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Förord 
 
 

Handledning för apoteksförpackningar är tänkt att ge hjälp och stöd vid utformningen av nya förpackningar. 
Handledningen behandlar de flesta aspekter som rätt artikeluppgifter, modulsystemet, märkning, förpackning 
och pallar samt hur förpackningarna kan bidra till ett hållbart och effektivt varuflöde. 
 
Handledningen består två delar: 

 Förpackningsguiden för handelsvaror till apotek 

 Hållbara förpackningar  
 
Detta får du i varje del: 
Förpackningsguiden för handelsvaror till apotek: 
Du får hjälp och stöd vid utformningen av nya förpackningar 
 
Hållbara förpackningar 

Du får en beskrivning av de vanligaste förpackningsfelen och hur dessa kan undvikas, även vad företag bör 
tänka på när de tar fram nya förpackningar som ska kunna hanteras i automatiserade flöden. 
 
 
Läs också: 
Rätt identifiering och märkning: 
Där får du hjälp med hur du identifierar och märker dina förpackningar som hanteras genom hela supply 

chain genom att använda GS1:s standarder. 
 
Handledningen är producerad i nära samarbete mellan dagligvaruhandelns och apoteksmarknadens 
representanter, såväl leverantörer, distributörer som apotekskedjorna i Sverige. Arbetet är gjort tillsammans 
med GS1 Sweden. 
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1 Inledning 

Bred helhetssyn och konsumenten i fokus 

Handledning till Apoteksvaror 2016 belyser generellt flödet av varor från producent till konsument, 
informationen om detta flöde och de förpackningstyper som systemet bygger på: 

• Konsumentförpackning 

• Apoteksförpackning/Ytterförpackning 

• Transportförpackning 

• Pall 

En central faktor vid utveckling av nya förpackningar och vid översyn av befintliga är att ha en bred 
helhetssyn. 

Kunden måste hela tiden stå i fokus. Kunden är detsamma som nästa länk i logistikkedjan och sista 

länken i kedjan är konsumenten. Samtidigt måste alla krav och önskemål från producent fram till 
slutkonsument beaktas och vägas in i de beslut som fattas. 

Förpackningen ska vara rationell och effektiv att transportera och hantera, den ska vara informativ 
och säljande i apotek/butik och den ska vara funktionell för konsumenten. Förpackningen ska 
skydda och bevara produkten från producent till konsument. För vissa varor kan den även bidra till 
att förlänga hållbarheten. Förpackningen är också ett viktigt hanteringshjälpmedel, som ska fungera 
på lastpallar, rullcontainrar, dolly och i butikshyllor. 

 

 

Figurtext: Förpackningens funktion som produktskydd och hanteringshjälpmedel från varuproducent 
till Apotek/butik och konsument. Se Del II hållbara förpackningar. 

 

1.1 Vägledande riktlinjer 

För varu- och informationsflödet finns standarder utgivna av bland andra ISO, International 
Standardisation Organisation, SIS, Swedish Standards Institute (www.sis.se). 

En basmodul 600x400 mm har utarbetats av SIS i samarbete med dagligvarubranschen. Denna 
modul ska vara vägledande vid utformning av alla slags förpackningar. Den kommer då att passa på 
lastpallen oavsett om den har måtten 800x1200 mm eller 1000x1200mm. Den senare förekommer i 

vissa europeiska länder. 

Apoteksbacken som används av både öppenvårdsapotek som sjukhusapotek är inte anpassad till 
basmodulmåtten ovan vilket innebär att den inte är lika effektiv som backar anpassade till 
basmodulen.  

Vid utveckling av nya förpackningar finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till. Bland de viktigaste 
är att storleksmässigt stämma av de olika förpackningstyperna. Konsumentförpackningen bör 
utformas så att ytterförpackning och pall genererar en god fyllnadsgrad för att minimera 

miljöpåverkan, minska kross och hanteringsproblem i hela värdekedjan. 

För att informationsflödet ska fungera finns ett regelverk från GS1 (www.gs1.se). GS1-
artikelnummer (GTIN – Global Trade Item Number) och streckkod ska finnas på 
konsumentförpackningar och ytterförpackningar. Helpallar (expopallar) och i förekommande fall 
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Transportförpackningar ska vara märkta med GTIN för toppnivån respektive GTIN för den 
mellannivå som tillhör Transportförpackningen, se kapitel 2. Artikelinformation. 

Leveransenheter (Pallar och vissa fall transportförpackningar) ska märkas med GS1 Logistic Label 
(Logistiketikett). Den innehåller till exempel information om antal ytterförpackningar och deras 

GTIN. Med scanneravläsning och/ eller överföring av meddelande via EDI kan olika funktioner, 
exempelvis ankomstkontroll, i varu- och informationsflödet effektiviseras. 

Den beställningsbara nivån ska vara märkt med GS1 logistic label. Dvs oavsett om köparen beställer 
10 ytterförpackningar eller en hel pall med varor ska logistiketikett finnas på godset. 

Vidare finns branschöverenskommelser och rekommendationer för exempelvis artikelinformation, 
(www.gs1.se) och för pallhöjd. 

1.1.1 Undantag 

Vid speciella förutsättningar kan undantag från standard, branschöverenskommelser eller liknande 

vara motiverade. Ett exempel kan vara om besparingen eller effektivitetsvinsten i ett led överstiger 
motsvarande negativa effekter i andra led. Överenskommelser kan då träffas mellan berörda parter. 
Undantag förhandlas mellan köpare och säljare. Vanligtvis gäller det vikt och mått. 

1.1.2 Avgränsningar 

Handledning för apoteksvaror behandlar olika förpackningar som en helhet där 
konsumentförpackningen är en del i denna helhet från producent till apotekshyllan och 
utgångskassan i apotek/butik. Den behandlar förpackningens funktion, men inte dess 
miljöbelastning. Handledningen behandlar inte konsumentförpackningen ur ett strikt 
konsumentperspektiv såsom förvaring och hanterbarhet i hemmet. 

1.2 Tänk på… 

I varu- och informationsflödet ingår många led och i varje led finns aktörer, som har krav på 
förpackningen. Kraven varierar beroende på produkt och vilket led i kedjan det gäller. Tänk på att 

du som producent måste tillgodose samtliga aktörers krav i logistikkedjan och inte bara 
slutkonsumenten i apotek/butik. Detta för att hanteringen skall bli så effektiv som möjligt utan 
slöseri i form av tid och trasiga förpackningar. Effektivitet i hanteringen ger också lägre kostnader 

 

Aktörernas krav kan se ut enligt nedan. 

