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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts av Marina Hultin och Lina Larsson under vårterminen 
2007 och är en avslutning på Innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstads 
universitet. Arbetet omfattar 20 poäng, varav 5 poäng består av en fördjupad 
litteraturstudie. Uppdragsgivare var Designstudio Värmland och handledare för 
examensarbetet var Lennart Wihk. 

Varje år slänger vi 50 kg livsmedel per person. Detta beror till stor del på att det finns 
livsmedel kvar i förpackningen. Eftersom vi slänger livsmedel så innebär det att mer mat 
produceras än det finns behov för. Den mat vi slänger bidrar till ett koldioxidutsläpp på 
en halv miljon ton per år.  På uppdrag av Designstudio Värmland tittade vi närmare på 
dagens förpackningar för livsmedel. Detta arbete grundar sig i en forskningsstudie som 
bedrivits på Karlstads universitet. Studien visar att om det går att få ut lite mer av 
livsmedlet ur dess förpackning så är det befogat att använda mer förpackningsmaterial. 
Förpackningen ska optimeras, inte nödvändigtvis minimeras.   

Syftet med projektet är att undersöka några olika förpackningar på marknaden som bidrar 
till slöseriet av livsmedel. Genom att optimera förpackningen kan livsmedelspillet 
minskas och konsumenterna blir nöjdare och får även mer valuta för pengarna. 

Målet som sattes upp var att ta fram tre koncept på optimerade förpackningar, med 
tillhörande grafisk design, som minskar livsmedelspillet. Arbetet utfördes enligt 
designprocessen. 

Efter idégenereringen beslutade vi att avgränsa oss till yoghurtförpackningar, då dagens 
förpackningar för yoghurt är svåra att tömma. 

Resultatet blev tre koncept på nya yoghurtförpackningar. CAD-modeller och prototyper 
togs fram på alla olika koncept. Till varje koncept gjordes även en grafisk utformning. 

 

 

   



Abstract 
This degree project was performed by Marina Hultin and Lina Larsson and it is our final 
project in the Innovation- and design engineer programme at Karlstad University. The 
project was carried out during the spring semester 2007. The project comprises 20 weeks 
of work and 5 of these were reserved for a study of literature. Our project was assigned 
by Designstudio Värmland and our instructor and examiner was Lennart Wihk. 

Each year 50 kg of food is thrown away per person. One of the reasons for this is that a 
lot of the food remains in the container. We produce more food than there is a need for 
because of all the food that goes to waste. This also contributes to an emission of carbon 
dioxide of a half million tons. As assigned by Designstudio Värmland we took a closer 
look at the food packaging of today. The base for this project is a research project, which 
has been carried out at Karlstad University. The purpose was to show that if it is possible 
to get the most out of the food container, it is justified to use more packaging material. 
The packaging shall be optimized, not minimized! 

The purpose of the project is to examine some packings on the market that contributes to 
the food waste. If the food packaging is optimized, the waste of food can be reduced and 
at the same time the consumers will be more satisfied and also get more value for their 
money. 

Our aim was to develop three concepts of optimized packings that will reduce the food 
wastage. Graphic design for each and every packing is included. The work method that 
was used is called the design procedure. 

When the brainstorming was completed we decided to only include packaging for 
yoghurt. This decision was made because today’s yoghurt containers are difficult to 
empty.  

The project resulted in three concepts of new yoghurt containers. Prototypes were made 
both in CAD and as visuals. Graphic design was also made for each concept. 
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1  Inledning 
Detta examensarbete har utförts av Marina Hultin och Lina Larsson under vårterminen 
2007 och är ett avslutande arbete på Innovations- och designingenjörsprogrammet på 
Karlstads universitet. Arbetet omfattar 20 poäng, varav 5 poäng består av en fördjupad 
litteraturstudie. Uppdragsgivare var Designstudio Värmland och handledare och 
examinator för examensarbetet var Lennart Wihk. 

1.1 Bakgrund 
I en nyligen utkommen studie från Naturvårdsverket tar Berit Goldstein upp problemet 
med att svenskar slänger allt mer mat. 3-4 % av den mat som köps hem hamnar bland 
soporna. 2005 slängdes 50 kg livsmedel per person i hemmet. Detta beror mycket på att 
det finns livsmedel kvar i förpackningen. Eftersom livsmedel slängs bort innebär det att 
mer mat produceras än det finns behov för. Den mat som slängs bidrar till ett 
koldioxidutsläpp på en halv miljon ton per år.  

Forskningsstudien som har utförts av Helén Williams, Fredrik Wikström och Martin 
Löfgren på Karlstads universitet framhåller även den vilket stort miljöproblem detta 
livsmedelsspill är. Utifrån denna studie fick vi i uppdrag av Designstudio Värmland att 
titta närmare på dagens förpackningar för livsmedel. Studien visar att om det går att få ut 
lite mer av livsmedlet ur dess förpackning är det befogat att använda mer 
förpackningsmaterial. Förpackningen ska optimeras inte nödvändigtvis minimeras.  

1.2 Syfte 
Genom att optimera förpackningen kan de 50 kg livsmedel som slängs idag per person 
minskas och konsumenterna blir nöjdare genom att de även får mer valuta för pengarna. 
Syftet med arbetet är även att tillämpa designprocessen och andra kunskaper som vi lärt 
oss under utbildningens gång.  

1.3 Målsättning 
Att ta fram tre koncept på optimerade förpackningar, med tillhörande grafisk design, som 
minskar livsmedelspillet. Koncepten ska vara klara att presenteras på Examensutställning 
2007 den 23-24 maj och på slutredovisningen 30 maj, 2007. Koncepten ska presenteras i 
form av CAD-modeller, skisser och prototyper. 

1.4 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till vätskor och trögflytande livsmedel, eftersom det är inom detta 
område det mesta livsmedelspillet uppkommer på grund av att förpackningen inte går att 
tömma helt. 

En hel livscykelanalys görs ej på koncepten.  Fokus läggs på konsumentdelen, eftersom 
det är den del som fått minst uppmärksamhet i tidigare livscykelanalyser. 
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1.5 Läsanvisning 
Kapitel 2: Genomförande; detta kapitel beskriver de olika delarna i projektet. Teoridelen 
består av den fördjupade litteraturstudien på 5 poäng som ligger till grund för 
examensarbetet.  

Kapitel 3: Resultat; här beskrivs de olika koncepten. 

Kapitel 4: Diskussion kring genomförande och resultat. 

Kapitel 5: Slutsatser; reflektion kring huruvida resultatet överensstämmer med 
uppdraget. 
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2 Genomförande 

2.1 Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie på 5 poäng. Därefter utfördes arbetet i enlighet 
med designprocessen som lärts in under utbildningens gång [1]. 

2.2 Planering 
För att identifiera de olika delarna i projektet skrevs en WBS (Work Breakdown 
Structure). Se bilaga 1. Utifrån WBS:en gjordes därefter en tidsplanering i form av ett 
Gannt-schema. Se bilaga 2. [1] 

2.3 Litteraturstudie 

2.3.1  Helén Williams forskning 
På PACSEM 2006, vilket är ett årligen återkommande förpackningsseminarium, 
berättade Helén Williams om sitt forskningsprojekt som bedrivits på Karlstads 
universitet. I projektet som drivits i samarbete med CTF- Centrum för Tjänsteforskning- 
har kundfokus och miljöpåverkan för förpackningar kombinerats. Den senaste tiden har 
det kommit fram att fokus måste riktas mot livscykelperspektivet, dvs. en produkts totala 
miljöpåverkan från utvinning av råvaror till dess att den är helt uttjänt. 

En fråga som togs upp var vad som händer med miljöpåverkan om kundernas önskemål 
tillgodoses i nya förpackningslösningar. 

24 olika kvalitetsattribut analyserades i projektet. Dessa bedömdes efter hur de kan 
förbättras tekniskt och vad den mest sannolika miljöpåverkan då blir. Ett kvalitetsattribut 
är t.ex. läckage. Skyddet ökar genom att förpackningarna görs mer hållbara eller förses 
med andra barriärer. Sannolikt går det då åt mer material och mer tillsatser, vilket gör att 
energiåtgången ökar. Däremot kan transporterna minskas eftersom läckaget minskar och 
fler hela produkter kommer fram, vilket gör att spillet minskar. Ett annat attribut är att 
förpackningen innehåller rätt mängd. Storleken på förpackningen kan då ändras för att 
möta olika kundbehov. Miljöbedömningen för detta är att materialåtgången ökar och det 
går åt mer energi. Transporterna ökar då det blir fler olika förpackningar för att möta 
olika hushåll. Däremot minskar livsmedelspillet.  

Vidare har det kommit fram att konsumentfasen nästan aldrig är med i en livscykelanalys 
eller behandlas ofullkomligt. Det är få studier som tar upp förluster av livsmedel i 
förhållande till förpackningen. Livscykelanalyser på förpackningar bör alltid omfatta 
innehållet i förpackningen och användarbeteende. Dessutom bör lagstiftarna inte endast 
ta hänsyn till minskning av förpackningsmaterial utan även inkludera förpackningens 
förmåga att reducera livsmedelspill. 
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Minskat spill av yoghurt med 1 % motsvarar en möjlig ökning av förpackningens 
miljöpåverkan med 6 % för energi, växthuseffekt 45 %, övergödning 230 % och 
försurning 36 %. Energianvändningen är den kritiska punkten, men om nya 
förpackningslösningar ger mindre spill och energiåtgången inte ökar med mer än 6 % så 
blir miljöpåverkan i slutändan ändå lägre.  

Slutsatserna av forskningen är att förpackningar som medför mindre spill av livsmedel 
kan förväntas ge nöjdare kunder och mindre miljöpåverkan. Det finns även utrymme att 
öka miljöbelastningen av förpackningar om nya lösningar leder till mindre livsmedelspill. 
 

2.3.2 Förpackningshistorik 

2.3.2.1 Materialvalsutveckling för förpackningar 

De första ”förpackningarna” som tillverkades gjordes av blad, växter, bark, frökapslar 
och andra naturmaterial. Även skinn från djur har använts som förpackning och används 
än idag i vissa fall.  

Andra material som använts till förpackningar är keramik och glas. De användes inom en 
del av medelhavsländerna och i Sydöstasien långt innan vår tideräkning börjat. Den 
svenska ölflaskan, också kallad stockholmsflaskan betraktas som världens äldsta 
standardflaska. Flaskan som innehåller 1/3 liter infördes 1885 av Stockholms 
bryggareförening.  

 

 

[Figur 1] Tidslinje för materialutvecklingen.  

Sedan antiken (800 f. Kr. – 500 e. Kr. i Greklands och Roms historia [15]) har tunnor av 
trä använts i Västeuropa till att förvara bl.a. vin, öl, tjära, stångjärn och böcker. Kistor 
och lådor av trä har också använts. 

  13 



På 1600-talet började förpackningar av papper användas. Då användes en grov 
papperskvalitet som kallades kardus. Kardus användes till krut, tobak och sockertoppar 
bl.a. Förpackningar av papper och kartong har bara blivit mer och mer populära genom 
århundradena fram till idag. Sedan 1950-talet kombineras pappret/kartongen med plast i 
och med Tetra Paks genomslag. Det var också då rena plastförpackningar kom.  

Behållare av metall började inte användas lika tidigt som glas och trä eftersom metall var 
mer dyrbart. Först användes metall till att förpacka lyxvaror, t.ex. de finaste tesorterna 
från Kina. I slutet av 1700-talet tillkom dock den billigare förtenta bleckplåten och då 
kunde plåten användas inom fler områden än för lyxvaror.  

Under mitten av 1800-talet började konservindustrin komma igång och det gick därmed 
åt mycket mer bleckplåt. Konservburkar var det bästa sättet att ta vara på kött- och 
fiskprodukter fram tills århundradet senare då maten började frysas ner. [16] 
 

2.3.2.

2.3.2.

2 Konsumentförpackningarnas framfart i Sverige 

Långt in på 1900-talet såldes de mest nödvändiga dagligvarorna fortfarande i lösvikt. Det 
var bara den kemisk-tekniska industrin som använde sig av en attraktiv individuell 
utformning på sina varor för att locka köpare. Varor som förpackades individuellt var 
t.ex. parfym, kosmetiska artiklar, nya rengöringsmedel, kaffe, te, kakao, konfektyrer och 
kex.  Det var under tiden mellan världskrigen (år 1918-1939 [17], [18]) som basvarorna 
började säljas i konsumentförpackningar. Det var bl.a. Ruben Rausing som med företaget 
Åkerlund & Rausing lanserade ett antal konsumentförpackningar, bl.a. påsar med mjöl 
och socker om 5, 2.5 och 1.25 kg. Dessa förpackningar gynnades av de ransoneringar 
som fanns under andra världskriget. Ransoneringarna tvingade producenterna att göra 
billiga förpackningar p.g.a. energi- och materialbrist.  

Under 1950- och 60-talet tillkom självbetjäningsbutikerna, istället för överdiskbutikerna 
som funnits tidigare. Dessa självbetjäningsbutiker krävde fler konsumentförpackningar. 
Sedan 1900-talets början hade det sålts mjölk i glasflaskor och detta levde kvar ända tills 
Tetra Pak slog igenom i samband med självbetjäningsbutikerna.  
 

3 Tetra Pak 

Tetra Paks historia börjar 1943 då utvecklingsarbetet för en mjölkförpackning som 
”kräver ett minimum av råvaror, men som ger optimal hygien” med Ruben Rausing i 
spetsen. Utvecklingsarbetet bestod i att uppfinna nya metoder för att belägga papper med 
plast. Företaget utvecklade också metoder för att försluta förpackningen under 
vätskenivån. Detta fortsatte fram till 1951 då företaget AB Tetra Pak bildas. På våren 
presenterar man ett nytt förpackningssystem.  

Den första maskinen installerades vid Lunds mejeri 1952. Den förpackning som då 
framställdes var i form av en tetraeder. Då förpackades främst mjölk och grädde i 
förpackningen.  
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På 60-talet lanserades den mjölkförpackning som konsumenter är mest vana vid 
nuförtiden, Tetra Brik. Under 60-talet släpps fler produkter från Tetra Pak, såsom Tetra 
Rex och Tetra Brik Aseptic. 

Under nästa årtionde expanderar Tetra Pak med flera fabriker världen över, bl.a. i Japan, 
Frankrike, Holland, Schweiz och Brasilien. I slutet av årtiondet uppgår produktionen till 
mer än 20 miljarder enheter.  

På 1980-talet flyttar koncernledning från Lund till Lausanne i Schweiz där Tetra Pak 
Rausing SA bildas som internationellt huvudkontor. Detta årtionde förpackas vin för 
första gången i en Tetra Brik Aseptic i Argentina. 1983 avlider Tetra Paks grundare, Dr. 
Ruben Rausing men företaget fortsätter växa. Fler storlekar på förpackningarna 
introduceras, och en ny variant på Tetra Brik Aseptic, 200 ml Slim lanseras, anläggningar 
i USA och Venezuela startas, och i slutet av detta årtionde har Tetra Pak maskiner på 
hundra olika marknader. Årsproduktionen överskrider 50 miljarder förpackningar 1989.   

Under 1990-talet lanserades flera olika system både för att få livsmedlet i förpackningen 
att behålla smaken och kvaliteten hos livsmedlet bättre. 1996 lanseras en ny förpackning, 
Tetra Prisma. Detta är en åttkantig förpackning med en PullTab-öppning. Sju nya fabriker 
invigs bara under 1997 och två till året därefter. Alla nya fabriker ökar produktionen som 
uppgår till mer än 85 miljarder enheter 1998. TetraTop lanseras också detta år. Året efter 
lanseras en ny öppning till denna förpackning.  

Under början av 2000-talet lanseras fler förpackningar från Tetra Pak. 2005 uppgick 
Tetra Paks omsättning till ca 8,1 miljarder Euro. Nuförtiden ingår Tetra Pak i Tetra Laval 
Group som kontrolleras av familjen Rausing. Tetra Paks huvudanläggning ligger 
fortfarande i Lund, men tillverkning av förpackningsmaskiner, processutrustning och 
förpackningsmaterial sker också vid ca 70 fabriker till över hela världen. [19], [20].  
 

2.3.2.4 PET-flaskan 

Nathaniel Wyeth föddes i Pennsylvania, USA in i en familj som räknas som en av de 
mest framstående amerikanska familjerna inom den konstnärliga världen. Pappan, Newell 
Convers Wyeth, var en stor konstnär och illustratör. Nathaniels tre systrar och även hans 
bror, Andrew, följde i pappans fotspår och sysslade med konst eller musik. Nathaniel som 
från början döptes efter sin pappa, Newell Convers Wyeth, var mer intresserade av hur 
hjulen på hans barnvagn fungerade än av konst och musik som resten av familjen. När 
pappan upptäckte sin sons fallenhet för ingenjörsvetenskap döpte han om sonen efter sin 
bror, som var ingenjör, till Nathaniel.  

