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GTIN FÖR BYGGPRODUKTER INFÖRS 2022-07-01 
 

 
Vi, rikstäckande byggentreprenörer tillsammans med bransch-
organisationerna inom bygghandel, byggmaterialtillverkare och 
samhällsbyggnad, ställer krav på att GTIN*, som gemensam 
identifierare av byggprodukter, ska vara infört vid halvårsskiftet 2022.    
 
Med beslutet möjliggör vi både spårbarhet i byggprocessen och att 
unika data kan kopplas till varje produkt i det digitala informations-
flödet. 

 
För att lyckas med införandet av GTIN är det viktigt att branschens alla 
aktörer hjälps åt, tar initiativ och arbetar aktivt för att: 
 

- GTIN ska kunna användas operativt i affärsrelationer och interna 
processer  

- producenter och leverantörer alltid har GTIN på sina byggprodukter 
och följer dess regelverk, samt kopplar artikelinformation och data 
till detta.  

- bedömnings- och certifieringsföretagen och andra databasägare för 
produktinformation, har GTIN som en obligatorisk, kvalitetssäkrad 
information och identifierare 

- affärs- och IT-system kan hantera och förmedla GTIN 
 
 
Bakgrund 
 
Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, 
JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM 
Alliance) ett branschgemensamt principbeslut om att använda GTIN, Global 
Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. 
 
Drygt tre år efter principbeslutet kan vi konstatera att det fortfarande inte 
går att få spårbarhet i värdekedjan, på grund av att GTIN inte används i 
tillräckligt hög omfattning. Det är nu dags för alla aktörer att gemensamt ta 
sitt ansvar för spårbarhet i byggbranschen och för en effektivare, smartare 
byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. 
  
Mer information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och 
skapar unika nummer, regelverk etc. finner du på https://gs1.se/din-
bransch/bygg/.  
 
* GTIN (Global Trade Item Number) är ett standardiserat globalt unikt 
   nummer som skapas av respektive företag och tilldelas varje unik produkt.   
   GTIN möjliggör märkning med en unik streckkod som fungerar för identi-   
   fikation av produkten och som kan användas för till exempel logistik och i  
   förvaltning.         
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