1.2.1 Leverantören 

Konsument- och ytterförpackningar ska vara lätta att fylla och 
försluta. Förpackningar ska vara så hållbara att de kan hanteras 
fysiskt i lager och transportmiljö. Förpackningarna ska vara 

anpassade till att bära sin egen vikt och i största möjliga mån 
klara dubbelstapling av pall. Förpackningarna skall vara 
försedda med märkning enligt GS1 standard. Pallhanteringen 
sker mellan leverantören och distributören. Leveranser av pallar 

mellan leverantör och apotek är sällsynta.  

Vid lansering av ny produkt kan det innebära en stor volym och 
leverans sker med pall till distributören. Om det avser påfyllnad av lagret hos distributör kan det ske 

med leveranser av lavpallar. 

1.2.2 Transport 

Pallöverhäng kan orsaka godsskador och skall därför 
undvikas. Se modulsystem. Tydlig märkning på pallarna, 
enligt gällande regelverk (GS1 standard) och eventuell 
Transportetikett. Två pallar, med pallhöjden högst 1250 mm 
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inklusive lastpall, på varandra ger bäst fyllnadsgrad och därmed lägre transportkostnader.  

1.2.3 Distributionscentralen 

Ytterförpackning och pall ska vara lätta att identifiera både i 
klartext och med märkning enligt GS1 standard. Streckkoden 

ska vara tryckt med tydliga kontraster för att kunna avläsas 
med scanner. Olika förpackningstyper, även apoteksback, ska 
kunna blandas i en rullcontainer eller på en lastpall, utan att 
godsskador uppstår. Ytterförpackningarna ska vara 
modulanpassade för att ge bästa fyllnadsgrad i rullcontainern 
eller på lastpallen och underlätta logistikhanteringen. Tänk på 

att om möjligt utforma ytterförpackning för att underlätta ergonomiskt plockarbete. Maxvikten 15 
kg gäller för ytterförpackning som hanteras manuellt. Undantag kan förhandlas mellan köpare och 
säljare.  

1.2.4 Apotek/butiken 

Apotek tar vanligtvis inte emot pallar pga brist på utrymme i 
butiken att hantera dessa.  

Ytterförpackningen ska vara märkt så det är lätt att identifiera 
innehållet. Streckkoden på såväl ytterförpackning som 
konsumentförpackning ska vara så tydlig att den kan läsas med 
scanner. Ytterförpackningen ska vara lätt att öppna och 
exponera i butikshyllan (shelf ready).  

Att säljande information på konsumentförpackningen ska vara 
väl synlig, även när förpackningen står på en bricka i hyllan. Antalet konsumentförpackningar i en 

ytterförpackning bör anpassas så att fyllnadsgraden optimeras samtidigt som butiksomsättningen 
för artikeln blir tillräckligt snabb. 

Mellan 50 – 60% av transaktionsvolymen till apoteken består av handelsvaror. 

1.2.5 Konsumenten 

Informationen på förpackningen skall vara lättläst. 
Konsumentförpackningen ska vara lätt att öppna och att använda. 

Konsumentförpackningen bör om möjligt vara återförslutningsbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Handledning förpackningar för apoteksvaror till apotek och butik 2016 

Version 1.0, April 2016 © 2016 GS1 Sweden  Sida 9 av 40 

1.3 Processkarta varuflöde 

Processkartan beskriver översiktligt varuflödet mellan olika parter för handelsvaror och läkemedel. 
De krav parterna kan ha sinsemellan regleras i avtal och överenskommelser, där volym och 

varornas beskaffenhet styr hur varuflödet utformas. 

Tillverkaren kan skicka sina varor i olika förpackningsstorlekar beroende på mottagarens förmåga 
att ta emot dessa, dvs vilken är den beställningsbara nivån i artikelhierarkin som mottagaren har 
beställt. Tillverkaren kan både skicka direkt till apotek men oftast i lägre volymer än de till 
distributörer och dagligvaruhandel. Vid större volymer kan de skicka pall men då oftast till parter 
såsom distributörer och dagligvaruhandeln, som har utrustning och plats att hantera varorna. 

Distributören har ofta avtal med tillverkaren att lagerhålla och skicka varor till dagligvaruhandel och 
apotek. De plockar ihop varor från större partier och skickar dessa i sk apoteksbackar och ibland 
hela ytterförpackningar till Apotek eller till detaljhandeln i ytterförpackningar eller plockat ihop varor 
i en transportförpackning. I vissa fall kan distributören också ha en grossistroll dvs de köper in vissa 
varor för att sälja dessa till sina kunder dvs apotek eller detaljhandel. 

 

1.4 Förpackningen som informationsbärare 

För varje led i varuflödet har förpackningen en viktig roll som informationsbärare. 
Konsumentförpackning, ytterförpackning och pall är alla informationsbärare. Andra benämningar är 
primär-, sekundär- och tertiärförpackning(se ordlista). Informationen förekommer dels i form av 
artikelnummer och streckkod, enligt GS1s regelverk, dels i form av klartext. Streckkodsmärkningen 
är en av förutsättningarna för att, internt och mellan olika aktörer, effektivisera verksamheten. 

GTIN och streckkod på ytterförpackningar och pallar är ett medel för logistisk effektivitet i hela 

distributionskedjan. Det är ett sätt att till exempel underlätta ankomstkontroll och att säkerställa att 
rätt pallar sätts in i och tas ut ur lagret. Den ser till 

att rätt ytterförpackningar plockas från pallen och rätt mängd/vikt faktureras. Samt säkerställer 
spårbarhet i form av bäst före datum, utgångsdatum, batchnummer och ev serienummer så att 
återkallelser kan göras från butik vid exempelvis produktlarm. 

På konsumentförpackningen kan det finnas innehållsdeklaration, anvisningar för användare, bäst 
före-datum, utgångsdatum, batchnummer och uppgift om vem konsumenten ska kontakta för mer 

information om varan. Konsumentförpackningen ska vara märkt enligt gällande regelverk och 
försedd med streckkod.  
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Streckkodens läsbarhet och placering på konsument- och ytterförpackningar samt på pallar är 
viktig. Trycket måste vara av sådan kvalitet att streckkoden kan avläsas med scanner även efter det 
att förpackningen och pallen har hanterats genom hela distributionskedjan. 

Den information som finns på förpackningen kan förutom att användas för identifikation även 

användas för spårbarhet och ursprungsmärkning. 

En pusselbit i ett effektivt varu- och informationsflöde är att det för en förpackning finns 
artikelinformation (läs mer i kapitel 2, Artikelinformation). 

  

Figurtext: Streckkoders läsbarhet och placering är viktig. 
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2 Artikelinformation 

 

 

2.1 Vad har artikelinformation med förpackningen att göra? 

Informationsutbytet inom dagligvaruhandeln och numer också av apotekbranschen är ständigt 
pågående och intensivt. Mellan apotek och leverantörer sker informationsutbytet allt oftare 

elektroniskt. Order, leveransavisering och fakturor är exempel på affärstransaktioner som i växande 
omfattning sänds elektroniskt. För att ett elektroniskt informationsflöde ska fungera effektivt, är det 
viktigt att parterna har gemensamma och korrekta grunddata som bas. 

