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DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER FRÅGOR SOM KAN KOMMA UPP MED ANLEDNING AV KRAVET ATT GTIN SKA FINNAS 
PÅ ALLA PRODUKTER FR.O.M. 2022-07-01. GTIN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SÖKBARHET, 
SPÅRBARHET OCH EN DIGITAL FÖRMEDLING AV UNIKA DATA SOM KAN KOPPLAS TILL PRODUKTEN. DOKUMENTET 
KOMMER ATT UPPDATERAS EFTERHAND SOM NYA FRÅGOR HANTERAS. 

 

Information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och skapar unika nummer, regelverk etc. finner du på 
https://gs1.se/din-bransch/bygg/.  
 
Använd frågeformuläret som du når via länken Frågeformulär GTIN-regler för att ställa dina frågor! 
 

 
 
GTIN-gruppen består av följande medlemmar 

 
Kontaktperson Företag/Organisation  

Lennart Skog NCC  

Håkan Alkmar Peab  

Joakim Suhr Skanska  

Erica Ekelund Veidekke  

Magnus Hallberg JM  

Robert Af Wetterstedt BIM Alliance  

Monica Björk Byggmaterialhandlarna  

Anna Ryberg Ågren Byggmaterialindustrierna  

David Almroth GS1  

  

https://gs1.se/din-bransch/bygg/
https://gs1.se/din-bransch/bygg/frageformular-gtin-regler-for-byggbranschen/
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Fråga Svar 

Varför ska jag ha GTIN på mina produkter? 
 
 

Bl.a. för att säkert identifiera exakt vilken produkt det är och 
skapa spårbarhet genom värdekedjan. Eftersom GTIN sätts på 
en produkt vid tillverkningen och det finns ett regelverk för när 
en produkt ska ha ett nytt GTIN, går det att identifiera 
produkten i värdekedjan och under hela livscykeln. Mer 
information finns här:  Varför GTIN på byggprodukter? 
 

Varför är det så bråttom? Det är ju bara sju månader kvar! Beslutet om att använda GTIN som identifierare i 

byggbranschen togs i april 2018. Drygt tre år efter beslutet 
kan vi konstatera att det fortfarande inte går att få 
spårbarhet i värdekedjan, på grund av att GTIN inte 
används i tillräckligt hög omfattning.  
 
Vi vill kunna använda GTIN bl.a. för att söka information i t.ex. 
olika databaser. För att kunna göra det effektivt, behöver det 
finnas ett unikt artikelnummer på produkten.  
 

Betyder detta att ni kräver att all produktinformation ska vara 
kopplad till ett GTIN redan från 1 juli 2022? 
 

Kravet är att ni ska ha GTIN som artikelnummer på era 
produkter och kunna förmedla GTIN-numret digitalt från 1 juli. 
Produktinformation och -data ska kunna kopplas till detta 
GTIN.  
 
Befintlig artikelinformation, som sänts utan GTIN, behöver 
skickas om med GTIN ifyllt.  
 

Måste vi införa data templates kopplat till GTIN för våra 
produkter innan halvårsskiftet? 
 

Nej, det är GTIN på produkten som ska införas. Dock behöver 
all dokumentation till produkten, som t.ex. eBVD, iBVD, SDB 
etc. ha motsvarande GTIN för att kunna kopplas till produkten. 
 
Befintlig artikelinformation, som sänts utan GTIN, behöver 
skickas om med GTIN ifyllt.  
 
Diskussionen kring Data Templates hanteras och processas i 
andra forum. En förutsättning för DT är dock alltid att 

https://gs1.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/one-pager-gtin-2021-06-15.pdf
https://gs1.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/principbeslut-gtin-20180412.pdf
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produkterna kan identifieras och spåras med dess GTIN. Man 
får då också möjlighet att ta del av produktinformation och 
produktdata som är kopplad till produkten. 
 

Vi kommer inte att hinna ha GTIN på våra produkter till 1 juli 
2022. Vem ska vi prata med om detta? 

Levererar ni till Byggmaterialhandeln idag har ni redan GTIN 
på era produkter eftersom det är ett krav sedan många år. 
 
