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V

arje dag sker det ungefär 13 miljoner
inköp av flytande livsmedel i Sverige.
Mjölk, juice, vatten, läsk, öl, drickyoghurt och andra drycker. Under ett år blir
det nästan fem miljarder köpbeslut. Sett utifrån
detta perspektiv är det självklart att det spelar
roll vilka förpackningar som används.
På Tetra Pak är vi experter på kartongförpackningar. Hela vår verksamhet handlar
om att bevara livsmedel på bästa sätt, och
samtidigt använda så lite av jordens resurser
som möjligt. Men vi har inte varit så bra på
att berätta vilken skillnad valet av förpackning
faktiskt gör.
Nu tänker vi ändra på det. Vi vill ta ett större
ansvar, även kommunikativt. Både från våra
kunder, företag som säljer livsmedel, och från
konsumenthåll finns ett växande intresse för
miljö och hållbarhet.
Svenska konsumenter vill göra gott, göra
vad som är bra för dem själva och för vår
planet. Försäljningen av ekologiska produkter
ökade med mer än 30 procent under 2014 –
utvecklingen går i rätt riktning.
Fast på förpackningsområdet finns mer att
göra. Få tänker idag på vilken förpackning de
väljer – det vill vi ändra på!
Lika självklart som det är att välja ekologiskt
eller åka kollektivtrafik, ska det vara att välja en
produkt i en kartongförpackning. Kartong är
det överlägset bästa alternativet sett utifrån ett
miljöperspektiv.
En förklaring verkar vara brist på kunskap.
Tre av tio konsumenter tror till exempel
fortfarande att glasförpackningar är mer
klimatsmarta än kartongförpackningar. Trots att
många konsumenter idag är väldigt medvetna,
tror var tredje att det vore bättre för miljön om
livsmedel inte alls hade förpackningar.
Vi vill tillsammans med våra kunder öka
medvetenheten om förpackningens betydelse,
för att fler ska få möjlighet att göra bra val.

Vilka material du väljer och hur förpackningen
är designad har markant påverkan inte bara på
miljön, utan också på själva produkten – hur
bra hållbarhet den får, hur mycket svinn det blir
och om det behövs tillsatser eller inte.

“Hela vår verksamhet handlar
om att bevara livsmedel på bästa
sätt, och samtidigt använda så lite
av jordens resurser som möjligt.”
Många letar idag aktivt efter företag som
har bra produkter men som också gör gott och
har bra värderingar. På Tetra Pak ser vi positivt
på folks ökande intresse för att välja rätt
produkter, för vi känner oss trygga i att vi har
förpackningar som är funktionella, miljösmarta
och skyddar innehållet på ett naturligt sätt.
Vi är stolta över våra produkter, men vi är
inte nöjda. Mycket har hänt på förpackningsområdet under senare år, och ännu mer är på
gång framöver. Vi ska lyssna på de önskemål
som finns och utveckla ännu bättre dryckesförpackningar, anpassade efter olika behov och
konsumtionstillfällen. En god förpackning ska
göra livet lättare.
Syftet med denna rapport är att sprida
kunskap men också att bidra till diskussionen
om vad som kan göras för att fler ska välja en
god förpackning.

Johan Rabe
Vd, Tetra Pak Nordics
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FÖR BÄTTRE MAT, DRYCK OCH HÄLSA

Det kan låta som en självklarhet, men utan
förpackningar skulle vårt moderna samhälle inte fungera. Det breda utbud som vi
idag har av olika produkter skulle av flera
skäl vara omöjligt. Detta gäller inte minst
livsmedelsprodukter, som är känsliga att
transportera och som behöver förvaras på
ett säkert sätt.
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“En förpackning måste
fungera i hela kedjan, från att den
lämnar fabriken till att den är tom
och inte längre behövs.”

E

n förpacknings absolut främsta uppgift
är att skydda innehållet och se till att
produkten inte förstörs. Den får inte
fördärvas varken under transporten till butiken
eller när vi tar hem den. Förpackningen är ett
skal som skyddar mot stötar, smuts, värme, ljus,
bakterier och annat som kan göra att innehållet
blir dåligt.
Idag tar vi nästan för givet att förpackningen ska klara av att skydda produkten. Men förr
i tiden var transport och förvaring av livsmedel en stor utmaning. I ett nordligt land som
Sverige var utbudet av mat och dryck mycket
knappt, särskilt under vinterhalvåret.
I utvecklingsländer, där livsmedelshanteringen fungerar dåligt, är frånvaron av skyddande

förpackningar och lämpliga förvaringslösningar
fortfarande ett bekymmer som bidrar till brist
på säkra livsmedel och svält.
- Mer än hälften av jordens livsmedelsproduktion når inte fram till konsumenterna
på grund av brist på bra förpackningar och
distributionssystem, berättar Annika Olsson,
professor i förpackningslogistik vid Lunds
Tekniska Högskola.
I Sverige har förbättringar skett, men matsvinn är fortsatt en stor utmaning.
- Bortåt en tredjedel av den mat som bärs
hem slängs. Vi kan minska matsvinnet genom
att satsa på bättre och smartare förpackningar,
förklarar Annika Olsson.

EN YTLIG KOMMUNIKATION OM INNEHÅLL
Förpackningen har fler uppgifter än att skydda produkten. Ett viktigt uppdrag är att berätta om innehållet, så att
man får rätt förväntningar. En bra förpackning hjälper till
att marknadsföra produkten, men den bör inte inge falska
förhoppningar. Den ska bygga produktens identitet genom
att sända rätt signaler och förmedla rätt känsla.
- Innehållet måste återspegla sig i förpackningen, annars
påverkas försäljningen negativt. Våra kunder blir besvikna
om innehållet inte lever upp till det som förpackningen
utstrålar, förklarar Anders Karlsén, kommersiell direktör på
Kiviks Musteri.
De praktiska funktionerna är också viktiga, betonar han.
Förpackningen ska vara smidig att hantera när produkten
transporteras och ställs fram i butiken. Den bör inte innehålla luft och uppta onödigt utrymme. För köparna ska den
vara lätt att ta med sig och förvara.
Väl i köparens ägo ska förpackningen vara praktisk och
lätt att öppna. Den ska underlätta konsumtion, utan att det
blir onödiga rester. Om det till exempel inte går att återförsluta förpackningen är risken större att mat eller dryck
kastas.
- En förpackning måste fungera i hela kedjan, från att
den lämnar fabriken till att den är tom och inte längre
behövs. Den måste vara transporteffektiv och säljande i
butikshyllan men också lättöppnad, lättömd, snygg att titta
på, lätt att platta ihop, och effektiv att återvinna eller
kompostera, säger Louise Ungerth, chef för Konsument &
Miljö på Konsumentföreningen Stockholm.
NÄR DET ÄR TID ATT GÖRA SLUT
En förpackning ska helst vara snygg att ställa fram i köket
eller på middagsbordet. Vissa förpackningar kan fungera
som annonspelare eller erbjuda något tänkvärt att läsa.
Ofta är det först när förpackningen är tom som vi börjar
uppfatta den som skild från sitt innehåll. Ett mjölkpaket
kallas för ”mjölk” fram till dess att bara själva förpackningen
återstår. Då vill vi enkelt kunna bli av med den – tomma
förpackningar som tar plats väcker irritation. Därför är det
viktigt att förpackningen är smidig att återvinna, och att det
är lätt att förstå hur den ska sopsorteras.
- De flesta tycker att återvinning är viktigt, men det
måste vara lätt att förstå hur man gör. Alltså är det idag en
central uppgift för förpackningar att kommunicera hur de
ska hanteras när innehållet är slut, konstaterar Erik Lindroth,
miljödirektör på Tetra Pak i Norden.

“Det är idag en central
uppgift för förpackningar
att kommunicera hur
de ska hanteras när
innehållet är slut.”
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NU OCH DÅ:
MEJERIFÖRPACKNINGENS UTVECKLING

I

dagens livsmedelsbutiker finns ett stort och växande utbud av mejeriprodukter:
Minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk, standardmjölk och lattemjölk. Olika sorters fil och
yoghurt. Grädde, gräddfil, crème fraiche. Eller nyare produkter som havredryck,
sojadryck och kvarg. Uppräkningen kan göras lång.
Denna utveckling hade inte varit möjlig utan avancerade förpackningar, logistik,
kylteknik och kunskap om hur olika produkter bör hanteras.
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KARTONGREVOLUTIONEN
Ett stort steg i utvecklingen var kartongförpackningen,
som Tetra Pak var först ut med på den svenska marknaden.
Den kom på 1950-talet och var gjord av plastbelagt
papper, vilket gjorde den betydligt lättare än en
glasflaska. Kartongförpackningarna från Tetra Pak var
både rationell och hygienisk. Av produktionstekniska skäl
var den tetraederformad (som en pyramid).

LÅT OSS BACKA BANDET. HUR FUNGERADE DET FÖRR?
För det första, all mejeriproduktion skedde mycket lokalt. Färsk mjölk producerades på
landsbygden för hushållsbehov och i städerna krävdes att det fanns kor innanför eller
strax utanför stadsgränsen.

