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Förord 

Denna rapport är det sista momentet i vår utbildning mot en kandidatexamen inom logistik 

bestående av 180 högskolepoäng vid Högskolan i Skövde, där rapporten omfattar 15 poäng. 

Rapporten påbörjades under vårterminen 2018. Under arbetets gång har olika plasters 

miljöpåverkan fått större uppmärksamhet i media vilket har bidragit till att vi upplever att 

ämnet intresserar fler och fått större plats för att föra diskussion. Vårt beslut att studera en 

tänkt försörjningskedja grundar sig i intresset att se hur olika aktörers agerande påverkar 

andra aktörer i kedjan och kan bidra till miljöförstöringar i vår natur, det grundar sig även i 

våra tidigare studier, kunskaper och intresse inom området logistik och supply chain. Vi 

upplever att området är stort och komplext vilket har lett till flera diskussioner inom olika 

perspektiv där resultatet kan skilja sig beroende på vilka aktörer som ingår i kedjan. Detta 

har vid flertal tillfällen gjort att vi har fått ifrågasätta vårt egna perspektiv, vilket vi ser som 

både intressant men också berikande inför framtiden. 

Vi vill börja med att tacka alla de företag som har ställt upp och ett speciellt tack till de 

personer som tog sig tid för en intervju, visade engagemang i ämnet och bidrog till denna 

rapport. Ett tack vill vi även ge till alla de konsumenter som svarade på vår 

enkätundersökning och bidrog till en bredare förståelse för ämnet. 

Vi vill även tacka vår handledare, Peter Wallström, för stöttning, input, diskussioner och den 

tid han har givit oss under skrivandets gång. Till slut vill vi ge ett stort tack till alla personer i 

vår närhet som har visat intresse, diskuterat och gett stöd. 

 

Louise Petersson och Michelle Johansson 

Skövde, augusti 2018 
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Sammanfattning 

Ökad användning av förpackningar har bidragit till att avfall från förpackningar har ökat. 

Syftet med denna rapport är att identifiera hur olika aktörer i en tänkt försörjningskedja 

påverkar avfallshanteringen av förpackningar, hur dessa aktörer kan agera och vilka hinder 

och möjligheter de står inför för att bidra till en mer miljövänlig livsmedelsförpackning. 

Plastens estetiska förmåga, låga vikt och att materialet är relativt billigt bidrar till att 

användningen av plast till förpackningar ökar för varje år likaså förpackningsavfall av plast. 

Plast kan orsaka skada på djur och natur när avfallet går till deponi samt att 

råvaruutvinningen av fossila råvaror fortsätter om förpackningsmaterialet inte minimeras, 

återanvänds eller återvinns. En viss förpackningsdesign och materialval kan bidra med ökad 

lönsamhet för företaget, exempelvis genom resursminimering, marknadsföringsfördelar och 

enklare hantering av förpackning i logistikflödet. Utformningen kan dessutom locka 

konsumenter till inköp samt bidra till återanvändning, återvinning, energiutvinning eller 

deponi av förpackning. Ökningen av antal förpackningar har bidragit till att politiska riktlinjer 

angående avfallshantering samt att ett lagstadgat producentansvar har utvecklats. 

Livsmedelsproducenter har därför ansvar för de förpackningar som de säljer på marknaden 

även efter att konsumenter använt produkten, vilket innebär att de har ansvar att upprätta 

insamling- och återvinningsstationer samt avfallsminimering för förpackningar. 

Den empiriska forskningen består av tio intervjuade företag samt en anonym 

konsumentundersökning som är uppdelade över sex olika positioner, som kan finnas i en 

försörjningskedja. Samtliga intervjuer och konsumentundersökningen har berört områden så 

som material, återvinning och miljöarbete som är förknippat med en förpackning. På grund 

av de olika aktörernas position i kedjan samt deras syn, agerande och kunskap inom olika 

områden av vad som berörs i rapporten varierar den insamlade datan. 

Trots aktörernas olika syn på förpackningar påverkas och påverkar samtliga aktörer 

utformningen på förpackningar och dess miljöpåverkan. Ett sätt att minska förpackningens 

miljöpåverkan är att aktörerna tar hänsyn till förpackningens design, materialval samt ett 

mer hållbart agerande som var och en av aktörerna kan bidra till. Exempelvis genom 

samarbeten, minskad råvaruutvinning genom materialminimering, återanvändning och/eller 

återvinning, marknadsföring, källsortering samt återvinningsprocesser. 

 

Nyckelord: Förpackning, Hållbar förpackning, Livsmedelsförpackning, Producentansvar, 

Avfallstrappan, Cirkulär ekonomi. 
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Abstract 

An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The 

purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived 

supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act 

and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more 

environmentally friendly food packaging. 

The aesthetic ability of plastics, low weight and that the material is relatively inexpensive 

contributes to increase the use of plastic for packaging every year, as well as plastic 

packaging waste. Plastics can cause damage to animals and nature when the waste goes to 

landfill, and the raw material extraction of fossil raw materials continues if the packaging 

material is not minimized, reused or recycled. A certain packaging design and choice of 

material can contribute to increased profitability for the company, e.g. through resource 

minimization, marketing advantages and easier handling of packaging in the logistics flow. 

The design can also attract consumers to purchases as well as contribute to reuse, recycling, 

energy recovery or landfill waste of packaging. The increase in packaging has contributed to 

policy guidelines on waste management and statutory producer responsibility has develop. 

Food manufacturers are therefore responsible for the packaging they sell on the market 

even after consumers have used the product, which means they are responsible for establish 

collection- and recycling stations as well as waste minimization for packaging. 

The empirical research consists of ten interviewed companies and an anonymous consumer 

survey, which is divided into six different positions that may exist in a supply chain. All 

interviews and consumer research have touched upon subjects such as materials, recycling 

and environmental work that are associated with packaging. Due to the position of the 

different organizations and consumer in the supply chain and their views, actions and 

knowledge in different areas of the report, there is a variation in the collected data. 

Despite the organizations different viewpoints of packaging, packaging design and its 

environmental impact is influenced and influence all the organizations and consumer in the 

supply chain. To reduce the environmental impact of packaging the organization and 

consumer should consider packaging design, choice of materials and contribute to more 

sustainable actions for organizations and consumer. For example, through collaborations, 

reduced raw material extraction through material minimization, reuse and/or recycling, 

marketing, sorting waste and recycling processes. 

 

Key words: Packaging, Sustainable packaging, Food packaging, Producer Responsibility, 

Waste hierarchy, Circular economy 
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Begreppslista 

Barriär: I rapporten används ordet barriär för det skydd som ska minimera riskerna och 

skydda produkten från yttre påverkningar eller skydda omgivningen från att skadas av 

produkten. 

Bärkraftig: Ur rapportens funktion aspekt tjänar en förpackning som är bärkraftig sitt syfte 

på så sätt att den står emot yttre påverkningar som den förväntas möta samtidigt som 

livsmedlet inte förändras eller påverkar förpackningen negativt. 

Förpackning: Förpackning kan i olika sammanhang betyda olika, dels till att förvara en 

produkt eller för att utföra arbetet med att förpacka en produkt. Vi har valt att använda 

begreppet förpackning till det som ska skydda och bevara en produkt. 

Hållbar: I rapporten definieras hållbar som en produkt eller förpackning med minskad 

negativ miljöpåverkan. 

Konsument: Vi har valt att i denna rapport benämna slutanvändaren av en livsmedelsprodukt 

och förpackning som konsument. 

Kund: I arbetet benämns företag som köper produkter från andra företag som kunder. 

Oföränderlig: En produkt som inte förändras i smak eller utseende. Vid livsmedelsprodukter 

medför detta även en längre livslängd på produkterna. 

Produkt: Vi har i denna rapport valt att konsekvent använda ordet produkt till den fysiska 

produkt som ska förpackas och förpackningen ska skydda/skydda omgivningen från. 

Migration: I denna rapport innebär migration en överföring av ämnen från 

förpackningsmaterialet vidare till livsmedlet. 

Mikroplaster: Mikroplast är små plastpartiklar, mindre än fem millimeter (Havs & vatten 

myndigheten. (2017). 

Modifierad atmosfär; Består av syrgas, kvävgas eller koldioxid (Livsmedelsverket. (2017b). 
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1. Introduktion 

Detta kapitel inleds med en introduktion till plastförpackningar för livsmedel och 

producenters ansvar samt plastens miljöpåverkan. Vi går sedan vidare med att presentera 

rapportens syfte och frågeställning för att sedan gå vidare med avgränsningar. Slutligen 

redogörs rapportens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Redan under 1970 – talet konstaterades att plast var ett problem i havsmiljön som dessutom 

uppskattas ha en livslängd upp till hundratals år (Xanthos & Walker, 2017). Sedan 2015 har 

det producerats cirka 6300 miljoner ton plast i världen, från denna mängd har cirka 9 

procent gått till återvinning (Geyer, Jambeck, & Law, (2017). I Sverige är återvinningsgraden 

för glas och papper 93 respektive 82 procent och för plast 47 procent (Naturvårdsverket, 

2017a; Förpacknings- & tidningsinsamlingen, u.å.d). Organisationen ”5 Gyres Institute” 

gjorde en studie år 2014, där resultatet visade att plast står för 60 – 80 procent av allt 

havsskräp (Xanthos & Walker, 2017). Mellan 3000 och 8000 kubikmeter skräp uppskattas 

spolas upp på Sveriges västkust varje år, där cirka 90 procent består av plastföremål 

(Forskning & Framsteg, 2014). För att rengöra stränder från plast bidrar den svenska staten 

med upp till 17 miljoner kronor per år för olika strandstädningsinsatser (Andersson, 2018, 8 

april). Nedskräpningen har därmed blivit ett globalt miljöproblem som varken minskar eller 

stagnerar (Avraham, 2017, september). 

Plastskräp kan skada fåglar, fiskar och marina däggdjur genom bland annat kvävning, 

minskad reproduktion, svält och ökad mortalitet. Över en miljon fåglar dör varje år på grund 

av att ha ätit eller fastnat i plast. Det har hittats plast i fåglar som motsvarar uppemot två 

kilo i en människomage. Plastskräp orsakar en oattraktiv natur vilket i sin tur leder till 

ytterligare konsekvenser för samhället (Regeringskansliet, 2017; Xanthos & Walker, 2017; 

Avraham, 2017, september) Bland annat har nedskräpningen resulterat i att mikroplaster 

förekommer i dricksvatten. En provtagning som skett över fem kontinenter visar på att 

mikroplaster förekommer i över 80 procent av testerna (Tyree & Morrison, u.å; Avraham, 

2017, september). 

 

Dock så är det inte endast plastens närvaro i natur och hav som bidrar till problem utan även 

dess egenskaper. Plastmaterial är inte biologiskt nedbrytbart utan bryts ner i bitar, så små 

som mikro- och nanometer (Tyree & Morrison, u.å). Mikroplaster av polystyren, som 

används till förpackningar och engångsartiklar, absorberar giftiga kemikalier som orsakar 

olika sjukdomar, så som cancerogena ämnen. När plasten sedan kommer i kontakt med 

vävnad frisläpps giftiga kemikalierna från plasten (Tyree & Morrison, u.å); Forskning & 

Framsteg, 2014; Regeringskansliet, 2017). Den minimala storleken på plastpartiklar gör att 

det kan ta sig igenom tarmväggen och färdas vidare till andra organ såsom lymfkörtlarna 
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(Tyree & Morrison, u.å). Det finns dessutom inget tillvägagångssätt att filtrera bort eller hålla 

samman dessa partiklar som därmed åker ut i vattendrag och sprids vidare med vindar (Tyree & 

Morrison, u.å; Avraham, 2017, september). 

 

Livsmedelsförpackningar 

I och med att antal förpackningar har ökat har även avfallet ökat (Tencati, Pogutz, Moda, 

Brambilla & Cacia, 2016). Detta har medfört att företag, enligt EU direktiv, ska ta ansvar för 

den förpackning som de sätter på marknaden genom bland annat insamling, återvinning och 

avfallsminimering. Det har även bidragit till en mer miljövänlig utveckling av förpackningar 

(Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016; Lumsden, 2012; Naturvårdsverket, 2016). 

