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Frågor från webinar om Peppol
Webinariet (från den 27 oktober) finns sparat på vår sajt:
https://inexchange.se/academy/webinar-om-peppol/

Finns det krav att offentlig verksamhet även ska kunna skicka via Peppol?
Nej egentligen inte. Pratar man faktura, så finns det en upphandling för
leverantörsfakturor, som säger att om utställaren ska skicka e-faktura, så är det
endast Peppol som används. Annars blir det papper eller PDF. Men vi har inte sett
att kunder automatiskt får fakturor från offentlig verksamhet, även om de finns i
Peppol. Som mottagare måste de ändå ta kontakt med utställaren först och så
vidare vilket inte är ett jättekliv framåt precis.

Fungerar Peppol mot operatörer som Tungsten och Ariba?
Det beror på varje enskild mottagare, om de väljer att publicera sig i Peppol. Vår
erfarenhet av dessa operatörer är dock att deras kunder inte kommer att
publiceras där tyvärr.

Har fått uppfattningen att det ska vara enkelt att skicka fakturor i
Peppolformatet BIS 3, men har upplevt att det är tvärtom.
Det är ju ett relativt nytt format, så mottagare och deras system alternativt
operatörer är kanske inte riktigt vana vid det.

Har inte kontrollerat detta på er hemsida, men finns det någon sammanställning
av kraven för Peppol?
Ja, vi har i flera artiklar på vår sajt sammanställt de vanligaste kraven:
https://inexchange.se/academy/vad-ar-peppol/
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/360000045398

Vi får ofta förfrågningar på EDI-fakturor och kunden anger både GLN-kod och
Peppol-ID. Hur vet vi vilket vi ska välja eller spelar det ingen roll?
Om ni sänder via InExchange spelar det ingen roll. Vi har med stor säkerhet redan
den informationen. Skulle vi mot all förmodan sakna informationen tar vi snabbt
reda på den.

https://inexchange.se/academy/webinar-om-peppol/
https://inexchange.se/academy/vad-ar-peppol/
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/360000045398


Hur gör man för att lättast gå över till att skicka med Peppol om man använder
sig av er standardskrivare i dag?
Du behöver inte "gå över" till att skicka med Peppols nätverk. Du har redan oss
som accesspunkt. Du skickar redan fakturor via Peppol med fakturaskrivaren om
du ska skicka fakturan till en mottagare som är publicerad i Peppols nätverk och
som inte tar emot via samtrafik. Du har ditt på det torra.

Hur gör man för att lättast gå över till att skicka med Peppol om man använder
sig av er standardskrivare idag? Det vill säga fakturaskrivaren.
Man tar en kopp kaffe, och gör som vanligt. Vi väljer alltid det leveranssätt till
kunderna som passar bäst. Är det Peppol så väljer vårt system det automatiskt.
Om det skulle vara så att era fakturor saknar data som gör det svårt att konvertera
till Peppols format så får ni felmeddelande om detta. Då är det bara att höra av sig
till supporten hos oss så hjälper de till med eventuella ändringar.

Kan man få begreppet samtrafikavtal snabbt förklarat och vad det är jämfört
med Peppol?
Peppol bygger på att alla accesspunkter har ett avtal med OpenPeppol som
bestämmer alla regler (så kallade multilateralt avtal). Samtrafik bygger på
bilaterala avtal mellan varje enskild operatör som kan vara väldigt olika. Finns det
till exempel 25 operatörer i Sverige måste varje operatör ha ett separat avtal med
varje annan operatör. Det innebär att varje ny operatör, som startar verksamhet,
måste skriva avtal med varje befintlig operatör för att få täckning på hela
marknaden.

Hur funkar det med fakturaunderlag, till exempel bilagor och specifikationer.
Skickas dessa med?
Bilagor och specifikationer skickas med. Men om vi vet att en av bilagorna är en
dedikerad fakturabild skickas den inte med eftersom det enligt Peppol BIS BIlling
3.0 inte är tillåtet. Allt ska framgå i e-fakturan. Vissa affärssystem skickar
slentrianmässigt hela tiden med en fakturabild, men det är alltså inte tillåtet. Det
skapar onödiga frågor – om vad som ska lagras respektive vad är original – om ny
fakturabild och XML skiljer sig.