I första hand kan ni ta kontakt med er(a) kund(er) för att 
redogöra för orsaken till att ni inte anser er hinna bli klara i tid. 
Ni behöver då också ha gjort en handlings- och tidplan som 
visar hur och när kravet kommer att vara uppfyllt.  
 

Vad händer om jag av någon anledning inte har GTIN som 
artikelnummer på mina produkter, blir jag diskvalificerad och 
utestängd från marknaden då? 
 
 

Eftersom det är ett branschkrav att GTIN ska finnas som 
artikelnummer, kommer detta att finnas med som ett av många 
andra krav i förfrågningsunderlag och i de avtal som tecknas.  
 
Det är en förhandlingsfråga och konsekvensanalys, som avgör 
om man väljer en annan leverantör i det enskilda fallet. Att inte 
kunna använda GTIN för att söka och identifiera produkter i 
olika databaser, kan medföra stora kostnader i flera led i 
värdekedjan, som givetvis måste tas i beaktande. 
 
Har man inte GTIN kan konsekvensen också bli att man har 
svårt att få sina produkter att synas i marknaden. 
 

Kan vi inte använda våra egna artikelnummer eller 
tillverkarens artikelnummer längre?  

Ni kan använda vilka artikelnummer som helst internt eller 
mot kunder som inte kräver GTIN, men ett GTIN ska alltid 
finnas på produkten.  
 
GTIN kan givetvis också användas internt och inte minst om 
era underleverantörer också sätter GTIN på sina produkter som 
ni köper in, så kan ni uppnå ännu mer effektivisering i er del av 
varukedjan.  I de flesta fall kan GTIN dock ersätta andra 
artikelnummer och användas internt. 
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Vi levererar El- och/eller VVS-produkter som har RSK- eller E-
nummer. Måste vi ändå ha GTIN på produkterna? 

Ja, GTIN ska alltid finnas. GTIN är inte obligatorisk i RSK o E-
registren men många av produkterna har GTIN.  
 

Vad kostar det att skaffa GTIN? Vårt företag är inte så stort och 
vi har inte utrymme för stora ökade kostnader? 

Den årliga abonnemangsavgiftens storlek beror på företagets 
omsättning: Ett företag som omsätter 3 mkr betalar idag (2021) 
1.490 SEK per år. Sedan stiger avgiften till som mest 29.100:- 
för ett företag som omsätter över 10 miljarder SEK . Mer 
information om abonnemangsavgifter finns på Bli kund » GS1 
Sweden 
 

Vi tillverkar produkter som är projektunika, konfektionerade 
fönster, dörrar och även andra snickerier. Måste det finnas 
GTIN på dessa också och hur gör vi då? 

Ja, även projektspecifika produkter som t.ex. fönster, dörrar, 
betongelement etc. behöver ha ett GTIN som man kan koppla 
produktinformation och produktdata till. 
 
Det kommer att finnas en vägledning för hur man skapar ett 
unikt GTIN för dessa, som beräknas vara klar under första 
halvåret 2022.  
 
Denna baseras på en vägledare som tagits fram av 
byggbranschen i Norge och som nu anpassas till den svenska 
byggbranschen. Där anges att projektunika artiklar ska tilldelas 
ett nytt GTIN för varje projektunik konfiguration, vilket ju är i 
enlighet med en av huvudreglerna i regelverket för GTIN. 
 

Hur vet jag när jag behöver jag byta GTIN på en produkt? GS1 Användargrupp Bygg har fastställt ett regelverk för när ett 
nytt GTIN behöver sättas på en produkt – GTIN Management 
Rules, Construction. Detta regelverk är en anpassat för att 
GTIN ska kunna användas i byggbranschen. Mer information 
finns här: GTIN-regler för Byggbranschen - PRELIMINÄR 

 
Om jag har GTIN på mina produkter som säljs på den svenska 
marknaden, kan jag då använda samma GTIN om jag vill sälja 
produkterna utomlands? 