En hållbar förpackning ska dessutom bidra med fler antal förpackningar med mindre energi- 

och materialåtgång och mindre negativ påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter från exempelvis utsläpp från avfall. En förpackning kan ses som hållbar först när 

den har granskats över hela dess livscykel och dess resurs- och energiåtgång samt 

föroreningar har minskats och inte är överförda till en annan del i livscykeln, samt ger 

ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar. (Russell, 2014) 

Enligt Murphy et al. (2017) är plast ett vanligt förekommande förpackningsmaterial med ett 

brett utbud av produkter. Plast är mångsidigt och har hög styrka mot dess viktförhållande då 

materialet är lätt, har barriäregenskaper mot exempelvis luft och vatten, samt är billigt att 

tillverka (Derraik, 2002; Lewis, Verghese, & Fitzpatrick, 2010). Dock beräknas cirka hälften av 

all plast som produceras och konsumeras vara förbrukad efter första användning (Xanthos & 

Walker, 2017). Dessutom visar Naturskyddsföreningen uppgifter att flera plastsorter kan 

avge plastkemikalier och dom avråder dessutom flera av dessa plastsorter att användas i 

kombination med livsmedel som är varma (Naturskyddsföreningen, u.å.b). 

Livsmedelsförpackningarnas främsta uppgift är att skydda produkten och omgivningen, samt 

bevara kvalité och livslängd på produkten (Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Lumsden, 2012) Dock så påverkar krav och önskemål från alla aktörer i en försörjningskedja 

förpackningslogistiken (Dominic, 2000). Förpackningars fördelar och nackdelar har ändrats 

under åren, för att bland annat skydda produkten, bidra till förlängd livslängd och kvalité 

samt nå konsumenter genom att locka med det som är eftertraktat. Dock har förpackningen 

även bidragit till ökad mängd avfall.  (Brunnström, Wagner, Olsson, & Petersson McIntyre, 

2015; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 

2016). Dessutom är det lagstadgat inom Sverige vilka produkter som är tillåtet att vara i 

kontakt med respektive material (2004/1935/EG; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011). 

 

Producentansvar 

Producenter av förpackningar har ett ansvar att insamla, återvinna och avfallsminimera de 

förpackningar som de tillverkar. (Hage & Söderholm, 2008) Formgivare och tillverkare ska 
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säkerställa att material och förpackningar är lätta att återställa och återvinna inom en 

cirkulär ekonomi, som innebär att behålla resurser genom återvinning och på så sätt ha 

möjlighet att tillverka nya produkter utan nya råvaror, då ungefär hälften av alla 

plastförpackningar i dagsläget inte går att återvinna (Tyree & Morrison, u.å). Producenter 

ska stå för det ekonomiska ansvaret för återvinning genom att bland annat betala avgifter 

för att upprätta insamling och materialåtervinning och informera de svenska hushållen 

angående förpackningar. Dock är det konsumenterna själva som ska ta ansvar och hantera 

förpackningsavfallet korrekt. (Hage & Söderholm, 2008) 

Frankrike är det första landet att instifta en miljölag om att förbjuda försäljning av fossil plast 

i produkter som exempelvis plastmuggar, plastbestick och plasttallrikar (Rosengren, 2016, 

september). Lagen träder i kraft år 2020 och produkterna måste då bestå av minst 50 

procent biologiskt nedbrytbart material (SVT, 2017). Målet med lagen är att fasa ut fossil 

plast och istället ersätta med nedbrytbar bioplast (Rosengren, 2016, september). 

Framförallt har miljöpåverkan från plastpåsar uppmärksammats. Plastpåsar förekommer 

överallt runt om i världen främst från olika återförsäljare, detta för att kunna ge 

konsumenterna möjligheten att kunna transportera hem sina inköp smidigt från affären 

(Lewis, Verghese & Fitzpatrick, 2010). 

Användningen av plast fortsätter att växa vilket leder till att mängden plast i havsmiljön gör 

de samma (Derraik, 2002). 

 

1.2 Problemformulering 

Förpackningar har fått en allt större betydelse i konsumenternas liv och för att producenter 

ska kunna erbjuda sina produkter över en större marknad (Rundh, 2005). Vid utformning av 

förpackningar sätts dessutom olika krav på funktioner såsom skyddande av produkt, 

bekvämlighet, utseende, vikt-och volymeffektivitet, anpassa förpackningen utefter 

konsumentens krav och behov samt materialval (Rundh, 2005; Lumsden, 2012). Detta har 

medfört att mängden avfall från förpackningar har ökat avsevärt och av den totalt 

producerade plast 2016, står plastförpackningar för cirka 40 procent (Tencati, Pogutz, Moda, 

Brambilla & Cacia, 2016; Plastics Europe, 2017). På grund av plastens egenskaper så som 

goda barriäregenskaper, billigt material och låg vikt har olika sorter av plastmaterial 

uppfunnits och fått ett allt större utrymme som materialval för livsmedelsförpackningar 

(Dominic, 2000; Kassouf, Maalouly, Rutledge, Chebib, & Ducruet, 2014; Livsmedelsverket, 

2011). Dock så orsakar plasten skador på både natur, hav och människor, vilket motiverar att 

avfallshanteringen bör öka (Marsh & Bugusu, 2007; Tyree & Morrison, u.å). 

Med den ökade plastanvändningen från 225 till 335 miljoner ton i världen mellan åren 2004 

till 2016, har detta medfört stora mängder plastavfall som bör tas om hand (Tencati, Pogutz, 

Moda, Brambilla & Cacia, 2016; Plastics Europe, 2015; Plastics Europe, 2017). Det är därför 

av stor vikt att avfallshantering finns tillgänglig då dess syfte är till för att skydda miljön, 

människors hälsa samt bevara naturresurser (Marsh & Bugusu, 2007; Tyree & Morrison, 
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(u.å). Av de 6 300 miljoner ton plast som Geyer et al. (2017) uppskattar har producerats 

sedan 2015, har cirka 9 procent gått till återvinning medan 79 procent uppskattas har gått till 

deponier eller hamnat i naturmiljö och förväntas bestå av 12 000 miljoner ton plastavfall till 

år 2050 (Geyer, Jambeck & Law, 2017). 

Plast har dessutom en liten återvinningsgrad vilket bidrar till att plast oftast tillverkas på ny 

råvara. För att inte förbruka en överdriven mängd av jordens resurser bör människan ta 

hand om det dom har och inte förbrukar mer än vad dom tillför, för att inte förstöra för 

framtida generationer (Zink & Geyer, 2017; Naturvårdsverket, 2017a; Nordin & Selke, 2010) 

Vad händer med förpackningen efter att konsumenten har fraktat hem produkten och inte 

längre har användning av förpackningen? Vi har valt att se till nivåer så som producent av 

material, producent av förpackning, producent av livsmedel och förpackning, 

livsmedelsbutiker, konsumenter och återvinningsföretag, för att se hur mängden avfall från 

förpackningar kan minskas genom att se hur en möjlig försörjningskedja kan se ut samt hur 

dessa nivåer av aktörer kan påverka förpackning och förpackningsavfall. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur olika aktörer i en tänkt 

försörjningskedja påverkar avfallshanteringen av plastförpackningar för livsmedel, vilka 

beslut producerande företag står inför för att möjliggöra för konsumenter att återvinna, 

huruvida konsumenter följer det ansvar som bör tas angående avfallshantering samt hur 

insamling och återvinning av avfall ser ut. Försörjningskedjan och avfallshantering bedöms 

utifrån refererad litteratur. 

 

Huvudfråga: 

Hur kan avfallshantering av plastförpackningar för livsmedelsprodukter förbättras utifrån 

miljöhänsyn? 

 

Delfråga 1: 

Hur fungerar samspelet mellan producenter, butiker, konsumenter och återvinning för att ta 

ansvar för förpackningen? Vem bär ansvar för avfallshantering av plastförpackningar för 

livsmedelsprodukter och hur ser det ut? 

 

Delfråga 2: 

Vad bör samtliga aktörer i den tänkta försörjningskedjan tänka på vid utformning av 

förpackningar och vad krävs för en mer miljövänlig plastförpackning när det kommer till 

utformning, materialval och avfallshantering? 
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Delfråga 3: 

Hur kan producenter, butiker, konsumenter och återvinning agera för att minska 

miljöpåverkan av plastförpackningar? 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar för denna rapport är dragna till att inte inkludera sekundär- och 

tertiärförpackningar för livsmedel. Däremot så läggs ett viss fokus i plastpåsens funktion och 

användning för livsmedelsbutiker samt konsumenter. Dessutom begränsar rapporten till att 

se till den generella plastförpackningen och avgränsningar dras till att inte se till specifika 

livsmedelsprodukter och hur dessa fungerar med olika material och förpackningar. 

Rapporten går heller inte djupare in på transport, produktion och tillverkning som är 

förknippade med förpackningen. Förutom plast presenteras andra materialalternativ så som 

glas, papp och metall, samt en biobaserad och en biologiskt nedbrytbar plast. Dessa används 

i rapporten i syfte för att jämföra plast med andra material och avgränsningar är därmed 

dragna vid materialens egenskaper och går inte djupare in på uppbyggnad och 

beståndsdelar. 

 

1.5 Rapportens disposition 

• Kapitel 1, introduktion: I detta avsnitt ges en introduktion till plastförpackningar för 

livsmedelsprodukter och dess avfallshantering. Vidare förs en problemformulering 

och syfte för att förklara vad författarna vill uppnå med rapporten. Kapitlet avslutas 

med att redogöra rapportens avgränsningar. 

• Kapitel 2, metod: I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har använts, hur den 

kvalitativa och kvantitativa studien har utförts samt hur arbetsprocessen har gått 

tillväga. Det presenteras vilka företag som intervjuats och hur intervjuerna har 

utförts samt en redogörelse av hur enkätundersökningen har tillämpats och dess 

utfall. Kapitlet avslutar med en redogörelse över rapportens kvalité, trovärdighet, 

validitet och reliabilitet. 

• Kapitel 3, teori, del 1: Det första teoriavsnittet ger en grundläggande förståelse i det 

berörda området utifrån relevant sekundärdata. Avsnittet presenterar olika aspekter 

angående förpackningslogistik och livsmedelsförpackning samt ger en djupare 

förståelse för producenters ansvar. Slutligen beskrivs förpackningens koppling till 

marknad och konsument för att nå en bra analys och resultat. 

• Kapitel 4, teori, del 2: Det andra teoriavsnittet ger en fördjupning inom 

förpackningsmaterial och plastens egenskaper samt en kort redogörelse av tre 

traditionella material och två alternativa plaster. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av återvinningsprocesser samt en sammanfattning av teoriavsnittet. 
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• Kapitel 5, empiri: I empiriavsnittet presenteras relevant information från tio 

intervjuade företag och resultat från konsumentundersökning, under tre rubriker. För 

att avslutas med en sammanfattning. 

• Kapitel 6, analys: I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen tillsammans 

med den empiriska studien under rapportens tre delfrågor. 

• Kapitel 7, slutsats och resultat: I detta avsnitt redogörs det slutliga resultatet baserat 

på analysen. Resultatet svarar på huvudfrågan och de tre delfrågorna som 

presenteras under syftet. 

• Kapitel 8, diskussion och framtidsforskning: I det slutliga avsnittet förs en diskussion 

angående det studerade ämnet samt samhälls- och etiska aspekter. Kapitlet avslutas 

med förslag på framtida forskning. 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs det vilken metod som har använts för insamling av teori och empiri 

samt hur arbetsprocessen har gått till. Därefter redovisas vilka val av företag som har ingått i 

insamling av empiri, hur intervjuerna har genomförts samt utförandet och resultatet av 

enkätundersökning. Avslutningsvis diskuteras hur rapportens kvalitet, trovärdighet, validitet 

och reliabilitet har säkerställts. 

 

2.1 Val av metod 

Rapporten baseras huvudsakligen på en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. 

Den kvalitativa studien ger enligt Alvehus (2013) en djupare och generell förståelse kring 

ämnet, samtidigt sätter struktur på vad studien kommer att ta upp medan den kvalitativa 

studien består av både primärdata och sekundärdata. Den teoretiska referensramen avser 

främst litteraturstudie samt sekundärdata som till viss del består av olika EU direktiv, 

svenska lagar samt myndigheter som berör området. Litteraturstudien bestod delvis av 

vetenskapliga artiklar som mestadels eftersöktes på databaserna World Cat Local samt 

Google Schoolar. Som sedan har granskats utefter ett kritiskt förhållningssätt vilket Alvehus 

(2013) förklarar bör byggas dels på kunskap men även att bortse från individers åsikter och 

tyckanden (Alvehus, 2013). Detta har försökts att upprätthållas genom att ta del av flera 

perspektiv inom området men även genom att se förpackningen ur olika synvinklar, då vi 

eftersträvade en djupare förståelse för hela försörjningskedjan. Genom att se till svenska 

lagar och myndigheter bidrar det även till opartisk information som inte är kopplade till en 

specifik bransch. 