Under uppväxten fortsatte Nathaniel att utveckla sitt intresse för teknik. När det var dags 
att söka till college tog Nathaniel en annan farbrors råd, och sökte till 
ingenjörsprogrammet på University of Pennsylvania. Han fortsatte att uppfinna saker på 
universitet och därefter på sin första arbetsplats General Motors, innan han började arbeta 
på Du Pont Corporation i Delaware. Du Pont är en kemikoncern som bl.a. tillverkar 
polymerer, konstfibrer, sprängämnen, läkemedel och bekämpningsmedel. [21]  
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Hos Du Pont uppfann Nathaniel bl.a. en invecklad maskin som tillverkade 
dynamitpatroner automatiskt. Detta gjorde att arbetarna slapp hantera giftigt 
nitroglycerinpulver.  

Nathaniels största uppfinning var dock det som tog fart 1967 då Nathaniel frågade sig 
själv högt, varför inte läsk förpackades i plastflaskor, varpå hans medarbetare genast 
svarade, för att plastflaskor är för svaga och de kommer explodera om läsk tappas i dessa. 
Han gick genast till affären och köpte sig en flaska rengöringsmedel som han tog med sig 
hem och fyllde med ginger ale (sockerdricka smaksatt med ingefära [22]). Han ställde 
flaskan i kylskåpet över natten. Nästa morgon hade flaskan svällt upp så mycket att den 
satt i kläm mellan hyllorna i kylskåpet.  

Wyeth visste att när nylontråd drogs ut så att molekylerna la sig på rad så blev materialet 
starkare. För att få de egenskaper i materialet han sökte var han tvungen att dra ut plasten 
på ett sådant sätt så att molekylerna la sig på rad i två dimensioner. Han behövde ett 
starkt material som klarade av att hålla emot trycket i flaskan som det blir av kolsyrade 
drycker. När han klurat ut hur det skulle gå till var det sista steget att byta ut 
polypropelenet mot polyetylentereftalat, PET, som har bättre elastiska egenskaper. 
Resultatet blev en lätt, genomskinlig och slitstark produkt.  

PET-flaskan är återvinningsbar men det hade ingen större betydelse för Wyeth när han 
1973 sökte patent för sin innovation. Den första PET-flaskan återvanns inte förrän 1977. I 
Sverige infördes återvinningssystemet 1994. 

 

[Figur 2] Olika sorters PET-flaskor.  

Nuförtiden är PET-flaskan spridd över hela världen och genom att återvinna den kan 
flaskan användas igen eller så kan andra produkter produceras av samma material, såsom 
fleecetröjor, isolering och sovsäckar. I Sverige säljs mer än 400 miljoner återvinningsbara 
PET-flaskor varje år och 85 % av dem återvinns. [23], [24], [25] och [26]. 
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2.3.2.5 Stockholmsflaskan 

Förr användes stora tunnar av trä till att frakta öl i. Kunden kunde också tappa ölet direkt 
från fatet på bryggeriet till medhavda kärl. Behovet för ett gemensamt kärl för 
bryggerierna ökade och detta togs itu med 1885. Bryggerinäringen i Sverige gick 
samman för att skapa ett gemensamt förpackningssystem. Resultatet blev 
”Stockholmsflaskan”, en glasflaska som ligger till grund för den 33 cl flaska som 
används till läsk, öl och vatten än idag. Denna flaska är den näst äldsta standardiserade 
förpackningen som fortfarande används idag (den äldsta är tändsticksasken). 

 

[Figur 3] Stockholmsflaskan i sin välkända röda back.  

Backen som flaskorna förvaras i har dock förändrats över åren. Den första backen rymde 
104 flaskor. Antalet krympte till 50, och sedan till 25 flaskor för att till slut bli den back 
vi använder idag vilken rymmer 20 flaskor. Den backen introducerades 1988. [26], [27] 
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2.3.2.6 Aluminiumburken 

Den första ölburken i Sverige introducerades den 1 oktober 1955. Starköl hade innan 
1955 bara fått säljas av apoteket mot recept men nu trädde den nya alkohollagstiftningen i 
kraft och ölen kunde då säljas i systembutikerna. Det var i samband med detta som 
starköl började paketeras på burk. Three Towns Beer från Stockholms bryggerier var den 
första starkölen på burk. 

  

[Figur4] Ett sexpack aluminiumburkar.  

Ölburken har haft ett antal storlekar genom åren. Det började med 35 centilitersburken 
som följdes av 28 centilitersburken några år senare och 1960 började tillverkningen av 45 
centilitersburkar. Användningen av burk ökade när mellanölet kom. I början behövdes ett 
speciellt verktyg för att öppna det konservburkslock som burkar var utrustade med. Det 
prövades några varianter av öppningar tills det blev ett rivöppnarlock 1967 som användes 
till cirka 1989. 

1978 ändrades utseendet på burken, det var då en mindre diameter på lock och botten 
infördes. På detta sätt sparas både utrymme och material. 1979 började bygget av en 
fabrik för att göra heldragna burkar, något som prövats sedan 1971-1972. 1981 
levererades de första burkarna från denna fabrik och samtidigt infördes ett retursystem för 
återvinning av aluminiumburkar. Återvinning och pantsystemet för aluminiumburkar 
startade den 1 mars 1984. [25] 

 

2.3.3 Förpackningstrender 

2.3.3.1 EMV – Egna märkesvaror 

En växande trend i livsmedelsbranschen är att dagligvaruhandeln har börjat med egna 
märkesvaror, EMV. ICA, Coop och Axfood (Hemköp och Willys) som är de största på 
egna märkesvaror har alla lagt ner stora resurser både på att ta fram egna varor och sedan 
marknadsföra dem. Några av de märkena är Coop x-tra, Eldorado, Willys, Blåvitt, 
Änglamark och Signum. Detta har ökat konkurrensen för varumärkesleverantörer, t.ex. 
Kraft Foods, Arla Foods, Procter & Gamble och Unilever. Nu konkurrerar de inte bara 
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med företag på sin egen marknad utan de konkurrerar även med de på EMV-marknaden 
som har helt andra förutsättningar. Risken finns att EMV kan komma att konkurrera ut 
varumärkesleverantörerna helt. Hur detta kan påverka handeln, konsumenterna och 
leverantörerna har forskare vid Lunds Universitet gjort en studie på.  

 

[Figur 5] Dagligvaruhandelns varor, Euroshopper och ICA, jämte Varumärkesleverantörernas 
egna, Felix och Kavli, märkesvaror. 

I studien delar de in EMV i olika ”generationer” och det är hur många av dessa som 
kommer in på den svenska marknaden som kommer att avgöra hur det kommer att gå. 
Generation ett och två är de som är vanligast i svenska butiker idag. Det är de produkter 
som är i princip rena kopior av de produkter som redan finns fast med sämre kvalitet, 
billigare råvaror och enklare förpackningar som säljs till lägre pris såsom Axfoods 
Eldorado. Generation tre klassas också som kopior men dessa har en kvalitet på varan 
som kan jämföras med leverantörernas. Utbudet på dessa produkter är relativt lågt i 
Sverige. Generation fyra är dock en helt annan typ av vara. Det är produkter och 
produktkoncept som inte har någon motsvarighet hos leverantören. Det är produkter som 
kvalitetsmässigt och prismässigt ligger på samma eller på en högre nivå som 
leverantören. Denna sort är ännu inte så stor i Sverige. 

Till skillnad från Sverige så är EMV av generation tre och fyra väldigt stort i 
Storbritannien. Där har stora dagligvarukedjor som Sainsbury’s och Tesco utvecklat egna 
produkter och koncept som är mycket innovativa. De skapar inte bara egna produkter, 
utan de skapar helt egna produktkategorier som ofta riktar in sig på en viss målgrupp, 
t.ex. åldringar, barn, vegetarianer osv.  

I Tyskland har dock EMV-utvecklingen stannat vid generation ett och två, billiga kopior. 
Hur utvecklingen kommer att gå för de svenska EMV-produkterna är upp till handeln 
själv.  

Det finns flera myter om EMV-produkter och en av dem är att EMV-produkter alltid är 
billiga kopior, en annan är att konsumenterna hellre vill ha de etablerade leverantörernas 
produkter, LVM, och en tredje myt som finns är att valfriheten minskar när antalet 
etablerade varumärken minskar i butikerna och att produktutvecklingen avstannar. Att 

  19 



EMV-produkter uppfattas som billiga kopior är helt enkelt för att det finns mest 
generation ett och två produkter i Sverige, vilka är billigare kopior. EMV drar ner 
priserna på basprodukter om utvecklingen stannar vid generation ett och två och de 
varorna kanske inte ökar utvecklingen speciellt mycket eftersom det är kopior. Om det 
istället införs fler EMV av generation tre och fyra kan detta öka trycket på etablerade 
leverantörer och istället sätta fart på produktutvecklingen. Att dessa varor skulle minska 
valfriheten i hyllan stämmer inte riktigt. Handelns egna varumärken kan ta de etablerade 
varumärkenas plats i hyllan men själva produkten finns fortfarande. Om konsumenten 
dock vill ha en vara av ett speciellt märke så försvinner den valfriheten. Myten om att 
konsumenterna hellre vill ha etablerade märken stämmer inte riktigt heller enligt studien. 
Studien visar att det finns väldigt få konsumenter som bara köper LMV. Nuförtiden blir 
det allt vanligare att konsumenten köper både EMV och LMV. Detta gör konsumenterna 
medvetet. Har konsumenten en gång provat en EMV, vilket 93 % av personerna i studien 
gjort, är chansen stor att dessa inhandlas igen. [13] 
 

2.3.3.2 Producenternas krav på framtidens förpackningar 

I en intervju i tidningen Packmarknaden [14] berättar tre producenter; Arla Foods, 
Löfbergs Lila och Unilever om hur de vill att deras förpackningsleverantörer ska fungera. 
Livsmedelsproducenter som dessa tre företag har fått en ny konkurrent i form av en ny 
marknad, EMV-marknaden. De stora livsmedelskedjorna har börjat sälja livsmedel i form 
av egna varumärken (EMV). Löfbergs Lila producerar därför inte bara sitt eget 
varumärke Löfbergs Lila utan de säljer också kaffe. Löfbergs Lila har bland annat tagit 
över Coops kafferosteri i Danmark och levererar nu kaffe till både Coop och andra 
kunder.  

För att livsmedelsproducenterna ska kunna klara av denna konkurrens har kraven på 
deras förpackningsleverantörer ändrats. Nyckelorden idag är flexibilitet, snabbhet och 
kostnadseffektivitet. Eftersom konkurrensen ökat måste producenterna komma ut med det 
senaste så fort som möjligt. De jobbar mycket på att ta fram nya produkter vilket syns i 
deras artikelutbud som har mer än fördubblats. Trots de ökade kraven på kortare ledtider 
är kravet på att det ska vara billigt ändå kvar vilket tvingat förpackningsproducenterna att 
utvecklas.  

Även för globala företaget Unilever har marknaden blivit hårdare. Trots att de har stora 
märken såsom Findus, Knorr, Lipton, GB Glace, Slotts, Lätta och Milda m.fl. så känner 
de av konkurrensen. Henrik Eriksson som är Unilevers Senior Brand Manager i Europa 
med placering i Hamburg påpekar i artikeln att det är svårare att få ut deras budskap i 
form av t.ex. skyltar och broschyrer, utan förpackningen är deras enda 
kommunikationsmedel i butiken. Unilever kan inte konkurrera med lågprismärkena utan 
får satsa mer på kvalitet och på bättre och mer lockande och funktionella förpackningar.  
Eftersom förpackningen är väldigt viktig för Unilever så ställer det också höga krav på 
förpackningsleverantörerna. ”Leveranssäkerhet och kvalitetssäkring är sådant som våra 
förpackningsavdelningar jobbar extremt hårt med.” säger Henrik Eriksson. Med det 
menar han att beställda förpackningar ska levereras på utsatt tid och de ska hålla den 
överenskomna kvaliteten oavsett var i världen de är producerade.  
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Unilever försöker givetvis möta de krav på miljömedvetna produkter som kommer från 
marknaden och samtidigt skapa en lockande förpackning. Detta beror på att 
konsumenterna vill ha mer miljömässiga produkter men sen när de står framför valet 
mellan en miljövänlig förpackning kontra en mindre miljövänlig så väljer de oftast den 
mindre miljömässiga ändå. Detta beror oftast på att den mer miljövänliga är både dyrare 
och har oftast en utformning som uppfattas som ”tråkigare”. Trots detta försöker Unilever 
göra mer miljövänliga produkter genom att ”minimera materialanvändningen och 
använda återvinningsbara material”. Precis som Unilever tänker också Arla på 
miljöaspekten när de utvecklar förpackningar. Det är därför de t.ex. inte har börjat 
förpacka mjölken på plastdunkar som de t.ex. gör i USA. Det ingår i deras 
förpackningspolicy att göra en miljökonsekvensutredning på en ny produkt eller vara 
innan den släpps på marknaden. Fast en mjölkförpackning i plast antagligen skulle tas 
emot ganska positivt av konsumenterna så skulle miljörörelsen ge hård kritik.  

Det finns fler trender än miljömedvetenhet som är heta på marknaden idag. En är den 
växande marknaden för ”grab-and-go”-produkter. Denna trend är det inte bara Unilever 
som försöker hänga med på utan Arla Foods har också hakat på med t.ex. sin Panna i 
olika smaker. Det är en burk med crème fraiche och en liten burk med smaksättning som 
man vid matlagning blandar ihop till en sås. Arla Foods Sveriges kategorichef för 
färskvaror Ingemar Albertsson beskriver denna påstådda trend som en typisk hypekurve-
effekt; alltså en snabbt växande trend som kommer att gå ner lika fort igen för att sedan 
öka långsamt och bli en del av våra konsumtionsvanor. Ett exempel är mellanmjölken 
som kom på 80-talet men som inte blivit stor förrän nu, när den dominerar den svenska 
mjölkmarknaden. Det är som med de flesta andra produkter, det tar lång tid innan 
konsumenterna accepterar en ny produkt fullt ut.  

Arla Foods Sveriges kategorichef för färskvaror Ingemar Albertsson får frågan vad Arla 
vill ha ut av sina förpackningar och sina förpackningsleverantörer och han listar då 
snabbt fem saker.  

1. Funktionalitet 
2. Profilering 
3. Logistiklogik 
4. Flexibilitet 
5. Smarthet 

 
Med funktionalitet menar han att förpackningen ska vara utformad till sin målgrupp 
eftersom alla målgrupper har olika krav på sina förpackningar. Liksom olika sorters mat 
kräver olika saker av sin förpackning. Förpackningen ska sticka ut och konsumenten ska 
känna igen produkten i butikshyllan och det ska även vara lätt för konsumenten att hitta 
produkten vilket menas med profilering. Det är också viktigt att förpackningen fungerar 
felfritt i hela logistikkedjan, från fabrik, till lager, till butik och vidare hem till konsument 
och slutligen återvinningen.  
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Vid tillverkningen av förpackningen måste maskinerna kunna ställas om till olika 
storlekar och former så att producenterna snabbt kan komma ut med nya förpackningar. 
Han skulle också vilja se att det sker lite större förändringar när det gäller t.ex. 
mjölkförpackningar. Mjölkförpackningarna har inte ändrats så mycket de senaste åren 
mer än någon ny öppning och kanske någon ny beläggning men i princip samma enkla 
design. Ingemar Albertsson saknar en ”unik förpackningsform för mjölk, som står ut och 
skiljer sig från alla andra”, en ”mjölkens Coca Cola-flaska”. [14] 
 

2.3.3.

2.3.4.

3 Vilket material om kunden själv får välja? 

I en enkätundersökning, som gjorts på Packforsk, har konsumenter tillfrågats vad de tror 
och tycker om olika material i förpackningar. De 1000 personer som tillfrågades i 
undersökningen fick besvara frågor om hur skadliga de tror att olika material är för 
miljön. Personerna tillfrågades också vad de visste om olika material, exempelvis vilka 
material som går att förbränna och dylikt.  

Enkäten visade att mer än 65 % anser att aluminium inte går att förbränna vilket inte 
stämmer. Det gäller bara att komma upp i tillräckligt höga temperaturer. Det energivärdet 
som finns i aluminium är likvärdigt med energivärdet i bl.a. stenkol som används i många 
av Sveriges förbränningsanläggningar. 30 % av de tillfrågade tror också att det inte går 
att förbränna plast och laminat. Plast är dock gjort av olja vilket gör att det går väldigt bra 
att förbränna.  

De tillfrågade i undersökning ansåg att papper, glas och kartong är minst skadliga för 
miljön av de material som var med i undersökningen (glas, kartong, papper, plåt, laminat, 
aluminium och plast.). Aluminium och plast var de två material som ansågs mest 
skadliga.  

Anledningen till detta missförstånd beror förmodligen på att konsumenterna inte är 
insatta i de nyare materialen på marknaden såsom aluminium och plast. Konsumenterna 
vet mer om t.ex. papper och kartong för att de är mer vana vid de materialens egenskaper 
eftersom de funnits längre på marknaden. [28] 

 

2.3.4 Konsumtion 

1 Konsumtionsvanor 

Ett hushåll i Sverige handlar i genomsnitt livsmedel för 20 % av hushållsbudgeten [29]. 
Vad vi väljer för sorts livsmedel beror bland annat på livssituation, kön och ålder. Till 
exempel så köper ensamstående män alkohol för mer än dubbelt så mycket pengar än 
ensamstående kvinnor. Undersökningen, utförd av Statistiska centralbyrån, visar också att 
de som köper mest ekologiska produkter är ensamstående utan barn. Av de ekologiska 
livsmedel som köps mest så ligger lätt- och mellanmjölk i toppen [30].  
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[Figur 6] Vad ett genomsnittligt hushåll spenderar livsmedelkassan på. 