När man tar fram en ny artikel och en ny förpackning, eller ändrar i en befintlig, är det viktigt att 
köparen får information om artiklars, förpackningars och pallars beskaffenhet. Det är en 
förutsättning för att beställningar och leveranser ska bli rätt, men också för planering av 
transporter, lagerhantering samt hyllutrymme i apotek/butik. Kort sagt är det en förutsättning för 

ett effektivt varu- och informationsflöde. 

2.2 Hur går det till? 

Dagligvaruleverantörerna i Sverige har sedan länge skickat artikelinformation (tidigare VCD) till 
handelsföretagen, numera också till apotekskedjorna, för att säkerställa korrekt logistisk grunddata 
för produkter. Det är en förutsättning för att leverantörens produkter ska kunna säljas genom 

butikerna och apoteken. Även leverantörer till apoteken skickar artikelinformation. För att 
hanteringen av produktformation ska ingå i det digitala informationsflödet, har bl a GS1 Sweden 
utvecklat en rad tjänster för kontroll av digital produktinformation. Validoo hjälper den digitala 
produktinformationen och bilder, hela vägen i värdekedjan fram till konsument. Rätt information 

betyder ökad trygghet och bättre affärer. I Validoo kontrolleras informationen innan den skickas till 
handelsföretagen, både maskinellt och manuellt. Manuella kontroller på den digitala informationen 

säkrar att konsument- och ytterförpackningen överensstämmer med den digitala 
artikelinformationen. I Validoo kvalitetssäkras också bilder kopplade till artikelinformationen, Validoo 
utför även fotoproduktion och övrig bildhantering. Kontrollerna sker enligt GS1s globalt 
standardiserade mätregler och standarder. 

Läs mer om tjänsterna på www.validoo.se 

GTIN (Global Trade Item Number), förpackningens längd, bredd, höjd, vikt, antal 
konsumentförpackningar i en ytterförpackning och antal ytterförpackningar på en pall är några av 

de uppgifter som ska lämnas.  
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Artikelinformation skickas enklast via en systemleverantör. Det finns ett antal sådana på 
marknaden. Deras lösningar innebär oftast att man enkelt fyller i sina uppgifter på en hemsida för 
att sedan skicka informationen via Validoo till sina köpare/mottagare.  

 

Validoo hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända Fram till konsumenten. Rätt 
information betyder ökad trygghet och bättre affärer för alla i värdekedjan 
 

På www.gs1.se och www.validoo.se kan du läsa mer om artikelinformation och Validoo  
Det finns regler för hur olika förpackningar ska mätas. På www.gs1.se/ förpackningsdatabas kan du 
läsa mer. 

 

2.3 Använd rätt nivå i artikelhierarkin 

Artiklar har vanligen tre eller fyra nivåer. Ytterförpackningen är beställningsbar nivå. Pallen ska märkas med 
GTIN för den nivå i artikelhierarkin som köparen använder för att matcha mot följesedeln eller 
leveransavisering. Om transportförpackningen är en beställningsbar enhet så ska transportförpackningens 
GTIN samt antalet transportförpackningar anges i logistiketiketten.  
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Figurtext: Markerade nivåer i båda exemplen är den beställningsbara nivån och är den som ska 
användas i märkning och följesedel. 

 

Figurtext: Exempel på identifiering i en förpackningshierarki 
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2.4 Sammanfattning 

 Regelverket kring utformning och validering av artikelinformation bygger på en global 
standard. 

 Minimera all manuell hantering av artikelinformation och utnyttja de systemlösningar som 
finns på marknaden, 

 Dålig och felaktig datakvalitet drabbar alla led i Supply Chain och skapar stora 
merkostnader. 
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3 Konsumentförpackningar 

 

 

 

Figur: Det finns många varianter på konsumentförpackningar för apoteksbranschen. 

 

Konsumentförpackningen ska göra varan säljande genom tilltalande design samt skydda och bevara 
produkten. 

Andra faktorer att ta hänsyn till när man utformar en konsumentförpackning är produktinformation, 
storlek på förpackningen samt att den är lätt att öppna och i möjligaste mån återförsluta. 

3.1 Hållbar märkning och exponering 

3.1.1 Märkning: 

Märkningen på ”konsumentförpackningen” ska hänsyn tas till lagar och förordningar samt omfatta 
streckkod, framtagen enligt GS1 standard och klartextinformation, till exempel innehållsdeklaration. 
Läs mera i ”Rätt märkning” på www.gs1.se Om förpackningen innehåller en hälso- eller miljöfarlig 

vara, krävs därtill särskild märkning. All märkning måste kunna läsas under förpackningens hela 
livslängd 

Står förpackningen på en bricka, måste märkningen vara väl synlig ovanför brickans kant. 

3.1.2 Anpassning till butiksexponering: 

Storleken på förpackningen bör anpassas till hyllplatsens utrymme för den aktuella produktgruppen. 

Konsumentförpackningens bottenyta och höjd kan anpassas till apotekens inredning och 

hyllutrymmet i apotek/butik, för den aktuella produktgruppen. Utforma konsument- och 
ytterförpackning så att de kan exponeras som en enhet. Konsumentförpackningen ska också kunna 
exponeras separat. Konsumentförpackningar som ska exponeras hängande (spjutas), ska ha väl 
genomstansade och hållbara spjuthål (Euro-hål). 

Förpackningen ska vara lätt för konsumenten att plocka ur hyllan. Överemballera inte produkten. 

3.1.3 Förpackning i kontakt med livsmedel: 

Grunden är alltid att förpackningen ska uppfylla gällande lagstiftning.Då förpackningsmaterialet är i 
direkt kontakt med livsmedel, ska ett certifikat tas fram som intygar att materialet är godkänt för 
livsmedel, t ex Normpack Certifikat. Läs mer i ”Guide till säkra livsmedelsförpackningar” framtagen 
av Livsmedelsföretagen och Normpack. 
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Figurtext: Apotekshylla med exponerade konsumentförpackningar 

 

3.2 Sammanfattning 

 Konsumentförpackningen ska göra varan säljande genom tilltalande design, samt skydda och 
bevara produkten. 

 Förpackningen ska förses med produktinformation, ta hänsyn till storleken på förpackningen samt 
att den ska vara lätt att öppna och i möjligaste mån går att återförsluta. God fyllnadsgrad 
minimererar kross i hela värdekedjan. 

 Konsumentförpackningens yttermått är viktiga. De ska tillsammans med ytterförpackningen 

anpassas till modulsystemet, se kapitel 6, Modulsystem. Hänsyn ska tas till materialtjockleken i 
ytterförpackningen samt att god fyllnadsgrad skapas. 

