
Så fyller du i Artikelinformation för upphandlingar livsmedel. 
 
Denna guide är tänkt att hjälp dig i hur du fyller i artikelinformationen och även var du kan läsa 
mer för att vara säker på att du ger den information som krävs vid en upphandling. Korrekt 

information underlättar om du vill få bästa möjliga resultat i en utvärdering. 
 
Här hittar du grundläggande information om vad som gäller för ett företag som ska delta i en 
upphandling: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/ 

 
Vid en upphandling förekommer en hel del begrepp som det kan vara bra att känna till vad de 
betyder. Upphandlingsmyndigheten har sammanfattat dem på sin hemsida: 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/upphandla-livsmedel/viktiga-begrepp 
 

Här kan du läsa om hur du lämnar ett anbud: 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/genomfora---lamna-anbud/ 

Är det en upphandling gällande livsmedel? Mer information om bland annat hållbarhetskriterier 

hittar du här: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/ 

 

Kravspecifikation 
Inom GS1 artikelinformation finns en specifik grupp av termer (informationsfält) för att kunna ange 
information om den kravspecifikation som gäller för en artikel. Här kan du fylla i uppgifter kring ett 
specifikt upphandlingskriterie.  
 
När du fyller i artikelinformationen kommer du märka att för några termer så ska du göra val i en 

kodlista. För andra termer så skriver du själv i det som efterfrågas. I exemplen som följer med 
varje term så ser du ett förslag på vad som kan fyllas i. Observera att det är just exempel och att 
det kan vara annan information som ska fyllas i som gäller för just den upphandling du är med i. 

 

T3825 Typ av kravspecifikation, kod 

Definition Kod som anger att artikeln uppfyller vissa regelkriterier. 
 

Kodvärde 

 

Kodvärde anges enligt kodlista T3825, se www.gs1.se/sv-kodlistor-T3825.   

Exempel Exempel på kodvärde:  
ANIMAL_ID_HEALTH_MARK 
För livsmedel av animaliskt ursprung gäller att förpackningen ska vara fysiskt 
märkt med kontroll- eller identifieringsmärke enligt förordning (EG) nr 

854/2004 
 
FEED_SAFETY_REGULATION 
EU-förordning 767/2009 för djurfoder 
 

TRACIBILITY_REGULATION 
EU-förordning EG 1224/2009 för spårbarhet fisk 

 

 

T5039 Referens till kravspecifikation 

Definition Fritextfält som anger vilken kravspecifikation, utgiven av myndighet eller 
annan organisation, som gäller för artikeln. 
 

Beskrivning När affärsdokumentet hänvisar till Upphandlingsmyndighetens 
upphandlingskriterier för ex kött (Information om ursprung) anges identiteten 

för kravspecifikationen. 
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Säkerställ att du använder korrekt krav-id.  

Lättast hittar du krav-id så här: www.upphandlingsmyndigheten.se/11010 
dvs webb-adress för Upphandlingsmyndigheten följt av krav-id. 
 
Mer information: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-
hallbarhetskrav/livsmedel/ 
 

OBS. Bevis för angett krav-id ska kunna uppvisas på begäran. Se T5041 Typ 
av licens eller tillstånd 
 

Exempel UHM-11010 
 

UHM-10416:1 
 

 

T5040 Ansvarig för kravspecifikation 

Definition Namnet på den myndighet eller organisation som ansvarar för 
kravspecifikationen. 
 

Beskrivning När Upphandlingsmyndigheten är ansvarig för kravspecifikationen anges en 

förkortning för myndigheten. 
 

Exempel UHM 
 

 

T5041 Typ av licens eller tillstånd 

Definition Typ av licens eller tillstånd som ges av myndighet eller annan organisation. 
 

Beskrivning För Upphandlingsmyndighetens kriterier anges typ av bevis i fritext.  
 

OBS. Bevis ska kunna uppvisas på begäran. Se T5039 Referens till 
kravspecifikation 
 

Exempel Svensk lag 
 
Egenkontroll 
 
Tredjepartscertifiering 
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