När det kommer till vad vi köper för de 20 % av hushållskassan så kan det delas in som i 
figuren ovan. Det som köps mest är kött, mjölk, ost och ägg och alkoholhaltiga drycker. 
Konsumtionen under de senaste åren har förstås förändrats något. Konsumenter köper 
nuförtiden mer kött, köksväxter, citrusfrukter, päron, äpplen, färsk potatis, läskedrycker 
och mineralvatten. Konsumtionen av läskedrycker och mineralvatten ökade under åren 
1995-2004 med 37 %. 1995 konsumerades 70 liter per person och år och 2004 hade detta 
ökat till 96 liter per person och år. Konsumenternas inköp av smör och margarin, frysta 
och kylda potatisprodukter och alkoholhaltiga drycker har dock minskat. 

Fördelning av det konsumenter äter har under åren förändrats. Fettkonsumtionen i 
Sverige har minskat sedan 1980 men trots detta så ligger nivån ändå lite högre än vad 
som rekommenderas. Intaget av kolhydrater har dock ökat med 8 % sedan 1980 fram till 
2004. [31] 

Mjölkfrämjandet har gjort ett antal undersökningar om trender i livsmedelskonsumtionen. 
Dessa har baserats på intervjuer med olika grupper av människor, främst ungdomar. 
Till vardags lever de flesta under tidspress och mat blir ett måste. Framförallt är det 
färdigmat som konsumeras antingen hemma eller ute. Ett större utbud av fräsch snabbmat 
efterfrågas. Soppa pekas ut som framtidsmat. Snabbmat upplevs även som billigare än att 
äta hemma, eftersom konsumenten vill slippa att planera maten för flera dagar framåt. 
Bl.a. resonerar konsumenten att om t.ex. ett salladshuvud köps hem så måste detta ätas 
upp hemma så att salladen inte blir dålig och måste slängas, vilket gör hemmamaten 
dyrare. Även en strävan efter bekvämlighet ökar färdigmatstrenden. Begreppet ”laga och 
äta mat” verkar vara på väg bort. Det ersätts av ”laga mat” och ”äta mat”. Lagar mat gör 
vi på helgerna när vi har tid, gärna tillsammans med vänner. Då skall det också vara 
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råvaror av god kvalitet, maten skall lagas från grunden och köket ska vara välutrustat. Att 
äta för att visa sin image blir allt viktigare. Konsumenten visar sin personlighet genom 
sina matvanor, genom att ha kunskap om vissa sätt att äta osv. Individualismen är viktig. 
Var och en vill kunna välja efter eget tycke och smak, vilket för livsmedelsindustrin 
innebär en explosion av produkter.  

Några starka trender lyfts fram: 
 Hälsotrenden: en del i strävan efter ett längre och lyckligare liv, men även fokusering på 
utseende. Denna trend väntas resultera i ökad mjölkkonsumtion, eftersom mjölkprodukter 
upplevs som naturliga, hälsosamma och nyttiga. Även mervärdesmat, s.k. functional 
food, väntas få stor betydelse.  
Etik- och miljötrenden: det finns en stark vegotrend, men samtidigt så visar en 
undersökning att 85 % av ungdomar äter kött minst 2 ggr i veckan. Det blir dock 
viktigare att veta om djuren har haft ett bra liv och om grönsakerna odlats med hänsyn till 
miljön.  

Utifrån dessa undersökningar förväntas alltså en ökande efterfrågan på snabbmat och mat 
i förpackningar som gör att konsumenten kan äta i farten. Samtidigt kommer en viss 
efterfrågan på råvaror att finnas kvar. Dessa skall då vara av god kvalitet och framställda 
med god etik och miljöhänsyn. Utbudet av olika sorter av samma slags mat kommer att 
öka. Även enligt undersökningar av livsmedelsföretagen fortsätter trenden mot mer 
förädlade produkter. Detta syns bl.a. på att försäljningen av djupfrysta produkter ökar i 
snabbare takt än livsmedelsförsäljningen som helhet. [5] 
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2.3.5 Livsmedelsspill 
Förpackningens huvuduppgift är att skydda och bevara produkten och underlätta 
varuhanteringen. Förpackningen ska dessutom avgränsa produktmängden och anpassa 
denna till konsumentens önskemål genom att erbjuda olika storlekar på den primära 
förpackningen. 

Bättre anpassade förpackningar ger produkten ett bättre skydd under hanteringen och 
transporten i hela varuflödet. Det gäller att optimera förpackningen, inte att överförpacka 
själva varan. Så länge kostnaderna för ett förbättrat produktskydd inte överstiger 
kostnaderna för produktspillet så är det ekonomiskt försvarbart att använda extra 
förpackningsmaterial. Det kan dock vara svårt att värdera kostnaderna för spill och de 
varor som kasseras samt de miljöeffekter som blir följden av detta. [2] 

1994 infördes producentansvar för förpackningar. Syftet med detta var att dels öka 
återvinningen, men även att förpackningarna skulle bli mer miljöanpassade. Enligt 
förordningen ska volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en 
god säkerhets- och hygiennivå. Packforsk- Institutet för förpackning och distribution-
gjorde för några år sedan en studie om hur förpackningarna utvecklats sedan 
producentansvaret infördes. För de förpackningar som ingick i undersökningen var 
resultatet en viktsminskning på 16 % under perioden 1993 – 2000, med den största 
minskningen de första åren. Någon vidare uppföljning har ej gjorts och det är därför 
oklart hur utvecklingen ser ut nu. [3] 
 

2.3.5.1 Syftet med att ta hänsyn till spill 

Spill och varor som kasseras är ett stort problem i svenska hem. Om endast 20 
produktgrupper av alla de produkter vi konsumerar studeras, och hänsyn endast tas till det 
spill som uppstår därför att det finns livsmedel kvar i förpackningen när konsumenten 
anser den vara tömd, så kastas produkter till ett värde av över en halv miljard kronor bort 
varje år. Detta har framkommit i ett projekt som utförts på Packforsk och syftar till att 
hitta de kombinationer av produkt och förpackning som ger upphov till stora 
produktförluster i hemmet. Produktspill kan uppstå vid tillverkningen, hos fyllaren eller 
grossisten, i butiken eller i hemmet eller vid alla transporter mellan de olika aktörerna. [4] 

Livsmedelspill innebär att mer mat måste produceras än vad som verkligen konsumeras. 
Detta leder till att miljöproblemen som hör till produktionen av livsmedel ökar och 
innebär i och med det en onödig belastning. Det är även ett slöseri med naturresurser. 

Studier över hur stort livsmedelspillet är hos slutanvändarna, dvs. storhushåll och 
enskilda hushåll, har knappt gjorts överhuvudtaget. De studier som har gjorts är av äldre 
datum. I statistiken kan man dock se att energiinnehållet i den mat som levereras till 
slutanvändarna är mycket större än vad som behövs för att täcka energibehovet hos den 
svenska befolkningen.  
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En nyligen utförd studie av svinn i förpackningar visade att mellan 0.5-5.6 % av 
produkten var kvar i förpackningen då konsumenten ansåg att produkten var 
färdigförbrukad. Förpackningens utformning och konsumentbeteende var faktorer som 
påverkade svinnets storlek. [5] 

Hushållens matvanor är av avgörande betydelse för chansen att uppnå långsiktig 
hållbarhet. Naturvårdsverket gjorde 1997 en miljöutredning (Energiflöden i 
livsmedelskedjan) som syftade till att ta reda på jordbrukets roll i hela kedjan. I denna 
studerades hur energin fördelades på jordbruk, förädling, distribution/handel och 
konsumtion. Dock togs inte energianvändningen för importerad mat med i beräkningen 
då exporten ansågs ta ut importen. Resultatet av undersökningen blev att de senare leden i 
kedjan; distribution, handel och konsumtion, kunde stå för hela 60 % av den totala 
energianvändningen. Av energianvändningen för transporter stod hushållens inköpsresor 
för mer än hälften. Detta gjorde att konsumtionsledet uppmärksammades mer. Dessutom 
var livsmedelskedjans bidrag till landets totala energianvändning hela 17 %. Bland 
dagligvaror är det livsmedel som dominerar omsättningen.  

Förpackningarna kan bidra avsevärt till energiprofilen för vissa livsmedel. Generellt 
bidrar dock förpackningarna enbart med 10-15 % av hela energianvändningen i 
livsmedelskedjan. Att hitta förpackningar som minskar spillet kan vara viktigare än att 
minska förpackningsmaterialet. Ett återkommande drag i livscykelstudierna är den stora 
osäkerheten beträffande svinnet i konsumentledet. [5] 
 

2.3.5.2 Vad beror spillet på? 

I en tidigare enkätundersökning från Packforsk har det kommit fram att varje år går 60 
miljoner liter mjölk, till ett värde av 390 miljoner kronor, till spillo. I denna undersökning 
ingick mjölk, yoghurt, mjukt bröd, smörgåsmargarin, kaffe, juice, lingonsylt, ketchup, 
färska tomater och sallad. Urvalet visar produkter med olika typer av förpackningar och 
olika lång hållbarhetstid. Undersökningen visar på den miljöpåverkan som uppstår i 
hemmen genom spill och varor som kasseras. I enkätundersökningen ställdes frågor om 
hushållens inköpsvanor och hur stor mängd av de olika livsmedlen som kasseras. 
Dessutom uppskattade de svarande hur stor mängd livsmedel de i genomsnitt kastar per 
förpackning. [6] 
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Producenter och konsumenter kan gemensamt bidra till en mindre belastning på miljön. 
Den yngre generationen kasserar livsmedel oftare än den äldre. En annan faktor som bör 
tas i akt är att antalet enpersonshushåll blir allt fler. Resultaten i undersökningarna visar 
att enpersonshushåll köper mest livsmedel per år och mängden spill är här högre än i 
flerpersonshushåll. Orsaken till detta kan vara brist på lämpliga förpackningsstorlekar 
eller att konsumenten köper felaktig storlek på förpackningen. Spill uppstår alltså då 
konsumenten inte har möjlighet att köpa en förpackningsstorlek som motsvarar behovet 
eller att förpackningen inte kan tömmas helt. Livsmedel kasseras då bäst före-datum 
passerats och varan inte anses vara användbar längre. Mängden spill varierar mellan 1 % 
och 10 % beroende på livsmedel och hushållsstorlek. I ett hushåll med tre personer ligger, 
enligt undersökningen, mängden spill på 3 % per person och år, medan det i ett hushåll 
bestående av två personer ligger på 5 %. Spillet i ett enpersonshushåll hamnar på hela 9 
%. [6] 
 

 

 

[Figur 7] Mängd spill 

Det finns två olika sorters produktspill, det ofrivilliga och det medvetna. Det ofrivilliga 
spillet är det som uppstår då konsumenten anser sig ha tömt förpackningen trots att det är 
mycket kvar. Kunskapen kring hur mycket livsmedel som blir kvar i förpackningen är 
dålig. Det medvetna spillet uppstår när produkten blir oaptitlig eller olämplig att 
konsumera. Konsumenten slänger då produkten (oftast med ett dåligt samvete) och är 
medveten om att förpackningen inte är tömd. 

Arbetsinsatsen som konsumenten tycker är rimlig för att tömma en förpackning skiljer sig 
mycket från person till person och därför kan det vara svårt att se var gränsen går mellan 
ofrivilligt och medvetet spill. Konsumenter tenderar även att vara lite lata och anstränger 
sig inte alltid tillräckligt för att tömma förpackningen. I dagens samhälle ska allt 
dessutom gå fort och det finns kanske inte tid på morgonen till att stå och tömma en 
förpackning. 

Det har visat sig att mängden produktspill är starkt förknippad med den metod 
konsumenten valt för att tömma förpackningen. Möjligheten att tömma en förpackning 
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skiljer sig mellan olika förpackningstyper. Skillnaden är även stor mellan mängden rester, 
t.ex. yoghurt, som blir kvar i olika förpackningar. Till exempel kan filmjölk i Tetra Brik® 
tömmas genom att man vänder förpackningen upp och ner, vilket ger ett spill på 8,8 
viktsprocent. Ett annat sätt är att pressa ihop förpackningen och vika ihop den som ett 
dragspel vilket resulterar i ett produktspill på 1,1 viktsprocent. [4] Även om 
förpackningen har en stor öppning, bra återförslutningsanordning, är genomskinlig och så 
vidare, är det inte alltid konsumenterna vet hur de ska tömma förpackningen, vilket 
innebär att information om detta är en viktig del för att komma tillrätta med problemet. 

 

[Figur 8] Genomsnittligt produktspill som är kvar i förpackningen när konsumenten anser att den 
är tömd.  

 

2.3.5.3 Möjliga åtgärder 

Siffrorna visar hur viktigt det är att förpackningsstorlekarna anpassas efter 
konsumenternas behov. På grund av ökningen av enmanshushåll är behovet av mindre 
förpackningar stort. Det är också viktigt att prissättningen förändras så att konsumenten 
inte väljer att köpa felaktiga förpackningsstorlekar. 

För att minska miljöbelastningen till följd av spill och kassationer i hemmen måste både 
producenter och konsumenter ta sitt ansvar. Producenten kan underlätta för konsumenten 
genom att tillhandahålla flera förpackningsstorlekar som motsvarar konsumentens behov. 
Konsumenten kan i sin tur, då det finns möjlighet, ta ansvar genom att köpa livsmedel i 
den storlek som behövs i hushållet. 
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De olika förpackningarnas bidrag till miljöpåverkan varierar en hel del. Faktorer som 
inverkar är till exempel material, storlek, engångs- eller returförpackning, 
avfallshantering och vilken typ av råvara som ingår. Resurser bör läggas på att förbättra 
förpackningen med avseende på barriärskydd och styrka för att ge en bättre hållbarhet, 
och optimera designen för att underlätta tömning istället för att minimera förpackningens 
vikt/volym, vilket förpackningsdirektivet strävar mot. [4] 

En minskning av förpackningsmaterial leder oftast till lägre kostnader och i vissa fall 
även till mindre miljöbelastning. Minimering av förpackningsmaterialet kan dock leda till 
att en större mängd spill och kassationer av produkter uppstår på grund av att 
förpackningen inte längre kan ge produkten ett tillräckligt skydd mot de påfrestningar den 
utsätts för. Följaktligen leder det till en belastning för miljön, resurser blir förstörda och 
varorna blir dyrare. Idag förfars minst 40 % av allt livsmedel på jorden under lagring och 
transport, vilket till stor del beror på otillräckliga förpackningar. [2] Det är viktigt att 
komma ihåg att miljöbelastningen från förstörda varor oftast är mycket högre än 
miljöbelastningen från dess förpackningar.[6] 

Att minska mängden avfall är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling. Kravet på 
att ha kontroll över mängden avfall som det egna företaget framställer ökar. 

Det är viktigt att ställa strategierna om hur avfallsmängden ska minimeras i relation till 
produktens hela livscykel. En produkts miljöpåverkan är inte enbart avgränsad till det 
avfall som uppstår vid konsumtionen, såsom överblivna förpackningar, matrester och 
skrot, utan omfattar även de biprodukter som uppkommer under produktens hela 
livscykel - jordbruk, industriell förädling, lagring, distribution, förpackningar, hantering i 
hushåll och avfallsminimering. Detta tas upp i avsnittet om livscykelanalyser.[2] 
 

2.3.5.4 Miljö 

Om 10 % av all mat som produceras och serveras hamnar i soporna, motsvarar den 
mängden en energiförbrukning på ca 10 000 TJ och ett utsläpp koldioxid på ca 0,5 
miljoner ton per år sett över hela livscykeln. Även om energin i det matavfall som kastas 
återvinns genom förbränning eller kompostering, så är det endast en mindre del av den 
energi som använts för att producera maten. Förlusterna av mat är relativt stora från 
storhushåll och även i hemmen kasseras en del. Kan svinnet av mat reduceras så 
reduceras miljöpåverkan i en livscykel nästan i samma grad. [5] 

Enligt Naturvårdsverket konsumerar varje svensk ca 800 kg livsmedel eller totalt för 
Sverige ca 8 miljoner ton per år. Det finns dock en betydande osäkerhet i 
uppskattningarna. Livsmedelskonsumtionen är väldigt utlandsberoende. Enligt 
Naturvårdsverket importeras närmare 40 % av det vi äter. Av den importerade maten 
kommer största delen från Europa och sedan EU-inträdet har andelen importerat ökat 
avsevärt. Råvarorna till de livsmedel som produceras i Sverige och Europa kommer dock 
från andra världsdelar. 
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En livscykelanalys av den svenska livsmedelskonsumtionen visar att livsmedlen främst 
bidrar till klimatpåverkan, övergödning, resursanvändning och biologisk mångfald. 
Bedömningen är gjord utifrån hur mycket vi konsumerar av olika livsmedel och deras 
relativa bidrag till miljöpåverkan. Bidraget till klimatpåverkan är dels utsläpp av 
koldioxid från användning av fossilbränslen i olika led, men också utsläpp av 
kväveoxider och metan från jordbruk. Energianvändningen i livsmedelssektorn har 
uppskattats i flera studier med lite olika resultat, men den ligger kring 100 000 TJ per år. 
Användningen av energi är betydande i hela kedjan från jordbruk, livsmedelsindustri, 
hushåll, handel och transporter. Utsläppen av koldioxid från livsmedelskedjan uppgick 
enligt Naturvårdsverket till drygt 4 miljoner ton år 2000 och enligt SCB till ca 5 miljoner 
ton år 2002. Om den mat som produceras slutar som avfall i stället för att konsumeras, 
innebär det att mer mat måste produceras än vad som motsvarar behovet. Det ökar i 
motsvarande grad de miljöproblem som hör till livsmedelssektorn och utgör därmed en 
onödig belastning. 