MED MEDHAVD FLASKA I MJÖLKBUTIK
Så sent som på 1940-talet handlades mjölk i
lösvikt i särskilda mjölkbutiker. Kunderna hade med
sig en bleckflaska, ofta med en behållare upptill
för grädden. I butiken förvarades mjölken i stora
mjölkkannor av stål som hölls kalla med is. Eftersom
det inte fanns några kylskåp behövde mjölkbutiken
besökas varje dag, en tidskrävande syssla som oftast
utfördes av kvinnor. Stora mängder mjölk surnade
och fick slängas.

GLASKLIRR I KASSAN
Så småningom infördes enliters glasflaskor med
mjölk som kunderna kunde ta med sig hem. Men
även dessa flaskor var tunga att släpa på och
mjölkens hållbarhet var dålig. Glasflaskorna tillslöts
i början med virat papper, en lösning som medförde
hygieniska risker. Först när glasflaskorna fick plomberade stanniolkapsyler kunde de säljas i vanliga matbutiker.

DEN PRAKTISKA TEGELSTENEN
På 1960-talet lanserades Tetra Brik®, som var en
tegelstensformad förpackning. Den var lättare
att stapla och förvara. Med tiden har utbudet
av mjölkprodukter vuxit. Kartongpackningar
finns i dag i många olika storlekar och
utföranden, för att tillgodose olika behov.
Tetra Pak är en av flera producenter.

SKRUVKORKENS INTÅG
Under senare år har allt fler kartongförpackningar försetts
med skruvkork. Syftet med skruvkorken är bland annat
att göra förpackningen lätt att öppna, lätt att hälla ur
och lätt att återförsluta och förvara. Om förpackningen
kan återförslutas minskar risken att innehållet tar till
sig smak av andra livsmedel som förvaras i kylen. Även
hygienen förbättras, och det blir lättare att transportera
förpackningen efter att den öppnats. Numera finns dessutom
biobaserade skruvkorkar med minimal klimatpåverkan.

12 | TETRA PAK – UTSIDAN RÄKNAS – UTSIDANS BETYDELSE

TETRA PAK – UTSIDAN RÄKNAS – UTSIDANS BETYDELSE | 13

APELSINJUICE I SVERIGE
– HUR ÄR DET MÖJLIGT?
Vitaminer är känsliga
för värme, ljus och
syre. Om juicen utsätts
för detta sjunker
vitamininnehållet.

När apelsinjuice lanserades i Sverige var det en exklusiv
produkt som bara fanns i fryst form på burk. För att det
skulle gå att dricka juicen behövde den först tinas. Ett av
de första märkena var ”Floridajuice” som sedan blev
”Bravo”. Juicen transporterades från Brasilien i tankbåt.
På 1960-talet lanserades drickfärdig juice i kartongförpackning. Senare kom juicekoncentrat, som gjorde
transporterna billigare och sänkte kostnaderna. Utbudet
av olika juicesorter har med tiden vuxit.
”Nypressad juice” innebär att juicen måste vara gjord
nyligen. Oftast betyder det att färska frukter har importerats, pressats och förpackats i det land där juicen säljs.
I Sverige är namnet ”juice” skyddat enligt livsmedelslagen och i princip får bara drycker som innehåller 100
procent fruktjuice säljas under denna benämning. Juice får
till exempel inte innehålla konserveringsmedel.
Vitaminer är känsliga för värme, ljus och syre. Om
juicen utsätts för detta sjunker vitamininnehållet. För
att juicen inte snabbt ska bli dålig krävs tätslutande och säkra förpackningar. Detta går idag att
åstadkomma med olika material. Men kartong
har blivit det vanligaste alternativet, mycket
tack vare att kartongförpackningar är lätta att
transportera och förvara samt erbjuder ett
bra skydd.
Ur miljösynpunkt är kartong bättre än
plast eller glas, vilket allt fler känner till.
En nordisk miljöstudie, 2015, från Tetra Pak
visar att kartong successivt har stärkt sin
ställning jämfört med plast. I studien uppger
82 procent av respondenterna i Sverige att
kartongförpackningar är bättre för miljön än plastförpackningar. Fem procent tror det omvända, att
plast är bättre än kartong.

FLEST
V
KART ÄLJER
ONG

NÄR DU KÖPER JUICE, VILKEN SORTS
FÖRPACKNING BRUKAR DU VÄLJA?

VÄLJER KARTONGFÖRPACKNING
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TOMATER ÅRET RUNT
Tomater är en populär ingrediens i svensk matlagning, men färska tomater är ömtåliga och
har kort hållbarhet. Därför finns ett stort behov
av konserverade tomater i olika former.
Förr såldes krossade tomater bara på
konservburkar i metall, eftersom det var den
förpackning som gjorde att innehållet bevarades. Men under senare år har försäljningen av
krossade tomater i kartongförpackningar ökat
kraftigt. Fördelarna med kartongförpackningar
är bland annat att de är lättare än metall- eller
glasförpackningar. Fyrkantiga kartonger är mer

utrymmeseffektiva än runda burkar och klimatpåverkan är därmed mindre.
Detta resulterar i en stor förändring på
butikshyllan. För konserverade tomater, som
tidigare var en kategori helt dominerad av
konservburkar, är idag referensförpackningen
en fyrkantig kartongförpackning. En liknande
begynnande trend kan ses för konserverade
bönor, pastasåser och soppor.

NÄR DU KÖPER KROSSADE TOMATER,
VILKEN SORTS FÖRPACKNING BRUKAR
DU VÄLJA?

FLEST
V
KART ÄLJER
ONG

Kartongförpackning är idag det vanligaste alternativet för
drycker som mjölk och juice. Men det blir också allt vanligare
för andra livsmedel, som tidigare varit svåra att förpacka på ett
praktiskt och miljösmart sätt – till exempel krossade tomater,
kokosmjölk, bönor, linser och majs.

VÄLJER KARTONGFÖRPACKNING

Fyrkantiga kartonger är mer
utrymmeseffektiva än runda burkar och
klimatpåverkan är därmed mindre.
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KRAFTER SOM DRIVER

Med samhällsförändringar följer ändrade
behov. Forskning och innovationer
skapar nya möjligheter. I detta avsnitt
beskrivs åtta trender som vi ser påverkar
livsmedelsbranschen och ställer
krav på nytänkande – inte minst på
förpackningsområdet.

Grönt uppvaknande
Holistisk hälsa
Signalkonsumtion
Digitalisering av allt
Transparens
Urban livsstil
Aktivt åldrande
Upprensning

Försäljningen av ekologiska
produkter och återvinningsgraden
av livsmedelsförpackningar
klättrar stadigt uppåt.
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KARTONG ÄR DET
KLIMATSMARTA ALTERNATIVET

TREND: GRÖNT UPPVAKNANDE

A

llt fler känner ett ansvar för att miljön
på jorden äventyras. Därför ökar till
exempel försäljningen av ekologiska
produkter och återvinningsgraden av livsmedelsförpackningar klättrar stadigt uppåt.
Miljöintresset handlar om ansvarstagande,
men också om eget välbefinnande. Vi vill göra
rätt för att kunna njuta av frisk luft, rent vatten
och levande natur.
För att minska utsläppen av växthusgaser
krävs minskad användning av fossila bränslen
och råvaror. En stor del av växthusgasutsläppen kommer från trafik och energiproduktion,
men även livsmedelsproduktionen är en
betydande utsläppskälla.
Utvecklingen har gjort det lättare att välja
miljösmarta alternativ inom olika områden.
Men många saknar kunskap om hur olika
produkter och tjänster påverkar miljön. Ibland
finns ett glapp mellan vad vi som konsumenter
säger oss vilja ha och vad vi faktiskt köper.
PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
När det gäller förpackningars miljöpåverkan
går tankarna spontant till återvinning. De flesta
tycker att en förpackning ska gå att återvinna.
Allt fler tänker också på vilka material
förpackningarna är gjorda av, och hur dessa
material påverkar miljön. Det finns en strävan
efter att gå över till material som är gjorda av
förnybara råvaror, alltså råvaror som växer upp

igen och inte tar slut – till exempel trä, kartong
eller plast som är gjord av bioetanol från växter
istället för olja.
– Kartongförpackningar är det klimatsmartaste alternativet, bättre än plast eller
glas. Till stor del är det tack vare den höga
andelen förnybart material i förpackningen,
men långt ifrån alla vet vilka material som är
förnybara, påpekar Erik Lindroth, miljödirektör
på Tetra Pak i Norden.
Han tycker det är grundläggande att se till
förpackningens totala miljöpåverkan. En
förpackning som inte skyddar innehållet och
som leder till stort matsvinn är dålig för miljön,
oavsett vilket material den är gjord av.
– Det innehåll som inte används står som
regel för mycket större utsläpp än själva förpackningen. Därför är det en stor fråga att ta
fram förpackningar som håller, är lagom stora
och lätta att tömma, så att mat inte slängs i
onödan, säger han.
Maria Smith, ICAs chef för Miljö & Socialt
ansvar, tycker att förpackningarna kan göra
mer för att lyfta fram fördelarna med miljösmarta produkter.
– De miljösmarta och hållbara produkterna
måste vara attraktiva så att fler väljer dessa
alternativ. Förpackningen har en viktig roll att
spela i att tydligt signalera varför vi ska välja
dem, säger hon.