Till den empiriska delen utfördes kvalitativa intervjustudier med sammanlagt tio stycken 

företag på olika positioner i den tänkta försörjningskedjan, för att undersöka hur företagen 

ser på förpackningar samt skapa en verklighetsanknytning till den teoretiska referensramen. 

För att få en djupare förståelse kring problemområdet tillämpades en kvantitativ studie i 
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form av enkätundersökning, detta för att utläsa hur konsumenter upplever sitt egna 

agerande gällande förpackningar och förpackningsavfall (Alvehus, 2013). Enligt Alvehus 

(2013) finns det vissa svårigheter med en kvalitativ metod då metoden inte har tydliga 

avgränsningar så som en kvantitativ studie. Dessutom kan det vara svårt att se vilken 

utgångspunkt och syfte den berörda individen har vid studien. Den kvantitativa studien som 

har hårda avgränsningar medför istället svårigheter på så sätt att följdfrågor inte kan ställas. 

De företag vi har studerat skiljer sig åt i storlek samt att respondenterna har olika positioner 

i respektive företag. Innan intervjutillfället ägde rum har respondenterna delgivits syfte med 

rapporten och flera av företagen har även fått frågorna skickade till sig i förväg. De har även 

fått välja intervjusätt där de valt att använda telefon- och personligt möte samt en skriftlig 

redovisning från ett av företagen. Intervjuerna genomfördes semi strukturerat där 

frågeställningar baserades på vilken position som företaget har i försörjningskedjan, samt att 

intervjuerna startades med mer öppna frågor som sedan gick djupare in på företaget samt 

ämnet i rapporten. Detta har bidragit till att resultaten från de olika intervjuerna har varierat 

beroende på respondenternas öppenhet samt kunskap. 

I empiriavsnittet har vi valt att presentera de olika företag utefter företagsnamn där 

respondenterna har fått godkänna användandet av både företagsnamn och yrkesbefattning 

vid intervjutillfället. De medverkande har i samband med intervjutillfället även fått 

möjligheter att godkänna informationen som kommit fram under intervjuerna. Där samtliga 

företag godkände informationen utan undantag. 

 

2.2 Process 

Redan under december månad 2017 bestämde vi oss för vilket ämne vi skulle studera. 

Arbetet påbörjades i början av januari år 2018, där vi inledde med att kontakta företag för 

att få möjlighet till intervju. Anledningen till att vi började söka företag så pass tidigt var för 

att vi ville studera en möjlig försörjningskedja, bestående av minst sex olika aktörer, för att 

lösa den aktuella problemformuleringen i vårt arbete. Under första fasen började vi med att 

skriva inledning, syfte, problemformulering, avgränsningar och metod. 

Arbetet fortsatte med att påbörja skrivandet av teoretisk referensram, vilket innebar artikel- 

och litteratursökningar. Dock fanns det fortfarande en del oklarheter om vad som skulle 

finnas med i den teoretiska referensramen. Parallellt till detta byggde vi vidare på vår 

inledning och metod då dessa fortfarande inte var helt färdiga. 

Under den andra fasen började vi få återkoppling från de flesta företag vilket gjorde att vi 

kunde planera in tid och datum för när intervjuerna skulle äga rum. Planeringen var viktig för 

oss då en del intervjuer var personliga möten vilket krävde en del resande. Under 

förberednings perioden, innan intervjuerna skulle äga rum, skrev vi intervjufrågor och 

fortsatte att skriva på den teoretiska referensramen. 
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Vi hade tio stycken företag att intervjua tog det oss två veckor att genomföra dessa, vilket 

innebar en intervju per dag. I samband med intervjuerna skickade vi dessutom ut en 

enkätundersökning via olika sociala plattformar. Intervjuerna spelades in, som sedan 

behövdes transkriberas på grund av omfattningen av intervjuer. Momenten tog mer tid än 

vad som var beräknat vilket gjorde att empirin blev framskjuten och så också skrivandet av 

analysen. 

Under fas fyra var vi tvungna att jobba med de flesta delarna parallellt då arbetet tog en helt 

ny riktning efter att allt material var insamlat. Detta resulterade i att vi fick ändra fokus i 

både tankesätt som inledning och avgränsningar, vilket även gjorde att vi beslutade oss för 

att lämna in rapporten i augusti, vecka 33. I samband med detta skrevs empiri, analys och 

resultat samt att den teoretiska referensramen kunde avslutas. 

 

Tabell 1: Processkarta över arbetets gång 

 

 

 

2.3 Val av företag att studera 

Valet till att studera tio olika företag bygger på att få nyanser från en möjlig 

försörjningskedja. 

I början av vårt rapportskrivande ville vi få tag på företag som inkluderas i olika nivåer i 

kedjan såsom producenter av plastmaterial, producenter av livsmedelsförpackningar, 

producenter av livsmedel och förpackningar och livsmedelsbutiker. Vi såg över vår tänkt 
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försörjningskedja och ansåg att det även var av vikt att ta med ett företag som arbetar med 

insamling och återvinning. 

Vi fann Scanfill som tillverkar plastmaterial när vi började se över alternativa 

materialproducenter. Vi fann ett intresse i deras verksamhet då de tillverkar material på 50 

procent mineraler och 50 procent fossilbaserad plast, vilket gör deras plastmaterial unikt. Vi 

kontaktade företaget via mail och fick snabb respons att de ville ställa upp på en intervju. Vi 

hade dock inte möjlighet att åka och besöka företaget då de är etablerade i Malmö, därför 

fördes intervjun via telefon. Vi fick även kontaktuppgifter till en av deras kunder som 

tillverkar livsmedelsförpackningar av deras material, TreForm, men fick tyvärr inget svar. 

Till producent av livsmedelsförpackningar försökte vi få tag på Tetrapak, men fick aldrig 

något svar via telefon eller mail. Tetrapak såg vi vara av intresse då de har funnits inom 

branschen under en längre tid samt att deras förpackningar omsluter flera typer av 

livsmedelsprodukter. Parallellt tog vi kontakt med Emballator Tectubes som tillverkar tuber 

till bland annat livsmedel. Vi anser att detta är ett begränsat område inom 

livsmedelsförpackningar dels på grund av en specifik form av förpackning samt att deras 

förpackningar inte omsluter alla typer av livsmedel. Dock såg vi positivt till företaget då de 

använder sig av aluminium, traditionell fossilbaserad plast samt gröna plaster, vilket är ett 

intressant område i vår rapport. Företaget såg positivt på vårt ämne och vi blev välkomna till 

ett personligt möte för intervju, på deras fabrik i Hjo. 

Tidigt i processen ville vi ta del av olika producenter av livsmedel, bland annat inom mejeri- 

och köttindustri. Detta för att kunna undersöka plastförpackningens betydelse inom dessa 

livsmedelsområden. Vi tog kontakt med Arla Foods och fick positiv respons och var välkomna 

på intervju på deras huvudkontor i Stockholm. Samtidigt tog vi kontakt med Orkla Foods och 

fick positiv respons och förde intervju via telefon. I samband med detta tog vi även kontakt 

med Axfood som inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju men vi fick istället 

möjlighet att skicka ett underlag med intervjufrågor på mail till respondenten. Dock blev 

resultatet begränsat då vi inte kunde ställa följdfrågor samt att vi inte hade möjlighet nå 

respondenten i efterhand då personen var på semester. Underlaget var delvis kortfattat eller 

hänvisat till företagets hemsida vilket gjorde att vi saknade möjlighet att skapa en 

uppfattning om respondenten inom området och frågeställningen. Vi tog även kontakt med 

Falköpings Mejeri då det är ett företag som tillverkar mejeriprodukter, de ställde sig väldigt 

positiva till ämnet men hade inte möjlighet att ställa upp på intervju. Vår kontaktperson tog 

kontakt med deras förpackningstillverkare Vimeo för att se om de i sin tur kunde ställa upp 

på intervju. Vimeo hade dock inte möjlighet att ställa upp på intervju utan skickade istället 

en videolänk som skulle kunna vara intressant till studien, dock är inte materialet 

presenterat i rapporten. 

Inom köttindustrin tog vi kontakt med HK Scan som inte kunde medverka på intervju då 

verksamhetens kontaktperson för förpackningar befinner sig på huvudkontoret i Finland. 

Därmed var inte rapportens ämne aktuellt till den svenska verksamheten. Vi tog dessutom 
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kontakt med Dafgård men även här kunde de inte ställa upp på intervju. Vi kontaktade även 

Findus och Jakobdals men fick inget svar. 

Bland livsmedelsbutikerna intervjuades en förpackningsfri butik, Gram, och butiker med 

traditionella förpackningar, ICA Maxi, Coop Forum och Coop Extra. Vi försökte att få kontakt 

med ICA:s huvudkontor då de tillverkar egna livsmedelsprodukter med tillhörande 

förpackning men fick inget svar, därför valde vi att intervjua en ICA butik i närheten. 

Det visade sig att de enskilda butikerna, till viss del, är begränsade i valmöjligheter och 

därför ser vi att dessa intervjuer är delvis bristfälliga. 

Förpacknings- och tidningsinsamling såg de positivt på att ställa upp på en intervju när vi 

kontaktade dom, dock fick vi inte möjlighet att träffa respondenten utan intervju hölls via 

telefon. 

 

Figur 1: Företag att studera  
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2.4 Intervjuer 

Intervjuerna har skett på olika tillvägagångssätt där det genomförts fyra telefonintervjuer, 

fem personliga möten och en skriftlig. 

• Scanfill - Intervjun fördes på telefon tillsammans med Scanfills försäljare och tekniska 

utvecklare. Intervjun upplevdes vara givande då de visade bred kunskap om plast 

men också problematiken som finns idag gällande materialåtervinning. Däremot 

kunde intervjun uppfattas vara trög då vi var fyra personer i ett samtal, vilket gjorde 

det svårt att ställa följdfrågor till specifik person. 

 

• Emballator Tectubes - Det blev ett personligt möte tillsammans med Tectubes 

försäljare. Intervjun var givande då det uppfattades att respondenten var kunnig 

inom området gällande plast och förpackningar, då respondenten dels delade 

djupare information angående förpackningsmaterial samt varit delaktig i framtagning 

av grön PLA och grön PE. Vi fick även möjlighet att följa med in till produktion för att 

se hur deras förpackningar tillverkas. 

 

• Arla - Intervjun genomfördes med ett personligt möte i Stockholm, tillsammans med 

Arlas produktchef för mjölk och Senior packaging manager. Vi upplevde att intervjun 

var lärorik, angående företagets utmaning att anpassa förpackning till marknad och 

produkt, då de säljer varor med hög benägenhet till bakterietillväxt. Dessutom 

intervjuades två respondenter med olika befattningar, vilka båda gav sin syn på 

förpackningens syfte och funktioner. 

 

• Axfood - Vi fick inte möjlighet att utföra en personlig intervju eller föra en 

telefonintervju, utan fick möjligheten att skicka ett underlag på ett sammanställt 

dokument med våra intervjufrågor till Axfoods förpackningsutvecklare. Tyvärr 

uppfattar vi att intervjun blev begränsad då vi inte vi inte fick möjlighet att ställa 

följdfrågor eller få förtydliganden om vissa delar, samt att en del frågor blev 

besvarade med hänvisningar till en artikel samt deras hemsida vilket vi inte såg som 

utvecklande. 

 

• Orkla - Intervjun fördes genom telefon tillsammans med Orklas 

förpackningsutvecklare. Vi uppfattade intervjun vara givande samt att respondenten 

gav en god inblick i verksamheten och förpackningens betydelse då Orkla äger flera 

olika varumärken samt produkter. 

 

• ICA Maxi - Intervjun genomfördes med ett personligt möte tillsammans med 

butikschefen. Vi inte hade möjlighet att hålla intervju med ICA:s huvudkontor som tar 

de större besluten och på grund av att butiken inte tar dessa beslut gjorde det vår 

intervju tillsammans med butikschefen begränsad. Däremot fick vi en god inblick till 
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hur de uppfattar konsumenters beteende gällande inköp i förhållande till 

förpackningar samt plastpåsar. 

 

• Coop Forum - Intervjun genomfördes med ett personligt möte tillsammans med 

butikschefen. Även här blev intervjun begränsad då vi inte fick kontakt med Coop 

Central. Likaså här var intervjun givande angående konsumenternas beteende men 

även hur de ställer sig till förpackningsfria alternativ samt hygien. 

 

• Coop Extra - Intervjun genomfördes med ett personligt möte tillsammans med 

delikatessansvarig. Intervjun uppfattades vara av relativt begränsad då respondenten 

inte har någon djupare kunskap inom förpacknings området, bortsett till den 

förpackningsfria avdelningen som respondenten jobbar i. 

 

• Gram - Intervjun genomfördes via telefon tillsammans med grundare/ägare. 