Mängden avfall från livsmedelsindustrin uppgår enligt Naturvårdsverket till ca 1 100 
kton per år. Det består delvis av vegetabiliskt och animaliskt avfall, men också av gödsel, 
slam och mineralavfall. En studie från Reforsk- f.d Statens Industriverk, Styrelsen för 
Teknisk Utveckling-  har, baserat på plockanalyser av avfall, uppskattat mängden 
matavfall från hushåll till ca 600 kton per år. Naturvårdsverket anger mängden organiskt 
avfall från hushåll till ca 1 000 kton och mängden matavfall från restauranger och storkök 
till ca 150 kton per år. I de siffrorna ingår förutom svinn också annat livsmedelsavfall. 
Osäkerheten är som framgår betydande för både hur mycket livsmedel vi konsumerar och 
hur mycket matavfall eller svinn det blir. En grov bedömning skulle ändå kunna vara att 
svinnet uppgår till ca 10 % av livsmedlen eller 1 miljon ton per år. Det motsvarar 
betydande mängder energi och matavfallet innehåller dessutom fosfor, ca 1 000 ton per år 
enligt Naturvårdsverkets skattning eller ca 3 % av fosforn i det organiska avfallet. Att 
minska svinnet av livsmedel reducerar i motsvarande grad påverkan på miljön. En MJ i 
sparade livsmedelsprodukter, kan resultera i en betydligt större energibesparing sett över 
hela livscykeln. Vinsten är störst för animaliska produkter som kött, eftersom det åtgår 
betydligt mer energi för att producera kött än vegetabilier. Uppgår svinnet till 10 % eller 
1 miljon ton, motsvarar det ett onödigt utsläpp av koldioxid på ca en halv miljon ton. Till 
det kommer andra utsläpp som näringsämnen och metangas från jordbruket. Även om 
energivärdet i det uppkomna avfallet utnyttjas genom förbränning eller biogasproduktion, 
blir förlusterna stora eftersom energiinnehållet i det färdiga livsmedlet endast är en 
mindre del jämfört med totala energiåtgången för att producera livsmedlet. 

För att minska avfallsmängderna behövs andra drivkrafter och styrmedel. Förebygga 
uppkomsten av avfall, d.v.s. att avfall inte alls bildas, kan principiellt ske genom ett 
effektivare materialutnyttjande, minskad kassation eller genom återanvändning av varor. 
Det är de översta stegen i EU:s avfallshierarki och tanken bakom den prioriteringen är att 
det totalt ger den minsta miljöpåverkan. 

Grunden för att undvika att avfall uppkommer läggs ofta vid utformning av produkter. 
Att konstruera så att miljöpåverkan blir minimal eller åtminstone så att onödig 
miljöpåverkan undviks brukar kallas eko-design eller miljöanpassad produktutveckling. 
[3] 
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2.3.6 Livscykelanalyser (LCA) 

2.3.6.1 Vad är en livscykelanalys? 

De första livscykelanalyserna genomfördes under 1970-talet, men det var först under 
1990-talet som metoden blev välkänd. 

En livscykelanalys är en kartläggning av den miljöpåverkan en produkt, ett material eller 
tjänst har under hela livscykeln eller sin livstid. Hela livscykeln inkluderar utvinning av 
råmaterial, bearbetning, transport, packning, förvaring, användning och avfallshantering. 
[7] 

Mycket av metodikutvecklingen och det internationella harmoniseringsarbetet handlar 
om att ta fram spelregler för genomförandet av livscykelanalyser. En väsentlig del av 
utvecklingsarbetet går också åt till att strukturera miljöpåverkan i kategorier samt 
beskriva och värdera miljöeffekter.  

Ett företag som genomfört livscykelanalyser har en väl underbyggd uppfattning om sina 
produkters miljöpåverkan i ett ”från vaggan till graven” perspektiv och kan vidta 
lämpliga åtgärder för att minska den. Ett flertal universitet och forskningsinstitutioner 
arbetar med livscykelanalyser och att ta fram verktyg och vägledningar för att i ett 
livscykelperspektiv främja miljöanpassad produktutveckling. Att miljöanpassa produkter 
kan beskrivas som att konstruera för:  

• Renare och materialsnålare produktionsprocesser och produkter  
• Produkter som är energisnåla och ger liten miljöpåverkan när de används  
• Demonterbara och återvinningsbara produkter  [3] 
 

Metoden har snabbt utvecklats till ett viktigt verktyg för industrier, myndigheter och 
konsumenter. Huvudsakligen innebär en miljöbetingad LCA att uppnå en balans i 
material och energi för in- och utdata i systemet som studeras. Exempel på indata är 
råmaterial, energi och land. Utdata är produkter och biprodukter, men även utsläpp i luft, 
i vatten och på land. In- och utdata i de olika systemen kan antingen jämföras direkt eller 
omvandlas till vilken slags miljöpåverkan de kan ha. [7] 
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[Figur 9] Så här kan en livscykelanalys se ut. 

I Europa blev det 1985 uppenbart att det fanns ett behov för ett verktyg som kunde 
användas för att jämföra produkter och processer ur ett miljömässigt perspektiv, då ett 
utkast från European Community beträffande dryckesförpackningar publicerades och 
utvecklingen av miljömärkning började.  

Jämförande studier är vanliga, t.ex. för produkter med samma funktion, olika 
tillverkningsalternativ eller olika avfallshanteringsalternativ. LCA kan även användas för 
enskilda produkter med målet att identifiera möjligheter för miljömässiga förbättringar. 
Då görs istället jämförelser mellan olika delar i livscykeln. [7] 
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2.3.6.2 

2.3.6.3 

2.3.6.4 

Varför behövs livscykelanalyser? 

Syftet med en LCA kan vara att: 

• Jämföra alternativa produkter, processer eller tjänster; 
• Göra jämförelser mellan alternativa livscykler för en given produkt eller tjänst;  
• Identifiera de delarna i livscykeln där de största förbättringarna kan göras.  

 
 
I en LCA följer man en produkts resursanvändning och utsläpp under dess livstid. Det 
innebär att man idealt ska ta hänsyn till ett brett spektrum av miljöpåverkande utsläpp och 
resursuttag.   

Metodiken utvecklades ursprungligen för att tillämpas på industriella produkter; målet 
var att få mer kunskap om möjligheter och begränsningar med att göra livscykelanalyser 
på livsmedelprodukter och produktionssystem. Det finns endast ett fåtal livscykelstudier 
som har varit ämnade att täcka hela livsmedelskedjan. För att kunna minska de negativa 
miljöeffekterna krävs det att analyser av hela systemet görs.  
 

LCA för livsmedel och produktionssystem  

Efterfrågan på en mer ekologisk livsstil och hållbarhet har lett till research efter metoder 
för att analysera och fastställa miljöpåverkan av produkter och tillverkning. Detta 
resulterade i metoden som kallas livscykelanalys (LCA). 

I dagens industrialiserade samhälle åtgår mycket energi och naturresurser till 
livsmedelproduktion och den internationella handeln med olika livsmedel ökar. 
Begreppet hållbarhet, dvs. minimalt resursutnyttjande och liten miljöpåverkan har endast 
tagits hänsyn till i en liten utsträckning då det kommer till jordbruk och den industriella 
livsmedelstillverkningen. Det är viktigt att ett globalt, ekologiskt perspektiv tas i 
beaktande. 

LCA har använts för att vägleda utvecklingen av ny lagstiftning för förpackningar och 
har även tillämpats i utvecklingen av olika industriprodukter; bl.a. på bilar. 
 

Funktionella enheter 

Alla miljöbelastningar relateras till en funktionell enhet. För att kunna jämföra två 
produkter eller system måste dessa ha samma funktioner. T.ex. funktionella enheten kan 
vara antal liter mjölk som förpackningen innehåller, då olika typer av mjölkförpackningar 
jämförs. Det är oftast nödvändigt att analysera hela produktsystem än enstaka produkter. 
Beträffande livsmedel så påverkas val av förpackning av tillverkningsmetod, distribution, 
förvaring, konsumtion och avfallshantering. Produktens kvalitet och hållbarhet är också 
aspekter som är viktiga att tänka på när avgränsningen för jämförelsen sätts upp. 
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1. Måldefinition och syfte
Vad studien går ut på, avgränsningar, funktionella 
enheten och olika antaganden förklaras och deltagare 
nämns. 

2. Inventarieanalys 
Analys av de resurser som används och utsläpp som 
genereras under hela livscykeln. Den kan vara 
kvalitativ eller kvantitativ. I en kvantitativ 
inventarielista beräknas massa- och energibalanser för 
varje steg i systemet som studeras. Resultaten kan 
dock vara svåra att tyda ibland och det är då ingen idé 
att gå vidare och göra en konsekvensutredning. 

3. Konsekvensutredning; 
ring 

r 

3b. 

3c. 
Kvalitativt- då en expertpanel kan användas eller 

ill exempel en jämförelse av antingen 
ler eller miljökonsekvensprofiler kan 

4. Analys a
ering av alternativa metoder för att 

2.3.6.5 

2.3.6.6 

Fördelningsmetoder 

Miljöbelastningen, som orsakas av tillverkningen av produkterna, måste fördelas mellan 
produkterna. Det finns ingen allmän fördelningsmetod. Den vanligaste metoden är att 
fördelningen är proportionerlig i förhållande till produktens vikt, men fördelningen kan 
även göras baserad på energiinnehåll eller ekonomiskt värde. 
 

Tillvägagångssätt för en LCA 

Analys:  
   

3a. Klassifice
Data från inventarieanalysen samlas i olika kategorie
beroende på dess effekter. 

Karakterisering 
Ihopsamling av data inom kategorierna med hjälp av 
ekvivalensfaktorer. 

Värdering 

Utvärdering: kvantitativt då t
 miljöbelastningsprofi

göras. 

v förbättringar 
 

 Identifiering och utvärd
minska de negativa miljöeffekterna i systemet.  
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Resultatet av en LCA kan tillsammans med andra fakta, som till exempel ekonomiska 
beräkningar, vara beslutsgrundande. LCA kan användas för att förbättra produkter och 
optimera system ur en miljömässig synvinkel. 

Exempel på möjliga användare och applikationer för LCA: 

• Myndigheter- grund för miljömärkning, skatter och förbud. 

• Företag- som hjälp i val av processer, råmaterial, service och leverantörer. 
Produktutveckling 

• Konsumenter- LCA gjorda av myndigheter, företag eller enskilda personer kan 
användas av konsumenter för jämförelse av alternativa produkter, processer eller 
service. 

Vissa krav ställs på LCA då dessa tillämpas på livsmedel. Livsmedelskedjan är väldigt 
stor. När fokus riktas mot den industriella tillverkningen av livsmedel, blir problemet 
oftast gränserna mot jordbruksproduktionen och konsumtionsfasen. Råmaterial som 
används i livsmedelsindustrin köps ofta från olika länder, vilket gör det svårt att ta med 
jordbruksproduktionen i systemet. Konsumtionsfasen har knappt gjorts några studier på 
överhuvudtaget. Funktionella enheten baseras oftast på produktens vikt, vilket inte alltid 
är rimligt. Denna borde istället baseras på konsumentanvändning och övrigt som kan 
påverkas av en produkts kvalitet.  

LCA- analyser har visat på att användarfasen och produktspill som kan uppkomma (eller 
hur mycket av maten som verkligen konsumeras) är av betydelse. 

Majoriteten av studierna som gjorts har jämfört olika förpackningsmaterial och 
förpackningssystem. För mjölk har bl.a. gjorts många studier på jämförelser mellan 
engångskartonger och påfyllbara flaskor av både glas och polykarbonat.  

Än så länge har inte någon studie helt lyckas att inkludera både jordbruksproduktion och 
industriell tillverkning och de invecklade interaktionerna mellan metoder för 
jordbruksproduktion, industriella processer och kvaliteten på råmaterial liksom även 
färdiga livsmedelprodukter. [7] 
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2.4.1.1 

2.4 Research 
Under researchfasen ägnades mer tid åt förpackningstrender och de förpackningar som finns 
just nu. För att få en bättre inblick i hela processen som ett livsmedel genomgår har flera 
studiebesök på olika typer av företag gjorts. Företag som är inriktade mot design har också 
besökts för att få inspiration och väcka nya tankar och idéer. För att få reda på mer om hur 
konsumenter behandlar sina förpackningar utformades en enkät om förpackningar. En 
konsumentstudie genomfördes också genom att dokumentera med videokamera hur en 
konsument behandlar sina förpackningar.  

2.4.1 Studiebesök/Intervjuer 
Vi har besökt företag som verkar på olika ställen i livsmedelskedjan för att få en så vid bild 
som möjligt av branschen. För att få reda på mer om hur producenterna tänker besökte vi 
Milko och träffade mejerichefen där. Vi intervjuade också Sören Nicklasson som är 
projektledare för Milkos förpackningsutveckling. Vi frågade Sören om de förpackningar som 
Milko har och vilka faktorer som ska beaktas när en ny förpackning tas fram.  

För att få en inblick i hur en dagligvarukedja resonerar när de väljer de produkter som köps in 
och om produkternas förpackningar spelar någon roll vid inköpstillfället besökte vi Konsum 
Värmland och pratade med Klas Ohlson som är informationsansvarig där. Vi besökte SIK för 
att få reda på vad de kommit fram till genom olika undersökningar de gjort när det gäller 
förpackningens påverkan på innehållet. Vi ville också veta mer om biologiskt nedbrytbart 
material. För att få en inblick i hur förpackningar tillverkas så besöktes Korsnäs Frövi och 
deras Packlab.  

Design och metoder att driva projekt diskuterades med Stilpolisen AB som har stor erfarenhet 
av att driva designprojekt. Ett studiebesök på Röhsska museet gjordes för att se den 
permanenta utställningen om den svenska designhistorien och den temporära utställningen 
UNG07 där några unga designers ställt ut sina verk.  
 

Milko 

Milko har ett antal anläggningar i ett område som sträcker sig från Karlstad till Östersund. 
Huvudkontoret ligger i Östersund. I Karlstad tillverkas traditionella mjölkkonsumtions-
produkter. Här produceras i första hand mjölk, filmjölk, grädde och ost. Från 
Karlstadsmejeriet kommer bland annat Jordgubbsfil och Hallon/Blåbärsfil. I det moderna 
ysteriet tillverkas Hushållsost. Mejeriet i Karlstad har omkring 130 personer anställda, och det 
finns cirka 220 mjölkbönder i området som levererar sin mjölk till mejeriet. 

Intervju med Sören Nicklasson 
Sören Nicklasson arbetar med utvecklingen av Milkos förpackningar. Hans arbetsuppgifter 
innefattar även processer av livsmedel, investeringar i förpackningsmaskiner och 
investeringar i förpackningar, dvs. handhavande av omkostnader för tillverkning vid byte av 
förpackning. Förpackningsdesignen tar Milko fram tillsammans med tillverkaren. 
Förpackningarna tillverkas av Tetra Pak och Elopak. Däremot har Sören hand om 
sekundäremballaget. För framtagning av den grafiska designen anlitas designbyråer.  

Eftersom maskinerna ställs in efter valet av leverantör så är det inte särskilt lätt att byta 
leverantör. Förpackningarna som Milko använder tillverkas i kartong och plast. På grund av 



tradition har Milko idag olika förpackningar för samma produkter beroende på var det 
produceras. Detta ska frångås för att få ett enhetligare utseende. 

Byte av material är en dyr process och hela kedjan- maskiner, tillverkningsmetod, hygien osv. 
påverkas. 

Kedjorna kräver ständigt nyheter och singelhushållen bara ökar. Därför har Milko tagit fram 
en duo-pack för mjukost och olika storlekar på förpackningar erbjuds. Milko äger rättig-
heterna till verktyget som används för att ta fram duo-packen. Förpackningen togs in i affären 
direkt. Dock är det svårt att motivera för kunderna varför förpackningen är bättre. Den blir 
dyrare per gram innesluten produkt eftersom mer material används. Konsumenter har inte 
tillräcklig kunskap om livscykelprocessen. 

Andra produkter som Milko satsar på är så kallade ”on the go” – produkter. Allt fler produkter 
förses med skruvkork. Det ska vara behändigt att ta med sig och det ska gå att återförsluta 
förpackningen. Sören tycker sig dessutom se att acceptansen för plast blivit större. 