 Märkningen på konsumentförpackningen ska omfatta streckkod framtagen enligt GS1 standard 
och klartextinformation, t ex innehållsdeklaration, enligt gällande lagstiftning. Läs mer i ”Rätt 
märkning”, www.gs1.se. Om förpackningen innehåller en hälso- eller miljöfarlig produkt krävs 
särskild märkning. Se gällande lagar och förordningar. 

 Streckkodsmärkningen och övrig märkning måste kunna läsas under lika lång tid som bäst före-

märkningen anger. 

 Utforma konsument- och ytterförpackning så att de kan exponeras som en enhet. Men 
konsumentförpackningen ska också kunna exponeras separat. 

 Konsumentförpackningar som ska exponeras hängande (spjutas), ska ha väl genomstansade och 
hållbara spjuthål (Euro-hål). 

 Överemballera inte produkten. 

 Då förpackningsmaterialet är i direkt kontakt med livsmedel, ska ett certifikat tas fram som 

intygar att materialet är godkänt för livsmedel. T ex Normpack Certifikat. Läs mer i ”Guide till 

säkra livsmedelsförpackningar” framtagen av Livsmedelsföretagen och Normpack. 
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4 Ytterförpackningar 

 

 

Figurtext: Ytterförpackningen ska skydda konsumentenheten, se Del II Hållbara förpackningar 

 

I många fall är ytterförpackningen lika med en beställningsbar enhet.  

Ytterförpackningens viktigaste uppgift är att skydda och hålla samman konsumentförpackningarna 

tills de står i apoteks/butikshyllan. 

Ytterförpackningen ska anpassas så att den enkelt kan identifieras, hanteras, lagras, lastas och 
lossas under sin väg från producent till apotek/butik. Där ska den vara lättöppnad och enkel att 
efterhantera samt dessutom återvinningsbar.  

Den pall som kommer från varuproducenten splittras vanligtvis i distributionscentralen. Där sker då 
en samlastning med varor från andra producenter. Varorna samlastas i till exempel i plastbackar, 
rullcontainrar eller på lastpallar, dollys. 

4.1 Säljfärdiga förpackningar 

Säljfärdiga förpackningar (SRP) är ett begrepp som används för att beskriva en ytterförpackning 
med flera konsumentförpackningar som är färdig att ställa i butikshyllan. Syftet är att minska 
hanteringen av produkten mellan produktion och butikshyllan eller exponeringen vid butikshyllans 
gavel. En SRP-förpackning som står i hylla, där konsumentförpackningen syns, ska vara lätt att 

plocka 

 

4.1.1 Ytterförpackning bör vara: 

 

 Lätt att identifiera 

 Lätt att öppna 

o Viktigt med tydlig öppningsinstruktion. 

 Lätt att exponera 

o Viktigt med förpackningens stabilitet 

 Lätt att hantera 

 Ha bra modulmått som passar butiks/apotekshyllan 
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 Lätt att efterhantera 

o Lätt att vika ihop för efterhantering när den ska slängas 

 

4.2 Displayenhet och expopall 

Andra typer av ytterförpackningar är displayenheten och expopallen. Enligt GS1 räknas dessa som 
försäljningsbara enheter, dvs ytterförpackningar. Ofta används standardtråg eller brickor med 
produkter i, vilka lastas ihop till en expopall. I utvecklingsarbetet med nya förpackningar är det 
viktigt att utgå från det gällande modulsystemet, se kapitel 6, Modulsystem. Det är också viktigt att 
displayenheten eller expopallen håller för den vikt som produkterna utgör, för mer information se 

del III hållbara förpackningar, halvpallar. 
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4.3 Märkning 

Ytterförpackningen ska vara försedd med information i klartext, GTIN och streckkod, se kapitel 7, 
Märkning. Därtill kan finnas uppgifter om till exempel leverantörens artikelnummer, antal 

konsumentförpackningar i ytterförpackningen, bäst före-datum och batchnummer. Om 
förpackningen innehåller en hälso- eller miljöfarlig vara krävs särskild märkning. 

GS1 rekommenderar streckkodsmärkning på minst en sida. I de fall märkning bara finns på en sida 
gäller huvudregeln, att tillämpa strikt orientering vid palläggning av ytterförpackningarna. Det 
innebär att förpackningarna placeras så att streckkoderna är vända åt samma håll som någon av de 
två logistiketiketterna, se strikt orientering www.ecr.se 

 

 

  

  

http://www.ecr.se/
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4.4 Sammanfattning 

 Hög fyllnadsgrad, för en mer hållbar ytterförpackning, se del III hållbara förpackningar. 

 Modulanpassning av ytterförpackning utifrån pallens mått och önskad höjd för att underlätta 

samlastning. Se kapitel 6, Modulsystem. 

 Produktens omsättningshastighet i apotek/butik bör även tas i beaktande vid bestämning av 
ytterförpackningens storlek. 

 Maxvikten 15 kg gäller för ytterförpackning, om inte berörda parter kommit överens om 
annat. 

 Identifikation längs hela försörjningskedjan. Utöver det som tas upp under kapitel 7, 

Märkning, kan produktnamn, storlek/antal och/eller artikelnummer underlätta identifiering 
av ytterförpackning i apotek/butik och lager. 

 Att ytterförpackningen är lätt att öppna utan användning av kniv. Eventuell krympfilm ska 
vara lätt att ta av. 

 Informationen på konsumentförpackningen ska vara väl synlig och för konsumenten lätt att 
plocka. 

 Underlätta efterhantering av förpackningen genom att anpassa mängden material efter 

varje produkts behov så att den lätt kan vikas ihop och kastas. 

 Förpackningsmaterial i samtliga ingående förpackningar – KP, YF, eventuell SF samt Pall – 
ska väljas så att den sammanlagda miljöbelastningen blir så liten som möjligt. 

 

5 Transportförpackningar 

Transportförpackningar används för att leverera varor till apoteken/butikerna.  

Vid val av transportförpackning behöver därför inte hänsyn tas till exponering i apotek/butik. En 

transportförpackning kan ha en transportetikett om det är den enhet som transporteras, dvs är 
leveransenheten. 

 

Figurtext: Transportförpackning av engångstyp. 

 

Apoteksbacken är en transportförpackning/lastbärare.  

Apoteksbackens form är något konisk. Måtten är: 

o Yttermått: 475mm (L), 325mm (B) och 275mm (H) 

o Innermått: 390mm (L), 250mm (B) och 260mm (H) 

Apoteksbacken är inte modulanpassad 

Distributörerna ställer krav på tillverkarna och/eller leverantörerna att detaljistförpackningen 
(ytterförpackning) ska rymmas i apoteksbacken. Apoteken försöker få in detaljistförpackningen i på 
butikshyllan. Ingen önskar att förpackningen ska brytas innan den når apoteket. 
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Apoteksbacken hanteras och lastas av distributören och transporteras till apoteksbutiken. 