Hur går man tillväga om man vill börja använda Peppol?
Börja med att ta kontakt med en accesspunkt, och såklart gärna oss på
InExchange. Vill man integrera sitt affärssystem utan allt för mycket utveckling,
rutinändringar och anpassningar så har vi flertalet tjänster som passar.

Hur kommer man i kontakt med de IT-företag som bara visar en rubrik och inte
innehållet, när man använder Peppol BIS 3?
Då gissar vi att det handlar om mottagarnas affärssystem. Vi operatörer försöker
hela tiden ha en öppen dialog med varandra, så att vi tolkar alla standarder på
samma sätt. Vad gäller affärssystemen försöker även de anpassa sig så att allt



visas. Tyvärr är det inte alltid alla gör på samma sätt. Då är det först
mottagaren/kunden som måste påverka sin kontakt/konsult för affärssystemet
vilka i nästa steg behöver påverka sin accesspunkt/operatör.

Hur många svenska företag finns som möjliga mottagare av e-faktura i
Peppol-nätverket?
Svenska bolag publicerade i PeppolDirectory är cirka 17 000. För en exakt siffra
måste man vända sig förslagsvis till DIGG eller OpenPeppol. Men de kan bara ta
fram information om hur många ID som börjar på 0007 eller 9955 som är svenskt
organisations- respektive VAT-nummer. Företag registrerade med till exempel
0088/GLN kan man inte få fram ursprungsland på i SML.

Det är tveksamt om svaret kring lagring av fakturan stämmer. Originalet finns
alltid i affärssystemet. Inex lagrar inte fakturorna hela den arkivtid man behöver
för att uppfylla bokföringslagen.
InExchange har all data tillgänglig, och om man som mottagare vill ombesörja sin
arkivering själv, vilket vi rekommenderar, så kan man självklart få allt skickat till sig
och inte bara det format som eventuellt affärssystemet klarar av. Vill man som
kund att vi lagrar allt hos oss, kan vi erbjuda den tjänsten med. Som företag är
man också själv ansvarig för att man har koll på bokföringslagen och lagrar den
räkenskapsinformation som är nödvändig.

Rekommenderar ni att vi börjar att byta formatet från Svefaktura till Peppol?
Hittills har InExchange konverterat från Svefaktura till Peppol, men det verkar
som att inte allt kan konverteras till Peppol?
Kort svar: Ja. Längre svar: Det är oftast ingen panik, för mycket går att lösa med
gemensamma insatser. Men det finns stora fördelar att basera affärssystemet på
en modern standard som till exempel Peppol BIS Billing 3.0. Om större delen av
mottagarna är offentliga är Peppol lika med standard.

Vår erfarenhet är att några kunder som inte går att hitta i Peppol ändå kan ta
emot EDI-faktura.
Det beror på att de flesta privata företag inte valt att aktivera sig som mottagare i
Peppol än. Men de kan ta emot via samtrafik. Då skickar vi den vägen om vi bara
vet att de kan ta emot e-faktura.

Kan man se i InExchange portal vilket format fakturan fått? Det vill säga mer än
e-faktura?
Som utställare kan man se om fakturan är skickad som e-faktura, PDF eller
papper. Men det går inte att se vilket format som mottagaren har tagit emot det i.

Kan man ta emot fakturapåminnelser via Peppol?



Det finns inget specifikt format för påminnelser. Än. Finns det tillräckligt behov och
efterfrågan för detta, så kan det utvecklas. Mer information om påminelser finns
på https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura/leverantor

Kommer det bli någon utbildning framöver om själva programmet InExchange?
Vi har kontinuerligt webinar eller utbildningar om våra olika tjänster. Är det en
specifik del ni vill lära er så kontakta oss.

Måste man lägga till 0088 på GLN-nummer för att det ska bli rätt?
Det beror lite på i vilket sammanhang. För våra tjänster behövs det inte. Vi
identifierar det som ett GLN ändå. Men om fakturan, eller annan dokumenttyp, ska
följa standarden generellt, så måste man specificera GLN med 0088. Ta gärna
kontakt med oss om ni behöver mer information.