En tidigare yoghurtförpackning som Milko hade i sitt sortiment var en plastförpackning med 
en aluminiumoblat som revs av. I denna bägare såg konsumenten hur mycket som var kvar 
och skrapade ur allt. Acceptansen för plast var då inte så stor och därför togs den bort.  
Vissa bägare som används till yoghurt idag är gjorda av majsstärkelse. Biologiskt nedbrytbara 
förpackningar kommer mer och mer. 

De fördelar som Sören ser med de förpackningarna de har idag är att de är billiga för 
konsumenten; både produktion och distribution är billigt, och de har relativt stora tryckytor. 
En nackdel är att det blir livsmedel kvar i förpackningen. Detta är ett stort problem som Milko 
är angelägna att komma tillrätta med. Vissa förpackningar är dessutom svåröppnade, vilket på 
vissa har lösts med skruvkork. För att få ett bra grepp är vissa av skruvkorkarna koniskt 
formade och räfflade. 

Vissa av produkterna värmebehandlas för att få en förlängd hållbarhet. Detta bidrar till att 
minska svinnet. Dessa aseptiska förpackningar har särskilda krav på sig. Yoghurt förpackas 
däremot inte aseptiskt. Barriärerna i förpackningarna är också viktiga för syftet att minska 
spill. Vilken barriär som ska användas beror helt på vad som förpackas. Det går att lägga in 
olika ljusskikt, gastäthet mm som påverkar hållbarheten. 

Intervju med Mario Bretschneider  
Vi intervjuade Mario Bretschneider som är mejerichef på Milko i Karlstad och fick därefter 
en rundtur i mejeriet. 

Mario började med att berätta om tillverkningsprocessen: först kyls produkten och hamnar 
därefter i en lagringstank. Produkten behandlas genom uppvärmning och separeras och skiljs 
från skummjölk och grädde. Därefter sker rening så att bakterierna försvinner. En del av 
grädden återblandas för att erhålla rätt fetthalt på produkten. Vid pastöriseringen som följer- 
dvs. en värmebehandling, tas så mycket bakterier som möjligt bort vid så låg temperatur som 
möjligt för att behålla vitaminerna. Minimikravet för pastöriseringen är att den sker vid 72 
grader i 15 sekunder. På Milko körs produkten i 76 grader. Detta för att få en längre hållbarhet 
och det är även en säkerhetsmarginal. Därefter kyls produkten igen och pumpas upp i en 
lagringstank, prov tas på produkten och vid klartecken går beställd produkt till förpackning. 
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Förpackningar som är speciellt bra vid fyllningsprocessen och är kostnadseffektiva är de som 
kommer på rulle. Större serier kan då köras utan att förpackningsmaterialet behöver bytas 
eller fyllas på. 

Förpackningen svetsas ihop precis vid vätskenivån. Plasten i materialet bränns ihop. Tetra 
briken fylls ända upp till kanten.  

För att få en aseptisk förpackning måste materialet genomgå ett väteperoxidbad innan den 
fylls. Det är en sterilisering av materialet. UV-ljus värmer därefter upp materialet så att 
väteperoxiden dunstar. Förpackningen fylls direkt därefter. Hela anläggningen detta sker i 
hålls steril. Aseptiska förpackningar används till produkter som är HT (High Temperature)- 
behandlade och har en ökad hållbarhet, t.ex. juicer som kan förvaras i rumstemperatur tills 
produkten öppnats. 

För att få förpackningarna mer miljövänliga används mindre förpackningsmaterial. 
Materialtjockleken har minskats och förpackningarna är idag tunnare. Fibrerna har blivit 
mindre vilket gör att styvheten fortfarande är densamma. Förpackningar återvinns dessutom i 
större grad nuförtiden. 

Milkos produkter märks med svenskt sigill, nyckelhål och KRAV. Milko är det enda mejeriet 
i Sverige som har svensk sigill- märkning. Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar 
att råvarorna som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar 
som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna 
svenska landskap. Detta är en långsiktig satsning för att driva utvecklingen av det svenska 
jordbruket och odlingen mot ökad hållbarhet. 
 

2.4.1.2 Konsum Värmland 

Konsum Värmland är en ekonomisk förening som är oberoende av Coop Sverige. Konsum 
Värmland har egen produktion av kött och eget bageri. De försöker göra mycket lokalt och 
köpa in så många lokala produkter som möjligt eftersom de är en lokal förening. Vi 
intervjuade Klas Ohlson som är informationsansvarig på Konsum Värmland.  

Vårt syfte med att besöka Konsum Värmland var att ta reda på vilka faktorer som styr vilka 
produkter de köper in och om förpackningen spelar någon roll när de väljer sina produkter. Vi 
fick inte riktigt de svar vi sökte. Detta beroende på att vi hänvisades till en person som inte 
har någon direkt kunskap om förpackningar.  

På Konsum väljer de ut de varor som köps med fingertoppskänsla. De väljer ut varor efter hur 
bra en vara säljs. Om en vara går bra köps fler av den in. Förpackningen ses bara som en del i 
en helhet när varor köps in.  

I butiken väljer de varor som gör att hyllan ser attraktiv ut. På en rak fråga om logistik spelar 
någon roll vid val av varor så håller Klas Ohlsson med om att en vara måste fungera i hela 
kedjan, även i logistiken.  

På sina egna förpackningar spelar de mycket med färger på förpackningarna. Layout på de 
egna varorna gör de själva. Klas tycker att Tetra Brik är en bra, funktionell förpackning som 
fungerar i hela kedjan. Enligt Klas Ohlson kan en vara inte säljas på bara en snygg 
förpackning.  
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2.4.1.3 SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 

Vi besökte SIK: s huvudkontor i Göteborg. SIK är ett industriforskningsinstitut. Institutets 
syfte är att stärka livsmedels- och bioteknikföretagens konkurrenskraft. Omkring 100 personer 
jobbar på SIK med forskning, EU-projekt och uppdrag åt industrin. Omsättningen är ca 100 
miljoner kronor per år. Områden som SIK arbetar inom är bl.a. mikrobiologi, process- och 
miljöteknik, material- och strukturdesign och sensorik och arom. 

Vi intervjuade Heléne Widén som jobbar på avdelningen för sensorik och arom.  

Produkters sensoriska egenskaper är viktiga, dvs. hur produkten upplevs eller uppfattas med 
hjälp av våra sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Därför är det viktigt att ta reda på vad 
olika konsumenter föredrar i olika situationer, men också hur man skall skapa, tillverka och 
bevara produkter med dessa egenskaper. Sensorik- och arom- avdelningen fokuserar på 
sensorisk produktkvalitet från konsumentens upplevelse till kemisk bakgrund. Bl.a. besvaras 
frågor kring hur en produkt ska formuleras för att åstadkomma önskad upplevelse och vad 
konsumenten tycker om produkten, hur det går att komma tillrätta med lukt- och smakfel och 
hur livsmedel och förpackning påverkar varandra. 

2005 publicerades Heléne Widéns doktorsavhandling. Denna tar upp ämnet återanvändning 
och återvinning av livsmedelsförpackningar; med inriktning på luktrelaterade aspekter för 
användning och missbruk av PET-flaskor. Syftet med rapporten var att fastställa 
konsumenters säkerhet och den sensoriska kvaliteten på förpackad mat. 

SIK arbetar mycket med livscykelanalyser. Heléne pratade om det resursslöseri som allt svinn 
innebär. När en produkt slängs så slängs även alla resurser och energi som gått åt för att 
tillverka denna. Det är viktigt att se till hela kedjan så att ingen onödig miljöpåverkan uppstår. 
När en ny produkt tas fram måste miljöpåverkan ställas relativt vad som tjänas in mot det som 
finns idag. En klar motivering måste finnas. Vidare togs synpunkter upp kring förpackningar. 
Varje produkt har sina krav som ställs på förpackningen. Förpackningen ska inte avge smak 
eller lukt. Dessutom måste syre och bakterier förhindras att tränga in i förpackningen.  

 

[Figur 10] Lukt- och smaktest på labbet på SIK i Göteborg. 

Efter intervjun fick vi göra ett sensorik-och aromtest. Vi fick en varsin kapsel med ett pulver 
i. Klämmor sattes över näsan och därefter fick vi hälla i oss pulvret och säga vad det smakade. 
Då vi hade näsklämmor kände vi ingen smak, men så fort vi tog av dessa smakade det kanel. 
Detta test visade på att kanel inte är en smak, utan en lukt. 
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2.4.1.4 

2.4.1.

Stilpolisen AB 

Stilpolisen AB är ett designföretag som grundades 2000 av Roger Persson, Lina Odhe och 
Cecilia Stööp. Stilpolisen är ett designföretag som inriktat sig på industridesign och 
konceptutveckling.  

Stilpolisen gav oss tips och tankar att ta med oss om hur ett designprojekt kan drivas. De gav 
oss tipset att letar man efter den perfekta lösningen på ett problem kan det bli svårt att bli 
färdig. Det är bättre att leta efter den bästa just nu. Det går alltid att utveckla produkter vidare 
senare. Vi visade även upp några tidiga skisser på våra idéer.  
 

5 Korsnäs Frövi 

Korsnäs Frövi hette innan 2005 AssiDomän och tillhörde Sveaskog. Korsnäs är ett 
skogsindustriföretag som har två anläggningar, en i Gävle och en i Frövi. Korsnäs utvecklar, 
tillverkar och säljer nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Materialet används främst till 
effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösningar inom konsumentvaruområdet. 
Korsnäs har en omsättning på 7177 Mkr och har 1900 anställda. [32] 

 

[Figur 11] Korsnäs Frövi från luften samt TechCenter där Packlab finns och maskinen där kartongen 
tillverkas.  

På Korsnäs Frövi träffade vi Christer Korin som jobbat där sedan 2000. Han jobbar nu också 
som doktorand på Karlstads universitet där vi först kom i kontakt med Christer. Vi fick en 
rundtur i anläggningen. Vi fick se själva kartongmaskinen där all kartong tillverkas. Maskinen 
är 7 meter bred och 265 meter lång och den producerar 70 ton kartong i timmen. [32] 

I det mer nybyggda huset, TechCenter finns en välutrustad utvecklingsavdelning. Här kan 
kvaliteten på kartongen testas på flera olika sätt. De kan också testa hur olika sorters 
bestrykningar påverkar tryckresultatet. Vi fick en rundtur genom alla små laboratorier och 
fick även se Packlab. I Packlab kan de rita ritningar i CAD och sedan skriva ut kartongen 
direkt. [32] 

Under besöket diskuterades olika lösningar till koncepten och det togs en närmare titt på de 
förpackningar som gjorts på Korsnäs Frövi. Vi diskuterade även möjligheten med att ha en 
rivremsa i kartongen för att kunna avlägsna plastlocket från kartongen. Fördelar och nackdelar 
diskuterades och slutsatsen blev att en rivremsa i kartongen inte skulle hålla tätt mot de 
bakterier som livsmedlet ska skyddas från.  
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2.4.2 Enkät 
En enkät gjordes för att få en inblick i hur konsumenter ser på förpackningar i förhållande till 
livsmedelsspill och om de löser problemet själva; hur de då löser det (Se Bilaga 3 Enkät). För 
att få en kvalitetssäkrad enkät utformades den i samarbete med Martin Löfgren på Centrum 
för tjänsteforskning i Karlstad som har stor erfarenhet av att utforma enkäter.  

Frågorna i enkäten behandlar bl.a. huruvida konsumenten ser livsmedelsspill som ett problem, 
hur konsumentens köpvanor ser ut, vilka metoder konsumenten använder för att få ur 
kvarblivet livsmedel ur förpackningar och en förpackningsdagbok där konsumenten skrev ner 
upp till fem förpackningar som slängts.  

Ur enkäten kunde vi sedan dra slutsatser från det som fyllts i. Ingen av de tillfrågade upplever 
att det blir mat kvar i förpackningen som ett jättestort problem. Det är dock 82 % som tycker 
att det är ett problem. Produkter som de tillfrågade har angivit som extra svåra att få ur all mat 
ur är yoghurt, senap på plastflaska, ketchup på plastflaska och fil. När det gäller metoder att få 
ut maten så används olika verktyg, som slickepott och sked men den mest populära metoden 
är att vika förpackningen och försöka klämma ut det sista. De näst populära metoderna är att 
rulla ihop förpackningen och att skölja ur den. I förpackningsdagboken var den populäraste 
metoden att skölja ur förpackningen. När det gäller vin på bag-in-box så har alla sin egen 
metod för att få ur de sista dropparna. Metoden de tillfrågade använder verkar bero helt på 
livsmedlet. Det är inte samma metod som används rakt igenom utan metoden anpassas till 
livsmedlet som ska tömmas. För ketchup på plastflaska verkar det vara en vedertagen metod 
at skölja ur det sista med en skvätt vatten och sedan använda det i matlagning. För livsmedel 
som yoghurt och fil är det populäraste att vika förpackningen och försöka trycka ut det sista.  

Den största anledning till att de tillfrågade slänger mat är att produkten blivit oanvändbar. Det 
är ett positivt resultat eftersom det tyder på att de tillfrågade tittat på livsmedlet och inte stirrat 
sig blinda på bäst före-datumet.  

När de tillfrågade hade tömt förpackningarna som noterades i förpackningsdagboken var det 
ändå 40 % av förpackningarna som innehöll mat fast den tillfrågade ansåg att förpackningen 
var tömd. Detta tyder på att fast en konsument försöker att vika förpackningen och klämma ut 
den mat som finns där i så kommer inte all mat ut i alla fall.  

Om de tillfrågade skulle ändra på något på förpackningen var det ”lättare att öppna” som 
nämndes flest gånger. Göra förpackningen återförslutningsbar och göra den genomskinlig 
stod också högt upp på listan. 

2.4.3 Konsumentstudie 
Som ett komplement till enkäten studerades hur en konsument behandlar sina förpackningar 
vid användning. Medan konsumenten lagade mat så dokumenterades hur konsumenten 
öppnar, tömmer och behandlar förpackningen. Studien dokumenterades med videokamera. 
Konsumenten i studien källsorterar.  

Under studien gav konsumenten sina åsikter om de förpackningar som användes. 
Konsumenten använde sig av livsmedel såsom passerade tomater på tetra, olivolja på 
glasflaska, kokosmjölk i konservburk och portionsförpackad laxfilé i en förpackning av 
mjukplast. Glasflaskan med olivolja tyckte konsumenten var bra ur den synpunkten att man 
kunde se innehållet och därmed också se hur mycket det är kvar. Glasflaskan var dock lite stor 
för denna konsumentens hand och lite glatt i ytan men på grund av de rundade hörnen kändes 
den bra att hålla i handen ändå. De låga och öppna förpackningarna såsom konservburken och 
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tetran tyckte konsumenten hade stora fördelar. Eftersom förpackningarna måste vara i princip, 
diskade, när de går till källsorteringen så ville denna konsument ta till vara på allt som var i 
förpackningen. Konsumenten använde därför vatten för att skölja ur det sista av de krossade 
tomaterna och kokosmjölk eftersom vattnet ändå kokar bort vid matlagningen.  

2.4.4 Marknadsundersökning 
Besök gjordes på ICA och Konsum för att studera de förpackningar som finns på marknaden. 
Vi studerade även deras egna märkesvaror. Olika former, grafiskt tryck, greppvänlighet och 
olika prisklasser noterades.  

 

2.5 Idégenerering 
För att kunna ta fram många och bra idéer användes olika kreativitetsmetoder. Brainstorming 
var den första som tillämpades då vi skrev ner alla idéer som kom upp spontant och därefter 
tillämpades slumpordsmetoden och negativ idégenerering.  

2.5.1 Slumpordsmetoden 
Metoden heter slumpordsmetoden för att orden som används slumpas fram genom att t.ex. 
blunda och peka i en tidning eller ordbok och skriva ner det ordet fingret hamnar på. Orden på 
listan används sedan en i taget. Deltagarna i idégenereringen får ett av de slumpvis valda 
orden att associera fritt kring. Alla deltagarna skriver ner de saker de associerar till på ett 
papper. De orden som associerats fram från det slumpvis valda ordet kopplas sedan samman 
med det problemet som ska lösas.  

Exempel: Det slumpvis valda ordet är bil och detta ord associeras sen till stoppljus, väg, ratt 
osv. Ordet stoppljus kopplas sedan ihop med problemet som i vårt fall är ”Hur ska 
livsmedelsspillet minskas?” En lösning kan då vara att det finns stoppljus i affären så att 
konsumenten inte köper mer än den kan göra av med.  

Sedan försöker deltagarna komma på fler lösningar som kan kopplas till stoppljus. När 
idéerna börjar sina fortsätter idégenereringen med nästa ord som associerats fram. När de 
orden tagit slut tas ett nytt ord från de slumpvis valda orden och metoden börjar om igen. [8] 

2.5.2 Negativ idégenerering 
Denna metod börjar med en fråga som ska lösas. I vårt fall: Hur kan livsmedelsspillet 
minskas? I denna metod anses denna fråga vara positiv. Nästa steg är att vända på det positiva 
och göra det negativt. Alltså formuleras frågan om till: Hur kan livsmedelspillet ökas? När 
den negativa frågan är formulerad börjar idégenereringen. Nu gäller det att komma på så 
många idéer som möjligt som, i detta fall, ökar livsmedelspillet. Under idégenereringen gäller 
det att släppa lös fantasin för ju galnare idéerna blir, desto bättre.  