GS1 GTIN är en standardiserad globalt unik artikel-
identifierare som fungerar på samma sätt i hela världen inom 
flera branscher såsom dagligvaror, hälso- och sjukvård m fl. 
Den har dock inte använts som vedertagen global standard i 
hela byggsektorn tidigare. 
 

https://gs1.se/guider/bli-kund/
https://gs1.se/guider/bli-kund/
https://gs1.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/gtin-regler-byggprodukter-utkast.pdf
https://gs1.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/gtin-regler-byggprodukter-utkast.pdf
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Därför behövdes det en anpassning av regelverket för GTIN till 
byggsektorn, vilket vi i Sverige har tagit fram ett förslag för. Det 
pågår nu en process inom GS1 för att det ska bli en global 
standard. Förhoppningen är att detta ska vara klart under 
första halvåret 2022. Detta kommer också att innebära att 
utländska leverantörer kan använda GTIN som artikelnummer 
i Sverige med samma regelverk och möjlighet till spårbarhet. 
 

Hur förhåller sig GTIN till t.ex. BEAst meddelandestandarder – 
är det ett motsatsförhållande? 

Nej – det är inget motsatsförhållande mellan BEAst och GTIN. 
Tvärtom – i BEAst meddelandestandarder finns GTIN med 
som en artikelidentifierare av flera andra, sedan många år 
tillbaka. Det branschen har bestämt är att GTIN ska vara 
obligatorisk som artikelidentifierare, men att andra 
artikelnummer kan finnas som komplement om det behövs. 
 

Varför är Fastighetsägarna och Byggherrarna inte med som 
kravställare? 

Dessa organisationer är medlemmar i BIM Alliance och står 
därigenom indirekt bakom GTIN-kravet, även om man inte 
officiellt har undertecknat kravdokumentet. Även Rör- och El-
grossisterna är i grunden positiva till GTIN-kravet men har 
också de avstått från ett officiellt ställningstagande. 
 

Är det bara bas-artikelnumret som vi måste sätta ett GTIN på 
eller måste vi även sätta olika GTIN på varje 
förpackningsstorlek med denna artikel?  

Om ni levererar produkter till byggmaterialhandeln är det ett 
krav att det finns unika GTIN på alla förpackningsstorlekar  
som ni kommunicerar och säljer till era kunder.  
 
Detta behövs bl.a. för att artikelinformationen är olika för varje 
förpackningsstorlek och att vi därmed får rätt information vid 
sökning i databaser o.dyl. 
 
För att kunna effektivisera hela informations- och varuflödet i 
hela den cirkulära kedjan (inkl. ert eget flöde!), behöver alla 
hanterade förpackningsnivåer och storlekar ha sitt eget GTIN. 
Ju förr detta finns, ju snabbare kan vi tillsammans börja ta hem 
alla möjliga effektivitetsvinster.  
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Vi är ju ett litet företag med små resurser och inga fina 
datasystem, så vad är det minsta möjliga vi behöver göra för att 
uppfylla detta krav? 
 

Det ni behöver göra är att köpa ett unikt företagsprefix och en 
nummerserie från GS1 att använda som GTIN-artikelnummer 
på era produkter. Detta GTIN-artikelnummer ska sedan finnas 
med i all dokumentation som ska kopplas till de olika 
produkterna. T.ex. i kataloger, prislistor, fakturor, följesedlar 
etc. Vilka krav som köparen har på information framgår av de 
avtal – projekt- eller ramavtal – som ni tecknar. 
 
När det gäller meddelandestandarder som används vid digital 
kommunikation, t.ex. BEAst olika meddelanden för 
affärstransaktioner, har samtliga GTIN som en 
artikelidentifierare. Där finns också fält för leverantörens 
artikelnummer och tillverkarens artikelnummer m.fl. men 
kravet är att GTIN-artikelnummer alltid ska finnas med. 
 

Vad gäller för bedömnings- och certifieringsföretagen?  Vi ställer krav på att de olika företagen och databaserna 
möjliggör att GTIN kan användas för att identifiera och spåra 
produkter. En förutsättning för detta är att det är enkelt att läsa 
in och registrera nya produkter och att komplettera/uppdatera 
befintliga produkter i databasen som inte har GTIN. 
 
Förutsättningen för en mer digital hantering är att GTIN finns 
på alla produkter. 
 

 