När det kommer till snittmoms, som tillämpas på exempelvis avgifter, är detta en
godkänd faktura eller vad ska det vara för momssats på en avgift? �Eventuellt en
fråga för själva utställaren för fakturan?�
När vi kopplar en ny kund till InExchange behöver vi lägga in ett GLN-nummer,
men vi får ofta Peppol-ID från kunden. Hur kan jag söka fram GLN-numret?
Vi har sett exempel på leverantörer, som klumpar ihop till exempel kvitton och
kortköp till  en enda rad i en faktura, och gör en slutsumma och ett momsbelopp
av allt. Det slutar oftast illa. Just för att det endast går att ange 0, 6, 12 och 25 i en
Peppol BIS faktura. Detta funkade i svefaktura, för där fanns inte dessa kraven.
Men, avgifter har ofta 25% moms, men jag kan även missuppfatta begreppet.
Kontakta oss gärna om du behöver mer info.

När leverantörer som InExchange har samarbetsavtal inte visar all information,
hur löser man sådant?
Det måste främst mottagaren driva med sin operatör eller affärssystemleverantör.
Om man är mottagare av fakturor via InExchange sedan tidigare och ber om att att
få bli registrerad i Peppol (kunna ta emot via Peppol), innebär det någon
förändring för de leverantörer som skickat tidigare via samtrafik?
Nej. Det är upp till deras operatör om de vill ändra hur de skickar till oss/er. Som
mottagare hos InExchange så finns det alltid flera vägar till oss. Ni som mottagare
kan välja om ni vill ha ett och samma format från oss, eller olika beroende på vad
leverantörerna skickar till er.

Om man skickar fakturor till InExchange i Svefaktura-formatet, finns det plats i
Peppol för alla fält där? Och hur hanteras det när mottagarens format har
begränsande krav?
I de allra flesta fallen finns all information, ja. Det kan vara utmaningar runt
beräkningar och så vidare, men det går oftast att lösa. Skickar man till exempel
felaktiga enhetsbeteckningar som "styck" kan vi ersätta detta automatiskt med
rätt kod för formatet. Om mottagaren har krav utöver det som är standard för

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


formatet, uppmanar vi alltid mottagare att inte lägga den problematiken på
leverantörerna. Det blir ohållbart i längden. Om mottagaren till exempel alltid
behöver data i fält som inte är obligatoriskt enligt standarden, så ska deras
operatör se till att "fylla ut" fakturan med detta.

Om vi som företag ansluter oss till Peppol, kommer våra leverantörer då att få ett
alternativ på vilket format de vill skicka? Exempelvis Svefaktura eller Peppol. Vi
vill ju helst behålla referenskontrollerna på de leverantörer som skickar
Svefaktura.
Som mottagare i Peppol publicerar man vilka format man kan ta emot. DIGG har
stoppat användningen av Svefaktura via Peppol-nätverket, så den kan inte skickas
den vägen. Om leverantörerna skickar svefakturor till er kommer de således inte
via Peppol-nätverket. Ni kan dock validera innehållet även i de fakturor som
kommer via Peppols nätverk.

Om vi som företag skickar fakturor till en myndighet blir det då automatiskt en
Peppolfaktura?
Om ni använder er av InExchange, så skickar vi fakturan i de allra flesta fall i
formatet Peppol BIS Billing 3.0 via Peppols nätverk.

Om vår VAN-operatör erbjuder referenskontroll – kommer Peppol-fakturorna då
gå förbi det flödet och gå direkt till vårt fakturasystem i stället?
Ja. Om de skickas via Peppol-nätverket måste ni ta emot fakturorna och allra först
ankomstregistrera dem. Om fakturan kommer i formatet Peppol BIS Billing 3.0 och
skickat till er operatör via till exempel samtrafik, eller direkt via en leverantör, gäller
inte OpenPeppols regelverk för mottagning. Däremot gäller bokföringsregler och
så vidare.

Omvänd skattskyldighet � 0 %
Det är inga problem att skicka detta, bara man uppger det på rätt sätt i
standarden. Vi har automatiska funktioner för detta, om ni använder våra tjänster.

