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Bakgrund till förstudien
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Likt allt annat har utvecklingen gått framåt sedan 1974 
och en point-of-sale är idag betydligt mer än bara en 
fast punkt i en fysisk affär!

En point-of-sale kan finnas i affären , i din mobiltelefon eller 
allt däremellan! 

Vad är en point-of-sale 2021?
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Brand owner:
- Rätt data på rätt plats!
- Direktkommunikation med slutkonsument
- Utökad produktinformation
- Produktförpackning med för många symboler!

Varför behövs 2D-koder?
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2D-koder kan lösa 
alla dessa problem!

Produktion:
- Riktade återkallelser
- Äkthetsbevisning
- Bäst-före-märkning

Leverantör:
- Bättre spårbarhet
- Ny data – nya 

möjligheter!
- Mer robust märkning

Handlare:
- Bättre spårbarhet av 

artiklar
- Minska matsvinn
- Mervärde för konsument
- Mer data krävs för att möta 

förväntningar

Konsument:
- Utökad produktinformation
- Inspiration
- Sömlös upplevelse oavsett 

kanal
Hållbarhet:
- Minskat matsvinn
- Öka återanvändning
- Äkthetsbevisning
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Utförandet av förstudien
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Förstudie: 2D-koder i DVB
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• GS1 Sweden bedrev mellan januari – augusti 

2021 en förstudie kring implementation av 2D-

koder för medlemmar i DLF & SvDH. Totalt deltog 

mer än 20 medlemsföretag och över 100 unika 

deltagare registrerades.

• Syftet var att göra en realistisk plan utifrån 

branschens verkliga förutsättningar!

• Målet var att uppnå högre insikt och för 

branschens mognadsnivå, behov och utmaningar.
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Utförande förstudie

INTERNT
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Utförande förstudie

INTERNT
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• Fem stycken ”arbetsmöten” 

arrangerades där samtliga 

förstudiedeltagare bjöds in att närvara. 

ytterligare två arbetsmöten med 

specifikt fokus arrangerades.

- Högt engagemang och närvaro från 

företagen vid arbetsmöten.

- Företagen bedrev parallellt egna 

förstudier med support från GS1 

Sweden.

- Återrapportering skedde 

kontinuerligt och med avslutande 

frågeformulär.



© GS1 2020 10

Resultat av förstudien
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• Ett antal olika övningar utfördes under 
första & sista arbetsmötet för att ”ta 
tempen” på deltagarnas kunskaper och 
förväntningar.

• Stor spridning på kunskaper & tidigare 
erfarenheter – många olika roller 
representerade inom förstudien!

Vad tyckte våra kunder?
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Resultat – uppstartsövningar 21/1 
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Resultat – uppstartsövningar 21/1 
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• Läsning & Märkning

• Spårbarhet & Matsvinn

• Samarbete & Stöd av GS1

-Varor av variabel vikt

• Samverkan & Partners

• Systemstöd & Utrullning

• Kunskap & Komplexitet

Key-takeaways från förstudien - sammanfattning
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Sammanfattning av resultat

• Den generella uppfattningen i förstudiegruppen kring 2D-koder är att det är en grundläggande möjliggörare för 

att möta dagens och framtidens behov kring ett antal olika utmaningar (kundkommunikation, bärare av utökad 

produktinformation, spårbarhet, osv osv). 

- + Stor potential och ännu mer en möjliggörare än vad man tidigare förstått

- - Mer komplext att räkna hem en investering som skär kross hela bolaget och har många ”mjuka” 

affärsvinster

• Många företag ansåg att tiden för denna förstudie var otillräcklig för att reda ut alla utmaningar och komma i land 

med nödvändiga analyser. En stor del av företagen fortsätter med sitt arbete kring analysfasen under hösten 

2021.

• Önskemål på GS1 Sweden (Global Office) om en rekommendation kring typ av 2D-kod med tillhörande minsta 

informationsmängd (AI). Dessa bör inte skilja sig från andra rekommendationer från Norden/globalt.

- Fortsatt gemensamt samarbete inom branschen ansågs viktigt för att säkerställa en lyckad övergång till 

2D-kod.

- Även andra aktörer likt Returpack bedöms som en viktig spelare – kommunikation inledd! Säkerställ 

samverkan med andra viktiga nyckelspelare som tex. livsmedelsverket, certifieringsorganisationer såsom 

krav/svanen, systemleverantörer och affärssystemsleverantörer osv.
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Resultat av förstudien - Sammanfattning
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Läsning & Märkning Spårbarhet & Matsvinn

Samarbete & stöd av GS1 Kunskap & Komplexitet

+ Majoritet av befintlig hårdvara kan konfigureras att läsa en 
2D-kod.
+ ”Långsam” produktion inget hinder för ny databärare med 
befintlig hårdvara.

- Konfigurering av hårdvara & mjukvara för att möjliggöra 
användningen av 2D-koder krävs i olika omfattning.
- ”Snabb” produktion kräver inköp av ny printerutrustning.