När listan med idéer blivit tillräckligt lång så ska dessa negativa idéer vändas till positiva 
idéer. Är den negativa idén t.ex. ”Skapa jättestora förpackningar så att konsumenten definitivt 
inte hinner äta upp livsmedlet innan det blir dåligt” kan den vändas till den positiva idén 
”Skapa små förpackningar så att livsmedlet inte hinner bli dåligt”. Alla negativa idéer vänds 
sedan på detta sätt till positiva idéer tills listan med positiva idéer är lika lång som den 
negativa. [8]  
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2.6 Konceptförslag 
De idéer som kom fram ur idégenereringen utvärderades och möjliga kombinationer gjordes 
för att få fram förpackningar som skulle kunna uppfylla de krav vi ställt upp i 
kravspecifikationen. (Se Bilaga 4.) 

2.6.1 Dragspel 
Denna förpackning är tänkt att se ut som ett dragspel. Förpackningen ska kunna pressas ihop 
så att förpackningen blir mindre allt eftersom yoghurten tar slut. Meningen är det ska bli så 
lite torkat livsmedel kvar i förpackningen som möjligt. Förpackningen tar också liten plats vid 
källsortering.  

 

[Figur 12] Dragspelsförpackningen kan komprimeras allteftersom livsmedlet tar slut. 

2.6.2 Portionsförpackat 
Detta koncept är gjort med tanke på det ökade antalet enpersonshushåll. Det är en kartong 
med små påsar med t.ex. yoghurt i. Tanken är att producenten kan packa olika smaker i 
samma förpackning. Bara för att hushållet består av en person ska man inte tvingas äta en 
yoghurt med samma smak under lång tid bara för att förpackningen är alldeles för stor för en 
person. Det är också tänkt att livsmedlet håller sig färskt längre i en oöppnad förpackning. De 
små påsarna i kartongen ska vara i genomskinlig mjuk plast så att konsumenten ser hur 
mycket det är kvar och kan lätt pressa ut livsmedlet ur påsarna.  

 

[Figur 13] En kartong med små påsar i som ska förlänga hållbarheten och erbjuda variation. 
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2.6.3 Två öppningar 
Konceptet har två öppningar; en liten för att kunna återförsluta förpackningen medan den 
fortfarande används, sedan en större öppning som används när det är dags för förpackningen 
att tömmas. Den lilla öppningen på toppen ska vara ergonomiskt anpassad så att den är lätt att 
öppna även för människor som inte har starka nypor. Den lilla öppningen ska förhindra att 
bakterier och annat som kan skada livsmedlets kvalitet kommer in i förpackningen.  

Den stora öppningen ska sitta så att hela toppen på förpackningen kan avlägsnas. När toppen 
avlägsnats finns en vid öppning så att konsumenten lätt ser hur mycket livsmedel det finns 
kvar i förpackningen. Förpackningen ska vara lite bredare och lite lägre än de förpackningar 
som finns på marknaden idag. Höjden ska anpassas efter en skeds längd, så att konsumenten 
kan skrapa ur förpackningen utan att bli väldigt kladdig om fingrarna. 

   

[Figur 14] En förpackning med två öppningar, en för vardagligt bruk och en för tömning. 

Eftersom toppen och själva behållaren av förpackningen antagligen kommer vara av olika 
material är det en fördel att konsumenten själv kan dela på de olika materialen så att de kan 
källsorteras i rätt behållare direkt.  
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2.6.4 PopUp 
Denna lösning är en vidareutveckling av konceptet med två öppningar. Denna består också av 
två öppningar, men locket är annorlunda utformat. När konsumenten ska öppna förpackningen 
trycks ena änden av locket ner och den andra änden poppar upp. I den ände som poppar upp 
finns ett hål att hälla yoghurten ur. Att öppningen är liten och återförslutningsbar hindrar att 
livsmedlet tar skada från omgivningen. Finessen med denna typ av topp är också att 
förpackningen blir platt när den är stängd vilket gör att den kan ställas uppochner vid 
förvaring. På detta sätt kan man få ut mer av livsmedlet innan den andra öppningen måste 
öppnas. Denna form på förpackningen är lättare vid transportering eftersom den blir lättare att 
stapla. Även på denna lösning ska det gå att ta av toppen så att konsumenten ser ner i hela 
förpackningen och kan komma åt att skrapa ur det sista av livsmedlet. Förpackningen ska vara 
så pass låg att konsumenten kan använda en sked att skrapa ur förpackningen med utan att bli 
kladdig. Att förpackningen går att dela på gör också att konsumenten kan källsortera de olika 
delarna på rätt ställe direkt. 

   

[Figur 15] Med viplocket undviks skruvlock helt eftersom de kan vara svåra att öppna. 

2.6.5 Bägare 
Bägaren ska vara vid så att konsumenten lätt kommer åt livsmedlet när det är dags att tömma 
förpackningen. Ett lock skyddar livsmedlet mot bakterier och smuts vid förvaring. Locket 
måste dock tas av för att livsmedlet ska kunna hällas ur förpackningen. Förpackningen ska 
vara lätt att greppa och hälla ur. En hällpip ska minska spill vid användning. 
 

 

 
[Figur 16] Med bägaren är det lättare att se hur mycket livsmedel som är kvar. 
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2.6.6 Bag-in-box 
En påse i genomskinlig mjuk plast innesluten i en kartong är tanken bakom detta koncept. 
Påsen ska vara genomskinlig för att konsumenten ska kunna se hur mycket livsmedel det är 
kvar och mjuk för att livsmedlet lätt ska kunna pressas ur förpackningen. Påsen ska ha en 
öppning som kan liknas vid en kran. (Inte samma utformning som används på Bag-In-Boxar 
för vin.) För att ge påsen stabilitet vid transporter, innesluts den i en kartong. Kartongen ska 
också skydda livsmedlet mot skadligt ljus. 
 

 
[Figur 17] En påse i en kartong som skyddar livsmedlet från ljus och vid transport. 

2.6.7 Duo-pack 
Duo-packen är främst tänkt till enpersonshushåll som vill ha lite variation. Det är tänkt att det 
kan vara två smaker i samma förpackning och en halv liter i varje.  Konsumenten behöver då 
inte öppna en hel liter och yoghurten håller sig därmed längre. När yoghurten börjar ta slut 
kan konsumenten äta direkt ur förpackningen. 

 

[Figur 18] En förpackning med två olika smaker för enpersonshushåll.  

  46 



2.7 Konceptval 
Tillsammans med Sören Nicklasson på Milkos förpackningsutveckling valdes koncept för 
vidareutveckling ut. Sex olika koncept presenterades. Fördelar och nackdelar med respektive 
idé diskuterades och därefter valdes två koncept på yoghurtförpackningar ut. Dessa koncept 
var de som bäst motsvarade de uppsatta kraven i projektet och som fungerar i hela kedjan. 
Utöver koncepten som tas fram för Milko så valde vi själva ut ett tredje koncept för 
vidareutveckling. Detta valdes efter diskussion med flera kunniga personer. 

De två koncept som valdes ut på Milko var PopUp och Twin Top (två öppningar). Se figur 14 
och 15. Det tredje konceptet är en variant av bag-in-boxen. Se Figur 17. Dessa koncept valdes 
för att de uppfyllde de uppsatta kraven i kravspecifikationen (Se bilaga 4.) och som tilltalade 
oss och Sören på Milkos förpackningsutveckling.  

2.8 Konceptutveckling 
Då det var bestämt vilka koncept som skulle vidareutvecklas kunde fokus läggas på material, 
formbestämmande, storlek, förslutning och olika typer av sigill. 

Materialval diskuterades och det ansågs vara bäst att göra så mycket som möjligt av 
förpackningen i kartong, då detta är miljövänligare och konsumenten uppfattar också detta 
som mer miljövänligt. Beläggningen på in- och utsidan av kartongen är av polyeten (PE) och 
för att få så få material i förpackningen som möjligt används polyeten även till locket. 

Nästa frågeställning var hur locken skulle sättas fast i kartongförpackningen. Den bästa 
lösningen föll ut på att svetsa fast plastlocken i kartongen. Vid tömning av förpackningen ska 
locken kunna avlägsnas genom en rivremsa som sitter i plastlocket. Rivremsan ska ha ett bra 
grepp så att det inte är några problem för personer med svagare händer att få av locket. 
Rivremsan ska inte gå sönder när konsumenten försöker öppna förpackningen.  

Förpackningens storlek ska medge ett bra grepp och vara ergonomisk, samtidigt som det ska 
gå att komma ner i förpackningen med en sked utan att bli kladdig om fingrarna. Detta gör då 
att det blir lättare att skrapa ur förpackningen. Förpackningarna PopUp och TwinTop har 
sluttande sidor och rundade hörn. De motstående sidorna har alltså olika mått. Det blir då 
lättare att greppa förpackningen trots att den är lite bredare. Den passar även bra in i 
logistiken. Det tredje konceptet har en hexagonal form. Detta för att ge en bra greppstyvhet 
och den känns därmed skön att hålla i. Den sexkantiga förpackningen har en påse på insidan. 
Locket går att ta av genom att riva av en rivremsa och därefter lyfta på locket. Påsen går då att 
ta ut och det blir lätt att få ur det sista. 

För att visa att förpackningen inte varit öppnad används ett sigill. På förpackningen TwinTop 
består detta av en brytring. Remsan som sitter på korken går av vid öppning. Konceptet 
PopUp har ett klistermärke som sitter i ena änden av öppningen. Vid öppning går det av när 
locket trycks ner.  

I utformningen av förpackningen har botten inte tagits med. Anledningen till detta är att varje 
tillverkare av förpackningar har sin egen botten, t.ex. har Tetra Pak patent på flärparna som 
kan vikas ut. Vilken botten det kommer att bli på våra förpackningar beror alltså helt på vem 
som kommer att tillverka förpackningarna.   
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Konsumenttest 
Efter många provvikningar av förpackningsförslagen hade några olika variationer av i 
grunden samma form tagits fram. De som skiljde dem åt var att de hade olika proportioner 
mellan sidorna och därmed också olika höjd eftersom de skulle rymma samma volym. 
Skissmodellerna gjordes i kartong med samma tjocklek som befintliga vätskekartonger. De 
sattes ihop med klister och häftklamrar. Dubbla plastpåsar fylldes sedan med en liter vatten i 
varje för att få den rätta tyngden och känslan i förpackningarna. Dessa fem varianter testades 
på över 15 konsumenter som fick klämma och känna och jämföra de olika modellerna. De 
platser som besöktes var två livsmedelsaffärer och Karlstads universitet.  

 

[Figur 19] De fem olika variationerna vi testade på konsumenter. 

I affärerna föredrar personalen att ha en högre och smalare förpackning så att flera 
förpackningar får plats bredvid varandra. Ur denna synpunkt föredrogs då nr1. 
Den har dessutom högst greppstyvhet och de flesta tyckte att den var greppvänlig. En person 
tyckte dock att den var för smal för handen. Den känns inte lika stadig eftersom den är högre. 

Nr2 hade lite längre kant och den upplevdes då som tyngre. Många tyckte att nr3 var bättre än 
nr2 eftersom de upplevde det som att den inte är lika bred. Egentligen är nr2 smalare än nr3. 
Att den ändå upplevdes som mindre kan bero på att nr3 har mer rundade hörn och sluttar mer 
inåt, eftersom den främre sidan är smalare. Detta gör att det känns som att man får ett bättre 
grepp om förpackningen. Lutning är alltså fördelaktigt och det går då att ”komma undan” med 
en bredare förpackning.  Rundade hörn kan göra att det känns som att förpackningen ska glida 
ur handen. Detta löses genom att hörnen förses med två biglar (inpressningar i pappret för 
vikning), vilket ger bättre motstånd och förpackningen uppfattas som stadigare.  

Överlag var nr1 och nr3 populärast. De flesta trodde att nr1 skulle vara lättast för barn att 
använda och kunna ta yoghurt själva. Ett par konsumenter nämnde att de tyckte att nr1 var för 
hög, den fick en för lång hävarm, vilket gjorde att den upplevdes tung att hälla ur. Nr3 
upplevdes ändå som allra bäst att greppa för de flesta av konsumenterna som testade 
förpackningen. Detta på grund av att den har en mer sluttande sida. De tillfrågade som valde 
nr1 i första hand placerade ändå nr3 högt upp på listan.  

Den bredaste förpackningen, nr4, gick helt bort i konsumenttestet. Alla var överens om att den 
var för bred för att kunna greppa. Greppstyvheten är dessutom minst i nr4. Den blev även 
mest deformerad under testet.  

En kvinna testade att hälla ur förpackningen från sidan, vilket gjorde att nr5, gick bort 
eftersom den då var för bred. Hur förpackningen hålls är olika beroende på person, men den 
grafiska utformningen spelar en stor roll. Vilken sida som är tänkt att greppa blir då tydligt. 
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Nr3 var populärast bland de tillfrågade konsumenterna och det är den som passar in bäst i vårt 
syfte. Förutom sluttningen och de rundade hörnen har nr3 även en bra balans mellan höjd och 
bredd för att få tyngdpunkten så nära greppytan som möjligt. Denna förpackning är dock inte 
ultimat om man tänker på barns händer, men i jämförelse mellan nr1 och nr3 uppfyller den 
bäst de mål vi vill uppnå. Storleksmässigt vill vi ha en bredare och lägre förpackning, vilket 
stämmer in på nr3. Den är så pass bred och låg att man kan greppa förpackningen utan att den 
blir otymplig och svår att hålla i både för vuxna och barn. Nr3 nämndes också som bäst ur 
materialsynpunkt. Det går åt minst material för att tillverka denna förpackning, vilket är bra 
eftersom vi vill göra den mer miljövänlig.  

I testet hade personer problem med var och hur förpackningen skulle greppas. Därför är det 
viktigt att den grafiska utformningen tydligt speglar vilket håll som är fram respektive bak. 
 

2.9 Grafisk design 
När en konsument står vid hyllan i affären tar det tre sekunder innan konsumenten gjort sitt 
val. Ett sätt att påverka vilken vara konsumenten köper är att göra den grafiska designen 
uppseendeväckande. Den grafiska designen ska locka till sig konsumentens blick i hyllan och 
sälja in produkten. Den grafiska designen ska också ge information om produkten i 
förpackningen, hur den ska förvaras, vad det är för något och förklara hur förpackningen 
fungerar.  

Koncepten TwinTop och PopUp har samma utformning på kartongen. Därför gjordes den 
grafiska designen likadan. På den sexkantiga blev utformning lite svårare eftersom ytan 
svänger. För alla tre koncepten inhämtades inspiration genom att titta på existerande 
produkter och att titta i böcker som visar förslag på framgångsrik grafisk design. [9], [10], 
[11]. För att visa hur det är tänkt att använda den grafiska designen så har vi gjort två smaker 
av båda utformningarna, en med blåbärssmak och en med jordgubbssmak. För att 
konsumenten ska se vilken smak det är valde vi att den grafiska designen skulle följa smaken 
i färg. När det är jordgubbssmak så har utformningen en röd ton och när det är blåbärssmak så 
har designen en övergripande blå ton. Den grafiska designen togs fram i programmet Adobe 
InDesign CS.  

De två olika utformningarna gjordes i några olika utformningar där bilderna sattes på olika 
sätt och olika typsnitt på texten användes. Sedan valdes de som kändes fräschast och 
utstrålade det vi ville förmedla. Vi ville att utformningen inte skulle se alltför dyr ut, alltså 
inte utformad som en lyxförpackning där klassiska typsnitt används, typsnitt som kallas 
antikver. Antikver har såkallade fötter på bokstäverna. Några typsnitt som är antikver är 
Times New Roman, Garamond och Book Antiqua. Yoghurt är ingen lyxvara utan något de 
flesta äter varje dag. Vi ville att konsumenten skulle känna att de har råd med denna 
förpackning. 

2.9.1 TwinTop och PopUp 
På den grafiska designen till TwinTop och PopUp valdes en skript som heter Caflisch Script 
Pro. Skripter är de typsnitt som ser ut som skrivstil. Några välbekanta skripter kan vara 
Kunstler Script och Lucida Handwriting. För att göra smaken tydlig valdes en sans serif. Det 
valdes också för att få en så bra läsbarhet som möjligt. Den sans serif som valdes heter 
Myriad. Andra sans serifer som är populära är Arial och Comic Sans MS. För att få en 
kontrast i uttrycket valdes en roströd för att ge kontrast åt de blåa tonerna. Detta så att 
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rubriken Yoghurt ska sticka ut. Till jordgubbsmaken valdes en klar grön färg som konstrast 
till de röda tonerna.  

Det stora Y:et på framsidan av designen på TwinTop och PopUp är gjort för att få en naturlig 
blickpunkt. Det är också tänkt att Y:et är en logo för ett fiktivt yoghurtföretag. Ett inarbetat 
företagsnamn där man kommit så långt att det bara behövs använda Y:et för att konsumenter 
ska relatera Y:et till det producerande företaget. Det är också ett lite annorlunda sätt att visa 
vilken smak just denna yoghurt har.  

