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Fält i Validoo som ska fyllas i 
 

För Oriola är det viktigt med hög kvalitet, korrekt artikelinformation och bild för varje 

produkt vi hanterar. 

 

Nedanstående fält skall fyllas i innan ni skickar artikelinformationen vidare till oss. Här 

kan du läsa mer om respektive fält:  

https://www.gs1.se/vara-standarder/teknisk-dokumentation/Artikelinformation/ 

 

Använd alltid språkkod ”Svenska” i Validoo när ni skriver in information även om 

själva orden är på engelska, såsom det ofta är vid t.ex. ingrediensförteckning. Detta är 

för att artikelinformationen skall skickas korrekt hela vägen från leverantör till Oriola.  

 

Artikelidentitet 
• Leverantörens artikelnummer, T3798 + T3799, artikelns nummer enligt 

leverantörens eget numreringssystem. För att ange leverantörens artikelnummer: 

välj koden ”SUPPLIER_ASSIGNED” i ”T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, 

kod” och ange leverantörens artikelnummer i ”T3798 Kompletterande artikelidentitet”  

• Artikelbenämning, T0018, benämningen för artikeln. Skriv samma beskrivning som 

på förpackningen, tänk på nedan punkter:  

• Skriv ut storlek/UV styrka/”färgnamn/färgnummer”, exempel: "Stödstrumpor 

Medium", "SPF 50+", ”Lipstick Pink” / ”Lipstick 06” / ”Lipstick Purple 12”. 

• Varumärke, T0143, artikelns varumärke. Säkerställ att detta skrivs likadant för alla 

artiklar inom samma varumärke. Var även konsekvent i hur ni anger t.ex. apostrofer 

(´`’).  

• Undervarumärke, T2230, varumärkets andra, lägre nivå. Termen används när 

varumärket har flera nivåer. 

• Förpackningsstorlek, T3338, text som anger förpackningens innehållsmängd. 

Önskemål är att leverantör anger information enligt följande skriftstandard för 

beteckningar: gemener med mellanrum för vikt/volym och procent med mellanrum. 

Exempel: 50 ml, 50 g, 1 %.  

 

Livscykelslut 
När artikeln inte längre är aktuell för försäljning vill vi att ni informerar oss om att den 

ska utgå. 

• Sluttidpunkt för utgående artikel, T4015, Datum och tidpunkt när en utgående 

artikel kommer att sluta vara tillgänglig för köparen. 

https://www.gs1.se/vara-standarder/teknisk-dokumentation/Artikelinformation/


 

Sidan 2/4 

 

Artikelegenskaper 
Dessa fält används i webbshopar och är mycket viktiga för Oriola, våra kunder samt 

främst för konsumenten som skall ta ett köpbeslut. Det är en möjlighet för er 

leverantörer att beskriva era produkter på ett säljande sätt. Tänk på att det är ni som 

leverantör som ansvarar för all information som skickas via Validoo. Så säkerställ att all 

text är korrekt och följer de lagar och regler som finns. 

• Marknadsbudskap, T3746, text för att marknadsföra artikeln. T.ex. ”Återfuktande 

kroppslotion som gör huden mjuk och smidig. Innehåller fuktgivande ingredienser och 

extrakt av hjortron. Passar känslig hud.” 

• Text som är tidsrelaterad ej tillåten (skriv ej: "nyligen lanserats", "nyhet"). 

• Varumärke skall refereras till i tredje person (exempel: "Vichys doft…", skriv 

ej: "Vår nya doft...") 

• Användningsinstruktioner för konsument, T3776, text för att beskriva för 

konsumenten hur en artikel bör användas. Instruktionerna finns vanligtvis på 

förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. T.ex. "Applicera först 

foundation längs ansiktets mitt. Använd bara en liten mängd foundation och massera 

in ordentligt i huden.", "Konsumera inom 10 dagar." För kosttillskott skall 

Rekommenderad daglig dos anges, t.ex. ”För vuxna är doseringen 20 ml dagligen”.  

• Förvaringsinstruktioner för konsument, T3775, text för att beskriva för 

konsumenten hur en artikel bör förvaras. Instruktionerna finns normalt på 

förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan 

beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur eller ett specifikt förvaringskrav. 

T.ex. "Förvara i kylskåp efter öppning", "Utsätt ej för direkt solljus". 

• Ingrediensförteckning för icke livsmedel, T5036, lista med ingredienser i klartext 

för icke livsmedel. Termen används för att ange ingredienserna som står på 

förpackningen, texten skall följa svensk lagstiftning och regler för märkning avseende 

ingredienser inom aktuellt produktområde. Klassas produkten som Kosmetika är det 

viktigt att kunden kan göra välgrundade val och därför måste ingrediensförteckning 

finnas tillgänglig. Apotekskunderna har ofta känslig hy/problemhud (atopisk) vilket 

gör det extra viktigt. Om produkten är ett livsmedel ska Ingrediensförteckning för 

livsmedel, T4088, anges istället. 