Råkar ofta ut för att mottagaren byter operatör, men VAN:et verkar inte
uppmärksamma detta. Det leder till att vi måste uppmärksamma supporten på
InExchange om detta. Blir det bättre i Peppol?
Ja, det är en förhoppning. Samtrafiken bygger på bilaterala avtal och samarbeten.
Just när mottagare byter operatörer är något som kan bli mycket bättre. Om en
mottagare byter AP inom Peppol märker man som leverantör oftast inte detta, om
nu inte mottagaren även byter Peppol-ID.

Ska alla offentliga kunder i Sverige kunna ta emot Peppolfakturor?
Ja. Enligt lag ska de detta. Har man fortfarande kunder som inte vill ta emot det,
kan man ta kontakt med DIGG, så får den myndigheten påminna berörd mottagare
om sin skyldighet att ta emot Peppolfakturor.



Vad händer om fakturan innehåller en artikel som har 0%?
Är den bara rätt kodad är detta inga problem.

Varför får vi inte ha referenskrav på Peppolfakturor?
Man får ha referenskrav på fakturor som kommer via Peppol-nätverket, men man
måste ta emot fakturan/ankomstregistrera.

Varför är det skillnad på vad som visas på fakturan när fakturan skickas till
kundens accesspunkt direkt eller till InExchange?
Det har med våra respektive så kallade StyleSheets att göra. Vi har valt en viss
layout på våra fakturabilder, och andra operatörer och affärssystem har valt en
annan. XML-filen är inget som man tittar på, utan de olika programmen visar detta
på det sätt som det valt.

Vi får oftast endast Peppol-ID som fakturaadress från kund, men som
InExchange Web-kund, kan vi inte hitta kund om vi söker med peppol-ID � hur
hittar vi kunden då när vi söker?
Det där är något som vi absolut måste förbättra. Peppol-ID bör självklart gå att
söka på i våra tjänster. Vi har nu med det i utvecklingsplanen.

Vi har ett konto på InExchange �Web Plus), har vi automatiskt ett Peppol-ID då?
Nej, man måste ha vår integrerade tjänst och vara mottagare för att få ett
Peppol-ID.

Vi har fått problem att när vi ska skicka fakturor via InExchange så kan de
stoppas på grund av att felaktig referens eller ingen referens har använts. Då
gäller ju inte den regel som nämnts tidigare, att en faktura ska godkännas
oavsett referens. Hur det kan vara så?
Detta beror med stor säkerhet på att båda parter är kunder till oss. Då skickas inte
fakturorna via Peppols nätverk. Inom vårt nätverk, när både utställare och
mottagare är våra kunder, så bestrids fakturan automatiskt av mottagaren och ni
som utställare kan justera eventuellt felaktiga referenser utan att behöva kreditera
och skicka om fakturan. Hade den skickats via till exempel Peppol går tyvärr inte
detta.

Vi har InExchange via Visma. I webinariet nämndes att originalformatet av
fakturan måste sparas. Finns våra originalfakturor hos InExchange eller hur har
vi möjlighet att komma åt dessa vid behov?
Ja, dessa är tillgängliga via oss om det behovet uppstår.

Vi ska börja fakturera till Finland som har 24% momssats. Kommer inte det att
fungera?
Det är inga problem med fakturor som skickas från Sverige till ett annat land.  Eller



om det är ett finskt bolag som fakturerar ett annat finskt bolag. Fakturering mellan
olika länder brukar också ofta vara momsbefriad.

Vi skickar fakturor via fakturaskrivare från vårt kassasystem. Var hittar jag
information om vilka krav som fakturan måste uppfylla?
Se vår guide om fakturainnehåll
https://inexchange.se/din-kom-ihag-guide-om-fakturainnehall/ .
Vi har även en artikel där vi beskriver detta i vårt hjälpcenter
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/360000907717�Krav-p%C3%A5-fa
kturainneh%C3%A5ll-f%C3%B6r-PEPPOL�BIS�Billing-v3
Även om listan är lång och full med utmaningar för ditt affärssystem kan du
faktiskt vara lugn. Skickar du fakturor med oss, ser vi till att lösa de flesta av
kraven helt automatiskt.