Texten på förpackningen skrevs med avseende att upplysa konsumenten om varför just denna 
förpackning ska väljas. Rubriken ” Minska ditt koldioxidutsläpp – Välj mig” ska väcka 
intresse och skapa en dialog mellan konsumenten och förpackningen. På baksidan kan 
konsumenten läsa mer om varför förpackningen minskar koldioxidutsläppet. Just ordvalet 
”koldioxidutsläpp” valdes eftersom detta ord hörs ofta i media, såsom tv och tidningar. Det 
har till och med kommit upp klimatkvällar på tv där konsumenter får tips efter tips hur 
konsumenter kan minska sitt koldioxidutsläpp.  

2.9.2 Hexagonia 
Olika förslag på grafisk utformning togs fram. Rubriken vinklades på olika sätt för att passa 
förpackningen perspektivmässigt. Då det är så många sidor måste all informationstext passas 
in på varje enskild sida, eftersom det annars blir svårt med läsbarheten. Sidorna har dessutom 
olika bredd upptill och nedtill. Typsnittet som användes till den större texten var en sans serif, 
detta för att förbättra läsbarheten. Till brödtexten användes en mindre font. Olika bilder 
placerades på framsidan och på var och en av sidorna kring sidan mitt fram. Texten ”Tänk på 
miljön” ”Välj mig!” är till för att konsumenten ska förstå att det finns något extra med denna 
förpackning. Bäst före-datumet måste vara synligt för konsumenten när förpackningen står i 
hyllan. Alltså testades placering av märkningen på framsidan och locket. 

2.9.3 Logo 
På alla förpackningar finns det alltid med en logo från dem som producerat förpackningen. 
För att få ett så autentiskt utseende som möjligt på våra förpackningar togs en logo för ett 
fiktivt förpackningsföretag. Namnet på förpackningsföretaget blev den minsta gemensamma 
nämnaren av Marina och Lina, alltså ina. De flesta förpackningsföretag slutar sitt namn med 
pak, men eftersom vi ville ha ett mer svenskklingande namn valde vi att ha med ett c också. 
Det slutgiltiga namnet blev alltså ina pack.  

 

[Figur 20] Logon för vårt fiktiva förpackningsföretag 

Eftersom vi har utformat förpackningarna med miljön som en av de största faktorerna så var 
färgen grön nästan självskriven för logon. En ganska ljus och klar grön valdes för att få ett så 
modernt uttryck som möjligt. En mjuk skrivstil valdes ut till ina. Till Pack-delen ritades en 
hårdare stil för att få en så stor kontrast som möjligt. Logon ritades i programmet Adobe 
Illustrator CS. 
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2.10 Prototypframställning 
 

Kartongen 
När den slutliga formen till kartongen hade valts gjordes handgjorda prototyper i kartong med 
rätt tjocklek. När de handgjorda prototyperna var färdiga gjordes handritade ritningar. De 
handritade ritningar visade både storlek och vinkel såväl som var biglarna skulle sitta.  

 

[Figur 21] De handgjorda prototyperna som vi hade med oss till Packlab. 

Ritningarna och de handgjorda prototyperna tog vi sedan med oss när vi åkte till Korsnäs 
Frövi, 35 kilometer norr om Örebro, och för att besöka deras Packlab och skriva ut förbiglade 
kartonger. 

I 
[Figur 22] Packlab i Tech Center på Korsnäs Frövi fick vi hjälp av Anna och Lena att skriva ut våra 

förpackningar.  
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Vi fick sedan hjälp av Anna och Lena som jobbar på Korsnäs Frövi i Packlab med att lägga in 
ritningarna deras 2D-CAD-program. Testkartonger skrevs ut och måtten på botten och 
kartongen finjusterades så att biglar skulle hamna rätt i förhållande till botten. När måtten var 
rätt skrevs en matris ut och lades under kartongarket för att få mer tydliga biglar på de färdiga 
kartongerna. När allt var utskrivet och färdigt hade vi en hel bunt utskurna och biglade 
kartonger. Allt som återstod för oss var att vika och tejpa ihop kartongerna.   

   

[Figur 23] De förbiglade kartongerna som skrevs ut i Packlab. 

Plastlocken 
Vår första tanke när det var dags att göra prototyper av locken till TwinTop och PopUp var att 
göra dem i skumplast. Det skulle dock bli lite svårigheter med funktionen i PopUp. Vi fick 
dock ett erbjudande att skriva ut dem i en friformningsmaskin på 3D-tech i Arvika. Allt som 
behövde göras var 3D-CAD-modeller på locken. Med den tid som fanns till hands fick vi 
hoppa över ett helt fungerande lock till PopUp. För att få ytan till TwinTop att fungera helt ut 
behövdes små justeringar göras men dessa används bara för att få en fungerande CAD-fil.  

 

[Figur 24] De omålade locken som sedan spraymålades och blev vita med blåa detaljer. 

När de utskrivna locken anlände till Karlstad var de gråa och vita. Ett av locken var i 
polyamid och därmed vitt, men resterande lock var av aluminiumförstärkt polyamid, därav 
den gråa färgen. För att få ett plastliknande utseende målades locken med sprayfärg.  
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2.11 Framtagning av material till Examensutställning 2007 
Monter 
Det som skulle vara mest framträdande i montern var budskapet från den studie vi byggt 
examensarbete kring och resultat av arbetet, det vill säga de tre förpackningskoncepten. 
Eftersom koncepten är tre stycken verkade det mest logiskt att ha tre vepor i bakgrunden med 
rubrik, underrubrik och förklaring av de tre olika koncepten. 

För att få fram budskapet sattes rubriker såsom ”Förpackningarna ska inte minimeras – de ska 
optimeras”!, ”Vi slänger 50 kg mat per person och år – Vi tänkte minska det”! och ”Värna om 
miljön och få mer valuta för pengarna!”. Dessa rubriker var menade att väcka tankar och 
funderingar som skulle locka besökare på mässan att fråga oss hur vi hade tänkt att detta 
skulle gå till. Miljön och få mer valuta för pengarna brukar t.ex. inte vanligtvis gå hand i 
hand. Till rubrikerna användes samma färger och samma typsnitt som till den grafiska 
utformningen till TwinTop och PopUp. De gröna tonerna användes till de översta rubrikerna 
om miljöbudskapet. De röda tonerna användes till namnen på de tre koncepten.  

Veporna skulle också förklara hur koncepten fungerade. En förklarande text syns inte så bra 
på långt vilket betyder att det behövs en ganska stor teckenstorlek för att det överhuvudtaget 
ska kunna gå att läsa på några meters avstånd. Sen fångar inte en stycke text 
uppmärksamheten lite bra som t.ex. en bra bild. Det blev alltså foton på veporna istället. Vi 
fotograferade en bildserie för varje koncept med prototyperna och en hand som genomförde 
en rörelse. Fotografierna redigerades sedan i Adobe Photoshop CS där handen och prototypen 
frilades för att få bort bakgrunden. Bildserien förklarade hur förpackningarna skulle öppnas i 
fem till sex steg. Detta för att få ut budskapet på så lite tid som möjligt och för att fånga 
besökarnas blick. Veporna skrevs sedan ut i en specialskrivare på universitet. 

Tre piedestaler i plexiglas lånades för att ställa prototyperna på. För att markera toppen på de 
tre piedestalerna gjorde vi färgade cirklar av papp att sätta på piedestalerna.  

För att visa hur arbetet gått tillväga gjordes ett bildspel i Microsoft PowerPoint med bilder 
från studiebesöken vi varit på och de moment som ingått i utvecklingen av de tre koncepten. 
En mapp med en del av de bilder som var i bildspel gjordes också i ordning för att besökare 
ska kunna bläddra igenom bilderna i egen takt. Bilderna kan också vara bra att ha utskrivna så 
att det bara är att ta fram en bild som förtydligar det som en besökare undrar över.  

Visitkort med ina packs logo, våra namn och kontaktuppgifter gjordes i Adobe InDesign CS 
om någon skulle vilja kontakta oss efter utställningen.  

Informationsfolder 
Informationsfoldern togs fram med tanke på examensutställningen. En folder som förklarade 
hur det är tänkt med de olika koncepten. En folder som kan ges till de besökare som vill veta 
mer om de olika koncepten.  

Formen på foldern blev en ganska hög och smal folder med vikningar på två ställen så att 
foldern fick tre sidor. Detta passade bra eftersom vi har tre koncept. På framsidan av foldern 
används samma typsnitt, Caflisch Script Pro, som på veporna till utställningen och till den 
grafiska designen på TwinTop och PopUp, till rubrikerna. Till brödtexten används Myriad.  

Foldern veks så att när foldern öppnas kommer först en introduktionssida där det står ” Har du 
någon gång stått och få ut det sista, vilket är ca 10 %, ur en yoghurtförpackning men bara 
blivit irriterad på att det inte går? Då har vi lösningen för dig!” När denna sida sedan viks upp 
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är foldern indelad i tre spalter där vart och ett av koncepten beskrivs. På baksidan av foldern 
finns logon för Ina pack och en bild på oss två som gjort arbetet samt våra kontaktuppgifter.  

Rutorna i foldern har rundade hörn eftersom våra förpackningar har lite rundade hörn. 
Färgerna i foldern är också samma som den grafiska designen på TwinTop och PopUp. Allt i 
foldern är gjort för att få en så enhetlig bild som möjligt. 

Bilderna i foldern är stillbilder av de 3D-modeller som gjorts i CAD-programmet 
ProEngineer. Hela foldern är framtagen i Adobeprogrammet InDesign CS. 
 

3 Resultat 

3.1 Koncept  
Efter att idégenereringen utförts låg all fakta som kommit fram i litteraturstudien och 
researchfasen till grund för vidareutvecklingen av dessa idéer. Utifrån konsumentstudien kom 
det fram att det är bra om förpackningen är lägre och att innehållet blir synligt; antingen 
genom att förpackningen är genomskinlig eller att det går att öppna upp förpackningen mer. I 
enkäten togs det upp att förpackningen bör vara lättare att öppna och att det inte går att få ut 
allt enbart av att vika förpackningen. Materialmässigt anser de flesta konsumenter att kartong 
är mest miljövänligt. Förpackningen bör till störst del bestå av kartong. 

3.1.1 TwinTop 
Detta koncept har två öppningar. Meningen med detta är att förpackningen ska kunna 
återförslutas och därefter lätt kunna tömmas innan förpackningen kastas. Det lilla locket som 
är återförslutningsbart, följer formen på förpackningen och har fyra hörn, vilket ger mer 
motstånd vid öppning och stängning. Detta gör det lättare för personer med svaga händer att 
öppna förpackningen. Det är dessutom viktigt att förpackningen går att återförslutas under 
förbrukningstiden då det förhindrar att bakterier och annat som kan skada livsmedlets kvalitet 
kommer in i förpackningen. Hållbarheten blir alltså längre med ett återförslutningbart lock. 
Skruvlocket har ett sigill i form av en brytring. När förpackningen ska tömmas rivs rivremsan 
i plasten av och hela toppen kan då tas av. På rivremsan sitter en ögla för att det ska gå att få 
ett bra grepp om den. Då hela toppen avlägsnats kan konsumenten lätt se hur mycket yoghurt 
som är kvar i förpackningen och enklare skrapa ur den då förpackningen är både lägre och 
bredare. Höjden på förpackningen är anpassad efter en skeds längd, så att konsumenten kan 
skrapa ur förpackningen utan att bli kladdig om fingrarna. I och med att toppen i plast rivs av 
och skiljs från kartongen kan konsumenten själv sortera plasten och kartongen i respektive 
behållare för återvinning.  

 

[Figur 25] Konceptet TwinTop. 
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3.1.2 PopUp 
Denna lösning bygger på samma princip som TwinTop, men istället för ett skruvlock har den 
en öppning med en tryckfunktion. Då ena änden av locket trycks ner poppar den andra änden 
upp. Denna öppning är gjord för att slippa skruvmomentet helt och hållet med tanke på 
personer som har svagare nypor. Denna öppning kan öppnas med t.ex. handflatan eller 
armbågen om funktionen i fingrarna är kraftigt nedsatt. För att stänga trycks motsatt ände ner. 
Finessen med denna öppning är att förpackningen blir platt då den är stängd, vilket gör att den 
kan ställas uppochner vid förvaring så att yoghurten rinner ner mot öppningen. På detta sätt 
kan konsumenten få ut mer av livsmedlet innan den andra öppningen måste öppnas. När 
förpackningen ska tömmas finns också här en rivremsa med en ergonomisk utformad ögla 
som ska vara lätt att riva av. Då kan hela toppen tas av och konsumenten kommer lätt åt att 
skrapa ur resterande innehåll med en sked. Konsumenten kan även äta direkt ur förpackningen 
och därmed spara ännu mer resurser.  

 

[Figur 26] Konceptet PopUp. 

Sigillet är här i form av ett klistermärke som sitter i den ände som poppar upp när 
förpackningen öppnas. När konsumenten öppnar förpackningen bryts klistermärket.  

Vid transport kan detta koncept och TwinTop ställas omlott för att få plats med så många 
förpackningar som möjligt på en lastpall. Dessutom är den lättare att stapla vid transport på 
grund av det platta locket. 
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3.1.3 Hexagonia 
För detta koncept har inspiration hämtats från bag-in-box. En påse i mjuk genomskinlig plast 
är innesluten i den sexkantiga kartongen. Den sexkantiga formen ger ett bra grepp. Att 
kartongen är vidare upptill än nertill gör att konsumenten kan hålla runt där omkretsen passar 
deras hand bäst. Kartongen skyddar även livsmedlet under transport men även mot ljus som 
kan vara skadligt för livsmedlet. Påsen är genomskinlig för att konsumenten ska kunna se hur 
mycket som är kvar och mjuk för att det ska vara lätt att pressa ur det sista. Det finns en 
rivremsa på baksidan av förpackningen, vilken rivs av då det är dags för tömning. Locket lyfts 
upp och påsen tas ut. Konsumenten slipper då diska kartongen och arbete och energi sparas. 
Skruvlocket är sexkantigt och därmed mer ergonomiskt. Det sexkantiga locket ger också ett 
mer enhetligt uttryck eftersom kartongen är sexkantig. Sigillet är, som på TwinTop, en 
brytring. 

  

[Figur 27] Konceptet Hexagonia som består av en genomskinlig påse i plast och en kartong. 

3.2 Grafisk design 

3.2.1 PopUp och TwinTop 
Det första konsumenten ser när den ser TwinTops och PopUps grafiska design är ett stort Y 
som ska fungera som blickfångare. Två kontrasterande färger används. För jordgubbssmak är 
det röd och grön. För blåbärssmak är det blått och rött. Inuti det framträdande Y:et finns en 
bild på bären för respektive smak. Detta för att få en lite annorlunda visning av smaken. 
Texten ”Minska ditt koldioxidutsläpp – Välj mig!” ska locka in konsumenten. För att få reda 
på mer om varför just denna förpackning minskar koldioxidutsläppet får konsumenten läsa på 
baksidan av förpackningen.  

 

[Figur 28] Den grafiska utformningen till PopUp och TwinTop med jordgubbssmak. 
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3.2.2 Hexagonia 
På den slutgiltiga grafiska designen för Hexagonia står ordet Yoghurt vertikalt. Detta för att 
sidorna har olika bredd upptill och nedtill och texten måste anpassas perspektivmässigt då den 
löper horisontellt utöver flera sidor på förpackningen. Textfärgen är blå för blåbär och röd för 
jordgubbssmak. Informationen på förpackningen tar upp vad som är bra med just denna 
förpackning, vad den innehåller, återvinningsinformation och öppningsanvisning. Typsnittet 
som används till den blå texten är Lucida Sans Unicode. En sans serif används för att texten 
ska bli tydligare. Till brödtexten används Minion pro, detta för att denna font är mindre i 
storleken utan att läsbarheten blir sämre. Bilderna på två utav sidorna visar tydligt vilken 
smak det är på yoghurten och ger ett inbjudande intryck. Utrymme för reklam lämnas på en 
utav sidorna. Bäst före-datumet är placerat på locket så att det är synligt i hyllan, då 
konsumenten alltid kollar efter detta. 

 

[Figur 29] Utformningen av den grafiska designen för Hexagonia med blåbärssmak. 
 

3.3 Examensutställning 
Under de två dagar som utställningen pågick var det många som besökte montern. Veporna 
lockade in besökarna till montern. Efter en introduktion där vi visade hur det är tänkt med 
koncepten var alla besökare utom en positiva till dessa. De flesta besökare kände igen sig i 
problemformuleringen; att det blir mycket yoghurt kvar i förpackningen, och såg att våra 
koncept kunde lösa problemet åt dem. Vi fick till och med förfrågningar om ”När kommer 
den ut?”, ”När kan jag köpa den?”. Förpackningarna sågs som en så stor nyhet att de hamnade 
på tv4:s lokalnyheter för Värmland.  