Intervjun uppfattades vara intressant då butiken har ett annorlunda koncept. 

Däremot är butiken tämligen liten i jämförelse med ICA och Coop, samt bidrar med 

liten mängd förpackningsavfall. Butiken har därför fått en relativ liten plats i arbetet 

men vi väljer att presentera företaget på grund av att butikens koncept kan ses som 

ett alternativ till en mer miljövänlig förpackning. 

 

• Förpacknings- och tidningsinsamling, FTI - Intervjun genomfördes via telefon 

tillsammans med kommunikationschefen. Intervjun uppfattades vara av god kvalité 

då respondenten var kunnig inom området. Dock uppfattade vi respondenten vara 

oengagerad och fördomsfull. 

 

2.5 Enkätundersökning 

En del av denna rapport består av hur förpackningar påverkar konsumenternas uppfattning 

av en livsmedelsprodukt baserad på vad förpackningen förmedlar och hur konsumenten ser 

på förpackningen efter att den har utfört sitt syfte. Vi valde därför att genomföra en 

enkätstudie som riktar sig till konsumenter. Enkäten bestod av 33 frågor där vi försökte nå 

en spridning både i ålder, kön, geografisk bredd samt antal personer i hushållet för att se hur 

benägna deltagarna är att källsortera, hur miljömedvetna de uppfattar att de är, deras 

kunskap och uppfattning angående sortering av avfall samt hur villiga de skulle vara att 

handla mer förpackningsfritt. Vi valde även att se hur stor del av hushållens förpackningar 

som blev återanvända av konsumenten efter att den ordinarie produkten hade tagit slut. 

Enkätundersökningen skickades ut på sociala kanaler såsom Facebook och Linkedin samt 

privata mailkontakter, då vår uppfattning är att detta är ett smidigt tillvägagångssätt med 

möjlighet att nå ut till större antal medverkande samt spridning av ålder, kön och deltagare 

från olika sammanhang. Efter fem dagar fick vi ihop 237 stycken svar, samt att de 
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medverkande kom ifrån 53 stycken olika kommuner. Dock var majoriteten i åldrarna 15 - 34 

år samt en ojämn andel bland könen, då tjejerna representerade 73 procent i studien. Vi 

anser dock att mängden deltagare har bidragit till ett mer trovärdigt resultat. Däremot kan vi 

i efterhand urskilja vissa brister i frågeställningar, deltagarnas uppfattning av dessa samt 

frågornas relevans i ämnet utefter hur rapporten har utvecklats. Dessutom upplever vi att 

svaren baseras på hur konsumenten upplever sig själv och vi har inte kunnat ställa några 

följdfrågor till personen i fråga för att skapa en djupare förståelse. 

Enkätundersökningen presenteras i rapporten med bland annat statistiska undersökningar 

med hjälp av Minitab, som är ett dataprogram för bearbetning av insamlade data. Genom 

programmet kunde samband och korrelation utläsas som sedan redovisats i bland annat 

diagram och tabeller som designats i Microsoft Word. Dock uppfattar vi även här vissa 

brister då vi inte kunnat utläsa i vilka sammanhang respondenten har uppfattat frågan och 

därmed förblir svaren samt statistiken utan nyanser. 

 

2.6 Kvalitet/ Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Kvalitet 

Kvaliteten på rapporten har stärkts genom att använda sig av ett flertal vetenskapliga artiklar 

samt böcker, förordningar och direktiv. Viss del av denna rapport består av vad som kan ses 

som väl utforskad kunskap inom det specifika området, vilket har bidragit till att litteratur 

har varierat i kategorier och utgivningsår. Vi anser dock att den äldre litteraturen som 

använts fortfarande är aktuell inom området då vi upplever att detta diskuteras i 

efterkommande forskning och att litteraturen fortfarande citeras. Under rapportens gång, 

vårterminen år 2018, samt föregående år har vi upplevt att rapporter, dagstidningar och 

annan media har uppmärksammat området. Där det bland annat rapporterats om hårdare 

lagstiftning samt ökade problem och förstörelse kopplat till nedskräpning. Därmed anser vi 

att det studerade området har fått allt större fokus både nationellt och globalt och gör 

rapporten både aktuell samt ett ökat problemområde. 

 

Trovärdighet 

Efter de intervjuer som genomförts har respondenterna fått godkänna vad som blivit sagt, 

där samtliga respondenter godkände intervjumaterialet. De medverkande företagen har 

däremot inte fått ta del av andra aktörers intervjuresultat under rapportens gång, detta för 

att visa respekt gentemot samtliga medverkande men även för att inte påverka utfallet för 

varje intervju. Enkäten har skickats ut genom plattformar med syfte att inte påverka vilka 

som valt att delta, till så hög grad som möjligt. Deltagarna är dessutom anonyma och har 

även haft möjlighet att vid två tillfällen skicka med reflektioner och övriga synpunkter. 
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Validitet 

Validitet avser att mäta graden av trovärdighet i resultat och slutsats (Alvehus,2013). 

Syftet med denna rapport är att se hur en förpackning och förpackningsavfall påverkas av en 

tänkt försörjningskedja därför har intervjuerna bestått av vad som aktörerna anser är av vikt 

ur en förpackningsaspekt inom olika områden så som förpackningens syfte, materialval, 

transport, inköp och innovationer. Vid utförda intervjuer har det tagits en kritisk distans till 

hur intervjuerna framställdes samt vad dessa resulterade i. Dels genom att utgå från vår 

egen kunskap samt teori som presenteras i rapporten men även genom att spela in 

intervjuerna för att kunna lyssna på dessa i efterhand och diskutera våra tankar av det som 

blev och inte blev sagt. Detta för att undvika en förskönad bild av respektive aktör samt den 

möjliga försörjningskedjan. Intervjuerna bestod av en till två respondenter där vi både 

kunnat se personliga reflektioner i svaren samt en begränsning av företagets olika 

avdelningar. 

 

Reliabilitet 

Enligt Alvehus (2013) mäts reliabilitet på ett forskningsområde genom att bedöma hur 

upprepningsbart resultatet är samt om det är möjligt att få samma resultat igen. 

Beroende på respondenternas olika befattning i olika företag och även vid olika nivåer i en 

försörjningskedja anser vi att information, kunskap och aktörernas fokusområde i varje nivå 

kan komma att styra intervjuns innehåll och utfall. Även respondenternas personliga 

synvinkel och uppfattning angående området kan påverka utfallet. Beroende på hur en 

försörjningskedja är uppbyggd är det inte säker att vi kommer få samma resultat om vi ser 

till andra aktörer i en alternativ kedja. Beroende på vilka aktörer som medverkar ser vi att 

resultatet kan variera. Dock kan vi se att området berör alla utvalda aktörer oberoende på 

yrkesbefattning samt att utmaningar angående förpackningar är relativt känt inom kedjan. 
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3. Livsmedelsförpackningar i försörjningskedja 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två delar. Det första kapitlet är en teoretisk 

beskrivning av förpackningslogistik och ett urval av de aspekter och tillvägagångssätt som 

producenter bör tänka på vid utformning av förpackning under hela försörjningskedjan. 

Fokus ligger på livsmedelsförpackningar och ett hållbart förhållningssätt från tillverkning till 

att den konsumeras och återvinns, samt vikten av att förpackningen fungerar i ett 

kommersiellt syfte och konsumentbeteendet kring förpackningar. Det andra kapitlet redogör 

olika alternativ av förpackningsmaterial, dess egenskaper och miljöpåverkan samt hur dessa 

förhåller sig till avfallshantering. 

 

3.1 Livsmedelsförpackningssystem 

3.1.1 Förpackningslogistik 

Förpackningen är inte längre en isolerad del i logistiksystemet med endast en skyddande 

funktion utan bör ses som en viktig komponent i en försörjningskedja. Under åren har 

förpackningslogistik utvecklats till att bli ett eget område och en definition beskriver 

området som en relation mellan logistiksystemet och förpackningssystemet, som skapar 

värde till ett sammankopplat och övergripande system. (Lumsden, 2012; García-Arca, Prado-

Prado, & Gonzalez-Portela Garrido, 2014) 

Ett förpackningssystems omfattning utgör önskemål och krav från olika aktörer i systemet, 

produktens egenskaper samt hantering och transport som förpackningen ska möta, från 

råvara till förpackning (Lumsden, 2012). 

Förpackningslogistiken berör alla de aktörer som är i kontakt med en förpackning i 

distributionskedjan (Dominic, 2000). Den flödesprocess som förpackningar går igenom 

påverkar hur förpackningen bör vara konstruerad och Gerard P. Prendergast (1995), menar 

att “förpackningen påverkar inte logistiken utan logistiken påverkar förpackningen” (s.10). 

Under en flödesprocess ska förpackningen oavsett design kunna lagras och distribueras utan 

att bli skadad, vara hanterbar och ta emot olika typer av krafter både manuellt och 

mekaniskt (Lumsden, 2012; Prendergast, 1995). Förpackningen kan med fördel vara en del i 

att skapa formnytta där förpackningen bearbetas och utformningen anpassas för att skapa 

lättare hantering och leverans (Lumsden, 2012; Dominic, 2000). 

Beroende på var i kedjan, från producent till konsument, som en förpackning är ämnad att 

användas finns det olika förpackningsnivåer att ta hänsyn till, dessa kan även förekomma på 

flera ställen i en kedja. Förpackningsnivåerna består av primär-, sekundär- och 

tertiärförpackning samt lastbärare (Dominic, 2000). Primärförpackning är den förpackning 

som är i direktkontakt med den fysiska produkten och är avsedd att säljas till konsument 

eller slutanvändaren, även kallad konsumentförpackning. Sekundärförpackning, även kallad 

butiksförpackning, innehåller flera primärförpackningar och tertiärförpackningen innehåller 

flera sekundärförpackningar och ses som transportförpackningar. Tertiärförpackningar kan 
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sedan placeras på en lastbärare för att samordna och standardisera lasten. (García-Arca, 

Prado-Prado, & Trinidad Gonzalez-Portela Garrido, 2014) 

 

Figur 2: Förpackningssystem  

Modifierad figur. 

(Lumsden, 2012) 

 

3.1.2 Vikt- och volymeffektivitet 

En förpackning bör med fördel bidra med minimal transportpåverkan i försörjningskedjan 

och därmed uppfylla en viss vikt- och volymeffektivitet genom att tillföra så lite vikt och 

volym som möjligt till produkten (Dominic, 2000; Molina-Besch & Pålsson, 2016). Detta 

innebär att en förpackning bör vara formad på ett sådant sätt så både volymen mellan 

produkt och förpackningens yttre, samt förpackningens yttre och tillgängliga volym i 

distributionskedjan, exempelvis utrymme i en lastbil, är så liten som möjligt för att nå en 

högre volymeffektivitet. För att nå en högre vikteffektivitet bör förpackningen väga så lite 

som möjligt för att maximera viktanvändningen och transportmedlet ska få en högre 

utnyttjandegrad. Förutom att transportmedlet kan fyllas mer effektivt bidrar detta med 

mindre materialanvändning vilket bidrar till lägre material- och transportkostnader. 

(Dominic, 2000) Dessutom minskar miljöpåverkan och energianvändningen vid olika 
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logistikpunkter så som lager och distributionscentraler, samt genom minskad hantering och 

lagerplats för förpackningen (Molina-Besch & Pålsson, 2016; Dominic, 2000). Genom att 

ersätta tyngre förpackningsmaterial såsom metall och glas mot lättare material exempelvis 

plast, kan de bidra till att minska utsläpp som uppkommer vid transport (Hopewell, Dvorak, 

& Kosior, 2009). Dock så kan detta skapa konflikt mellan maximerad fyllnadsgrad, där 

förpackningens volym och vikt ska vara minimal, och optimal förpackningsdesign för att 

skydda produkt och därmed reducera produktavfall på konsumentnivå (Molin-Besch, 2016). 