 

Figurtext: Exempel på en apoteksback. En apoteksback kan märkas och identifieras med en SSCC 

kod som sedan aviseras mellan köpare och säljare. 

5.1 Märkning 

Transportförpackningen behöver inte märkas då denna förpackningstyps enda uppgift är att hålla 
samman ett antal ytterförpackningar. Förpackningen ska inte kunna beställas eller senare säljas 
som en enhet. Däremot ska Transportförpackningen ha ett eget GTIN för att kunna identifieras och 
lagras i olika databaser. 

5.2 Sammanfattning 

 Maxvikten 15 kg gäller för transportförpackning, om inte berörda parter kommit överens om 
annat. 

 Underlätta efterhantering av förpackningen genom att anpassa mängden material efter 
varje produkts behov så att den lätt kan vikas ihop och kastas. 

 Förpackningsmaterial i samtliga ingående förpackningar – KP, YF, eventuell TP samt Pall – 

ska väljas så att den sammanlagda miljöbelastningen blir så liten som möjligt. 
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6 Pallar 

För att hantera, transportera och lagra ytterförpackningar i varuflödet behövs lastbärare. När 
ytterförpackningar placerats på lastbäraren används benämningen Pall. 

Följande typer av lastbärare är godkända av den svenska dagligvaru- och storhushållsbranschen. 

För apoteksmarknaden är det leverantörens transport till distributören/DVH som pall kan 
förekomma. Sällsynt att pall transporteras till apoteken. 

6.1 Helpallar (lastbärare) 

800x1200 mm 

1. EUR-pallen – (SS-EN 13698-1). 

2. CHEP-pallen (förekommer men dock inte hos alla aktörer) 

3. Grå returpall från Svenska Retursystem (sällsynt förekommande för handelsvaror, hanteras 
inte för OTC). <kommentar från Läkemedelsverket orsak till att den inte används.> 

Samtliga palltyper klarar last om 1000 kg i pallställ.

 

 

Figurtext: Definitionen av pall = lastpall med varor 
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6.2 Halvpallar (lastbärare) 

600x800 mm 

 Returhalvpall från Svenska Retursystem 

(förekommer för handelsvaror men inte för 
OTC). 

 CHEP- halvpallen (förekommer men dock inte 
hos alla aktörer). 

 Engångshalvpall (SS842004). 

Säkerställ att palltunnelns höjd är 100 mm +-5mm. Är 

den lägre klarar inte alla typer av truckgafflar att 
komma in under pallen. 

 Flexpallen: 2x(400x600 mm), se bild. 
Flexpallen kan separeras till två säljfärdiga 

displayenheter. Delbarheten gör det möjligt att 
skapa en mixpall med två olika exponeringar, 
vilket är bra för apotek/butiker som inte kan 

beställa exempelvis en halvpall av en sortren 
produkt. En säljfärdig display underlättar 
avsevärt arbetet i apotek/butik. 

Halvpallar och Flexpallar hanteras i logistikledet som 
en enhet, ända ut till apotek/butik. 

höjd på halvpall inklusive eventuell slavpall i botten 
max 1250 mm 

 

 

 

 

 

6.3 Tre olika typer av lastpall 800x1200 mm 

Lastpall lastad med förpackningar – kan skapas: 

• Sortren helpall. 

• Lavpall. 

• Blandpall. 

 

Sortren helpall motsvarar artikelinformationens grundkonfiguration (tidigare VCD) och är lastad 
med samma artikelnummer på samtliga ytterförpackningar. 

Detta är den vanligaste formen av pall. 

Lavpallen är en delad sortren helpall, dvs en lastpall, som är lastad med ett eller flera lav (varv) 
med samma artikelnummer på ytter- 

förpackningarna. Flera olika artiklar kan alltså staplas på varandra för att bilda en lavpall, 

det viktiga är att det alltid finns en lastbärare mellan de olika artiklarnas lav (se bild). Lavpallen 

skall precis som övriga pallar vara märkt enligt GS1 standard, där varje pall skall ha två identiska 
etiketter (se sid 28 Att skapa en pall). 

Blandpallen består av en lastpall lastad med ytterförpackningar med olika artikelnummer. Där 
ingen artikel kommer upp i ett helt lav. Denna typ av pall kräver manuell sortering hos mottagaren 
och bör undvikas. För bättre transportekonomi kan man med fördel separera de olika artiklarna på 
egen lastbärare och dubbelstapla ovanpå en sortren helpall. 
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Figurtext: Exempel på sortrena lavpallar. 

6.4 Byta, hyra eller fakturera lastpall? 

Lastbärare som inte är engångslastbärare hanteras i någon av nedan system. 

6.4.1 Returpall, från Svenska Retursystem 

Med olika avgifter kombinerat med hyra eller pant ”lånar” du lastbäraren den tid du behöver. 

Lastbäraren behöver inte besiktigas och inget pallbyte eller PÖS förekommer (se EUR-pall nedan). 
Lär dig mer på www.svenskaretursystem.se 

6.4.2 CHEP-pall 

Karaktäristisk blå lastbärare som disponeras till en kostnad. Antingen ingår kostnaden i priset på 
varan eller så faktureras den separat. Lastbäraren behöver inte besiktigas och inget pallbyte eller 
PÖS förekommer (se EUR-pall nedan). Lastbärarna ”hyr” du från CHEP den tid du behöver från 

fabrik till dess att den återlämnas till någon av CHEPs depåer. Lär dig mer på www.chep.se 

6.4.3 EUR-pall 

(standard SS-En 13698-1) 

EUR-pallen kan hanteras på flera olika sätt mellan säljare, transportör och köpare. Det är upp till 
parterna att komma överens. 

 

De tre vanligaste sätten att hantera EUR-pall är: 

PÖS: Pallöverföringssystemet reglerar mot avgift, byten av godkända EUR pall via konton mellan 
anslutna medlemmar. Det vill säga både avsändare och mottagare måste vara ansluten i respektive 
administratörs system. Systemadministratörer i Sverige är Schenker, DHL, Green Cargo och 
Bring/Frigoscandia. Om eventuell skuld av EUR ej regleras inom utsatt tid faktureras lastbärarna. Då 
alla företag och transportörer som verkar i Sverige inte är medlemmar i PÖS, och inte heller vill 

reglera EUR-pallarna med faktura eller pallbyte (se nedan), förekommer uppgörelser där man för 

konto och reglerar pallsaldon mellan två eller flera parter. 

 

Pallbyte: Transportören kvitterar ut motsvarande mängd godkända EUR pall mot levererade. Detta 
sker i samband eller i nära anslutning till leveransen mot pallkvitto. 