Besökarna hade olika favoriter eftersom de såg olika användningsområden för koncepten. 
PopUp och Hexagonia var klara konkurrenter om förstaplatsen för den mest populära. De som 
tyckte bäst om PopUp såg den platta överdelen som en klar fördel och att den är 
återförslutningbar. De tyckte att konceptet löste problemet med mjölk i kylväskan när mjölken 
ska transporteras antingen till eller från sommarstugan. De som hade Hexagonia som favorit 
tyckte att den hade en roligare form än nu existerande yoghurtförpackningar. De såg också 
fördelen med ett sexkantigt lock då de tänkte på släktingar med reumatism. En fördel med 
Hexagonia som många påpekade var att de slapp diska ur kartongen eftersom det känns som 
ett stort resursslöseri.  
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Våra koncept blev väl mottagna och det verkar som koncepten löser ett vardagsproblem som 
väldigt många träffar på nästan varje dag. Detta problem finns det just nu ingen lösning på hos 
de produkter som finns på marknaden.  

3.3.1 Monter 
För de personer som inte kom fram och pratade med oss fungerade veporna bra. Dessa 
förklarade på ett bra sätt hur förpackningarna fungerade och informationen i foldern som 
beskrev de olika koncepten var kompletterande. Bildspelet och pärmen med bilder var det inte 
så många som tittade på. Först när vi upplyste de om detta så var det fler som ägnade detta 
uppmärksamhet. Borden med prototyperna fick mest uppmärksamhet, vilket också var 
meningen. 

   

[Figur 30] Veporna till montern och den färdigställda montern på examensutställningen. 

3.3.2 Informationsfolder 
Foldern var bra att ha för att kunna visa upp för väldigt intresserade besökare. Nackdelen var 
att ekonomin inte tillät att vi skrev ut mer än 15 foldrar vilket ledde till att vi inte kunde dela 
ut så många som vi ville.  

  

[Figur 31] Fram- och baksida på informationsfoldern. 
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4 Diskussion 
 

Diskussion kring genomförandet 

Det var relativt lätt att hitta relevanta forskningsstudier för vår fördjupade litteraturstudie. Den 
lade en god grund för det fortsatta arbetet. 

Projektet följdes enligt designprocessen. Det är många olika delar att tänka på i ett långvarigt 
projekt och därför gäller det att göra en bra planering. Då planeringen gjordes efter 
litteraturstudien upptäcktes att det inte fanns så mycket tid som önskades till varje moment. 
Reservtid blev det inte tal om trots att detta hade behövts. Researchfasen är en av de viktigaste 
delarna i projektet men denna hade kunnat kortas ner lite då vi la ner mycket tid på 
litteraturstudien, vilken som sagt gav oss ett bra underlag. Dessutom glömdes den grafiska 
biten bort och fick läggas in i planeringen i ett senare skede. Den grafiska delen var viktig för 
att på ett bra sätt kunna informera om och tydliggöra problemet med livsmedelspill. 

De intervjuer och studiebesök som gjordes under researchen gav oss mer fakta om 
tillverkningsmetoder och de olika delar som måste tas hänsyn till för att ta fram en 
förpackning som ska kunna tillverkas. Att studiebesöket på Korsnäs ledde till att vi fick göra 
våra prototyper där, underlättade vårt arbete då det inte fanns så mycket tid på slutet. 
Enkäten gav inte några jätteöverraskande svar, men det var bra att få det vi läst om bekräftat 
och utifrån enkäten kunde vi även välja vilken typ av produkt vi skulle inrikta oss på.  
Vi fick inte in så många svar som vi hade hoppats på och en del orkade inte svara på enkäten 
på grund av förpackningsdagboken. Dock fick vi in tillräckligt med svar för att kunna göra en 
bra utvärdering. 

I början tog det ett tag att få fram idéer men när vi väl kom igång med kreativitetsmetoderna 
gick det lättare och vi fick fram många idéer. Trots att vi inte hade gjort många avgränsningar 
vid denna tidpunkt i projektet hade vi ändå vissa saker i baktanke utifrån det vi läst under 
litteraturstudien. 

På grund av sjukdom hamnade konceptvalet mycket längre fram än vad som var tänkt. Dock 
fick vi under denna tid kontakt med Sören Nicklasson på förpackningsutvecklingen på Milko 
och gjorde då ett konceptval tillsammans med honom. Det var värdefull hjälp och vi fick 
många bra tips under konceptutvecklingen.  

Konsumenttestet som gjordes för att bestämma slutgiltig form var en viktig del i projektet då 
det är viktigt att sätta konsumenten i fokus. 

En negativ del i projektet var att det tog långt tid innan ett företag kom in i bilden. Samarbetet 
med Milko var värdefullt. Oavsett vilket företag det handlar om så bör ett kontrakt alltid 
upprättas vid start av projektet för att tydliggöra vad parterna kommit överens om. 
Ekonomiskt sett var det tufft eftersom vi hade fått uppfattningen om att en budget hade satts 
upp för vårt projekt, vilket inte var fallet. Vi bedrev vårt examensarbete självständigt och gav 
uppdragsgivaren fortlöpande progressrapporter under projektets gång. Vi å andra sidan blev 
dåligt informerade om vad som pågick och var tvungna att motivera för uppdragsgivaren 
varför vi skulle få hjälp med vårt projekt. På grund av oannonserad frånvaro hos 
uppdragsgivaren blev projektet lidande eftersom varje enskild person inte var insatt i projektet 
från början. Den sista månaden hade vi inte ett enda möte med uppdragsgivaren, som verkade 
totalt ointresserad av projektet. Arbetet fortgick ändå eftersom målen skulle uppfyllas. 

  59 



Diskussion kring resultatet 

Tillverkning av kartongdelen i prototyperna togs fram på Korsnäs Frövi. Det var klart mycket 
lättare att vika dessa och få fram snygga prototyper, än att vika för hand, vilket gjordes från 
början. Vi hade turen att komma i kontakt med Christer Korin på Korsnäs Frövi då detta höjde 
kvaliteten på prototyperna avsevärt. Det var dessutom lärorikt att se Packlab och träffa de som 
jobbar där. När det var dags att tillverka locken till prototyperna stötte vi på problem. Vi fick 
erbjudande om att göra locken i en friformningsmaskin och vi uppfattade det som att detta 
inte skulle kosta oss något. Men efter vidare kontakt med tillverkaren upptäckte vi att så ej var 
fallet. Detta höll på att resultera i att de CAD-modeller som endast togs fram i syfte att skrivas 
ut i friformningsmaskinen togs fram förgäves. Det enda som satte käppar i hjulet här var 
ekonomin. Vi fick till slut de utskrivna locken.  

Målsättningen med projektet var att ta fram tre koncept med tillhörande grafisk design vilket 
uppnåddes. Dock var ambitionen från allra första början att ta fram lite galnare idéer och inte 
bara tänka rationellt. Koncepten löser problemen med att förpackningen inte går att tömma. 
Ur TwinTop och PopUp går all yoghurt att få ut och det blir lättare för konsumenten eftersom 
inga verktyg behöver användas för att öppna förpackningen.  I och med att förpackningen är 
helt öppen då locket tagits bort blir konsumenten medveten om hur mycket som faktiskt är 
kvar. Konsumenten är då mer benägen att få ut det sista för att slippa det dåliga samvetet som 
uppkommer då mat slängs. Istället för det dåliga samvetet får konsumenten ett stort mervärde 
i form av att förpackningen är lättare att öppna upp så all yoghurt går att få ut. Andra 
mervärden som förpackningen medför är att den är lätt att öppna och återförsluta i och med de 
ergonomiskt utformade locken, speciellt då på PopUp, som helt går ifrån konceptet med 
skruvlock. Dessutom går materialen i förpackningen att separera och därmed källsortera och 
formen på förpackningen innebär att konsumenten får ett stadigare grepp. Den grafiska 
designen på förpackningarna bidrar till att upplysa konsumenten om miljöproblemet med 
livsmedelsspill.  

Hexagonia löser problemet med livsmedelsspill på ett annat sätt. Med denna förpackning blir 
kanske inte livsmedelsspillet reducerat till noll men det blir klart mindre än för nuvarande 
förpackningar. Att yoghurten innesluts i en plastpåse medför att kartongen inte blir kladdig 
och behöver därmed inte diskas ur vilket är ett stort resursslöseri. Den sexkantiga formen gör 
förpackningen greppvänlig och den skiljer sig i formen från nuvarande yoghurtförpackningar. 
Locket är utformat med tanke på konsumenter som har svagare händer och detta mottogs med 
öppna armar på examensutställningen eftersom nuvarande runda lock kan vara problematiska 
för dessa personer. På utställningen var i princip alla positiva till förpackningarna och såg var 
de skulle passa in i deras vardag. Eftersom flera besökare på mässan frågade när dessa 
förpackningar kommer ut i butik känns PopUp, TwinTop och Hexagonia som bra lösningar på 
ett miljöproblem som konsumenter upplever i vardagen. 

Att förpackningarna skulle gå till produktion hade vi inte planerat in under projektets gång. 
Detta eftersom att vi inte samarbetade med ett förpackningsföretag. Det blir nästa steg i 
processen om tid finns. Utifrån den information vi fått från intervjuer har vi tagit fram 
koncept som är realiserbara och det finns tillverkningsmetoder för att ta fram dessa. 
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5 Slutsatser 
De konsumentstudier, tester och den enkät som vi tagit fram har hjälpt oss att få fram tre 
koncept som bottnar i vad konsumenter saknar och vill ha. Att koncepten blev så positivt 
mottagna beror på att våra koncept löser ett problem som många konsumenter ställs inför 
dagligen.  

Inom ramarna för vår utbildning och kompetens så har uppdraget resulterat i en realiserbar 
lösning som fyller ett tomrum på marknaden.   
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Tackord 
Stort tack till: Vår handledare Lennart Wihk; Designstudio Värmland; Sören Nicklasson, 
projektledare för förpackningsutveckling på Milko och Christer Korin på Karlstads 
universitet/Korsnäs Frövi. 

Tack till: Martin Löfgren, CTF; Mario Bretschneider, mejerichef på Milko Karlstad; 
Stilpolisen AB; Heléne Widén och Annika Åström på SIK - Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik AB, 3D-tech i Arvika och Lars Jacobsson på Karlstads Universitet. 

Och sist men inte minst, tack till våra familjer, vänner och bekanta som hjälpt oss med tips 
och tankar så att arbetet blev så bra som möjligt.  
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Enkät om Livsmedelspill 
Vi gör ett examensarbete om förpackningsdesign där målet är att ta fram nya förpackningar 
som minskar livsmedelsspillet. Vi har gjort denna enkät eftersom vi vill ta reda på hur 
konsumenter upplever eventuellt livsmedelsspill.  

De produkter vi vill ha reda på mer om är flytande och trögflytande vätskor. Med flytande och 
trögflytande livsmedel menar vi produkter som t.ex. yoghurt, crème fraiche, blåbärssoppa, 
ketchup, kaviar, sirap och flytande margarin.  

1. Bakgrundsfrågor 

Vänligen ringa in det svar som stämmer in bäst på dig. 

1.1 Kön 

Kvinna Man 

1.2 Ålder 

19-29 30-39 40-49 

50-59 60-65 65- 

1.3 Civilstånd 

Gift Sambo 

Särbo Ensamstående 

1.4a Finns det några barn i hushållet? 

Ja Nej 

1.4b Om ja, hur många barn och i vilken åldersgrupp? 

Skriv antal barn i resp. åldersgrupp på strecket till höger om åldersgruppen 

0-5 år ___  6-9 år ___ 

10-12 år ___  13-16 år ___ 

16-18 år ___  19år-      ___ 

1.5 Har du någon funktionsnedsättning i dina händer som påverkar din 
förpackningshantering? 

Ja Nej 

Om ja, vänligen beskriv hur din funktionsnedsättning påverkar din förpackningshantering. 

   



   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Förpackningsfrågor 

2.1 Hur ofta köper du följande produkter? 

 

2.2 Upplever du det som ett problem om det blir livsmedel kvar i 
förpackningen? 

Markera på skalan 1-7 där 1 är litet problem och 7 är stort problem.  

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Hur mycket spill upplever du att det blir kvar i följande 
förpackningar?   

Markera på skalan 1 – 7, där 1 är väldigt lite och 7 är mycket. 

 

2.4a Finns det någon produkt av ett speciellt märke som du upplever är 
särskilt svår att tömma?   

Ja Nej 

2.4b Om ja, Vilken/Vilka förpackning/ar? 

Produkt: ___________________________ 

Varumärke:_________________________ 

Volym: ____________________________ 

 

Produkt: ___________________________ 

Varumärke:_________________________ 

Volym: ____________________________ 

 

Produkt: ___________________________ 

Varumärke:_________________________ 

Volym: ____________________________ 

 

Produkt: __________________________ 

Varumärke:_________________________ 

Volym: __________________________



2.5 Vilken är den största orsaken till att du slänger mat? 

Bäst före-datum har gått ut ___ 

Svårt att tömma förpackningen___ 

Produkten har skadats under transport___ 

Produkten har blivit oanvändbar___ 

 

Annat: ___________________________________ 

2.6a Gör du något extra för att få ut det sista ur förpackningarna av 
produkterna i fråga 2.1? 

Ja Nej 

2.6b Om ja på föregående fråga. 

Vilken/vilka produkter? Åtgärd/Metod (t.ex. Använder 
redskap, viker förpackningen) 

 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

 

2.7 Om du skulle göra en ny förpackning för livsmedel vad skulle du 
förbättra då? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

   



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Förpackningsdagbok 

Anteckna de kommande fem förpackningarna du slänger, som innehåller flytande eller 
trögflytande produkter. 

 

Förpackning 1  

Produkt _________________  

Varumärke_______________ 

Volym__________________ 

 

När du tänkte slänga förpackningen, var det då något livsmedel kvar i den? 

Ja Nej 

 

Om ja på förgående fråga, Gjorde du något extra för att tömma förpackningen?  

Ja Nej 

 

Om ja på föregående fråga, I så fall, vad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

När du ansåg att du tömt förpackningen, var det ändå något kvar i den? 

Ja Nej 

 

Förpackning 2  

   



Produkt _________________  

Varumärke_______________ 

Volym__________________ 

 

När du tänkte slänga förpackningen, var det då något livsmedel kvar i den? 

Ja Nej 

 

Om ja på förgående fråga, Gjorde du något extra för att tömma förpackningen?  

Ja Nej 

 

Om ja på föregående fråga, I så fall, vad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

När du ansåg att du tömt förpackningen, var det ändå något kvar i den? 

Ja Nej 

 

Förpackning 3  

Produkt _________________  

Varumärke_______________ 

Volym__________________ 

 

När du tänkte slänga förpackningen, var det då något livsmedel kvar i den? 

Ja Nej 

 

   



Om ja på förgående fråga, Gjorde du något extra för att tömma förpackningen?  

Ja Nej 

 

Om ja på föregående fråga, I så fall, vad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

När du ansåg att du tömt förpackningen, var det ändå något kvar i den? 

Ja Nej 

 

Förpackning 4  

Produkt _________________  

Varumärke_______________ 

Volym__________________ 

 

När du tänkte slänga förpackningen, var det då något livsmedel kvar i den? 

Ja Nej 

 

Om ja på förgående fråga, Gjorde du något extra för att tömma förpackningen?  

Ja Nej 

 

Om ja på föregående fråga, I så fall, vad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

   



När du ansåg att du tömt förpackningen, var det ändå något kvar i den? 

Ja Nej 

 
Förpackning 5  

Produkt _________________  

Varumärke_______________ 

Volym__________________ 

 

När du tänkte slänga förpackningen, var det då något livsmedel kvar i den? 

Ja Nej 

 

Om ja på förgående fråga, Gjorde du något extra för att tömma förpackningen?  

Ja Nej 

 

Om ja på föregående fråga, I så fall, vad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

När du ansåg att du tömt förpackningen, var det ändå något kvar i den? 

Ja Nej 

 

Har du några övriga kommentarer eller synpunkter om förpackningar 
och livsmedelsspill eller om enkäten är vi tacksamma om du skriver 
dem här. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

   



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor kontakta: 

Marina Hultin   marina@hultin.net 

Lina Larsson  linalars06@student.kau.se  

   

mailto:marina@hultin.net
mailto:linalars06@student.kau.se
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Kravspecifikation 
• Förpackningen ska skydda och bevara innehållet. 
 

• Förpackningen ska kunna fyllas. 
 

• Förpackningen ska vara logistikanpassad. 
 

• Förpackningen ska vara återförslutningsbar. 
 

• Förpackningen ska vara lättöppnad. 
 

• Förpackningen ska vara lätt att tömma. 
 

• Förpackningen ska ha ett sigill, dvs. visa att den ej har varit öppnad. 
 

• Förpackningen ska vara ergonomisk. 
 

• Förpackningen ska vara lätt att källsortera. 

   



Bilaga 5 

Funktionsanalys 
Huvudfunktion HF  

Nödvändig funktion NF 

Önskvärd funktion ÖF 

 

• Skydda och bevara maten HF 
 
• Medge tömbarhet NF 
• Vara fyllbar NF 
• Vara lättöppnad NF 
• Medge återförslutning NF 
• Vara ”plomberad” NF 
• Vara logistikanpassad NF 
• Vara miljövänlig NF 
 
• Maximera hållbarhet ÖF 
• Vara ergonomisk ÖF 
• Vara pallanpassad ÖF 
• Uttrycka kvalitet ÖF 
• Vara informativ ÖF 
• Vara prisvärd ÖF 
• Vara lättillverkad ÖF 
• Påkalla uppmärksamhet ÖF 
• Skapa intresse ÖF 
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