 

3.1.3 Livsmedelsförpackningar i system 

3.1.3.1 Förpackningens funktion 

Förpackningens primära funktion är att skydda produkten samt omgivningen. Detta omfattar 

att skydda mot stötar, fukt, tryck, varierande temperaturer och biologisk påverkan så som 

mikroorganismer och insekter. Livsmedelsförpackningar ska dessutom bevara livsmedlets 

kvalité och livslängd i näringsvärde, smak och lukt. (Lumsden, 2012; Livsmedelsföretagen & 

Normpack, 2011) 

Det är de producerande företagen som bär ansvar att livsmedlet är skyddat, vilket ingår i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004. Denna lag tar upp aspekter 

angående förpackningsmaterial som omsluter ett livsmedel, att det inte får skada 

människors hälsa eller utgöra någon form av risk. Riskerna varierar beroende på vad det är 

för typ av livsmedelsprodukt samt val av förpackningsmaterial. Enligt Livsmedelsverket är 

riskerna för att plast släpper ifrån sig kemiska ämnen större tillsammans med feta 

livsmedelsprodukter, exempelvis ost eller grillat kött, eller när förpackningen ska värmas i 

mikrovågsugn. Det har tidigare visat sig att tillsatsämnen i plastmaterial så som 

polyvinylklorid, PVC, har påverkat livsmedel, då ämnen i plastmaterialet migrerade in till 

produkten vilket kunde påverka konsumentens reproduktion. Detta har lett till att 

Livsmedelsverket har gått ut med rekommendationer, exempelvis att konsumenten ska ta 

bort det yttre lagret på en ost som varit plastförpackad. (2004/1935/EG; 

Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; Livsmedelsverket, 2017a) 

För att minimera dessa risker kan förpackningen användas för att informera kund och 

konsument om produkten, exempelvis om produktinnehåll och bäst före datum (Marsh & 

Bugusu, 2007; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011). 

Förpackningens skyddande funktion gör det möjligt att frakta livsmedel över hela världen. 

Dock så är förpackningsmaterial en kostnad och kan utgöra runt 20 procent på 

slutproduktens försäljningspris. Det finns ambitioner om att minska förpackningens material 

men konsekvenserna till detta kan leda till att förpackningens skyddande funktion försämras 

under transport och lagring, vilket kan leda till matsvinn. (Rundh, 2013) 
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3.1.3.2 Förpackningsmaterial 

De material som är vanligt förekommande som livsmedelsförpackningar är metall, papp, glas 

samt plast, däremot är det sällan som papp och metall kommer i direktkontakt med 

livsmedel. Det blir allt mer vanligt att olika förpackningsmaterial används i kombination med 

varandra för att nyttja materialens olika egenskaper, exempelvis juiceförpackningar som 

består av fler materialslag så som plast, kartong och aluminiumfolie. (Marsh & Bugusu, 2007; 

Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011) Ett annat exempel på en materialkombinerad 

förpackning är mjölkförpackning. Förpackningen består av flera material där kartong utgör 

den större andelen av förpackningsmaterial, medan både in- och utsida av kartongen är 

täckt med plasten polyeten, PE. Plasten skyddar kartongen mot fukt samt produkten mot 

bland annat luft från omgivningen. (Brunnström et al., 2015) I kombination med 

grundmaterialet ingår det även lim, lack, kork och olika tätningar (Livsmedelsförpackning, 

2007). 

För livsmedel i flytande form så som läsk eller sylt, är det inte ovanligt att glasförpackningar 

byts ut till plastförpackningar. En orsak till detta är att glasförpackningar lättare kan skadas 

under transport. Användningen av plast till livsmedelsförpackningar har ytterligare fördelar 

då det är ett formbart material och är lätt att integrera i produktionsprocessen där 

förpackningen framställs, fylls och förseglas. (Marsh & Bugusu, 2007) 

 

3.1.3.3 Förpackningsavfall 

Förpackningar har i flera avseenden setts som onödig och överflödig då det bidrar till avfall. 

Förpackningens återvinningsbarhet och materialval har varit ledande när det kommer till 

miljöproblem som uppkommer på grund av förpackningar. Det har visat sig att 

livsmedelsförpackningar har en relativt liten påverkan på miljön i jämförelse med den 

produkt och därmed livsmedel, som den är ämnad att skydda. Genom att se till både 

förpackningens samt produktens egenskaper när en ny förpackningsdesign utformas och ta 

hänsyn till att skydda och distribuera produkten till konsument på ett kostnadseffektivt, 

säkert och användarvänligt sätt, kan detta bidra till både mindre miljöpåverkan och 

matsvinn. Dock så leder det till onödigt avfall och överflödig miljöpåverkan om 

förpackningen inte har egenskaper som uppfyller dessa uppgifter och därmed leder till 

skador på förpackade produkter. (Grönman et al., 2013) 

Faktorer så som högre inkomst, ändrad livsstil och konsumtionsmönster men även att 

hushåll blir allt mindre har bidragit till att konsumentförpackningar blir mindre och fler som 

skapar en ökad mängd avfall (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). Att förhindra 

den ökade mängd förpackningsavfall har visat sig vara komplext då det innebär att se till hela 

livscykeln och kan kräva förändringar i produktion, distribution och konsumtionsmönster. Ett 

sätt att förhindra avfall är att införa åtgärder i förpackningens olika stadier i livscykeln 

exempelvis genom produktion eller design, samt engagera olika intressenter så som 

konsumenter, användare och producenter. En hållbar miljö och avfallshanteringspolicys har 



19 
 

blivit sammanlänkade. För att framgångsrikt begränsa påverkan av skadliga ämnen på 

människors hälsa och miljön samt skydda ekosystemen genom minskad resursanvändning, 

har det visat sig att inom regelverket för avfallshantering är principer och processer 

huvudfaktorer för att skydda ekosystemet (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). 

 

3.1.3.4 Information, märkning och symboler 

Till viss del finns det standardiserad märkning av förpackningar, denna information kan 

bland annat gälla längd, vikt, produktfakta, transport, hantering, förvaring samt 

temperaturer som produkten inte bör utsättas för. För att anpassa informationen till en viss 

marknad är det med fördel att informationen kan skrivas på förpackningen, då 

informationen kan ändras i efterhand. Produkten kan även kompletteras och kopplas 

samman med en annan produkt där förpackningen även har en kommersiell funktion som är 

säljande och informativ. (Marsh & Bugusu, 2007; Lumsden, 2012) Informationen underlättar 

dessutom för producerande företag då de lättare kan spåra förpackningar. Det ger företag 

möjlighet att arbeta mot god kvalité eftersom man tidigt kan se eventuella brister i 

processen. (Marsh & Bugusu, 2007) 

För att veta om en förpackning är lämplig att använda för livsmedelsprodukter så ska 

förpackningen vara märkt med en så kallade ’glas och gaffel’-symbol eller ha texten ’till 

livsmedel’. För att konsumenter ska kunna få kännedom om hur en förpackning ska 

återvinnas är denna förpackning märkt med en triangel med en siffra inuti. Siffran är kopplat 

till vilket plastmaterial som förpackningen har som huvudämne och hur den ska återvinnas. 

Alla de produkter som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med livsmedel ska vara 

märkta och ange hur produkten kan användas. Detta gäller även de tillfällen då livsmedel 

värms i mikrovågsugn. Här är det av vikt att förpackningen klarar uppvärmning då risken för 

att produkten avger giftiga ämnen ökar vid högre temperaturer. (Livsmedelsverket, 2017a) 

Utvecklingen av livsmedelsförpackningar har bland annat skett på grund av skärpta krav när 

det gäller längre hållbarhet i kvalité och livslängd på livsmedel. En av dessa lösningar 

gällande förpackningar kallas för aktiva förpackningar. Dessa kan innehålla både syre eller 

andra ämnen som ska hindra dålig lukt eller gaser från att försämra produkten. Syrgas, 

koldioxid och kvävgas är några av de ämnen som bidrar med en så kallad modifierad 

atmosfär. Om livsmedelsförpackningar innehåller dessa ämnen måste dessa märkas med 

"förpackad i en skyddande atmosfär". Även material i en aktiv förpackning bidrar till att 

bibehålla livslängd och kvalité för produkten men kan även öka säkerheten. 

(Livsmedelsverket, 2017b) 

 

3.2 Producentansvar 

På grund av ändrade konsumtionsmönster ökar antalet förpackningar och för att hantera en 

ökad avfallsström introducerade Europeiska Unionen en policy. Policyn, som först skulle 
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främja ‘avfallshierarkin’ som är en prioriteringsordning av olika avfallshanteringsalternativ, 

skulle även bidra till att upprätthålla producentansvaret. Policyn innefattar mål angående 

hantering av bland annat förpackningsavfall, återvinning, och miljöskydd samt samordnar 

nationella bestämmelser angående förpackningar. (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & 

Cacia, 2016) Sedan dess har flera europeiska länder lagstadgat och funnit organisatoriska 

lösningar angående återvinningssystem och år 1994 lagstadgades producentansvaret i 

Sverige (Hage & Söderholm, 2008; Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). Enligt 

förordning (SFS 2014:1073): 

När en producent yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in en 

förpackning eller en vara som är innesluten i eller skyddas eller presenteras av en 

förpackning ska producenten 

1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att förpackningen tas om 

hand när den blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna 

förordning, eller 

2. se till att någon annan som har tillstånd enligt 38 § att driva ett 

insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om förpackningen när den blir avfall. 

(SFS 2014:1073) 

Enligt producentansvaret har företag som säljer, importerar, tillverkar förpackningar eller 

förpackade varor av plast, papp, metall, glas eller trä har ansvar att upprätta ett hållbart 

system för insamling och återvinning av förpackningsavfall, ta ansvar både fysiskt som 

ekonomiskt och även informera svenska hushåll samt de som ska ta hand om avfallet, om 

detta system (Lumsden, 2012; Naturvårdsverket, 2016; Hage & Söderholm, 2008). 

Producentansvaret omfattar även att producenter bör utveckla förpackningar som är mer 

resurssnåla, enkla att materialåtervinna och bör inte innehålla miljöfarliga ämnen. 

Producenterna är ansvariga att redovisa den mängd förpackningar som det tillför till den 

svenska marknaden samt hur hantering av insamling fungerar (Naturvårdsverket, 2016). 

Priset på en livsmedelsprodukt inkluderar oftast en dold avgift som går till det insamling- och 

återvinningssystem som producenten är ansvarig att upprätta. Kostnader för dessa varierar 

beroende på material och insamlingssystem. Producenter har i dessa fall valt att gå ihop i 

olika materialbolag för att upprätta gemensamma insamlingssystem och uppfylla sitt ansvar. 

(Naturvårdsverket, 2016) Materialbolagen består av plastkretsen, svenska metallkretsen, 

returkartong och svensk glasåtervinning (Förpacknings- & tidningsinsamlingen, u.å.a). 

Trots att återvinningssystemen har bidragit till en ökad återvinningsgrad och mängden avfall 

som går till deponi har minskat, och därmed har länder inom EU nått målen inom EU 

direktivet för insamling och återvinning, är det inte tillräckligt för att hantera den ökade 

mängd avfall. Dock har källreducering så som förebyggande av förpackningsavfall inte 

uppnått målet och har dessutom visat sig vara komplext att förebygga. Företagen betalar 

producentansvarsavgift efter överenskommelse för att ingå i avfallshanteringssystemet. 

Avgiften är baserad på den totala vikten av förpackningar som de sätter på marknaden och 
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varierar utefter vilken miljöpåverkan som förpackningen bidrar till. (Tencati, Pogutz, Moda, 

Brambilla & Cacia, 2016) 

Hage et al. (2008), menar att insamling av avfall beror bland annat på socioekonomiska 

faktorer, lokala policys, geografiska och befolknings variabler samt vilken miljöinställning 

varje kommun har. Andel av privata hus, högre arbetslöshet och närvaro av invandrare 

påverkar insamlingen till det bättre, medan befolkningstäthet och avstånd till 

återvinningscentral varken påverkar statistiken eller ekonomin anmärkningsvärt. Enligt Hage 

et al. (2008), kan detta bero på att insamlingsföretag i högkostnads regioner ofta har en 

högre ekonomisk ersättning från materialbolagen, då ersättningarna varierar mellan 

regionerna. 

Det finns vissa brister vid avfallshanteringen bland annat för plastförpackningar då denna 

insamling inte är effektiv. Att införa ett återvinningssystem där avgifterna är viktbaserade 

istället för volymbaserade kan vara ett sätt i att minska avfall mer effektivt. Dessutom är 

producenter är inte ensamt ansvariga i arbetet med att samla in och återvinna förpackningar 

då kommunen har ett ansvar att kontrollera insamlingen (Hage & Söderholm, 2008). Även 

konsumenter har skyldighet enligt lag att rengöra, sortera samt lämna avfall på befintliga 

återvinningscentraler (Hage & Söderholm, 2008; Naturvårdsverket, 2016). Hushållen får 

ingen ersättning för dessa uppgifter. Däremot så ska producenter stå för det ekonomiska 

ansvaret som krävs för att ta hand om förpackningsavfall (Hage & Söderholm, 2008). 

I industriländer har förpackningen emellanåt blivit en symbol för ohållbar konsumtion, detta 

har bidragit till att det blivit allt vanligare att regeringspolitik främjar bland annat till en 

avfallshantering som omfattar återvinning och minska orsaker till avfall. Lokala aktörer har 

som oftast ansvaret för implementering och utvärdering av policys angående utnyttjande- 

och insamlingsgrad till återvinning, medan upprättande av mål ligger på en nationell nivå. 

