
Fördelning av hållbarhetstid är en viktig del i den bilaterala diskussionen 
vid produktlansering. För att skapa ökad förståelse genomfördes under 
2009 ett ECR-projekt i syfte att skapa klarhet.

Denna guide är en sammanfattning av arbetet och är tänkt som en 
utgångspunkt och stöd för hållbarhetsdiskussionen.

Summering och uppdatering, ECR 2019.

Modell för förståelse och 
diskussion av hållbarhetstider

3

DLF är en intresseorganisation för företag som 
producerar och säljer varor till dagligvaru- och 
servicehandel samt restauranger och storhus-
håll i Sverige. DLFs uppdrag är att förmedla 
ny kunskap, erbjuda inspirerande mötesplatser 
samt bedriva affärsverksamhet som effektivise-
rar och utvecklar branschen.
www.dlf.se

SvDH är en sammanslutning av handelsföreta-
gen Axfood Sverige, ICA Sverige, Coop Sverige 
och Bergendahls food. Ändamålet med verk-
samheten är att till godose konsumenternas 
intressen. Vidare ska SvDH samordna och opti-
mera dagligvaruhandelns insatser på utveck-
lingsområden av konkurrensneutral natur. SvDH 
arbetar för tre områden: Produktsäkerhet, 
Näringspolitik och Logistik.
www.dagligvaror.se

ECR (Efficient Consumer Respons) Europe 
startades i slutet av 90-talet. Då visade nya rön 
inom varuförsörjningsområdet att handeln och 
leverantörerna kunde tillgodose konsumenter-
nas behov bättre, snabbare och mer effektivt 
genom att samarbeta i branschgemensamma 
och samtidigt konkurrensneutrala frågor.

Ytterligare faktorer som bidrog till att ECR- 
rörelsen tog fart var förbättringar inom infor-
mationstekniken, ökande konkurrens, globalise- 
ring och den nya större europeiska marknaden 
som gjorde det möjligt att flytta varor och 
tjänster enklare över landsgränser. Samtidigt 
utvecklades konsumentefterfrågan till att foku-
sera på fler faktorer än tidigare, som bättre sor-
timent, lättillgänglighet, kvalitet, fräschhet och 
produktsäkerhet.

Alla dessa faktorer medförde en fundamental 
förändring när det gäller branschens arbetssätt. 
Den traditionella uppdelningen mellan leveran-
törer på en sida och handel på den andra för- 
 ändrades. ECR har bidragit till, och bidrar fort-
sättningsvis till, att ta bort onödiga kostnader 
i varuflödeskedjan. Därmed ökar nyttan för 
konsumenterna. Effekterna har varit stora för 
branschen och ECR-arbetssättet fortsätter att 
ge positiva utslag.

ECR handlar om att skapa en helhetssyn på 
hela värdekedjan under varans väg från under-
leverantörer, producenter och detaljister till 

konsument. Nytta för konsumenten är ECRs 
ledstjärna. Allt arbete syftar till att öka effektivi-
teten i varu- och informationsflödet och skapa 
mervärde för konsumenten.

ECR delas in i de två huvudområdena, efter- 
frågan och varuförsörjning. Efterfrågesidan 
handlar om att arbeta med sortiment, produkt- 
introduktioner och kampanjer på ett effekti-
vare sätt. Exempel på varuförsörjningsfrågor 
är efterfrågestyrd varupåfyllning, innefattande 
frågor som automatiska datorbaserade beställ-
ningar och transportoptimering.

ECR Europe bildades 1994. Två år senare 
bildades ECR Sverige av DLF (Dagligvaru-
leverantörers Förbund) och SvDH (Svensk 
Daglig varuhandel).

ECR Sveriges uppgift och mål är att:

•  Sprida kunskap om ECR till samtliga aktörer 
inom den svenska dagligvarubranschen

•  Ta initiativ och medverka till branschaktiviteter 
inom ECR-området och genomföra utred-
ningar och projekt när konkurrensneutrala 
förutsättningar finns.

•  Genomföra utbildningar, seminarier och kon-
ferenser under namnet ECR-FORUM för alla 
nivåer i branschföretagen.

För mer information se www.ecr.se

Dagligvaruleverantörers
Förbund (DLF)

Svensk Dagligvaruhandel 
(SvDH)



Principer för modellen
Produkten bör vara utgångspunkt för diskussion mellan parter, och den bör 
ske utifrån ett konsumentperspektiv. Att ha perspektivet hållbarhetsdagar 
och ej generella procentsatser håller produkten i fokus.

Produkter med mycket kort (1–15 dagar) eller kort (16–30 dagar) total 
 hållbarhetstid bör om möjligt ha extra många dagar kvar vid leverans  
till Grossist.

Leverantören tar i beräkningen av hållbarhet hänsyn till processtid  
(t ex karantän, mörning), samt säkerställer en gemensam förståelse  
kring pris (kassationskostnader), kvalitet (total hållbarhetstid) och tid  
(inverkan på servicegrad). 

Varje produkt äger sin egen hållbarhet och acceptans sker som en del av 
lanseringsbeslutet. Antalet hållbarhetsdagar (totalt och minsta kvarvarande) 
framgår av artikelinformationen.

Nyhetslanseringar ska innefatta en hållbarhetsgenomgång.