Vi skickar fakturor via InExchange utan OCR. Visma PM skickar då "00" som
OCR-nummer för de hävdar att de måste det. Följden blir att mottagaren betalar
med referens "00". Det gäller kommuner som då borde ha trafik via Peppol.
Borde inte det tolkas som att referens ska vara fakturanummer vid betalning?
Det verkar vara dålig kodning från affärssystemet. OCR är inte ens ett
obligatoriskt fält, så det behövs inte ens skickas. De flesta system, som mottagare
har, skickar med fakturanummer som betalningsreferens. Om det inte kommer
något "OCR" så ni kan till och med lämna det tomt. Kan inte de lösa detta så kan vi
hjälpa er med att ersätta 00 med fakturanummer.

Vi skickar idag fakturor via InExchange som Svefakturor, men det är inga
problem även om mottagaren tar emot i Peppol? Ni sköter konverteringen?
Ja, det stämmer!

Vi är ett kommunalförbund som inte kan bli godkända för F-skatt. Kan vi
fortfarande skicka inom Peppol Bis Billing standard?
Ja, texten “Godkänd för F-skatt” behöver inte finnas på en faktura, men om den
finns behöver det står exakt “Godkänd för F-skatt”.

Vi är ett privat företag som fakturerar regioner och kommuner via InExchange,
men vi anger alltid bara GLN-nummer. Konverteras detta automatiskt till
Peppol-nummer?
Japp, det stämmer!

Vissa leverantörer, med andra operatörer, har problem att skicka e-faktura till
oss. Även om det finns en standard med hur filen ser ut verkar det ändå uppstå
problem mellan exempelvis InExchange och Crediflow. Ibland blir det därför
svårt att veta vad problemet ligger, då avsändaren inte ser några fel hos sig.
Finns det någon lösning för samarbetet mellan operatörerna, så att detta kan ske
lite smidigare?

https://inexchange.se/din-kom-ihag-guide-om-fakturainnehall/
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/360000907717-Krav-p%C3%A5-fakturainneh%C3%A5ll-f%C3%B6r-PEPPOL-BIS-Billing-v3
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/360000907717-Krav-p%C3%A5-fakturainneh%C3%A5ll-f%C3%B6r-PEPPOL-BIS-Billing-v3


I de flesta fall fungerar våra samarbeten mycket bra, och standarderna följs. Det
kan såklart ändå uppstå problem, och vi och våra kollegor i branschen försöker
hela tiden förbättra oss. Kontakta oss gärna med exempel så kan vi titta på detta.

Visst måste väl momssats 81 (omvänd skattskyldighet) hanteras också, den var
inte med i presentationen.
I Sverige känner vi bara till 0,6,12 och 25 som procentsatser. Momskoder finns det
flera olika, med det är bokstäver.  Alla olika kodlistor för just Peppol BIS finns
tillgängliga här: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/

Är det endast fakturor eller kan man även sända hyresavier via
InExchange/Peppol?
Det går absolut att skicka hyresavier via Peppol. Innehåller bara underlaget den
information som behövs går det att konvertera till Peppol BIS Billing. Sedan
föreligger inget krav på att skicka just hyresavier till offentliga mottagare via
Peppol. Egentligen är det bara “påminnelser” om att betala ett i förväg ingått avtal.

Är det möjligt att InExchange kopplar ihop sina kundföretag för e-fakturering
enligt inlämnade leverantörs-kundförhållande mellan dem? Vi har en Excel med
våra leverantörer som ska kopplas till oss för att de ska skicka sina fakturor
elektroniskt helt enkelt.
Vi har matchningstjänster som detta. Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mer.

Är det standard i Peppol BIS 3 att fält för leveransdag/period finns med?
Ja det finns som standardiserat fält, men det är inte obligatoriskt att använda
det. Är ett kommunalt bolag offentlig aktör. Vi ingår ju i LOU.
Omfattas ni av LOU, så omfattas era leverantörer av lagen, om att de måste skicka
e-faktura till er. Då måste man som mottagare finnas i Peppol. Läs mer hos DIGG.
https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura/offentlig-aktor

Är Peppol-ID samma som GLN-nummer?
Om man med GLN-nummer menar elektronisk eller e-fakturaadress, så är det
nästan samma. Det behöver inte vara det. Men ett GLN kan användas som
Peppol-ID.