Faktura EUR-pall: Faktura EUR-pall som importeras/införs till Sverige faktureras ofta mottagaren, 
antingen direkt eller via priset på varan. Det fanns 2012 ingen möjlighet att reglera lastbärare via 

PÖS med länder utanför Sverige. Eftersom pallbyte över svensk gräns är svårhanterligt för 
transportören, faktureras oftast lastbärarna. 

 

Då all hantering av EUR-pallen ovan bygger på godkända pallar, och begreppet ”godkänd” till viss 
del är en bedömningsfråga, kan EUR-pallen leda till tvist. Säkerställ därför hur EUR-pallen skall 
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hanteras och regleras innan affär. Både i affärsavtalet mellan köpare och säljare, och med eventuellt 
transportbolag. 

6.5 Godkänd EUR-pall 

För att EUR-pallen skall klassas som godkänd skall den vara tillverkad enligt UIC Code 435-2, 
Svensk standard (SS-EN 13698-1) eller motsvarande nationell standard. Lär dig mer på www.tya.se 
/ Sök på ”EUR” och www.sis.se sök efter SS-EN 13698-1 

6.5.1 EUR-pall är ej godkänd om den har ett av dessa fel… 

 En regelbräda är avbruten 

 Pallen är så smutsig eller fuktig, att godset kan skadas 

 En kloss är urflisad så mycket att ett spikskaft syns 

 En däcks- eller bottenbräda är urflisad så mycket att ett spikskaft syns. 

 En däcks- eller bottenbräda är avbruten.  

 Det saknas en bräda eller kloss 

 

6.6 Märkning av godkänd EUR-pall 

EUR-pallen är alltid märkt på båda långsidornas tre klossar. 

• Vänster kloss med respektive lands järnvägsförvaltningsmärke. 

• Mittenklossen med tillverkaren eller standardiseringsmärkning (Norden). 

• Höger klossen är märkt EUR. 

 

Figurtext: För skydd mot skadedjur kan EUR pallen också vara märkt med IPPC. Det innebär att 
träet i pallen värmebehandlats eller gasats enligt ISPM 15. Så här ser en IPPC märkning ut: 
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Vid export gäller respektive landsspecifika krav på IPPC märkning. Kontrollera med landets 

motsvarighet till Jordbruksverket. 
För transporter inom EU är IPPC märkning ännu inte ett krav (2012), men utredning pågår, 
att inom EU införa obligatoriskt krav på IPPC. 
 
Undantag 
Sedan oktober 2008 är IPPC behandlade pall ett krav vid all införsel från Portugal. 
 

Lär dig mer på 
www.sjv.se / sök efter ISPM 15. 
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Figurtext: Hantering av pall i lagermiljö. 

 

6.7 Att skapa en pall 

 Varje lav ska innehålla samma antal ytterförpackningar (undantaget bland pall). Den färdiga 
pallen ska vara stabil, staplingsbar och hanteringsvänlig, se mer i del III hållbara förpackningar. 

 Den totala höjden, inklusive lastpall får maximalt vara 1250 <se kommentar Sammanfattning> 
mm. Av transport- och distributionstekniska skäl ska pallen byggas så nära maxhöjden som 
möjligt. Det gör det möjligt att utnyttja lastfordonens maximala inre lasthöjd. Pallhyllorna i dom 
flesta lager är anpassade efter standardhöjden 1250 mm. Se till att lastsäkringen är anpassad 
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så att inga produkter skadas. Pallen ska inte väga mer än max 1000 kg, inklusive lastpall. 
Observera att andra höjder och vikter kan förekomma dock inte över ovanstående värden. 

 Pallen ska alltid märkas med två st GS1 Logistic Labels (Logistiketiketter). Det ska vara två 
identiska etiketter innehållande streckkod och klartextinformation placerade enligt bild. 

 Läs mer om GS1 Logistic Labels (logistiketikett) i kapitel 7, Märkning. 

 Vid transport med tredje part ska en Transportetikett användas för att hålla reda på pallen 
under transporten och för att möta krav på logistikprocessen, exempelvis spårning av gods. 
Etiketten innehåller bland annat adresser, transportörens information och SSCC (Serial Shipping 
Container Code, GS1-kollinummer). Om en transportetikett används tillsammans med en 
logistiketikett ska ett och samma SSCC alltid användas. Läs mer om transportetikett i kapitel 7, 
Märkning. Transportetikett skall alltid appliceras utanpå plasten. 

 Är pallen försedd med krymp- eller sträckfilm får den inte vara så hårt spänd att 
förpackningarna blir deformerade. Samma gäller för pallar som är säkrade med transportband. 

 Pallar som hanteras i automatiserade flöden måste plastas så att palltunnlarna är fria från plast. 

Tänk på att graden av automatisering ökar år för år. 

 Används tejp runt pallen är risken stor att märkning och dekor på ytterförpackningarna förstörs 
när tejpen tas bort. 

 Om mellanlägg behövs för att göra pallen stabil, bör du säkerställa att mellanlägget inte ligger 

mellan varje lav på pallen om det inte är nödvändigt. Mellanläggen bör dessutom perforeras så 
att de enkelt kan rivas av i takt med att pallen plockas. 

 

 

Figurtext: Placering av GS1 Logistic Label (Logistiketikett). 

 

6.8 Sammanfattning 

 Använd en svensk godkänd lastpall. 

 Se till att lastpallen har korrekt märkning och utseende. Bygg upp pallen med lika många 
ytterförpackningar per lav. 

 Den av förpackningar uppbyggda pallen ska vara stabil och hanteringsvänlig. 

 Bygg alltid pallen så att höjden är så nära 1250 mm som möjligt. Se till att lastsäkringen är 

anpassad så att inga produkter skadas. Pallen ska inte väga mer än max 1000 kg, inklusive 
lastpall. Observera att andra höjder och vikter kan förekomma dock inte över ovanstående 
värden. 

 Pallen ska vara märkt med standardiserad logistiketikett enligt GS1 Logistic Label. 

 Märkningen ska vara av sådan kvalitet att den är läsbar tills att pallen bryts. 
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 Underlag till artikelinformation(tidigare VCD) måste alltid sändas in vid alla förändringar av 
antalet ytterförpackningar, lav eller lastbärartyp. 