TETRA PRISMA® ASEPTIC
ÄR 4,3 GÅNGER MER KLIMATEFFEKTIV
ÄN EN GLASFLASKA FÖR SAMMA VOLYM

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2009
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TREND: HOLISTISK HÄLSA

I

genomsnitt lever vi allt längre och blir allt
friskare, och samtidigt har frågor som rör
hälsa och välbefinnande fått ökad betydelse.
Det moderna livet medför andra hälsoproblem, ofta kopplade till minskad fysisk
aktivitet och ändrade kostvanor. Många lider
av stress och sömnbrist. Närmare hälften av alla
svenskar har idag fetma eller övervikt. Allergier,
diabetes och laktosintolerans är vanligt.
Det finns ett växande intresse för att ta
ansvar för den egna hälsan och det egna välmåendet. Andelen av befolkningen som
tränar regelbundet har ökat kraftigt. Möjligheterna att hålla uppsikt över den egna hälsan
har förbättrats genom olika digitala verktyg,
till exempel aktivitetsarmband som mäter den
egna fysiska aktiviteten.
Även matvanorna förändras. Vi vill ha
hälsosamma produkter som känns bra både
för kroppen och själen. Det finns ett växande
utbud av produkter som tillgodoser olika
hälsobehov, och som är anpassade efter att
kunna ätas eller drickas i olika situationer.
PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Hälsotrenden har ökat efterfrågan på nyttiga
alternativ. Men det räcker inte att det finns
hälsosamma produkter, det måste också vara
smidigt att konsumera dessa produkter. Här
fyller förpackningen en central funktion.
– Produkterna måste vara förpackade på ett
sådant sätt att de är lätta att konsumera i olika
vardagssituationer. Det krävs lösningar som
är anpassade efter hur vardagslivet ser ut och
som gör det enkelt att leva hälsosamt, säger
Anna Larsson, expert på konsumentanalys på
Tetra Pak.
För att möjliggöra detta krävs förpackningar i olika storlekar som är anpassade efter olika
behov. Inte minst krävs det förpackningar som
fungerar för den som snabbt behöver få i sig
något hälsosamt, till exempel på jobbet eller i
samband med träning.

En annan viktig aspekt är att förpackningen
i sig behöver vara hälsosam – den behöver
skydda näringsvärdet i produkten och den
får inte innehålla några farliga ämnen. Om en
förpackning innehåller farliga ämnen finns en
risk att dessa kan överföras till produkten.
– Diskussionen om detta är större i andra
länder. I Sverige litar vi på våra livsmedelsprodukter och tar för givet att de inte gör oss
sjuka. Men om det plötsligt händer något kan
intresset snabbt blomma upp eftersom säkerhet är ett grundläggande krav på en livsmedelsförpackning, säger Anna Larsson.

TREND: SIGNALKONSUMTION

I

takt med att välståndet i samhället ökar
minskar det relativa värdet av saker,
medan tid och upplevelse värderas högre.
Det som styr våra val är inte bara produkten
i sig, utan också hur den uppfattas och vilka
signaler den sänder. Det blir allt viktigare att
en produkt har en tydlig identitet, att den
står för något.
Detta innebär ökade krav på företagen,
som behöver ta ett bredare samhällsansvar. Det räcker inte att bara stå för de
egna produkterna. Medvetna konsumenter
väljer ”goda” produkter vars värderingar de
sympatiserar med – till exempel ekologiska,
Fair Trade eller närproducerade.
Relationen till varumärken är komplex.
Å ena sidan är människor idag mindre lojala
och mer ombytliga. Å andra sidan kan ett
varumärke som står för något positivt locka
kunder just av detta skäl.
För en unik produkt kan det till och
med kännas rimligt att betala lite mer. Att
produkten förknippas med ett ställningstagande har ett värde. Att köpa den är ett
sätt att visa att du själv är medveten, insatt
och genomtänkt.

PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Förpackningen har stor betydelse för hur en
produkt uppfattas. Enligt Lena Lorentzen,
professor i industridesign vid Mittuniversitetet,
är det viktigt att förpackningen känns rätt i
förhållande till produkten.
– Min uppfattning är att vi står inför stora
förändringar inom förpackningsområdet.
Människor blir allt mer medvetna, de har
känsla för grafisk formgivning och materialval.
Om förpackningen förmedlar fel känsla slår det
direkt mot försäljningen, säger Lena Lorentzen.
Hon får medhåll av Toni Petersson, vd
på Oatly.
– Förpackningen är vår främsta reklamkanal.
Den ska berätta vilka vi är och vad vi står för. Det
är något oerhört personligt. Du ska bara behöva
läsa och känna, så ska du förstå, säger han.
Ann Freudenthal, tf kategoridirektör på
Arla Foods, vill göra det lättare att ta fram
unika förpackningar.
– Varje leverantör vill ha en unik förpackningsdesign som framhåller den egna produkten. Jag vet att det finns praktiska hinder, men
många skulle uppskatta om det blev enklare,
påpekar hon.
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TREND: URBAN LIVSSTIL

S

torstadsområdena växer och med det
följer ändrade levnadsvanor. Allt fler
anammar en urban livsstil, som bland
annat innebär att ätandet i större utsträckning
sker utanför hemmet.
Det finns idag fler enpersonshushåll i
Sverige än hushåll som består av en kärnfamilj.
För den som inte delar bostad med någon är
det mindre självklart att laga mat och äta
hemma. Många måltider intas på restaurang
eller på språng, man köper något färdigt på
vägen som äts direkt eller tas med.
Det förändrade arbetslivet bidrar till denna
utveckling. Att äta är ett sätt att umgås med
kollegor eller kunder. Färre planerar i förväg
vad de ska äta. Ibland blir lösningen att äta
något snabbt framför datorn.
Det är inte bara yngre som anammar denna
livsstil. Även medelålders och äldre kan köpa
något färdigt när de har bråttom eller inte har
lust att laga mat.

PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
För detaljhandeln innebär utvecklingen att
det behövs ett bredare produktutbud. Det
efterfrågas mer produkter i små förpackningar,
för en eller två personer, som kan tillagas och
ätas snabbt.
– Vi pratar om downsizing, att det efterfrågas mindre förpackningar. För mindre hushåll är detta en fördel, eftersom det hjälper till
att minska matsvinnet, förklarar Anna Larsson,
expert på konsumentanalys på Tetra Pak.
För att livsmedel ska kunna ätas på språng
krävs förpackningar som är anpassade för
detta ändamål. Stora förpackningar fungerar
inte. Det ska vara lätt att äta eller dricka direkt
ur förpackningen, den får inte skvätta eller vara
opraktisk att bära med sig.
– Det finns i praktiken två olika marknadssegment, ”dricka nu” och ”dricka sen”. Mängden ”dricka nu” har ökat kraftigt, det är en av
de tydligaste trenderna vi ser på marknaden.
Man köper en dricka och en macka i servicebutiken, säger Anders Karlsén, kommersiell
direktör på Kiviks Musteri.

TREND:
AKTIVT ÅLDRANDE

S

veriges befolkning åldras. Andelen äldre ökar
medan det blir färre som är i arbetsför ålder.
Samtidigt är de äldre i genomsnitt friskare och
mer aktiva än förr.
Fler pensionärer än någonsin är högutbildade och
beresta. Många är uppkopplade och använder ny
teknik. Men det märks stora skillnader inom gruppen
pensionärer, som avspeglar att det svenska samhället
har blivit mer heterogent. En del är mer resursstarka
ekonomiskt och kunskapsmässigt, medan andra har
betydligt sämre förutsättningar.
Pensionsreformen har gjort det lättare för äldre att
fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år. En del fortsätter
arbeta främst av ekonomiska skäl, andra främst för att
de trivs med sina jobb. De har en ”jobby”, en kombination av ett jobb och en hobby.
Någon typisk seniorkonsument finns inte men de
äldre är en stor och växande marknad, som företag
behöver ta hänsyn till.
PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Att det blir fler äldre konsumenter påverkar även
vilka livsmedelsförpackningar som efterfrågas.
– Det behövs förpackningar som är lätta att öppna
och hantera. Det påverkar också storlekarna på
förpackningarna, eftersom de äldre ofta lever i små
hushåll, säger Maria Smith, ICAs chef för Miljö &
Socialt ansvar.
Lena Lorentzen, professor i industridesign vid
Mittuniversitetet, tror att det är särskilt viktigt för livsmedelsföretag att förstå vad de äldre uppskattar.
– De äldre i samhället är en stor och växande
marknad, inte minst för livsmedelsprodukter. Eftersom
de ofta tycker att de redan har tillräckligt med prylar
lägger de en stor andel av sina pengar på mat och
resor. De är inte varumärkestrogna, om en produkt är
svåröppnad eller på annat sätt opraktisk byter de.
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TREND:
DIGITALISERING AV ALLT
Vi går mot en
alltmer uppkopplad
värld, där allt
fler produkter
kommunicerar.
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Företag som vill vinna kundernas förtroende
måste vara öppna och ärliga.