(Molina-Besch & Pålsson, 2016) 

 

3.2.1 Avfallshanteringens betydelse 

Avfallshierarkin, även kallad ‘avfallstrappan’, är juridisk bindande för alla medlemsländer 

inom EU och sedan 2016 finns inskrivet i Sveriges Miljöbalklag. Enligt avfallsdirektivet ska 

EU:s medlemsländer ha planer och förebyggande program angående avfall som i Sverige tas 

fram på en nationell nivå av Naturvårdsverket och som bör kompletteras med lokala 

avfallsplaner av kommunerna. Direktivets syfte är att uppnå bästa möjliga avfallshantering 

och för att öka återvinningen och minska deponeringen har styrmedel som 

deponeringsförbud för brännbart och organiskt avfall, deponiskatt, statliga investeringsstöd 

och producentansvar bidragit till att hanteringen av avfall har förbättrats. Trots dessa 

insatser så fortsätter mängden avfall att öka i samband med ekonomisk tillväxt, för att 

minska denna trend krävs det dock en omfattande förändring i konsumtionsmönster, 

reparera och återanvända produkter samt att minska materialåtgång och behov av råvaror 
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på ett betydande sätt. (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016; 

Naturskyddsföreningen, u.å.a; Naturvårdsverket, u.å.a) 

 

Figur 3: Avfallstrappan i kombination med 4R strategy (Hopewell, Dvorak & Kosior, 2009; 

Sveriges avfallsportal, 2016). 

 

Avfallshanteringsmetoderna följer en hierarkisk ordning då man först och främst bör 

minimera avfallet därefter återanvända, återvinna, energiutvinning och sist deponera 

(Marsh & Bugusu, 2007). Avsikten med avfallshantering är att kunna eliminera avfall innan 

det skapas (Dijkgraaf & Vollebergh, 2004). 

Avfallshanteringen bidrar till en rad miljöfördelar såsom att förebygga koldioxidutsläpp, 

skydda miljön samt bevara resurser. Genom att minimera avfallet handlar det om att 

producenter kan ändra sin design, inköp, material, tillverkning och produkter. Dessutom bör 

producenter se över utformningen av förpackningar och därefter välja ett annat eller mindre 

råmaterial. Som ger en bättre kvalité och varar längre, samt att förpackningarna går att 

återanvända och återvinna. För att minska användningen av råvaror och minska mängden 

avfall har vissa åtgärder införts, där politiska beslutsfattare uppmuntrat till återanvändnings- 

och återvinningsstrategier, för att möta samhällsintressen för den ökade 

resursförbrukningen och avfallsmängd. Dock har detta mött en viss kritik då det möjliggör 

andra typer av miljö- och resurspåverkan som är mindre tydliga. (Ross & Evans, 2003) 
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Återanvändning och återvinning är nästa steg att föredra i avfallshierarkin. Skillnaden mellan 

de två stegen är att vid återanvändning tar man vara på en returprodukt som är i sitt 

ursprungliga format och vid återvinning är det vanligt att man tar till vara på materialet och 

producerar nya produkter. (Marsh & Bugusu, 2007) 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid återvinningshanteringsprocessen är att man samlar in, 

sorterar, förädlar, tillverkar och sedan säljer det återvunna materialet. Det är dock inte alltid 

ekonomiskt försvarbart att återvinna om det inte finns en andrahandsmarknad. (Marsh & 

Bugusu, 2007) Det fjärde steget i hierarkin, energiutvinning, innebär att ta till vara på de 

material som varken går att återvinna eller återanvända. Utvinningen omvandlar materialet 

till energi så som värme och el. Fördelen är att energiutvinningen kan bespara på andra 

framställningar av energi men processen kan dock innebära utsläpp samt kemiska 

avfallsrester. Det sista alternativet är deponering och enligt Dijkgraaf & Vollebergh (2004) är 

detta steg det minst fördelaktiga, vilket förklaras med att avfallet tar mycket yta, kan bidra 

till föroreningar i mark, luft och vatten (Dijkgraaf & Vollebergh, 2004; 

Naturskyddsföreningen, u.å.a). 

En annan strategi för avfallshantering är 4R där syftet är, lika som avfallstrappan, att 

återvinna material för att producera nya förpackningar. Inom ‘4R’ omfattar även återvinning 

av organiska material som plast, energiutvinning där materialet, vid kontrollerad 

förbränning, återvinns som bränsle. Dock så har detta en högre miljöpåverkan än 

materialåtervinning då det inte minskar användandet av nytt råmaterial. Grunden för 4R 

strategin är att minska påverkan på miljön för varje steg. Stegen består av ‘reduce, reuse, 

recycle och recover’ (minska, återanvända, återvinna och återhämtning), där deponi är den 

minst önskvärda avfallshantering. (Hopewell, Dvorak & Kosior, 2009) 

 

3.3 Cirkulär ekonomi 

Den traditionella linjära ekonomin grundas på ett ’take-make-consume-throw away’-

beteende och bygger på resurser som är lättillgängliga. Något som blir allt mer svårt att 

tillgodose, då mänskligheten konsumerar mer än vad jordens ekosystem är kapabel till att 

tillföra och därmed minskar jordens naturresurser. Trots en minskad användning av resurser 

förändrar det inte det slutliga beteendet. Den cirkulära ekonomin fokuserar istället på att 

genom användning av förnybar energi och förbättrad design, minimera och eliminera 

användningen av giftiga kemikalier och avfall och på så sätt bryta avfallsmönstret. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013) 

Den cirkulära ekonomin är menad att fungera som ett kretslopp och grundas på bland annat 

återvinning, återanvändning, reparation och renovering. Genom att bibehålla materialet som 

tidigare skulle gå som avfall, så länge som möjligt, i en sluten slinga kan materialet därmed 

omvandlas till värdefulla resurser flera gånger om, för att minska avfall till minsta möjliga. 

(Ellen MacArthur Foundation, 2013; European Parliamentary Research Service Blog, 2016; 

Naturvårdsverket, 2017b) 
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En cirkulär ekonomi kan bidra till en ökad konkurrenskraft och förbättrad leveranssäkerhet, 

då flertal företag har upplevt ökade och mer osäkra priser på råvarumarknaden, 

leverantörsstörningar och ökad konkurrens på vissa marknader inom linjär ekonomi (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013; European Parliamentary Research Service Blog, 2016). Den 

cirkulära ekonomin ifrågasätts huruvida den förhåller sig till företagens produktion då den 

bidrar med aktiviteter och därmed ökad produktion, vilket motsäger de fördelar som en 

cirkulär ekonomi ska bidra till (Zink & Geyer, 2017). 

För att så mycket som möjligt minska resursanvändningen delas material och produkter upp 

i två kategorier utefter hur dom bryts ner. Den ena kategorin kan inte brytas ner av levande 

organismer och består av tekniska material medan den andra kategorin, som kan brytas ner 

av levande organismer, omfattar material som är biologiska. (European Parliamentary 

Research Service Blog, 2016) Ett material som omfattas av antingen biologisk eller teknisk 

materialcykel är därmed komposterbart eller återanvändningsbart och ses därmed inte som 

avfall (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

 

Figur 4: Cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

 

Genom att skifta fokus från en linjär ekonomi mot en cirkulär ekonomi innebär detta en 

ökad mängd återvinningsmaterial, där material som är mer lämpat för återvinning kommer 

blandas med material som är mindre återvinningsbart. En ökad mängd återvunnet material 

innebär även att det bör finnas en andrahandsmarknad där detta kan hanteras. Dock finns 
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det aspekter som bör tas hänsyn till, då fler komplexa material ska komma att återvinnas 

kräver dessa mer komplexa tekniker och återvinningssystem. Där den ökade mängd variation 

bidrar till försämrade egenskaper i traditionella material, så kallad nedcykling. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013) 

 

3.4 Livscykelanalys 

Life cycle assessment är den engelska översättningen för begreppet livscykelanalys, LCA. 

Som har varierat under åren exempelvis Life cycle analysis och CTG cradle-to-grave innan 

livscykelanalys blev standardiserad enligt ISO 14040. Standardiseringen används för att mäta 

och redovisa miljöprestanda för att jämföra olika produkter och verksamheter med 

varandra. 

Livscykelanalys är en metod som används för att få fram en helhetsbild över hur olika delar 

påverkar varandra ur miljöhänsyn i en tillverkningsprocess. (Rydh, Lindahl & Tingström, 

2002; Brohammer, 1998) Analysen uppmärksammar direkt- eller potentiell miljöpåverkan 

som orsakas av en planerad eller befintlig produkt, exempelvis en förpackning, från 

råmaterial till återvinning eller avfall (Arvanitoyannis, Kotsanopoulos & Veikou, 2014; 

Molina-Besch & Pålsson, 2016; Suwanmanee, Varabuntoonvit, Chaiwutthinan, Tajan, 

Mungcharoen, & Leejarkpai, 2013). Dessutom gör verktyget det möjligt att utvärdera och 

jämföra samtliga steg under livscykeln för förpackningars påverkan av resursanvändning, 

utsläpp av giftiga ämnen och energiåtgång (Arvanitoyannis, Kotsanopoulos & Veikou, 2014). 

För att analysen ska kunna genomföras krävs tillgång till kvantitativdata eller nyckeltal. Dessa 

nyckeltal kan exempelvis vara vatten eller energianvändning per producerad enhet. 

Däremot kan kvantitativa data skapa en viss komplexitet då den insamlade datan inte kan ge 

ett exakt resultat utan en uppskattning vilket ger utrymme för en fri tolkning. Insamling av 

externdata kan dessutom bli komplicerat då data kan saknas, vara konfidentiellt eller att 

ägaren av data inte är insatt i livscykelanalysarbetet. (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002; 

Brohammer, 1998) 

Livscykelanalysen omfattar en stor mängd detaljinformation vilket tar tid att studera samt 

att utredningen bör göras av en person med kunskap om hur livscykelanalysen ska bedömas, 

dessa orsakar att livscykelanalysen är både tids- och resurskrävande samt att genomförandet 

inte läcker ut känslig information om verksamheten (Arvanitoyannis, Kotsanopoulos, & 

Veikou, 2014; Rydh, Lindahl & Tingström, 2002; Brohammer, 1998). För att öka 

trovärdigheten och undvika felaktigheter bör livscykelanalysen granskas av en fristående 

bedömare (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). Trots att data inom livscykelanalysen 

fortsätter att utvecklas för ett effektivt genomförande är data inte effektiv i verksamheten 

om kunskap att applicera den inte finns (Fava, & Flanigan, 2013). 

Resultatet från analysen kan ge kunskap om den aktuella produkten och produktionen samt 

användas som beslutsunderlag för att förbättra miljöaspekter i de olika stadierna under en 
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livscykel. För att nå det resultat som önskas bör det bestämmas innan genomförandet om 

resultatet av analysen ska användas internt inom företaget eller externt i kommunikation 

med kunder och omgivning. Vid intern användning kan livscykelanalys tillämpas och 

anpassas till verksamheten medan standarden bör följas för en extern användning för att 

styrka trovärdigheten. Analysen är ett omfattande och flexibelt verktyg vilket innebär att alla 

material och energiflöden kan inkluderas inom specificerade systemgränser, där 

systemgränser sätter den yttre gränsen för vad som ingår. Systemgränser minskar 

komplexiteten genom att markera vilka processer som anses vara mest relevant till 

genomförandet av analysen. (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002; Brohammer, 1998) 

Livscykelns struktur är indelad i fyra faser: målbeskrivning och omfattning, 

inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. I den första fasen, 

målbeskrivning och omfattning, definieras varför analysen ska genomföras och vad syftet är 

med resultatet. Företag bör göra en utvärdering om eventuella konsekvenser på det 

förväntade resultatet innan analysen påbörjas, detta för att se hur stor omfattning av 

analysen förväntas bli, samt se över om det finns andra metoder som lämpar sig bättre för 

frågeställningen. Nästa fas, inventeringsanalys, är den fas som är mest omfattande då 

kartläggning av en viss situation ska genomföras. Det innebär insamling av beräkningar på en 

bestämd produkt eller process vilket kan medföra stora datamängder. Därefter utförs en 

miljöpåverkansbedömning, då resultatet sammanställs från inventeringsanalysen och en 

bedömning görs för att identifiera den potentiella miljöpåverkan som kan uppstå. 

Sammanställningen av all data innebär en viss komplexitet då det gäller att göra bedömning 

om vilken inventeringsdata som är av prioritet ur miljösynpunkt. Resultatet kan uppfattas 

svår att tolka och därför finns det tre olika tillvägagångssätt för att göra tolkningen lättare. 