+ Spårbarhet & reducerat matsvinn är mycket viktigt för 
branschen och kan lösas med användandet av en 2D-kod med 
dynamisk data! 
+ Automatisk prisnedsättning av varor med kort datum i POS 
= Minskat matsvinn
+ Bättre översikt av artiklar = Minskat matsvinn
+ Utökad spårbarhet av ursprung & leveransvägar efterfrågas 
av både konsumenter och lagstiftare

+ Stort intresse från branschen för tekniken och dess 
möjligheter! 
+ En QR-kod med GS1 Digital Link bedöms mest intressant 
p.g.a. den konsumentinteraktion som möjliggörs.

- En övergång till ny databärare är komplex och kommer ta 
tid.

- Utökade analyser och ställningstagande krävs hos 
företagen för hur man vill kommunicera med slutkund.

- Mer stöttning och kunskapsspridning behövs!

+ GS1 bedöms ha en kritisk funktion att sprida information och 
kunskap! Stort förtroende för GS1.
+ Efterfrågan på kontinuerliga avstämningar med GS1 Sweden 
under hela implementeringsfasen.

- Rekommendation om hur standarden ska användas av 
branschen med typ av databärare & informationsmängd 
efterfrågas – möjliggörare för en implementation.
- Nordiskt/globalt samarbete bedöms kritiskt för en övergång

Samverkan & Partners

Systemstöd & Utrullning

+ Kommunikation inledd med Returpack om 
2D-koder!

- Samverkan med externa aktörer likt 
livsmedelsverket, certifieringsorganisationer & 
Returpack.
- Lagstiftning kring t.ex. bäst-före-märkning.

+ Stark önskan om tydlig tidslinje från GS1 
om när en övergång till 2D ska ske

+- Stor spridning av systemstöd och dess 
egenskaper bland deltagande företag. 
- Processer & IT-stöd saknas för att kunna 
dela ny data med affärspartners.

Mognadsbedömning utifrån existerande användning av GS1 standard:

Tillräcklig  för implementation Viss insats krävs Stor insats krävs
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Branschens nuläge – Generellt

• Många företag ansåg att tiden för denna förstudie var otillräcklig för att reda ut alla 
utmaninga och komma i land med nödvändiga analyser

• En stor del av företagen kommer fortsätta med sina projekt efter sommaren, både 
förstudie och analysfas och senare med implementering.

• Önskemål på GS1 Sweden (GO) om en rekommendation kring typ av 2D-kod med 
tillhörande minsta informationsmängd (AI). Dessa bör inte skilja sig från andra 
rekommendationer från Norden/globalt.

• Även fortsatt gemensamt samarbete inom branschen ansågs viktigt för att 
säkerställa en lyckad övergång till 2D-kod.

• Returpack bedöms som en viktig spelare – kommunikation inledd! Säkerställ 
samverkan med andra viktiga nyckelspelare som te.x. livsmedelsverket, 
certifieringsorganisationer såsom krav/svanen, systemleverantörer och 
affärssystemsleverantörer osv.

• Fortsatt önskemål från förstudiegruppen att få ta del av best practise och vad andra 
länder och GS1 Mo’s genomför för arbeten kopplat till 2D-koder.
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Branschens nuläge – Märka & Läsa

• Märka 2D-kod

- Beroende på vilken typ av information man vill ha i koden samt hastighet på produktionslinje bedöms 
denna punkt olika. De leverantörer med ”långsam” produktion har i mångt och mycket redan idag 
möjlighet att trycka 2D-kod med dynamisk information. Här behöver säkerställas kvaliteten på trycket, 
att det går att lägga in rätt information, samt HUR denna information ska samlas in och säkerställas 
korrekt innan märkning.

- För leverantörer såsom med mycket snabb produktion behöver existerande printerutrustning bytas 
ut/modifieras.

- En 2D-kod med GS1 Digital Link bedöms som det mest lockande alternativet pga möjlighet till 
konsumentinteraktion. Önskemål om att branschen gör en gemensam rekomendation om typ av 
streckkod att välja i första hand.

• Läsa 2D-kod

- Deltagande företag fann att de flesta POS läsare idag var kapabla att läsa de olika typerna av 2D-koder 
(p.g.a. DataMatrix på svenska körkort). Handhållna skanners kan behöva uppgraderas i en större skala, 
som t.ex. självskanning i butik och i varuflödeskedjan såsom leveransmottag, transport osv.

- Det kommer krävas konfigurering i mjukvaran i POS för att hantera informationen korrekt (selektering, 
olika typer av koder). Stor kostnadsbesparing mot initialt befarat!

- Det kommer krävas en förmåga att kunna läsa både traditionell streckkod och 2D-koder under en 
period, se nästa slide
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Rekommendationer från 
GS1 Sweden
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Önskemål om branschrekommendationer 

• GS1 Sweden bör ta ställning till om en rekommendation kring val av 2D-kod 

och dess minsta informationsmängd för DVB bör utformas för den svenska 

marknaden (Likt den rekommendation som finns från Norge & US).