 Allt fler pallar hanteras i automatiserade flöden vilket ställer krav på att plastningen av 
pallarna inte täcker palltunnlarna 
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7 Modulsystem 

7.1 Effektivt varuflöde bygger på moduler 

För att effektivt utnyttja 
produktionsutrustning, transport- och 
lagerresurser, butikssystem med mera är 

det viktigt att anpassa alla enheter till 
Modulsystemet 600x400 mm. Det gäller 
såväl konsumentförpackningar som 
ytter- och transportförpackningar. 
Modulsystemet är framtaget av 

SIS i samarbete med 
dagligvarubranschen. Denna 

måttstandard passar både på lastpallen 

800x1200 mm och på lastpallen 
1000x1200 mm. Den senare används i 
vissa europeiska länder. För rullcontainer 
gäller innermåtten 800x660 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figurtext: Modulanpassade ytterförpackningar i rullcontainer leder till minimalt med luft i 
transporten. 
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7.2 Basmoduler 

Baserat på basmodulen 600x400 mm skapas en mängd idealmoduler. När man tar fram såväl 
konsumentförpackningar som ytterförpackningar är det viktigt att använda sig av dessa 

idealmoduler. Tänk på att konsumentförpackningens yttermått måste passa i ytterförpackningens 
innermått. Därför är det viktigt att planera för förpackningsmaterialets tjocklek. 
Förpackningsmaterialet ska vara rätt anpassat, varken för tjockt eller för tunt för att klara normal 
belastning under transport, lagring och hantering. 

 

Figurtext: Exempel på idealmoduler som används i dagligvarubranschen. 

 

 

 



 Handledning förpackningar för apoteksvaror till apotek och butik 2016 

Version 1.0, April 2016 © 2016 GS1 Sweden  Sida 33 av 40 

 

7.3 Sammanfattning 

 Anpassa ytterförpackningen till lastpallens mått. Det gör man enklast genom att reducera 

ytterförpackningens mått med 5–10 mm per ytterförpackning. I praktiken betyder det att en 
ytterförpackning enligt basmodulen 600x400 mm bör ha yttermåtten 590x390 mm. Man kan 
inte bortse från materialtjockleken på ytterförpackningen som tillkommer. 

 Anpassa konsumentförpackningen till ytterförpackningens innermått för att uppnå högsta 
möjliga fyllnadsgrad. Beräkningen måste göras med hänsyn till ytterförpackningens tjocklek. 

 Returlådor är ett miljövänligt alternativ som minskar kross- och hanteringsproblem i 

varuflödet och är samtidigt lätta att automatisera. 

 Provpacka alltid innan slutgiltiga mått fastställs. 

 Använd mellanlägg till tornstaplade pallar med små moduler 

 Notera att modulmåttet 120x400 mm inte är anpassat för ett automatiserat flöde. 

 Tänk på att även andra mått kan fungera som bra moduler för pall och ytterförpackning. 
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8 Identifiering och märkning  

Se dokumentet ”Rätt identifiering och märkning” 

 

 

 

9 Ordlista 

Varje bransch har sina egna speciella ord, uttryck och förkortningar. Denna lista visar några av de som är 
vanliga inom dagligvarubranschen. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig. 
 

Artikelinformation Information från säljare till köpare om artiklars, förpackningars 
(tidigare VCD) och pallars beskaffenhet. 

  

B-pack Butiksförpackning. Se förpackning. 

  

Beställningsenhet Den enhet, exempelvis styck eller vikt, som butiken beställer varan i. 

  

Blandpall En av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med måtten 

800x1200 mm med förpackningar tillhörande flera olika artikelnummer. 

  

Butikspack En av leverantör sammanställd leveransenhet till en specifik butik. Kan 
bestå av en av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med 
måtten 600x800 mm eller 800x1200 mm eller en förpackning (t ex en 

returlåda) som är butiksmärkt hos leverantör för distribution till butik 
(eventuellt via crossdocking hos grossist/ DC). 

  

Brätte Mellanlägg på pall för att hålla samman exempelvis 

dryckesförpackningar. CHEP Globalt lastpalls- och containerpoolföretag. 

Cross docking Hantering hos DC/grossist där varorna från leverantören till en 
butiksorder inte läggs på lager hos DC/grossist. Den inkomna 
leveransen blir direkt uppdelad i specifika butiksorder alternativt 
ankommer de färdiguppdelade och varuleveranserna överflyttas 
(crossdockas) till distributionsbilar. 

  

CU Consumer Unit. Se konsumentförpackning. 
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DC Distribution Centre, Distributionscentral, Distribunal. 

  

DLF Dagligvaruleverantörers Förbund. 

  

Dfp Detaljistförpackning. Se förpackning. 

  

Dispatch Unit. Se pall. 

  

Displayförpackning Förpackning 
som används både för att skydda 
och exponera varan i butik. Dolly 

Vagn med fyra hjul för interntransport av till exempel plastbackar. 

DUN 14 Dispatch Unit Number. Kallas numera ITF-14 streckkod och GTIN. DVH 
Dagligvaruhandeln 

EAN/UCC Se GS1. 

  

EANCOM Beskrivning av GS1s utvalda delar av EDIFACT. 

  

ECR Efficient Consumer Response – arbeta tillsammans för att uppfylla 
konsumentens önskningar bättre, snabbare och till lägre kostnad. 

  

EDI Electronic Data Interchange – dator till datoröverföring av strukturerad 
information mellan handelspartner. 

  

EDIFACT EDI för Finance, Administration, Commerce and Transport. En UN-
överenskommelse om internationella standarder och riktlinjer för utbyte 
av strukturerade data. 

  

EN Europa Norm. 

  

Enhetslast Se pall. 

  

Enhetsvara En vara som säljs med samma vikt eller volym i samtliga 
förpackningar. 

  

Expopall En av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med måtten 
600x800 mm eller 800x1200 mm med konsument- eller 
ytterförpackningar tillhörande ett eller flera olika artikelnummer byggd 
för att kunna exponeras i butik. En Expopall har ett unikt 
artikelnummer. Motsvarar artikelinformations grundkonfiguration för 

sekundärförpackning. 

  

Export Varor som förs ut ur Sverige till land utanför EU. 

  

Flerpack En konsumentförpackning med flera sammanhållna 
konsumentförpackningar.  

Fse Försäljningsenhet. Se förpackning. 

Grossistförpackning. Se transportförpackning 

  

GS1 En global organisation med standard för informations- och varuflödet, 
innehållande identifiering, märkning och elektronisk handel. 

  

GTIN Global Trade Item Number. GS1-artikelnummer. Tidigare EAN-
artikelnummer.  

Hanteringsenhet Se samlingsförpackning. 

Halvpall En typ av expopall. Se sortren halvpall eller expopall.  

Helpall Se sortren helpall 

Import Varor som förs in i Sverige från land utanför EU. 

  

Införsel Varor som förs in i Sverige från annat EU land 
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ISO International Standardisation Organisation. 

  

Kfp Annan benämning på Konsumentförpackning. 

  

Kolli Se plockkolli. 

  

KP Konsumentförpackning. Se konsumentförpackning. 