D

igitaliseringen går snabbare inom vissa branscher,
men alla går i samma riktning. Det är till exempel
idag få produkter som inte går att köpa via nätet.
Vi går mot en alltmer uppkopplad värld, där allt fler
produkter kommunicerar. Det intelligenta hemmet som det
talats om länge är på väg att bli verklighet.
Inte minst för detaljhandeln innebär detta stora förändringar. När allt är sökbart hårdnar konkurrensen, det blir lätt
att jämföra priser och välja det förmånligaste alternativet.
Kundernas makt stärks på bekostnad av varumärken och
butiker.
Allt fler inköp i fysiska butiker föregås av efterforskning
på nätet. Råd och recensioner samt vad andra kunder tycker
får ökad betydelse.
Nya möjligheter uppstår även för den som vill sälja.
Det går att skräddarsy marknadsföring, upplevelser och
produkter efter individuella egenskaper och önskemål.
Digitaliseringen gör det möjligt att hoppa över butiksledet, privatpersoner kan börja handla direkt med varandra.
Det blir också möjligt för webbplatser med en hög trafik att
börja sälja produkter med koppling till innehållet på sidan.
PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Livsmedel är inte det lättaste att sälja via nätet, men under
senare tid har utvecklingen satt fart. Under 2014 ökade den
digitala mathandeln med 41 procent, enligt statistik från
Svensk Handel.
– När produkterna ska hemlevereras ställs delvis andra
krav på förpackningarna. Det kan behövas ett transportskydd, en sekundärförpackning, som gör att varorna inte
skadas. Leveransen kan också behöva stå framme ett tag,
tills någon har möjlighet att packa upp, säger Anders
Gustafsson, marknadsdirektör för Tetra Pak i Norden.
Livsmedelsförsäljningen via nätet består dels av lösplock,
det vill säga enskilda varor, dels av färdiga middagslösningar.
– För middagslösningar kan det behövas förpackningar
som är anpassade för just detta ändamål, kanske i mindre
storlekar. Segmentet är inte särskilt utvecklat, men det kan
bidra till att det efterfrågas mer av portionsförpackningar –
en trend vi redan ser inom mathandeln i stort, konstaterar
Anders Gustafsson.

TREND: TRANSPARENS

U

tbildning främjar kritiskt tänkande.
Människor har blivit bättre på att hävda
sin rätt och säga ifrån när någon gör fel.
Som kunder anser vi oss ha rätt att få veta detaljerna om de produkter vi köper. 76 procent i
Sverige vill till exempel veta var produkterna är
gjorda, visar en konsumentundersökning som
Datamonitor gjorde för Tetra Pak 2013.
I vårt land finns en lång tradition av
öppenhet, med pressfrihet och offentlighetsprincip. Med internet och sociala medier har
förväntningarna på öppenhet och transparens
skruvats upp ytterligare. Det är inte längre
bara journalister som kan bedriva granskande
journalistik och göra avslöjanden.
Hälsolarm och avslöjanden om missförhållanden gör att kraven på transparens känns
än mer befogade. Företag som vill vinna
kundernas förtroende måste vara öppna och
ärliga. Den digitala utvecklingen underlättar
öppenhet, eftersom det blir lättare att i detalj
berätta om var produkterna kommer ifrån, hur
de tillverkats och vad de innehåller.
Ju mer uppkopplad världen blir, desto mer
kommer kraven på öppenhet att öka. Företag
som inte vill berätta om sig själva eller om sin
verksamhet riskerar att uppfattas som att de
har något att dölja.

PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Allt fler satsar på förpackningar som gör det
lätt att se hur produkten ser ut och var den
kommer ifrån. Maria Smith, ICAs chef för Miljö
& Socialt ansvar, tror att denna utveckling
kommer hålla i sig.
– Vi vill kunna se maten mer, så att vi
bättre kan förstå vad vi köper. För alla produkter fungerar det inte med helt genomskinliga förpackningar, men på olika sätt tror
jag att vi går mot mer transparens och synlighet, förutspår hon.
Toni Petersson, vd på Oatly, framhåller
behovet av ärlighet och öppenhet i kommunikationen.
– Vår strävan är att vi ska vara så ärliga som
möjligt i allt det vi gör. Våra förpackningar ska
avspegla vilka vi är. När vi gjorde om dem anlitade vi därför inte en designbyrå, men väl en
reklambyrå, vilket är ovanligt. Vi skrev texterna
på paketen själva tillsammans med teamet
på reklambyrån för att budskapen ska vara
genuina, berättar Toni Petersson.
För Oatly är budskap på förpackningarna
ett sätt att skapa transparens. Att vissa av budskapen fått kritik förtar inte effekten, tycker han.
– Gilla eller hata oss, vi är som vi är, säger
Toni Petersson.
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TREND:
UPPRENSNING

E

n av det moderna samhällets baksidor är att det ibland
känns för mycket. Det är stressigt med alla intryck. Vi
svämmar över av prylar, det blir ansträngande att städa
och slänga.
Alla upplever det inte på samma sätt, men många slås
ibland av denna känsla. Vi vet att vi konsumerar för mycket,
kanske äter för mycket och för osunt. Flödet av mejl i mobilen
gör det svårt att vara ledig.
Det finns en längtan efter att skala ner och ta bort sådant som
inte behövs, att gå över till en sundare livsstil. Men det är lättare
sagt än gjort, och därför kan det vara bra att få hjälp på vägen.
Det märks ett växande intresse för företag och organisationer som hjälper till att rensa upp och ta bort allt som är
onödigt. När vi går och handlar vill vi ibland få ett rakt besked
om vad som är bäst i stället för att tvingas välja mellan många
olika alternativ.
En annan reaktion på överflödet är att fler efterfrågar produkter och tjänster som är närproducerade och känns naturliga.
Det ska vara enkelt och genuint. Kvalitet snarare än kvantitet.

Det finns en längtan efter
att skala ner och ta bort sådant
som inte behövs.

PÅVERKAN PÅ FÖRPACKNINGARNA
Det har länge funnits en kritik mot onödiga dubbelförpackningar. Nya innovationer har gjort det möjligt att ta bort
resurskrävande förpackningsskal på vissa produkter.
– Det handlar om optimering, att finna den förpackningslösning som är mest resurseffektiv. Vi kompromissar aldrig med
livsmedelssäkerheten, men mängden förpackningsmaterial
måste balanseras mot miljöpåverkan, säger Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak i Norden.
Lena Lorentzon, som är professor i industridesign vid
Mittuniversitetet, tror att utvecklingen mot färre förpackningsskal kommer att hålla i sig.
– Förpackningar behövs, men kanske kommer vi att få se
en del butiker som satsar på att ha så lite omslag som möjligt.
Intresset för närproducerat kan leda till att transportavstånden
minskar, vilket gör att kraven på hållbarhet kanske inte behöver
sättas lika högt, säger hon.
Jonas Eklund är förpackningsdesigner inom Tetra Pak, vilket
betyder att han hjälper företagets kunder att förstå hur de kan
använda sina förpackningar på ett mer kreativt och kommunikativt sätt. Även han ser en strävan hos kunder att skala ner och
förenkla.
– Personligen gillar jag begreppet ”less is more”. Ibland blir
det för många intryck och information som ska med, då kan det
vara uppfriskande när det bara står “mjölk”, säger Jonas Eklund.

KUNSKAPER, MYTER & ÖNSKNINGAR
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I Sverige vill de flesta ha livsmedel som är naturliga och
inte innehåller några onödiga tillsatser. Hälsa och miljö är
viktigt. Detta avspeglar sig i vilka krav som ställs på matoch dryckesförpackningar.

SÅ VÄLJER VI FÖRPACKNINGAR

F

örpackningen kallas ibland för den ”tyste
säljaren”. Så länge den gör sitt jobb
väcker den ingen uppmärksamhet, går
resonemanget. Vid köptillfället är förpackningen en del av produkten, först senare får den
ett eget liv. Denna osynlighet märks också när
frågor ställs om förpackningar. Det finns en hel
del åsikter, ämnet engagerar, men få säger att
förpackningen i sig har stor betydelse för deras
val av livsmedelsprodukter.
Däremot finns hos många av oss en insikt
om att förpackningar blir allt viktigare. I en
konsumentundersökning som utförts på
uppdrag av Tetra Pak 2015, där 1 035 personer
svarat, uppger fyra av tio att de lägger större
vikt vid livsmedelsförpackningar idag än vad de
gjorde för fem år sedan. En tydlig majoritet, sex
av tio, bedömer att förpackningens betydelse
för livsmedelsprodukter kommer att öka ytterligare framöver.
Bedömningen verkar logisk. När utbudet
av livsmedelsprodukter ökar blir det hårdare
konkurrens. Varumärken måste profilera sig för
att tränga igenom bruset. Även detaljer blir
viktiga, inte minst hur en produkt förpackas.
Förpackningen blir ett verktyg för att tydliggöra skillnaderna mellan olika produkter. Så är
det redan idag.