Klassificering, vilket innebär att den insamlade datan sorteras och kategoriseras inom olika 

miljöeffektkategorier, exempelvis övergödning av mark och vatten, växthuseffekt eller 

försurning. Karakterisering, innebär att se hur inventeringsdata relaterar till en viss 

klassificering av miljöpåverkan. Viktning, innebär att inventeringsresultatets data för en viss 

kategori av miljöpåverkan summeras till en siffra. I den sista fasen i livscykelanalysen, 

tolkning av resultat, utvärderas och analyseras resultatet från analysen. Genom att 

utvärdera resultatet ska det leda till en slutsats och resultat som svarar på måldefinitionen. 

Resultatet kan bland annat vara rekommendationer som exempelvis ändringar i drift, 

materialbyte eller förändringar i produktionsmetod. (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002; 

Brohammer, 1998) 

Enligt Molina-Besch et al. (2016), bör materialanvändningen optimeras för att minska 

förpackningens direkta miljöpåverkan över hela försörjningskedjan. Genom att optimera 

materialanvändning och på så sätt minska tjocklek och/eller mängd förpackningsmaterial 

bidrar detta till minskad energianvändning av transporter och produktion. (Molina-Besch & 

Pålsson, 2016) 

Humbert et al. (2009), visar på skillnader som en plastförpackning och en glasförpackning 

har under en livscykel. Här påvisas att plastförpackningen, under produktion, hopsättning, 
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förvaring, distribution och i förpackningens slutfas, har en mindre miljöpåverkan än 

glasförpackningen. 

Externa faktorer så som ekonomiska, tekniska, funktionella och miljömässiga utmaningar 

olika aktörer i en försörjningskedja står inför vid utformning av en hållbar 

förpackningsdesign, se figur 5. Det första steget är att se över och identifiera ekonomiska, 

tekniska och funktionella utmaningar som förpackningen står inför under dess livscykel. 

Målet är att förpackningen används på ett ekonomiskt och effektivt sätt, exempelvis om 

befintlig maskinpark går att använda vid tillverkning, förpackningen ska förvaras effektivt 

under transport och lagring samt om förpackningsmaterialet går att återanvända eller 

återvinna. Vid val av förpackningsmaterial är det med fördel att se över om materialet har 

andrahandsmarknad vilket kan påverka den tekniska utmaningen vid återvinningsprocessen. 

För att minimera förpackningens miljöpåverkan är ett sätt att materialminimera samt minska 

energianvändningen vid framställning. För att identifiera förpackningens miljöutmaningar, 

exempelvis materialanvändning och utsläpp, är det lättast att göra det genom en 

livscykelanalys. (Grönman et al. 2013) 

Figur 5: Miljö, ekonomiska, tekniska och funktionella utmaningar. 

Miljö, ekonomiska, tekniska och funktionella utmaningar längs med förpackningens livscykel 

(Modifierat efter Grönman et al. 2013). 
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Att utvinna och producera förpackningsmaterial har visat sig ha det enskilt största bidraget 

till de flesta miljökonsekvenser i förpackningens livscykel, vilket bidrar till ett behov att 

minimera förpackningsvolym samt materialets tjocklek. Detta för att minska negativa 

miljöpåverkningar, minimera materialåtgång och bidra till ökad vikt- och volymeffektivitet. 

(Molina-Besch & Pålsson, 2016) Trots att tillverkning och förbrukning av förpackningar 

kräver mycket vatten och energi bidrar konsumtionen, genom förbrukning och 

avfallshantering, till den större delen av det miljöavtryck som en förpackning medför under 

sin livscykel (Arvanitoyannis, Kotsanopoulos & Veikou, 2014). Molina et al. (2016) menar att 

livscykelanalysen bör göras på både produkten och förpackningen i en analys då en 

slutprodukt ofta har behov av en förpackning från att den lämnar produktion till att 

konsumenten använder produkten. Detta på grund av att produktens miljöpåverkan också 

påverkas av förpackningsdesignen. 

Enligt Fava et al. (2013), bör företag ha en vision och mål som är tydligt kopplat till företaget 

för att kunna tillämpa livscykelanalys vid utformning av en mer hållbar förpackningsdesign. 

Detta för att genomföra beslut utifrån data angående påståenden, mätvärden och materiella 

val. Företag bör börja med att se vad som är av prioritet och vilket fokus, så som hållbarhet, 

som ska eftersträvas. Besluten bör fattas grundat på vad som är viktigt för företagets 

kunder, produkter och beslutsfattare som exempelvis icke-förnybara resursskydd eller 

vattenförbrukning. Genom att lägga fokus på fel delar finns det risk att bortse från de 

miljöeffekter som en produkt bidrar till. Exempelvis genom att fokusera på en miljöpåverkan 

så som vattenförbrukning, för en produkt som använder lite vatten, kan resultatet för 

produktens miljöpåverkan vara missvisande för kunden. Därefter bör företag följa deras 

affärsstrategi för att besluta om var förbättringsinsatserna ska sättas in (Fava & Flanigan, 

2013). 

Figur 6: Användning av LCA i en förpackningsutveckling 

Modellen är en modifikation som visar tre frågor som Fava (2013) uppmärksammar att 

företag bör ställa vid användning av LCA i en förpackningsutveckling. 

1. Genom att fokusera på ett 
steg i livscyklen eller en 

påverkan, vilka oavsikliga 
effekter kan uppstå?

2. Vilket bidrag har 
förpackningen till produktens 

miljöpåverkan?

3. Vad är det optimala 
materialet och design utifrån 
den önskvärda funktionen?
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Enligt Fava et al. (2013), bör företag se till hela systemet för en förpackning och inte endast 

huruvida förpackningen är återvinningsbar eller materialval när de utvecklar sin strategi. 

Därmed bör företag ställa tre frågor, se figur 6, där den första frågan syftar till att undvika att 

förskjuta en belastning som kan bidra till ökad miljöpåverkan genom oavsiktliga effekter som 

kan uppstå. Andra frågan riktar sig främst till tillverkare av slutprodukter som bör se till 

förpackningens hela livscykel för slutproduktens totala miljöavtryck. Den tredje frågan 

ifrågasätter exempelvis huruvida en hållbar förpackning som består av en 

engångsförpackning bör prioriteras före en mer miljövänlig design eller material, som bidrar 

till mindre miljöpåverkan men har större sannolikhet att bli defekt och därmed deponeras. 

Därmed bör material och design undersökas för att vara optimala för en viss funktion. (Fava 

& Flanigan, 2013) 

 

3.5 Hållbara förpackningar 

För att uppnå en mer hållbar förpackning innebär det att minimera resursanvändning såsom 

mängd av material samt energi- och vattenmängd för att reducera miljöpåverkan. Den ska 

också minska risker, så som tungmetaller samt återvinning, återanvändning, deponi och 

avfallshantering. (Holdway, Walker & Hilton, 2002; Molina-Besch & Pålsson, 2016) 

Grunden i en hållbar förpackning handlar om att ta hänsyn och tillämpa ekonomiska, sociala 

och miljömässiga faktorer och är en prioritet för många produktproducerande företag 

(Nordin & Selke, 2010). Ekonomiska aspekten omfattar bland annat direkta och indirekta 

kostnader så som kostnader för transport, lager eller minskad lönsamhet på grund av 

missnöjda konsumenter. Socialt ansvarstagande handlar bland annat om att tillhandahålla 

återvinningsstationer, ärlig information och en säker produkt till konsumenter medan 

miljömässiga aspekter kan mätas i kostnader för att upprätthålla ett retursystem, då det är 

svårt att mäta kostnader för miljöpåverkan. (García-Arca, Prado-Prado & Gonzalez-Portela 

Garrido, 2014) 

Att införliva ett hållbarhetstänk genom förpackningar är bland annat ett sätt att visualisera 

sin vision till kunder. Där företag lägger mer tid och resurser på teknisk utveckling och sociala 

överväganden med målet att tillfredsställa dagens behov utan att försämra 

förutsättningarna för framtida generationer, genom exempelvis förutsättningar som kan 

bidra till klimatförändringar. Dock har det tidigare visat sig att producenter har relativt liten 

kunskap angående konsumenters uppfattning om vad en hållbar förpackning innebär, vilket 

anses vara ett problem då produkters energiåtgång är som högst vid konsumenternas 

konsumtion. För att kunna uppnå en hållbar förpackning gäller det att se till livscykeln för att 

bilda en helhetssyn och därefter kunna genomföra förbättringar på hela förpackningskedjan. 

(Nordin & Selke, 2010) 

Att utveckla en förpackning kräver en hel del underliggande arbete, så som att ta fram 

lämplig design och material, samt att man även ser över kostnader för energiförbrukning 

(Marsh & Bugusu, 2007). Dock är det inte lika lätt i praktiken att tillämpa förbättringar, då 
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kedjan involverar många aktörer såsom producenter, distributörer, grossister samt 

återförsäljare. Alla aktörer har olika krav och förväntningar på förpackningens design. 

Dessutom kan utvecklingen av en hållbar förpackning hamna i obalans med 

konsumtionstrender, konsumtionsbeteende, utveckling i distribution och 

marknadssegmentering. För att möta dessa utmaningar använder sig företag av olika 

principer och modeller för att balansera miljöförbättringar med ekonomisk lönsamhet. 

(Nordin & Selke, 2010) 

Enligt Molina-Besch et al. (2016), är ett arbete mot en mindre miljöpåverkan, förknippat 

med förpackningar, ofta begränsat, då det endast genomförs om lösningen inte påverkar 

eller sker på bekostnad av en annan del i verksamheten. Detta medför att även om det finns 

möjligheter för att minska miljöpåverkan väsentligt så genomförs inte förbättringarna. 

Ytterligare hinder i arbetet med miljöfördelar är att det inte alltid fungerar i enlighet med 

företagets önskade lönsamhet. En produkt som medför svinn kan vara ekonomiskt 

acceptabel för företaget men kan även bidra med negativa följder för miljön som inte är lika 

accepterat för samhället. En orsak till denna problematik kan bero på att beslutfattare som 

genomför livscykelanalysen av en produkt är mer fokuserad och kunnig inom 

ekonomiområdet, vilket kan göra att miljöaspekten blir förbisedd. Även om miljöarbetet 

genomförs sker det på grund av ekonomiska fördelar och inte på grund av miljömässiga. Ett 

exempel på detta är en produkt som är sedd att ha ett lågt värde, det kan då vara accepterat 

med svinn från företagets sida men ur ett samhällsperspektiv är det inte miljömässigt 

accepterat. (Molina-Besch & Pålsson, 2016) 

 

3.6 Marknadsföringsstrategier 

Förpackningar fungerar som ansiktet utåt bland allmänheten och är i många avseenden ett 

konkurrensverktyg för företag, genom exempelvis en viss färg och utseende kan detta 

förmedla budskap till konsumenter. Eftersom förpackningen är bland det första som 

konsumenter upplever, lägger företag ner tid och resurser för att förpackningens design ska 

locka till inköp då de flesta köpbeslut görs i butik. (Marsh & Bugusu, 2007; Rundh, 2013) 

Butiker kan dessutom placera varor i en viss ordning, i en viss höjd och olika produkter i 

närheten till varandra, som i sin tur bidrar till merförsäljning (Dominic, 2000). Genom att 

differentiera sin produkt med en unik förpackningsdesign på marknaden så har detta lett till 

att förpackningen har gått från att vara en ‘tyst säljare’ till att bli en ‘varumärkesbyggare’. 

Med ‘tysta säljaren’ menas att förpackningen lockar konsumenter till att genomföra inköp 

genom förpackningsdesignen, medan ‘varumärkesbyggare’ utgör en mer väldesignad 

förpackning som ökar försäljning och bygger varumärket. Större företag lägger vikt och 

resurser på marknadsföring, förpackning och visuella problem för att nå konkurrensfördelar 

genom förpackning. (Rundh, 2013) 

För att locka konsumenternas uppmärksamhet till en viss produkt är det vanligt att använda 

sig av estetiska funktioner på förpackningarna. Estetiska funktioner avser ett visst material, 
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storlek, form, grafik, text eller färg och förmedlar varumärket samt bidrar i många fall till 

inköp. Det är inte mycket som krävs alla gånger för att vinna konkurrensfördelar, utan 

genom små justeringar på förpackningens design kan en minskad försäljning återupplivas. En 

justering kan bestå av att kunna återförsluta förpackningen, ställa ketchupflaskan upp och 

ner eller sätta en annan färg på förpackning. En del företag arbetar inte bara med att ta fram 

en unik förpackningsdesign utan tar också fram förpackningar som möter konsumentens 

funktionella behov, exempelvis med en take away förpackning. Förpackningar har även 

möjligheten att ge information om produkten, hur den ska användas, vad den innehåller 

eller vad själva priset på produkten är. (Rundh, 2013) Studier har påvisat att när en 

förpackning har en viss funktionalitet prioriteras detta före miljöegenskaper (Rokka & 

Uusitalo, 2008). 

