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Innehåll Affärsnytta Påverkan Potentiella omställningar/anpassningar

GTIN • Mer robust symbol än streckkod, 
vilket ger färre problem vid 
skanning

• För leverantörer som redan trycker streckkoder i produktionen: 
Säkerställa att printrarna kan skriva 2D koder med godkänd kvalitet

GTIN + bäst 
före

• Möjliggör att ingen produkt säljs 
där datumet är passerat

• Återkallelser på bäst-före datum 

• Se över/uppdatera så att printutrustningen klarar av GS1 2D-koder i 
önskad produktionshastighet och med godkänd kvalitet

• Säkerställa så att bäst-före datum finns i printutrustningen.

GTIN +bäst 
före +batch

• Möjliggör att ingen produkt säljs 
där datumet är passerat. 

• Riktade återkallelser på 
batchnivå/bäst-före-datum

• Information på enskild batch till 
exempel kött från en specifik gård

• Se över/uppdatera så att printutrustningen klarar av GS1 2D-koder i 
produktionshastighet och med godkänd kvalitet

• Säkerställa så att bäst-före datum finns i printutrustningen
• Anpassning av IT system för att hantera dynamisk information för bäst-

före-datum och batchnummer
• Uppdatera IT system för att skapa GS1 2D-kod i produktion. 

GTIN + batch 
+ Serienummer

• Riktade återkallelser på batchnivå
• Information på enskild batch till 

exempel kött från en specifik gård
• Koppla information på individnivå 

till produkt t.ex. garanti
• Äkthetsbevisning, dvs upptäcka 

förfalskade produkter

• Se över/uppdatera så att printutrustningen klarar av GS1 2D-koder i 
produktionshastighet och med godkänd kvalitet

• Säkerställa så att batch och serienummer finns i printutrustningen
• Anpassning av IT system för att hantera dynamisk information för 

batchnummer och serienummer
• Uppdatera IT system för att skapa GS1 2D-kod i produktion. 
• Analysera hur serienummer ska lagras och delas

4.1 Leverantör - Produktion

22Omfattande investeringar och anpassningar krävs

Påverkan

Enbart mindre anpassningar krävs Anpassningar och/eller investeringar krävs
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4.2 Leverantör - Marknad

33Omfattande investeringar och anpassningar krävs

Påverkan

Enbart mindre anpassningar krävs Anpassningar och/eller investeringar krävs

Innehåll Affärsnytta Påverkan Potentiella omställningar/anpassningar

GTIN • Mer robust symbol än streckkod, 
vilket ger färre problem i skanning

• Direktkommunikation med konsument

• Uppdatera artwork så att 2D koden får plats och säkerställa rätt placering 
av 2D kod. Tidsåtgången för att uppdatera artwork beror på dels 
designarbetet och dels antalet produkter 

• Kommunikation internt och externt

GTIN + bäst 
före

• Möjliggör att ingen produkt säljs där 
datumet är passerat

• Återkallelser på bäst-före datum
• Direktkommunikation med konsument 

• Uppdatera artwork så att 2D koden får plats och säkerställa rätt placering 
av 2D kod. Tidsåtgången för att uppdatera artwork beror på dels 
designarbetet och dels antalet produkter 

• Kommunikation internt och externt

GTIN +bäst 
före +batch

• Möjliggör att ingen produkt säljs där 
datumet är passerat. 

• Riktade återkallelser på 
batchnivå/bäst-före-datum

• Information på enskild batch till 
exempel kött från en specifik gård

• Direktkommunikation med konsument

• Uppdatera artwork så att 2D koden får plats och säkerställa rätt placering 
av 2D kod. Tidsåtgången för att uppdatera artwork beror på dels 
designarbetet och dels antalet produkter 

• Kommunikation internt och externt

GTIN + batch 
+ 
Serienummer

• Riktade återkallelser på batchnivå
• Information på enskild batch till 

exempel kött från en specifik gård
• Koppla information på individnivå till 

produkt t.ex. garanti
• Äkthetsbevisning, dvs upptäcka 

förfalskade produkter
• Ökade kommunikationsmöjligheter 

med konsument

• Uppdatera artwork så att 2D koden får plats och säkerställa rätt placering 
av 2D kod. Tidsåtgången för att uppdatera artwork beror på dels 
designarbetet och dels antalet produkter 

• Kommunikation internt och externt
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Innehåll Affärsnytta Påverkan Potentiella omställningar/anpassningar

GTIN • Mer robust symbol än streckkod, 
vilket ger färre problem i 
självskanning

• Säkerställa att skannrar klarar av att läsa 2D koder
• För globala företag kan beslutet om införande av 2D koder komma från 

koncernnivå

GTIN + bäst 
före

• Möjliggör att ingen produkt säljs 
där datumet har passerat

• Återkallelser på bäst-före datum 

• Säkerställa att skannrar klarar att läsa 2D koder
• Anpassning av IT system för att hantera dynamisk information för bäst-

före-datum
• Om pack/plock B2C så behöver varje artikel skannas för att fånga 

informationen i 2D koden.

GTIN +bäst 
före +batch

• Möjliggör att ingen produkt säljs 
där datumet har passerat. 

• Riktade återkallelser på 
batchnivå/bäst-före-datum

• Information på enskild batch till 
exempel kött från en specifik gård

• Säkerställa att skannrar klarar att läsa 2D koder
• Anpassning av IT system för att hantera dynamisk information för bäst-

före-datum och batchnummer
• Vid pack/plock B2C så behöver varje produkt skannas för att fånga 

informationen i 2D koden.

GTIN + batch 
+Serienummer

• Riktade återkallelser på batchnivå
• Information på enskild batch till 

exempel kött från en specifik gård
• Koppla information på individnivå 

till produkt t.ex. garanti
• Äkthetsbevisning, dvs upptäcka 

förfalskade produkter

• Säkerställa att skannrar klarar att läsa 2D koder 
• Anpassning av IT system för att hantera dynamisk information för 

batchnummer och serienummer
• Vid pack/plock B2C så behöver varje produkt skannas för att fånga 

informationen i 2D koden.

3.3 Leverantör – Logistik
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Påverkan

Enbart mindre anpassningar krävs Anpassningar och/eller investeringar krävs
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