– Förpackningen har stor betydelse för
vår försäljning, den är som en länk mellan
konsumenten och produkten, konstaterar Ann
Freudenthal, tf kategoridirektör, Arla Foods.
En likartad beskrivning ger Anders Karlsén,
kommersiell direktör på Kiviks Musteri:
– Förpackningen är för oss ett sätt att nå
fram till butikskunderna. Den måste vara säljande och återspegla produkten, annars hjälper
det inte att vi har ett bra innehåll,
säger han.
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TIO BUDORD FÖR GOD DESIGN
En förpackning kommunicerar på flera sätt – genom form, material, färger, bilder och
text. Jonas Eklund, förpackningsdesigner inom Tetra Pak, beskriver det som att förpackningen ska fungera som en trestegsraket i butiken. Först ska den skapa intresse
på avstånd genom exempelvis färg, sedan identifiera vad det är för produkt och till
sist förklara varför kunden ska köpa just den produkten. Om alla dessa tre steg fungerar har förpackningen en bra design sett utifrån ett säljperspektiv, förklarar han.
Men en förpackning har fler uppdrag än att sälja. Den ska vara lätt att transportera
och praktisk att använda. Till detta kommer hälso- och miljöaspekter, att den ska vara
säker och resurseffektiv. Det som framstår som en bra design i ett avseende, kanske
inte fungerar för de andra uppgifter som förpackningen har.
Dieter Rams, framstående tysk industridesigner, formulerade på 1970-talet en lista med
tio principer för god design.
Principerna är på många sätt fortfarande relevanta. När personer i Sverige tillfrågas
är det tydligt att en livsmedelsförpackning förväntas ha en design som gör den funktionell och lätt att använda. Den får inte innehålla några farliga ämnen, den ska vara
lätt att bära och transportera, och lätt att förvara. Den ska också minimera behovet av
tillsatser, till exempel konserveringsmedel. ”Naturlig” är ett ord som ligger nära till
hands.

GOD DESIGN...

gör produkten användbar

är innovativ

håller länge
är estetisk
är grundlig i detaljerna
gör produkten begriplig
är miljövänlig
är diskret
är så lite design som möjligt
är ärlig

En förpackning
kommunicerar på flera sätt
– genom form, material, färger,
bilder och text.
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UPPSKRUVADE MILJÖKRAV
Mycket tyder på att miljömedvetandet ökar.
I en konsumentundersökning som utförts
på uppdrag av Tetra Pak 2015, definierar sig
fyra av tio som ”miljömedvetna”. Andelen
miljömedvetna är särskilt stor bland kvinnor,
högutbildade och storstadsbor.
Andra undersökningar som Tetra Pak låtit
genomföra visar att Sverige sticker ut som
ett land där många bryr sig om miljön. Enligt
den senaste nordiska miljöstudien är det fler i
Sverige än i Danmark, Norge och Finland som
svarar att miljöfrågor kommer att bli viktigare
under de närmaste fem åren. En annan större
studie som omfattar 25 länder, GfK Roper
Reports Worldwide 2013, visar att det är
en större andel i Sverige än i något av de
andra länderna som uttrycker oro för klimatförändringar.
Mot bakgrund av detta är det begripligt att
det i Sverige ställs krav på att förpackningar
ska vara återvinningsbara och klimatsmarta. På
sätt och vis är det förvånande att miljökraven
på förpackningar inte är mer långtgående.

När olika förpackningsalternativ ställs mot
varandra är det inte alltid som det mest miljösmarta som vinner. Det är oklart i vilken utsträckning detta beror på bristande kunskaper
om vilken miljöpåverkan olika förpackningstyper har, och i vilken utsträckning det beror
på att miljöhänsynen ibland får stå tillbaka för
annat.
Oavsett vilket verkar det troligt att kraven
på att förpackningar ska vara resurseffektiva
kommer fortsätta öka. Kraven kommer att
utvecklas från att främst handla om materialåtervinning till att allt mer handla om förpackningens och produktens totala miljöpåverkan,
under hela produktens livscykel.
Det är ett tecken i tiden att organisationen
KRAV nyligen har infört specifika regler för förpackningar. Tidigare var det bara förpackningarnas innehåll som omfattades av riktlinjerna,
vilket innebar att KRAV-märket kunde sitta på
vilken förpackning som helst, hur dålig den än
var sett ur ett miljöperspektiv. Men med de
nya reglerna måste KRAV-märkta produkter
även ha förpackningar som lever upp till
organisationens uppställda riktlinjer.

KRAV:S RIKTLINJER FÖR
FÖRPACKNINGAR
Förpackningen ska göras så resurs- och klimateffektiv som
möjligt, den får inte innehålla några hälso- eller miljöskadliga ämnen.
Följande riktlinjer ska beaktas:
•

Använd så liten mängd material som möjligt.

•

Utnyttja förnybara förpackningsmaterial.

•

Använd återvunnet material där så är möjligt.

•

Se till att förpackningen går att återanvända eller återvinna i befintliga system.

•

Se till att förpackningen gynnar en energieffektiv transportlösning.

•

Se till att förpackningen är lätt att källsortera och tömma för konsumenten.

•

Sträva efter att ämnen och material i förpackningen är så lite giftiga som möjligt.

•

Se till att förpackningen inte är behandlad med konservering- eller desinfektionsmedel.

Källa: Allmänna verksamhetsregler för alla KRAV-anslutna 2015 kapitel 3.5 Förpackningar, krav.se

FÖRNYBARA MATERIAL

M

ed förnybara material avses material
som är gjorda av förnybara råvaror,
alltså råvaror som förnyas naturligt –
till exempel träd och andra växter som växer
upp igen. Kartong är gjort av träfiber från skog,
en råvara som förnyas.
Material som är gjorda av ändliga råvaror
som metall, olja eller sand är inte förnybara.
Glas som är gjort av sand, eller plast som
är gjord av fossil olja eller naturgas är inte
förnybart.
Det går att göra förnybar plast, så kallad
bioplast. Tetra Pak erbjuder idag skruvkorkar
av förnybar plast, gjord av bioetanol från
sockerrör som råvara istället för olja. Sockerrör
växer snabbt upp igen och är således förnybart. Även plasten i kartonglaminatet går att
göra av förnybar plast idag.
Valet av råvara gör stor skillnad. Tumregeln
är att ju högre andel förnybar råvara, desto
mindre klimatpåverkan. Växter använder koldioxid i luften för att växa och binder då denna
koldioxid i sin biomassa. När biomassan förbränns frisätts koldioxiden igen,
men så länge man planterar nya växter i
samma takt blir det ett nollsummespel. Genom
att använda växtråvara tillförs ingen ny koldioxid
till atmosfären som späder på växthuseffekten.
Problemet med råvaror som olja och
naturgas är att när de utvinns ur jordskorpan,
innebär det ett nettotillskott av koldioxid till
atmosfären. Växthusgaserna från dessa råvaror
kan aldrig bindas i marken igen. Man kan
därför lite förenklat säga att förnybara råvaror
återvinner den koldioxid som redan finns i
atmosfären.
Om skogen som används för kartongråvaran dessutom är certifierad enligt Forest
Stewardship Councils® märkning (FSC®), går
det att lita på att skogsbruket sker på ett
ansvarsfullt sätt. Då vet du som konsument
bland annat att återplanteringen garanteras.
Tetra Pak var först i världen med FSC-märkta
vätskekartongförpackningar. Målsättningen på
sikt är att alla förpackningar från Tetra Pak ska
produceras av certifierad skogsråvara.
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FUNKTIONALITET GÅR FÖRE
MILJÖHÄNSYN
Vid val mellan olika typer av förpackningar för livsmedel är funktionalitet den
viktigaste faktorn. På andra plats kommer miljöpåverkan, medan färre lyfter
fram hälsoaspekten. Bara 12 procent uppger att hälsa är den faktor som har
störst betydelse när de väljer förpackningstyp för krossade tomater.

OM DU KAN VÄLJA MELLAN OLIKA TYPER AV
FÖRPACKNINGAR FÖR MJÖLK, VAD AV FÖLJANDE
HAR STÖRST BETYDELSE FÖR DITT VAL?

Att förpackningen
känns praktisk

Att förpackningen
känns hälsosam

Att förpackningen
känns bra för miljön

Att förpackningen
är snygg

KRAV:s regler för förpackningar omfattar inte
bara miljöaspekter, utan även hälsoaspekter.
För att en förpackning ska kunna KRAV-märkas
krävs bland annat att tillverkaren strävar efter att
”ämnen och material i förpackningen är så lite
giftiga som möjligt”. KRAV inför också totalförbud mot PVC (Polyvinylklorid) och Bisfenol A i
förpackningarna.
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DÅLIG FÖRPACKNINGSDESIGN –
ETT SKÄL ATT AVSTÅ FRÅN KÖP
Enligt en konsumentundersökning som utförts
på uppdrag av Tetra Pak 2015, kan dålig förpackningsdesign vara ett tillräckligt skäl för att
avstå från att köpa en livsmedelsprodukt. Sex
av tio avstår ibland eller ofta från att köpa en
livsmedelsprodukt av skälet att förpackningen
känns dålig för hälsan. Något fler avstår ibland
eller ofta från att köpa en livsmedelsprodukt av
skälet att förpackningen känns dålig för miljön.
Men det som väcker störst irritation med förpackningar är om de uppfattas som opraktiska.
En förpackning som är svår att öppna drar
uppmärksamhet till sig. Ett irritationsmoment
uppstår i vardagen, och svordomar börjar ofta
hagla. Det är ingen tillfällighet att fenomenet
”wrap rage” eller ”package rage” är så uppmärksammat på internet.