Batteri information 
Vi behöver denna information då vi är skyldiga att rapportera batteriförsäljning till 

Naturvårdsverket. 

• Batteriteknik, T3803, kod som anger typ av batteriteknik som används för artikeln. 

T.ex. Lithium, NiMh. 

• Batterivikt, T4147, vikten för varje enskilt batteri som ingår eller som är inbyggt i 

artikeln. Vikten anges i gram. 

Färg  
Om kunden väljer produkt utifrån färg, t ex när det gäller make up, strumpor eller 

liknande. 

• Färg, T2243, beskrivning av artikelns färg i fritext.  
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Kravspecifikation 
• Typ av kravspecifikation, T3825, kod som anger att artikeln uppfyller vissa 

regelkriterier, t.ex. CE-märkning. Är produkten CE-märkt ska detta anges här. 

GHS 
• Kemikaliemärkning enligt GHS, T3745. Kod som anger den 

symbol som illustrerar en artikels fysikaliska, hälso- och miljöfarliga 

egenskaper enligt GHS. Om produkten klassas som Miljöfarlig ska 

det anges här. 

Förvaring och hantering 
• Total hållbarhet, T0167, Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven 

förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före-

datum.  

• Högsta temperatur, T3796, den högsta temperatur som artikeln tål enligt 

tillverkarens uppgifter utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. 

• Lägsta temperatur, T3797, den lägsta temperatur som artikeln tål enligt 

tillverkarens uppgifter utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. 

• Hanteringsinstruktion, T4040. Koden används endast för läkemedel. Om obruten 

kylkedja krävs ange kodvärde COLD. En obruten kylkedja innebär att artikeln 

aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna 

intervallet. 

• Antal ingående lav, T4021, antal lager eller lav av inneliggande artikel på en pall. 

Termen används endast när artikeln är en pall. Termen används ej för artiklar på 

bas- eller mellannivå. 

• Antal per lav, T0160, antal förpackningar per lager eller lav i artikeln. Om antalet är 

olika för olika lav ska antalet i det understa lavet anges. 

Farligt gods 
Om er produkt klassas som farligt gods måste nedan fält fyllas i. Klassas produkten inte 

som farligt gods, ska dessa fält inte fyllas i. För mer information om farligt gods hänvisas 

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: www.msb.se 

• Klass för farligt gods, T0263, kod som anger klass för farligt gods. Det finns nio 

klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den 

mest signifikanta risken anges t.ex. kodvärde 1 för Explosiva ämnen och föremål, 

kodvärde 2 för Gaser, kodvärde 3 för Brandfarliga vätskor osv. 

• Förpackningsgrupp för farligt gods, T0264, kod som anger farlighetsgrad, det vill 

säga, hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Mycket farliga ämnen - grupp I, 

Farliga ämnen - grupp II och Mindre farliga ämnen - grupp III. 

• Flampunkt, T4023, lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket 

brännbara gaser att det kan ta eld. 

• UN-nummer farligt gods, T0169, UN-nummer för farligt gods enligt kodlista ADR 

(Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg). 

http://www.msb.se/
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• Klassificeringssystem, T4022, kod som anger klassificeringssystemet för farligt 

gods och/eller den organisation som ansvarar för systemet. T ex ADR. 

• Officiell transportbenämning, T4026, transportnamn för artikeln (farligt gods). 

Termen används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. 

De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan 

tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. 

• Farligt gods begränsad mängd, T4247, kod definierad av en myndighet som anger 

om artikeln får transporteras i begränsade mängder under förutsättning att den 

packats och etiketterats enligt vissa bestämmelser. 

• Farligt gods särbestämmelser, T4142, kod som anger vilka särbestämmelser 

enligt ADR som gäller för artikeln. 

• Tunnelrestriktion ADR, T3741, kod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar 

enligt ADR. 

• Transportkategori, T3744, kod som anger artikelns transportkategori enligt ADR. 

Artikelns transportkategori används för att beräkna mängden farligt gods som är 

tillåtet att transporteras med en och samma transportenhet under särskilda 

förutsättningar. 

Ursprungsland 
• Tillverkningsland, T0168, artikelns tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner 

och föreskrifter. Ange landskoden enligt kodlista T3784, t.ex. Sverige = 752. 

Livsmedelsbilaga 
• Ingrediensförteckning, T4088, lista med ingredienser i klartext. Termen används 

för att ange ingredienserna som de står på förpackningen. Om informationen avser 

livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler 

för märkning avseende ingredienser. Om artikeln är ett livsmedel ska inte fältet 

Ingrediensförteckning för icke livsmedel (T5036) fyllas i. 

 

 

 

 