  

Konsumentförpackning Konsumentförpackningens huvuduppgift är att göra produkten 
tillgänglig förpackning och samtidigt skydda och bevara dess 
egenskaper. Andra benämningar på konsumentförpackningar kan vara 
 Consumer Unit 

 Kfp 
 K-pack 
 Primärförpackning (Apoteksvaror: det som ligger inne i 

konsumentförpackningen) 
 Apoteksvaror: Kallas sekundärförpackning 
 Multipack 
 Flerpack 

 Innerförpackning 
 KP 
 

  

K-pack Se konsumentförpackning. 

  

Kross Trasigt, skadat. 

  

Lastbärare Anordning särskilt utformad för att bära och hålla samman gods under 
transport och hantering. Exempelvis lastpall, rullcontainer och 
mjölkvagn. 

  

Lastpall Lastbärare, exempelvis helpall enligt SIS standard SS-EN 13698-1.  

Lavpall Del (ett eller flera lavvarv) av en sortren helpall. 

Mellanlägg Skiva av exempelvis papp som läggs mellan de olika lagren på en 
lastpall.  

Mixpall Se expopall. 

Modulsystem En av svenska dagligvarubranschen framtagen standard SS 84 70 02 
där måtten 600x400 mm är basmodulen. 

  

Multipack Se flerpack. 

  

Newtonmeter Förkortas Nm 1 NM= 0,1 kg. 

  

Pall Lastpall med förpackningar (gods). Andra vanliga benämningar på 
pallar kan vara: 
• Enhetslast 

• Dispatch Unit 

• Tertiärförpackning 
• Unit load 
• Lastpall 
• Lastbärare  
• Transportpall 

  

Paletten Ett av Svenska Retursystem ägt bolag och system för plasthelpallar. 

  

Pallställ Ställage på lager. 

  

Plock-kolli Används som statistikenhet för den enhet som levereras till butik. 
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Plockpall En av grossist/DC sammanställd leveransenhet till en specifik butik. Det 
är en av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med måtten 
800x1200 mm, som lastas och butiksmärks hos grossist/DC med 

förpackningar tillhörande flera olika artikelnummer för distribution till 
butik. 

  

POS Point of Sale. Den punkt där försäljningen till konsument registreras, till 
exempel kassaterminal. 

  

POS-Data Information om konsumentens köp, som registreras i butikens 
kassaterminal (artiklar, antal etc). 

  

Primärförpackning Se konsumentförpackning.  

Ratio Förhållande, kvot, proportion. 

RC Rullcontainer, se rullcontainer. 

  

R&S Restaurang och Storhushåll. 

REPA Register för producentansvar. Näringslivets system för återvinning av 

förpackningar.  

Retail Ready Packaging (RRP) Se Shelf Ready Packaging. 

  

  

Retursystem Ett av DLF och SvDH gemensamägt bolag och system för 
plasthalvpallar och returlådor i plast. 

  

RFID Radio Frequency Identification. En teknik att, med hjälp av radiovågor, 
hålla kontroll på var en viss vara befinner sig vid en given tidpunkt. 

  

RP Rullpall, se rullcontainer. Rullbur, se rullcontainer. Rullcontainer – 

branschstandardiserad enhet, som används vid transport av 
butiksbeställda varor från distributionscentral till butik. 

  

Rullpall Se rullcontainer. 

  

Samlings- 
(Transportförpackning) 

Öppen wellpapplåda eller plastback, som används för att hålla samman 
ett antal förpackningar som är svåra att stapla på lastpall 

  

Sekundär- Se förpackning. förpackning 

  

SvDH Svensk Dagligvaruhandel. 

  

SF Samlingsförpackning. Se samlingsförpackning. 

  

Shelf Ready Packaging (SRP) – ett begrepp som används för att beskriva en 
förpackning som är färdig att ställa in i butikshyllan. Den ska vara lätt 
att identifiera, lätt att öppna, lätt att exponera, lätt att efterhantera och 
lätt att köpa. SRP inkluderar alla typer av förpackningar inklusive 

displayer, pallar, brickor, backar etc. 

  

SIS Swedish Standards Institute. 

SKU Stock Keeping Unit. Kan användas som annan benämning för 
förpackning.  

Slavpall En av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med måtten 
800x1200 mm, som används till exempel vid hantering, lagring och 
transport under icke godkända lastpallar. 

  

  

  

Sortren halvpall En typ av expopall. En av svenska dagligvarubranschen godkänd 
lastpall med måtten 600x800 mm med ett antal förpackningar 
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tillhörande samma artikelnummer. Motsvarar artikelinformations 
grundkonfiguration för sekundärförpackning. 

  

Sortren helpall En av svenska dagligvarubranschen godkänd lastpall med måtten 
800x1200 mm med ett antal förpackningar tillhörande samma 
artikelnummer. Motsvarar artikelinformations grundkonfiguration för 
tertiärförpackning. 

  

Spårbarhet Möjlighet att genom alla stadier spåra och följa livsmedel, foder, 
livsmedelsproducerande djur eller ämnen avsedda att, eller som kan 
förväntas, ingå i ett livsmedel eller ett foder. Spårbarheten omfattar 
alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. 

  

SS Svensk Standard. 

  

SSCC Serial Shipping Container Code. Unik identitet för leveransenhet.  

SSLF Livsmedelshandlareförbundet 

Strikt orientering Förpackningarna placeras på lastpallen så att streckkoderna är vända 
åt samma håll som någon av de två palletiketterna. 

  

Svenska Ett av DLF och SDH gemensamt ägt bolag och system för 
plasthalvpallar och Retursystem returlådor i plast. 

  

Säljfärdiga förpackningar Se Shelf Ready Packaging.  

  

Terminal Annan benämning för distributionscentral.  

Tertiärförpackning Se pall. 

Trade unit Se förpackning. 

Transportetikett Svenska Transportindustriförbundets etikett STE (standardiserad 

transportetikett). - 

Transportförpackning Se samlingsförpackning. Andra benämningar på en 
Transportförpackning kan vara 

• Grossistförpackning 
• Hanteringsenhet 

• Samlingsförpackning 
• SF 

  

Transportoptimerad  Flera pallar staplade på varandra. pall 

  

Unit Load Se pall. 

  

Ursprungsmärkning  Information till konsument om var varan till exempel odlats eller fötts 
upp. 

Utförsel Varor som förs ut ur Sverige till annat EU land. 

Varucertifikat för dagligvaror, 
VCD 

Se artikelinformation.  

  

Viktvara Varje förpackning har individuell vikt. 

  

Ytterförpackning Benämning på den förpackningsnivå, som normalt är beställningsbar 
enhet. Andra benämningar på ytterförpackning kan vara: 
 Apoteksförpackning 
 B-pack 
 Dfp (detaljistförpackning) 

 Expopall 
 Kolli 
 Sekundärförpackning 
 SKU 
 Trade Unit 
 YF 
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