Andra vanliga irritationsmoment, utöver
när en förpackning är svår att öppna, är när
den läcker eller när det är svårt att få ut det
sista av innehållet. Yngre irriterar sig i större
utsträckning än äldre när en förpackning inte
går att återsluta. Möjligen avspeglar detta
uppskruvade förväntningar, att det bland yngre
tas för givet att en öppnad förpackning ska gå
att stänga igen.
– Det är klart att vi påverkas av förpackningar. Förpackningar som är opraktiska
väcker stor irritation. Många blir glada om de
hittar en snygg förpackning som dessutom är
smart, säger Louise Ungerth, chef för Miljö
& Konsument på Konsumentföreningen
Stockholm.
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IMPONERANDE
FÖRPACKNINGAR
13 PROCENT UPPGER ATT DE
HAR STÄLLT FRAM LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR I HEMMET FÖR
ATT IMPONERA PÅ ANDRA

20 PROCENT UPPGER ATT DET
DEFINITIVT ELLER TROLIGEN HÄNDER
ATT DERAS VÄNNER STÄLLER FRAM
LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR I HEMMET
FÖR ATT IMPONERA PÅ ANDRA
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OLIKA FÖRPACKNINGAR
I OLIKA SITUATIONER
“Konstigt nog är det
glas som är premium,
trots att kartong är
det mest klimatsmarta
alternativet.”

OM DU SKA SERVERA DRYCKEN
PÅ EN MIDDAGSBJUDNING
Glasförpackning, 75 %
Plastförpackning, 9 %
Kartongförpackning, 5 %

OM DU SKA KONSUMERA
DRYCKEN HEMMA TILL VARDAGS

OM DU SKA KONSUMERA
DRYCKEN NÄR DU TRÄNAR

Kartongförpackning, 35 %
Plastförpackning, 27 %
Glasförpackning, 26 %

Plastförpackning, 69 %
Kartongförpackning, 11 %
Glasförpackning, 3 %

OM DU SKA KONSUMERA
DRYCKEN ”ON THE GO”
Plastförpackning, 53 %
Kartongförpackning, 20 %
Glasförpackning, 7 %
Källa: Konsumentundersökning 2015, Tetra Pak

PAKETERAD STATUS
När frågan ställs är det få som uppger att deras val av livsmedel styrs av om förpackningen
är snygg eller ful. Men erfarenheten visar ändå
att förpackningens utseende i många fall har
stor betydelse.
– Positionerna flyttas hela tiden fram. Idag
förväntar man sig att en förpackning ska vara
både praktisk, miljövänlig och lite snygg.
Självklart ska förpackningar vara attraktiva,
säger Ann Freudenthal, tf kategoridirektör på
Arla Foods.
Påverkar gör inte bara det estetiska intrycket, utan också vilka signaler en produkt sänder.
Vilka produkter vi väljer säger något om vilka
vi är. En del tänker mer på signalspråk, och
använder produkter för att imponera på sin
omgivning.
Två av tio uppger att det troligen händer att
deras vänner ställer fram livsmedelsförpackningar för att imponera på andra. Fler än var tionde
uppger att de själva har ställt fram en livsmedelsförpackning för att imponera på andra. Vilka
produkter som ställs fram i detta syfte varierar,
men i flera fall rör det sig om ekologiska produkter, frukt eller flaskor med exklusivt innehåll
som till exempel olivolja eller vin.

ATT PAKETERA ETT SAMMANHANG
Det är tydligt att förpackningsmaterialet har
betydelse för hur en produkt uppfattas. För en
dryck som ska konsumeras i hemmet i vardagssammanhang är det för många naturligt att
välja en kartongförpackning. Men om drycken
ska serveras vid en middagsbjudning föredrar
tre av fyra en glasförpackning.
– Konstigt nog är det glas som är premium,
trots att kartong är det mest klimatsmarta
alternativet. Tetra Pak behöver arbeta mer
med att kommunicera kartongförpackningens
fördelar, säger Toni Petersson, vd på Oatly.
Fast det är inte bara en kommunikationsfråga, tycker han.
– Det krävs också mer innovation kring
formgivningen. Hur gör man en snygg kartongförpackning som kan hållas i handen och är lätt
att dricka ur? Om det går att designa en sådan
förpackning kommer fler att välja kartong, tror
Toni Petersson.
För konsumtion av drycker som mjölk och
juice i hemmet är det populäraste alternativet
en kartongförpackning, men ganska många
säger sig föredra en plast– eller glasföpackning.
I andra sammanhang, när drycken inte ska tas
hem, väljer de flesta en plastför-

packning. Då får miljöhänsynen stå tillbaka.
Delvis kan detta bero på att en plastförpackning uppfattas som mer praktisk att hålla i
handen och dricka direkt ur. Men det kan också
bero på att de produkter som konsumeras ”on
the go”, till exempel kolsyrat vatten, smoothies
eller drickyoghurt, sällan erbjuds i kartongförpackningar.
På en middagsbjudning uppskattas förpackningar som känns mer exklusiva, därför
väljer tre av fyra en glasförpackning. Även i
detta sammanhang görs avkall på miljöhänsynen. Men en del är inte medvetna om att
en glasförpackning är sämre för miljön än en
kartongförpackning.
När man tränar vill däremot nästan ingen
ha med sig en tung glasförpackning. Sju av tio
föredrar en plastförpackning, troligen främst av
praktiska skäl – den känns lätt att bära med sig
och dricka ur.
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MYT: KARTONGFÖRPACKNINGAR MED PLASTKORK KAN INTE
ÅTERVINNAS OCH BÖR DÄRFÖR LÄGGAS I DEN VANLIGA SOPPÅSEN.
Konsumentundersökning 2015, Tetra Pak: 1 av 10 instämmer i påståendet att
kartongförpackningar med plastkork inte kan återvinnas och därför bör läggas
i den vanliga soppåsen.

VERKLIGHET: KARTONGFÖRPACKNINGAR MED
PLASTKORK KAN OCH BÖR ÅTERVINNAS.
Plastkorken kan tas av och läggas i plaståtervinningen, medan kartongförpackningen ska läggas i kartongåtervinningen.
Detta gäller oavsett vilken sorts plast korken är gjord av.
Det är inget problem att kartongförpackningen också
innehåller plastdelar som är svåra att separera vid källsorteringen. Återvinningsprocessen för dryckeskartong är
enkel – pappersfibrerna separeras från plasten med hjälp
av vatten och omrörning.
Ur miljösynpunkt är det bäst att använda skruvkorkar
som är gjorda av förnybar råvara. Tetra Pak erbjuder idag
korkar som är gjorda av bioplast. Den råvara som används
i korkarna kommer från bioetanol gjord av sockerrör som
odlas i Brasilien. Sockerrör kan snabbt återskapas i naturen
och är således en förnybar råvara, till skillnad från exempelvis olja eller naturgas. Bioplasten återvinns på samma sätt
som plast gjord av fossil råvara.

Trots omfattande informationsspridning
finns det fortfarande en hel del myter och
missförstånd kopplade till förpackningar.

Pappersfibrerna
separeras från plasten
med hjälp av vatten
och omrörning.
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CHOKLADMJÖLKSBANTA DITT
VÄXTHUSGASUTSLÄPP
TÄNK DIG ATT DU DRICKER 250 ML
CHOKLADMJÖLK I VECKAN.
Välj en kartongförpackning istället för en
glasförpackning så undviker du 10,4 kg
växthusgasutsläpp på ett år.

MYT: GLASFÖRPACKNINGAR ÄR I DE
FLESTA FALL MER KLIMATSMARTA ÄN
KARTONGFÖRPACKNINGAR
Konsumentundersökning 2015, Tetra
Pak: 3 av 10 instämmer i påståendet att
glasförpackningar är mer klimatsmarta än
kartongförpackningar.

