå till elektroniska affärer måste självklart göras hos sektorns företag 
och programvaruleverantörer. Uppgifter som att ta fram nödvändiga branschstandarder och hålla dem 
aktuella, kräver dock samarbete. Det är sådana gemensamma angelägenheter som BEAst arbetar med. Men 
också med mer utåtriktade aktiviteter - för att stötta och stimulera den omvandling av visioner till konkret 
verklighet som nu inletts. 
BEAst 

• Identifierar behov av standarder för elektroniska affärer inom bygg- och fastighetssektorn  
• Utvecklar informationsstandarder eller initierar utveckling på annat sätt  
• Verkar för att företag och programutvecklare använder framtagna standarder  
• Informerar och påverkar för att skynda på övergången till elektroniska affärer  
• Bevakar utvecklingen av elektroniska affärer nationellt och internationellt  

 

 
SFTI, Single Face To Industry, står för det arbete Svenska Kommuner och Landsting driver tillsammans 
med Verket för förvaltningsutveckling och Ekonomistyrningsverket för att skapa bra förutsättningar för 
elektronisk handel med köpare i offentlig sektor. SFTIs huvudområden hittills har varit elektronisk affärs-
kommunikation i inköps- och fakturaprocesserna samt anslutande anpassningar i arbetssätten, och med avrop 
mot ramavtal och periodisk fakturering som primära affärsprocesser. Dessa kompletteras nu med insatser för 
breddinförande av elektronisk fakturering inriktad på mot nya målgrupper - bland annat arbetar man på den 
statliga sidan med Svefaktura som standard för staten. Genom nya EU-direktiv möjliggörs nu även 
elektroniska arbetsformer i upphandlingsprocesserna. Moderniseringen av EUs regelverk innebär hantering 
av såväl juridiska som tekniska frågeställningar i samband med införandet nationellt.   
 

 
Odette Sweden AB är ett av BIL Sweden helägt bolag. Bolagets huvuduppgift är att svara för svenskt 
(nordiskt) deltagande i Odette International och i SASIG (Strategic Automotive product data Standards 
Group). Verksamheten är medlemsfinansierad med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste 
intressenter. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma 
standarder för fordonstillverkarna och deras leverantörer inom följande områden: 

• e-Business 
• Automatisk Identifiering 
• Logistikutveckling 
• Produktdatakommunikation 
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Box 26173    Box 26173    
SE-100 41  Stockholm   SE-100 41  Stockholm  
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Ja, jag/vi kommer gärna på seminariet ! 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Företag: _______________________________________________________________ 
 
Adress: _______________________________________________________________ 
 
Postnr: ________________Ort: ____________________________________________ 
 
Telefon: ______________________ 
 
Fakturareferens: _________________________________________________________ 
 
 

 Ja, jag /vi är medlem/abonnent i Transportindustriförbundet,  
BEAst, SFTI, NEA eller Odette Sweden, 2.500 SEK plus moms 
 

  Nej, jag /vi är inte medlem/abonnent i Transportindustriförbundet, BEAst, 
SFTI, NEA eller Odette Sweden, 3.500 SEK plus moms 

 

Anmäl genom att  
• posta denna blankett i fönsterkuvert 
• ringa till Åsa Midbeck, tel 08-701 63 31 
• faxa på 08-411 77 87 
• sända anmälan via e-post: asa.midbeck@odette.se 
 

mailto:asa.midbeck@odette.se
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