3

DLF är en intresseorganisation för företag som 
producerar och säljer varor till dagligvaru- och 
servicehandel samt restauranger och storhus-
håll i Sverige. DLFs uppdrag är att förmedla 
ny kunskap, erbjuda inspirerande mötesplatser 
samt bedriva affärsverksamhet som effektivise-
rar och utvecklar branschen.
www.dlf.se

SvDH är en sammanslutning av handelsföreta-
gen Axfood Sverige, ICA Sverige, Coop Sverige 
och Bergendahls food. Ändamålet med verk-
samheten är att till godose konsumenternas 
intressen. Vidare ska SvDH samordna och opti-
mera dagligvaruhandelns insatser på utveck-
lingsområden av konkurrensneutral natur. SvDH 
arbetar för tre områden: Produktsäkerhet, 
Näringspolitik och Logistik.
www.dagligvaror.se

ECR (Efficient Consumer Respons) Europe 
startades i slutet av 90-talet. Då visade nya rön 
inom varuförsörjningsområdet att handeln och 
leverantörerna kunde tillgodose konsumenter-
nas behov bättre, snabbare och mer effektivt 
genom att samarbeta i branschgemensamma 
och samtidigt konkurrensneutrala frågor.

Ytterligare faktorer som bidrog till att ECR- 
rörelsen tog fart var förbättringar inom infor-
mationstekniken, ökande konkurrens, globalise- 
ring och den nya större europeiska marknaden 
som gjorde det möjligt att flytta varor och 
tjänster enklare över landsgränser. Samtidigt 
utvecklades konsumentefterfrågan till att foku-
sera på fler faktorer än tidigare, som bättre sor-
timent, lättillgänglighet, kvalitet, fräschhet och 
produktsäkerhet.

Alla dessa faktorer medförde en fundamental 
förändring när det gäller branschens arbetssätt. 
Den traditionella uppdelningen mellan leveran-
törer på en sida och handel på den andra för- 
 ändrades. ECR har bidragit till, och bidrar fort-
sättningsvis till, att ta bort onödiga kostnader 
i varuflödeskedjan. Därmed ökar nyttan för 
konsumenterna. Effekterna har varit stora för 
branschen och ECR-arbetssättet fortsätter att 
ge positiva utslag.

ECR handlar om att skapa en helhetssyn på 
hela värdekedjan under varans väg från under-
leverantörer, producenter och detaljister till 

konsument. Nytta för konsumenten är ECRs 
ledstjärna. Allt arbete syftar till att öka effektivi-
teten i varu- och informationsflödet och skapa 
mervärde för konsumenten.

ECR delas in i de två huvudområdena, efter- 
frågan och varuförsörjning. Efterfrågesidan 
handlar om att arbeta med sortiment, produkt- 
introduktioner och kampanjer på ett effekti-
vare sätt. Exempel på varuförsörjningsfrågor 
är efterfrågestyrd varupåfyllning, innefattande 
frågor som automatiska datorbaserade beställ-
ningar och transportoptimering.

ECR Europe bildades 1994. Två år senare 
bildades ECR Sverige av DLF (Dagligvaru-
leverantörers Förbund) och SvDH (Svensk 
Daglig varuhandel).

ECR Sveriges uppgift och mål är att:

•  Sprida kunskap om ECR till samtliga aktörer 
inom den svenska dagligvarubranschen

•  Ta initiativ och medverka till branschaktiviteter 
inom ECR-området och genomföra utred-
ningar och projekt när konkurrensneutrala 
förutsättningar finns.

•  Genomföra utbildningar, seminarier och kon-
ferenser under namnet ECR-FORUM för alla 
nivåer i branschföretagen.

För mer information se www.ecr.se

Dagligvaruleverantörers
Förbund (DLF)

Svensk Dagligvaruhandel 
(SvDH)



10 STEGSMODELL I ANTAL DAGAR (uppdatera vita fält)

FÖRDELNING DAGAR (exklusive processtid)

ARTIKELINFORMATION

PRODUKT

Margarin Lätta 400 g

FABRIK

Helsingborg

LAND

Sverige

KATEGORI

Matfett

Fördelning  
i dagar

Fördelning  
i %-andel

1 18 9 12 42 82

1% 22% 11% 15% 51% 100%

Total 
summa 
hållbarhet  
i dagar

844212273151200

Packdag

Processtid
(exkluderas)

Transport

Lagertid

Transport

Lagertid

Transport

Butik  
(inkl hylla)

Konsum
ent

Hållbar- 
hetsdagar 
kvar att 
fördela

Mål Steg 10 Steg 9 Steg 8 Steg 7 Steg 6 Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

STOPP PRODUKTION LEVERANTÖR GROSSIST BUTIK KONSUMENT START

Dagar kvar när produkt ankommer grossistens lager:  67 utav tillgängliga exkl processtid:  84 vilket ger en andelsfördelning på:  77%

Hållbarhetsmodell
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Definitioner för hållbarhet
Bäst Före datum  
= Inklusive sista hållbarhetsdag. 

Sista förbrukningsdag / -månad  
= Inklusive sista hållbarhetsdag /månad. 

Total hållbarhetstid  
= Antal hållbarhetsdagar inklusive packningsdag. 

Grundprinciper och överenskommelser om fördelning av hållbar-
het är en del av den bilaterala diskussionen och kan ändras om 
skäl föreligger.

Möjlighet bör finnas till förändrad fördelning av hållbarhet vid 
storhelger och mycket stora kampanjer.
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