VERKLIGHET: LIVSCYKELANALYSER AV
KARTONGFÖRPACKNINGAR VISAR ATT
DE ÄR MER KLIMATSMARTA
Det hjälpmedel som brukar användas för att
jämföra olika förpackningars totala klimatpåverkan är livscykelanalys (LCA). Produktens
klimatpåverkan utvärderas vid varje steg i
dess livscykel – från att materialet produceras till att förpackningen återvinns.
Klimatpåverkan varierar mellan olika glasförpackningar, liksom mellan olika kartongförpackningar. Men överlag är kartongförpackningar mer klimatsmarta av flera skäl.
De väger mindre, vilket sparar energi och
transporter. De är gjorda till största delen av
förnybart material, vilket glasförpackningar
inte är. Dessutom är produktion av glas
mycket mer energiintensivt än produktion
av kartong.
För att ta ett exempel: En glasflaska
för 250 ml vätska har cirka 4,3 gånger högre
klimatpåverkan än en kartongförpackning
som rymmer lika mycket, enligt en livcykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

CO2-ekvivalenter

CO2-ekvivalenter

Beräkning:
En 250 ml glasflaska bidrar till cirka 260 g CO2-ekvivalenter och en 250 ml kartongförpackning bidrar till cirka 60 g CO2-ekvivalenter genom hela livscykeln enligt LCA från
IVL Svenska Miljöinstitutet 2009.
260 g gånger 52 veckor = 13,5 kg
60 g gånger 52 veckor = 3,1 kg
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MYT: KÄLLSORTERING LÖNAR SIG INTE MILJÖMÄSSIGT,
EFTERSOM SOPORNA ÄNDÅ BLANDAS SENARE I PROCESSEN.
Konsumentundersökning 2015, Tetra Pak: 16 procent instämmer i
påståendet att källsortering inte lönar sig miljömässigt, eftersom
soporna ändå blandas senare i processen.

VERKLIGHET: UPPGIFTEN ATT KÄLLSORTERAT AVFALL
BRUKAR BLANDAS IHOP IGEN ÄR FELAKTIG.
I dagens sopbilar finns flera fack så att olika kategorier avfall
inte blandas. De företag som har i uppdrag att sköta insamlingen skulle inte få betalt av materialbolagen om de levererade dåligt sorterat avfall. Att blanda sorterat avfall vore dumt
och oekonomiskt.
Återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det
sparar både energi och material. Den miljöbelastning som
uppstår av extra transporter uppvägs lätt av de miljövinster
som uppnås tack vare minskad resurs– och materialåtgång.
Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas upp till
sju gånger utan att styrkan försvinner. När fibrerna är utslitna
är de fortfarande ett värdefullt bränsle.
Återvinningsgraden av dryckeskartong har ökat kraftigt
i Sverige från 23,7 procent 2011 till 38,7 procent 2014.
Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF samarbetar för att
öka återvinningsgraden i Sverige. Målet är att nå minst 50
procent senast 2020. När det målet uppnås, samtidigt som
50 procent av plasten från skruvkorkarna återvinns, erhålls
en total energibesparing som motsvarar nästan tre miljarder
timmars brinntid för lågenergilampor.
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet, Lisa Hallberg, 2013

ÅTERVINNING AV
DRYCKESKARTONG
LOREM IPSUM

Å

DOLERREUM KVAR SID

tervinning av dryckeskartong är ganska okomplicerat. Processen bygger på att
tömda förpackningar blandas med vatten, något som kan liknas vid processen i
en vanlig hushållsmixer. Massan rörs om så att fibrerna tar upp fukt och då släpper
plastdelen i laminatet. Den frigjorda plasten silas mekaniskt från pappersmassan.
Pappersfibrerna används sedan för produktion av pappersprodukter som flingpaket,
pizzakartonger och skrivpapper.
Kvaliteten på återvunna pappersfibrer från dryckeskartong är mycket hög, fibrerna är
långa och starka. Återvinningen ger därför bra råvara till pappersindustrin.

Returkartongen...

...mixas

...till en massa som separeras

... och blir till nya pappersprodukter

...och olika plastprodukter
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ÅTERVINN

AV ALLA DRYCKESKARTONGER OCH SKRUVKORKAR

ETT ÅRS UTSLÄPP FRÅN

BILAR

Ett års bilkörning för 2 400 personbilar. Så mycket växthusgasutsläpp undviks om
målet att uppnå 50 procents återvinning av dryckeskartong uppnås.
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013
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MYT: DET VORE BÄTTRE FÖR MILJÖN OM
LIVSMEDELSPRODUKTER INTE ALLS HADE
FÖRPACKNINGAR UTAN SÅLDES I LÖSVIKT
Konsumentundersökning 2015, Tetra Pak: 1 av
3 instämmer i påståendet att det vore bättre för
miljön om livsmedelsprodukter inte alls hade
förpackningar.
VERKLIGHET: ATT MAT FÖRSTÖRS
INNEBÄR EN STÖRRE MILJÖBELASTNING
ÄN ATT LIVSMEDEL FÖRPACKAS PÅ ETT
FUNKTIONELLT SÄTT.
Det är viktigt att inte använda mer förpackningsmaterial än vad som behövs för att få en funktionell och resurseffektiv förpackning. Men det
vore klart sämre för miljön om livsmedelsprodukter inte alls hade förpackningar, inte minst
eftersom matsvinnet i så fall skulle bli större.
Att mat förstörs innebär en mycket större
miljöbelastning än att livsmedel förpackas på
ett funktionellt sätt.

Matproduktion medför utsläpp av växthusgaser men miljön påverkas också genom
försurning, ekotoxicitet, övergödning, med
mera. Om mat som produceras inte används
sker denna miljöpåverkan helt i onödan.
Ungefär tre procent av de totala
växthusgasutsläppen i Sverige härrör, enligt
Naturvårdsverket, från produktion av livsmedel
som slängs. Om fler livsmedel såldes i lösvikt,
som förr i tiden, skulle mer livsmedel bli dåliga
innan de kunde förbrukas och problemet öka.
I Sverige är svinnet av mjölk i producentledet i dag mycket litet, på grund av en effektiv
hantering. Mindre än 0,5 procent av den
mjölk som produceras går förlorad. Detta kan
jämföras med situationen i Afrika söder om
Sahara, där cirka 10 procent av den mjölk som
produceras går förlorad på grund av bristande
förpackningslösningar och dålig distribution.
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FÖRPACKNINGENS
KLIMATPÅVERKAN
SIFFRORNA VISAR FÖRPACKNINGENS
KLIMATPÅVERKAN I RELATION TILL DEN PÅVERKAN
SOM RESPEKTIVE LIVSMEDEL ORSAKAR.

Källa: FN:s organ för mat och jordbruk, FAO, 2011

1L
KARTONGFÖRPACKNING
MED MJÖLK

1 KG TOMATKETCHUP
I PLASTFLASKA

75 CL RAPSOLJA
I GLASFLASKA

Källa: Livsmedelsverket, 2011
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MYT: JUICE I KARTONGFÖRPACKNINGAR
SOM INTE FÖRVARAS I KYLDISKEN
INNEHÅLLER KONSERVERINGSMEDEL,
ANNARS SKULLE DEN SNABBT BLI DÅLIG
Konsumentundersökning 2015, Tetra Pak:
Hälften instämmer i påståendet att juice
som inte förvaras i kyldisken innehåller
konserveringsmedel, annars skulle den
snabbt bli dålig.
VERKLIGHET: ASEPTISKA FÖRPACKNINGAR KAN HÅLLA LIVSMEDEL
FÄRSKA OCH BEVARA SMAKEN I UPP TILL
ETT ÅR UTAN KONSERVERINGSMEDEL
För att en dryck ska få kallas juice får den
enligt Livsmedelsverkets regler inte lov att
innehålla konserveringsmedel. Däremot är
det tillåtet att tillsätta till exempel citronsyra
eller extra C-vitamin.

Med hjälp av aseptiska förpackninar
går det att hålla livsmedel färska och bevara
smaken i upp till tolv månader – utan kylförvaring eller tillsatser. En aseptisk förpackning har steriliserats innan den fyllts
med värmebehandlade livsmedel vilket ger
lång hållbarhet. Förpackningen bidrar till
att livsmedlets färg, konsistens, smak och
näringsämnen bibehålls i större utsträckning
eftersom de oftast skyddas av en aluminiumbarriär i förpackningslaminatet. Dessutom
möjliggör den transport utan kylkedja, vilket
innebär att mindre energi går åt.
Förpackningar med aluminiumbarriär
används inte bara för juice, utan också för allt
fler andra livsmedel där det enda alternativet
tidigare varit en konservburk av metall eller
glas.

ASEPTISKA FÖRPACKNINGAR

A

septiska förpackningar säkrar lång
hållbarhet för en produkt och
möjliggör förvaring utan kyla.
Knepet är att skapa förhållanden under
en process som förhindrar återinfektion
av mikroorganismer. Den kommersiellt
sterila produkten, som framställs genom
värmebehandling, fylls i en förpackning
som steriliserats separat, under förhållanden som förhindrar mikroorganismer att
återinfektera produkten.