Är Peppol det bästa sättet att ta emot och skicka fakturor?
Inom offentlig sektor är det absolut det. Men det är inte helt självklart att det är så
för alla branscher.

Hur gör man för att förklara varför momsen ska vara 0%? Vart på fakturan?
De koder som ska användas framgår på länken nedan. Där visas även vart i Peppol
BIS de ska användas.
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/
https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura/offentlig-aktor
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/


Hur gör man om kunden inte kan ge någon referenskod?
Om man som leverantör till exempel vet att de har referenskontroll, eller på annat
sätt kräver kod, så ska man kräva koden av beställaren  Men som leverantör vill
man leverera varor också. Om beställaren inte uppger den koden bör man ta en
dialog med avtalsparten hos kunden, för deras beställningsrutiner är i så fall för
dåliga helt enkelt.

Hur ska en liten leverantör göra för att skicka e-faktura via Peppol?
Det finns på marknaden i dag fler alternativ för att skapa fakturor för Peppol.
InExchange har en lösning där man i ett formulär kan skapa fakturor.

Varför måste fakturan ha ett leveransdatum? Varför räcker det inte med
fakturadatum?
DeliveryDate är inte obligatoriskt, så det ska räcka med det som kallas IssueDate.

I sökfunktionen i InExchange kan man inte ange ett Peppol-ID utan bara GLN
eller organisationsnummer. Varför inte?
Det där är något som vi absolut måste förbättra. Peppol-ID bör självklart gå att
söka på i våra tjänster. Vi har nu med det i utvecklingsplanen.

Ni säger att InExchange håller reda på alla Peppol-ID så att vi kunder inte ska
behöva kolla det. För oss fungerar det inte att bara skicka till danska kunder utan
att först säkerställa att kunden finns – fakturor har gått till fel mottagare! Är det
ett inställningsfel hos oss eller gäller det bara inom Sverige?
När det gäller Danmark skickar vi väldigt sällan via Peppol utan den infrastruktur
som kallas NEMHandel. I dagsläget sker tyvärr ingen automatisk import av
parterna i NEMhandel. Det är dessvärre därför som detta förfarande behövs.

Om man har ett utländskt VAT-nummer för leveranser som går från ett annat
EU-land utan moms, är det några problem?
Nej egentligen inte, men det kräver att vissa regler och fält är upp- och ifyllda på
rätt sätt.

Varför inte 0% moms?
Man får använda 0%, men då måste man deklarera detta på rätt sätt.

Varför kan man inte skicka en faktura med olika momssatser? Vi fick vår faktura
stoppad.
Det går utmärkt att skicka fakturor med flera momssatser. Vad som är krav är dock
att alla olika momssatser måste vara specificerade. Både på varje rad och på
fakturanivå. Utan att ha sett felmeddelandet är det svårt att svara på exakt vad
som gått fel.



Varför måste man ange VAT-nummer till svensk mottagare? Ni visade
SE55612356701 i webinariet.
Det som menades i webinariet var att om man anger ett svenskt VAT-nummer på
en svensk part så måste det vara i detta formatet. Alltså SE följt av 12 siffror.

Varför väljer en leverantör att skicka pappersformat?
Det kan beror på flera saker. Ibland beror det på slarv eller tankspriddhet och
ibland beror det på att underlaget i fakturan helt enkelt inte går att konvertera till
Peppol BIS Billing-format. Det kan även vara så att leverantören inte omfattas av
lagen.

Vi som använder InExchange idag, har vi ett Peppol-ID?
Om ni är mottagare och valt att publicera er i Peppol, så har ni ett Peppol-ID. Som
generell regel för svenska bolag är det då 0007� följt av ert organisationsnummer,
utan bindestreck. Vi ska göra det enklare för mottagare att se sitt Peppol-ID på vår
web.

Är Peppol här för att stanna? Eller kommer det ersättas av en ny teknik inom
några år?
Det är vår förhoppning och övertygelse att Peppol kommer att leva länge.
Fördelarna är bra många fler än nackdelarna.