• Det bedöms ytterst viktigt att information ifrån GS1 Global Office kopplat till 

2D-koder sprids på den svenska marknaden av GS1 Sweden. (2D Global 

Migration) 

- Fortsatt rådgivning och stöd från GS1 Sweden i dessa frågor

• Ett utökat branschgemensamt arbete kring varor av variabel vikt bör initieras 

med samarbete mellan de stora svenska aktörerna och GS1 Sweden (t.ex en 

pilot). Viktigt att säkerställa tillgänglighet och prioritet hos samtliga resurser 

under utsatt tid.
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Branschens nuläge – Utrullning

• Diskussioner förekom under förstudien kopplat till utrullningsplan och vilka 
förmågor och situationer som leverantör/retailer kommer behöva kunna hantera. 
Eftersom Sverige inte är en isolerad marknad och många företag säljer sina 
produkter på en internationell arena, kom förstudiegruppen fram till följande 
slutsatser kring utrullning:

- Det kommer att förekomma produkter med både traditionell streckkod och 2D-kod samtidigt på 
marknaden (och med dubbla koder på en och samma produkt) dvs. ingen big bang. Leverantörer 
och retailers behöver kunna hantera detta scenario!

- I dagsläget finns ingen gemensam kravställning på minimum antal attribut som bör fyllas i 
en 2D-kod. Standarden möjliggör ett stort antal termer, och säljare/köpare behöver kunna 
hantera dessa i olika kombinationer.

- Önskemål (främst från leverantörsled) om att hitta en minsta möjliga set av termer som kan ses 
som en grund, t.ex. bäst före, batch och serienummer. 

- Önskemål om att samornda och implementera detta gemensamt i branschen, som t.ex. liknande 
det arbetet man gjorde med implementation av näringsvärden och ingrediensförteckningar.
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Branschens nuläge – Utrullning

• Under förstudiens gång har den befintliga rekommendationen från GS1 US 

diskuterats och bedömts möjlig att följa i Sverige.

* GS1 US Report

• Endast läsa & 
behandla data på 
konsumentförpackning 
år 2027!

• Märkning med båda 
typer av koder 
kommer pågå 
betydligt längre!

• Inget krav på att en 
viss databärare ska 
användas! 

https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=2277&language=en-US&PortalId=0&TabId=134
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Branschens nuläge – Informationshantering & IT-
stöd

• Med 2D-koder kommer nya möjligheter att fylla i, utbyta och uppdatera dynamisk 

information kopplat till sina produkter

• I dagsläget så saknar många företag både processer och IT-stöd för att hantera att dela 

denna data mellan sina affärspartners. Det finns delar på plats där man idag skapar 

och hantera denna data, men ej kvalitetssäkrat kross ett helt värdeflöde!

• Många diskussioner hölls under försudien kring denna utmaning, hur säkerställer vi 

och förvaltar vi informationen på rätt sätt.

• Det kommer krävas utökade analyser och ställningstaganden hos företag, hur 

ambitiös man vill vara med att skapa ny kommunikation ut mot slutkund, att samla in 

och underhålla transaktionsdata och se till att man har processer och arbetssätt och 

systemstöd för att kunna underhålla och säkerställa rätt information

• Slutsats att detta område bör prioriteras och tittas på separat inom företagens 

förstudier och implemenationsprojekt.
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Branschens nuläge – Variabelviktsvaror

• Varor av variabel vikt har identifierats som ett område med störst potential för 

en implementation av 2D-kod (ICA, Axfood, Coop). Detta pga nuvarande 

användning av PLU & RCN-nummer som ej är globalt unika och därför inte 

möjliggör unikitet och spårbarhet.

• För att lyckas med detta är dock vår bedömning att det krävs koordinering

med dessa aktörer i gemensam form. (Samtal om en gemensam pilot har 

pågått sedan flera år tillbaka)

• 2D-koder på varor av fast vikt bedöms enklare då man redan idag har riktiga 

GTIN i EAN-koden och ett mer inarbetat globalt arbetssätt.
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Branschens nuläge – Variabelviktsvaror

• Varor av variabel vikt ansågs vara det högsta prioriterade område av de stora 

aktörerna inom förstudiegruppen för en övergång till 2D-kod p.g.a.:

- Ökad spårbarhet av produkter från olika leverantörer världen över.

- Kunderna kräver utökad artikelinformation (t.ex. ursprung & 

hållbarhetsinformation)

- Minska manuellt arbete.

- Rätt data på rätt plats. Ett RCN är inte unikt likt GTIN!

• En övergång till 2D-koder bedöms nödvändig p.g.a. bristen på korrekt & 

spårbar artikelinformation, hög kostnadsdrivare av manuellt arbete samt brist 

på nummerserier.  Denna övergång bedöms behöva koordineras p.g.a. de 

förändringar i masterdata (GTIN) vid en utfasning av existerande artiklar.
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Appendix
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Deltagande företag
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