Eftersom det inte finns några mikroorganismer kvar i förpackningen som
kan växa och påverka produkten, behövs
det inga konserveringsmedel. En förutsättning är förstås att förpackningen är
helt tättslutande och steriliserad.
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UTSIDANS FRAMTID

D

et råder hyfsat stor samstämmighet bland de intervjuade experterna om i vilken riktning utvecklingen kommer att gå. Det
kommer att ställas mer krav på förpackningar, både utifrån
miljöhänseende, hälsa och funktion. Förpackningen ska tillgodose en
rad olika behov.
Förpackningen kommer i större utsträckning att anpassas efter
konsumtionstillfället. Det behövs bättre och mer praktiska förpackningar för den som vill äta eller dricka något direkt, men också för
den som vill laga ett recept och behöver lagom mycket av en specifik
ingrediens.
Funktionaliteten blir ännu viktigare, och samtidigt höjs miljökraven. I framtiden är det bara förnybara material som duger, allt annat
är på väg ut. Förpackningen ska göra det lättare att ta miljöansvar.
Den ska vara lätt att återvinna, och tydligt förklara hur det ska gå till.
Konkurrensen inom livsmedelsbranschen kommer att öka ytterligare, vilket gör att förpackningen får en viktigare roll. Det kommer
bli rakare budskap på förpackningarna. Det kommer också att bli
mer unika förpackningar, som genom sin design berättar mer om
produkten.
Framtidens förpackning kommer att vara en tydligare del av produkten och varumärket, den behöver helt enkelt ge samma budskap
och svara upp mot profilering.
För oss på Tetra Pak kommer utvecklingen att innebära nya
utmaningar. Det kommer ställas ökade krav på utveckling,
innovation och nytänkande. Det kommer också bli nödvändigt att
bättre kommunicera varför kartong är det bästa materialet för en
dryckesförpackning – oavsett var eller hur innehållet ska konsumeras.

Förpackningar kommer även fortsatt ha stor
betydelse för våra livsmedel och möjligheter att
leva sunt och hälsosamt. Men utvecklingen står
inte stilla, mycket är på gång. Vi har frågat ett antal
personer med god inblick i livsmedelsbranschen
vad de tror kommer hända framöver.

RÖSTER OM FRAMTIDENS
FÖRPACKINGAR
ANN FREUDENTHAL,

Tf kategoridirektör mjölk, fil & yoghurt,
Arla Foods

– Miljötrenden kommer att
hålla i sig. Vi fortsätter utvecklingen mot förpackningar
som inte påverkar miljön eller
klimatet.
– Plast baserad på fossil råvara
kommer att fasas ut som förpackningsmaterial, man kommer
försöka hitta andra lösningar.
– Förpackningarna kommer att
bli än mer funktionella: bättre
på att hålla kyla, bättre på att
hålla värme, lättare att vika ihop
och källsortera. Det behöver bli
lättare att kunna se hur mycket
som finns kvar i förpackningen.

ANNIKA OLSSON

Professor i förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola

– Förpackningen kommer i ännu större
usträckning att vara informationsbärare. I
en allt mer uppkopplad värld går det att
erbjuda mer information. Vi kan redan
idag, genom förpackningen, få veta på
vilken bondgård som kon mjölkades och
denna utveckling går ständigt framåt.
– I ett lite längre perspektiv tror jag att vi
kommer få se en uppsjö av olika biobaserade förpackningsmaterial med bättre
egenskaper än de som finns idag. Återvinningssystemen måste också utvecklas,
så att det blir lättare att återvinna.

TONI PETERSSON
Vd, Oatly

– Det kommer att bli mer information på
förpackningarna, kring funktionalitet, transportkedjan och annat som kan vara intressant. Bättre
märkning. Är förpackningen tom?
– Vi vill komma upp i 100 procent förnybara
förpackningar. Bara 100 procent duger!
– Ökad variation när det gäller färg, form, text
men också yta. Kartongförpackningar som är
blanka, matta, har olika textur och olika kvalitet
på pappret. Vi vill kunna sätta en unik prägel på
våra produkter.
– Snabbhet och
flexibilitet när
förpackningarna
trycks så att det går
att kommunicera
aktuella ämnen
under en begränsad
tidsperiod.

ANDERS KARLSÉN

Kommersiell direktör, Kiviks Musteri

– Designen av vätskekartonger
kommer att utvecklas. Det behövs för att kartong ska kunna
ta upp konkurrensen med plast–
och glasflaskor. Innehållet måste
återspegla sig i förpackningen,
annars fungerar det inte.
– Som konsumenter tänker vi
inte alltid på miljön, därför behöver vi bli påminda. Tetra Pak
kan göra mer för att berätta om
kartongförpackningens fördelar.

– Det kommer också bli tydligare var förpackningen kommer ifrån.
Varför inte berätta om den är återvunnen
och hur? Det skulle sända bra signaler.

– Logistik kommer att bli mer kritiskt för hela
värdekedjan, både vad gäller kostnader och
miljöpåverkan. För att citera dr. Ruben Rausing:
”en förpackning ska spara mer än den kostar”.
– Kraven på förpackningar kommer att fortsätta
öka: De ska ha minsta möjliga miljöpåverkan,
de ska vara en kraftfull kommunikationskanal
för att locka konsumenter, men de ska också
optimera kostnader och
funktionalitet.
– Förnybara resurser är
den enda vägen framåt
för förpackningar.

Professor i industridesign, Mittuniversitetet

– Vi kommer att få se nya
innovationer, nya material.
Förpackningarna kommer
mer att utgå från konsumenternas behov.
– Idag finns en fixering vid
att efterlikna plast, som jag
hoppas kommer brytas upp.
Tänk i stället vilka egenskaper förpackningen behöver.
Då blir lösningarna annorlunda.

Chef för Miljö & Socialt ansvar, ICA

– Det kommer bli lättare att
förstå hur förpackningar ska
öppnas och hur de ska källsorteras när innehållet är slut.

Marknadsdirektör, Tetra Pak Nordics

LENA LORENTZEN

MARIA SMITH

– Vi kommer vilja se innehållet
mer, så att vi förstår vad vi
köper. Kommunikationen om
förpackningarna kan förbättras, fördelar och egenskaper lyftas fram tydligare.

ANDERS GUSTAFSSON

LOUISE UNGERTH

Chef för Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

– Det sker en enorm utveckling där olika
material tävlar mot varandra, olika plaster mot
cellulosafibrer till exempel. Glas tror jag på sikt
kommer att försvinna.
– Även om förpackningen i de flesta fall bidrar
till liten påverkan på miljön, sett till produktens
hela livscykel, så tror jag
att hållbarhetsaspekten
kommer att bli än viktigare
framöver. Det är ju ofantliga mängder livsmedelsförpackningar som vi
konsumerar globalt.

ANNA LARSSON,

Expert på konsumentanalys, Tetra Pak

– Produkterna blir mer individualiserade och förpackningen spelar en viktig roll i att
reflektera detta. Uttrycket en
förpackning ger kommer därför
behöva bli mer mångfacetterat för att kännas relevant för
specifika målgrupper.
– Miljö kopplas tydligare ihop
med den personliga hälsan,
vilket gör detta till en relevant
aspekt för alla. Krav kommer ställas på
att förpackningar ska vara helt återvinningsbara och gjorda av förnybara
råvaror.
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MAT OCH DRYCK
FÖRTJÄNAR EN
GOD UTSIDA

V

arje tid bär med sig nya utmaningar, i stort och smått, såväl
globalt som för den enskilde individen. I denna rapport har
vi belyst ett antal viktiga samhällstrender och analyserat
dessa utifrån hur förpackningen kan vara en del av lösningen, hur
alla de val vi gör i vardagen kan göra skillnad.
En av vår tids stora utmaningar är omställningen till en hållbar
ekonomi, där tillväxt förenas med resurseffektivitet och miljöhänsyn. Vi vill ta ansvar för att hjälpa till att möta dessa utmaningar.
På Tetra Pak kompromissar vi inte med vår grundidé: Vår uppgift
är att göra funktionella förpackningar som bevarar innehållet, men
förbrukar så lite resurser som möjligt. I detta avseende är vi tidlösa.
Men det har också alltid varit en del av vår företagskultur att
omvärldsbevaka och blicka framåt. Vi är ett innovationsdrivet företag som ständigt söker efter nya och bättre svar, med utgångspunkt i vad våra kunder och konsumenter efterfrågar.
Vi ser att vi nu möter ett nytt skifte i synen på förpackningar
och inte minst materialval. Det är tydligt att kraven på förpackningen ökat. Tidigare var den mest ett skyddande skal, idag är
den en integrerad del av produkten. Därför är det nödvändigt att
förpackningen och innehållet passar ihop. Exempelvis behöver en
ekologisk produkt också vara förpackad med omtanke. En god
förpackning ska vara ett självklart val.
Vår uppgift är att använda vårt kunnande och vår erfarenhet
för att tillsammans med våra kunder utveckla unika förpackningar,
skräddarsydda efter enskilda produktbehov. Vi tror på kartong
därför att vi vet att det har förutsättningar att vara det mest miljösmarta, hälsosamma och funktionella alternativet.
Mat och dryck förtjänar en god
utsida, som gör innehållet rättvisa,
förstärker känslan och förmedlar ett gott
intryck. Det är vad Tetra Pak vill göra.

Johan Rabe
Vd Tetra Pak Nordics

“En utsida som gör innehållet
rättvisa, förstärker känslan och
förmedlar ett gott intryck“
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