 

3.7 Konsumentbeteende 

Trots att det visat sig finnas en viss oro angående miljöfrågor från konsumenter är 

miljöhänsyn en sekundär faktor vid val av förpackning. Resultat av två studier av Young 

respektive Raymond har visat att 40 procent respektive 45 procent av konsumenterna 

föredrar funktionalitet och skydd framför hållbara funktioner, medan två tredjedelar av 

konsumenterna försöker hitta miljövänliga produkter. (Grönman et al. 2013) Dessutom visar 

McKinseys globala konsumentundersökning att 53 procent av konsumenterna var ovilliga att 

ändra beteende beträffande inköpsbeslut trots en oro angående miljöfrågor (Nordin & Selke, 

2010). Konsumenter uppmuntrar företag till att agera mer etiskt, exempelvis att inte utnyttja 

barnarbete. Det behöver inte innebära att konsumenter stödjer de etiska agerandet. Det har 

visat sig att negativ information påverkar konsumenter mer än positiv information. Detta 

bidrar till att konsumenter kan undvika att köpa produkter från ett oetiskt företag, däremot 

innebär det också att konsumenter inte nödvändigtvis köper produkter från ett företag som 

är mer etiskt ansvarstagande. (Carrigan & Attalla, 2001) 

Konsumenter känner till att de har ett ansvar och skyldigheter angående hållbara 

förpackningar men uttrycker att producenter i första hand är ansvariga utan att lägga på 

någon extra kostnad (Nordin & Selke, 2010). Enligt Nordin et al. (2010) förknippar ofta 

konsumenter en hållbar förpackning med att förpackningen är återvinningsbar men 

ifrågasätter konsumenters kunskaper angående vilka material som är mer eller mindre 

återvinningsbara. 

Enligt Grönman et al. (2013), är de mest uppskattade förpackningsfunktionerna enligt 

konsumenter förpackningsdatum och bästföredatum, skydda produkt, förhindrande av 

läckage samt innehållsförteckning. Det har även visat sig att vid både inköp och före inköp är 

förpackningens utformning den viktigaste faktorn för att påverka köpbeslut medan 

information är den viktigaste faktorn efter inköp. (Grönman et al. 2013) 

Nordin et al. (2010), menar på att först när konsumenters behov är tillgodosett kan en 

miljöhänsyn komma att tas och att osäkerhet mellan konsumenternas beteende och 
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attityder kan bero på bristande kunskap och missuppfattningar angående miljöpåverkan från 

olika förpackningsmaterial. 

Förpackningen har dessutom en påverkande roll till att matavfall ökar på grund av 

inköpsprocessen i livsmedelsbutiken, förpackningen kan då ge olika budskap som leder till 

att konsumenten köper mer än vad som behövs, exempelvis erbjudanden om 

flerproduktsrabatt (Williams, Wikström, Otterbring, Löfgren & Gustafsson, 2012). Så länge 

konsumenterna erbjuds lämplig storlek på förpackning för deras behov, är det upp till 

konsumenten att förhindra matsvinn (Grönman et al. 2013). 

De hushåll som lever på en begränsad budget köper som oftast större förpackningar som i 

de flesta fall är billigare. Dock resulterar detta i att dessa hushåll kan få kasta överskott som 

inte konsumerats. (Porpino, Parente & Wansink, 2015) Studier har visat att cirka 11 procent 

av inhandlade livsmedelsprodukter aldrig förbrukas eller ens öppnas. Konsumenternas 

beteende handlar om att man inhandlar livsmedel i förebyggande syfte och lagrar mat inför 

speciella tillfällen. Problemet som uppstår beror på dålig planering och att dessa tillfällen 

aldrig uppkommer eller att man glömmer bort produkterna och dessa hinner passera bäst 

före datum (Porpino, Parente & Wansink, 2015; Williams, H., Wikström, Otterbring, Löfgren 

& Gustafsson, 2012). 

Enligt Wiliams et al. (2012), har konsumenter låg kunskap om hur man bör förvara sina 

livsmedel och menar på att förpackningar bör vara utformade på sådant sätt som 

underlättar för konsumenten. Genom att ge rätt information om hur konsumenten bör lagra 

livsmedlet, tolka bäst före datum och att förpackningarna går att återförsluta för att förlänga 

livslängden. Många gånger är konsumenter känsliga mot livsmedelshygien och äter därför 

inte upp resterna. (Williams, Wikström, Otterbring, Löfgren & Gustafsson, 2012) 
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4. Förpackningsmaterial 

I detta kapitel beskrivs olika plastsorter och plasters egenskaper. Dessutom redovisas olika 

alternativ till den traditionella plasten såsom förnybara plaster samt andra traditionella 

förpackningsmaterial. Kapitlet avslutas med att redogöra för plastens avfallshantering och 

återvinning. 

 

4.1 Plast 

Under de senaste 60 åren har tillverkningen av plast ökat markant (Hopewell, Dvorak & 

Kosior, 2009). Från att tillverkningen var runt 1 miljon ton per år till att vara omkring 250 - 

335 miljoner ton per år, där Sveriges plastförpackningar stod för 212 500 ton samt 26 000 

ton PET-flaskor år 2016 (Naturskyddsföreningen, 2014; Xanthos & Walker, 2017; 

Naturvårdsverket, 2017a; Plastics Europe, 2017). 

Figur 7: Plastens tillverkning 2004 - 2014 

Diagrammet visar plastens tillverkning mellan åren 2004 till 2014, i miljoner ton (Plastics 

Europe, 2015). 

 

Två av orsakerna till tillväxten beror bland annat på ökad globalisering och konsumtion 

(Ingrao, Tricase, Cholewa-Wójcik, Kawecka, Rana & Siracusa, 2015). Plast är ett material som 

har en mängd fördelar. Materialet är billigt, har god formbarhet samt låg vikt men utgör en 

desto större volymandel. (Hopewell, Dvorak & Kosior, 2009; Thompson, Moore, Vom Saal, & 
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Swan, 2009) Däremot blir livslängden längre när plasten hamnar i deponier där syrehalten är 

väldigt låg samt att avfallet inte får något solljus. Solljus påverkar hur snabbt plast bryts ner. 

Ljuset gör att plasten hårdnar och blir mer spröd vilket gör att materialet lättare kan fördelas 

till mindre delar. Detta är ett vanligt fenomen bland havsmiljön där man ofta pratar om 

mikroplast. (Naturskyddsföreningen, 2014) 

Plastmaterial finns i en mängd olika typer med olika egenskaper och uppbyggnad (Dominic, 

2000). Det finns cirka 700 olika sorters plaster som är uppdelade i 18 polymerfamiljer. Det 

går att producera plast av i stort sett allt som baseras på kol men huvudråvaran för ny plast 

är olja. I förpackningar används ofta plasterna polypropen, polyeten och polystyren. 

(Förpacknings- & tidningsinsamlingen, u.å.b; Förpacknings- & tidningsinsamlingen, u.å.c) 

Plast förekommer i stor utsträckning exempelvis i medicin, elektronik, målarfärg, bilar och 

textil men är framförallt ett förpackningsmaterial (Naturskyddsföreningen, 2014; Hopewell, 

Dvorak & Kosior, 2009). 

Den 31 maj 2017 införde regeringen en ny förordning som innebär att den svenska handeln 

har ansvar att informera konsumenter angående fördelar med att minska förbrukningen av 

plastbärkassar och den miljöpåverkan dessa medför (Regeringskansliet, 2017). 

 

4.1.1 Plastsorter 

Termoplast är ett plastmaterial som är vanligt förekommande som livsmedelsförpackningar, 

framförallt som burkar, plastfilmer och flaskor. Materialet har sina fördelar i att det är lätt 

att forma samt att termoplast är återvinningsbart. (Marsh & Bugusu, 2007) 

Termoplast är ett sådant material som kan återvinnas flera gånger om, då det är 

nedsmältbart utan att den kemiska strukturen bryts ned (Ullman, 2003; Leijon, 2014; 

Hopewell, Dvorak & Kosior, 2009; Livsmedelsverket, 2011). 

Plastförpackningar kan vara tillverkade av en mängd olika typer av polymerer, det finns 

några som är mer vanliga än andra i livsmedelsförpackningar såsom polypropen (PP), 

polyetylentereftalat (PET), polyeten (PE), polystyren (PS) och polylaktid (PLA) (Kassouf, 

Maalouly, Rutledge, Chebib & Ducruet, 2014; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b). 

➢ Polyeten (PE): Polyeten används till stor utsträckning för livsmedelsförpackningar, då 

materialet har goda barriäregenskaper mot vätska och flexibilitet. Polyeten kan delas 

upp i två grupper, högdensitetspolyeten (HDPE) och lågdensitetspolyeten (LDPE). 

HDPE förekommer som hårdplast och har ett brett användningsområde så som 

förvaringskärl till livsmedel. LDPE är av mjukplast och förekommer som påsar, 

plastfilmer till livsmedel eller som vätskebarriär i vätskekartonger. Däremot har 

polyeten sämre barriäregenskaper mot gas och syre. Materialet är ofarligt, men det 

finns en viss risk att materialet släpper ifrån sig plastkemikalier när plasten är i 

kontakt med livsmedel och bör framförallt inte vara i kontakt med varma livsmedel. 
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(Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 

 

➢ Polypropen (PP): Polypropen har liknande egenskaper som polyeten, god 

vätskebarriär men sämre barriär mot gaser. Däremot klarar PP av en högre 

temperatur vilket gör det fördelaktigt att använda som förpackning vid 

värmebehandling, exempelvis i mikrovågsugn. Enligt Naturvårdsverket (u.å.b), så 

avråder de att använda polypropen vid kontakt av livsmedel då det även här finns en 

risk att plasten släpper ifrån sig kemikalier, främst vid varma livsmedel. 

(Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 

 

➢ Polystyren (PS): Polystyren används i lägre utsträckning som livsmedelsförpackning 

då materialet har högre risk att släppa ifrån sig ämnen när plasten är i kontakt med 

livsmedel. PS har relativt låg fukttäthet och används i stor utsträckning som 

engångsprodukter bland annat som yoghurtförpackningar, muggar, burkar till sallad 

eller i tråg för kött. (Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 

 

➢ Polyetentereftalat (PET): PET är ett fördelaktigt material då plasten har hög vätske- 

och gasbarriär. PET används som material för flaskor till flytande livsmedel eller som 

förpackningsmaterial till livsmedel som ska tillagas genom uppvärmning i 

förpackningen, exempelvis genom att tillsätta kokande vatten eller värma i 

mikrovågsugn. (Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 

 

➢ Polyvinylklorid (PVC): PVC används i ytterst liten skala till livsmedel då detta har visat 

sig släppa ut cancerframkallande ämnen. Materialet förekommer i viss utsträckning 

för flaskor till flytande livsmedel eller som plastfilm till grönsaker, kött och frukt. 

(Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 

 

➢ Etylenvinylalkohol (EvOH): EvOH har god barriäregenskap för gas. Det har dock 

påvisats att EvOH får sämre egenskaper när materialet är i kontakt med stor mängd 

fukt. Materialet förekommer bland annat i flerskiktsförpackningar, som består av en 

kombination av olika skikt med andra plastmaterial då dessa fungerar som laminat 

och har en högre fuktbarriär, så som PE eller PP. (Mokwena & Tang, 2012; 

Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Naturskyddsföreningen, u.å.b) 
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4.1.2 Biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster 

I ett försök att ersätta den fossilbaserade plasten och minska miljöpåverkan från 

nedskräpning av plast, är den biobaserade plasten och biologiskt nedbrytbar plast ett 

alternativ (Suwanmanee, Varabuntoonvit, Chaiwutthinan, Tajan, Mungcharoen & Leejarkpai, 

2013). 

 

➢ Biobaserad plast: Den biobaserade plasten tillverkas på förnyelsebarråvara så som 

sockerrör, biomassa, majsstärkelse eller jordbruksavfall. Genom att tillverka plast på 

förnybar råvara samt att energin som används till tillverkningen likaså är av 

förnyelsebar energi bidrar detta till att det inte blir något nettoutsläpp av koldioxid. 

(Naturskyddsföreningen, 2017) Biobaserat material har visat sig vara både 

eftertraktat och effektivt vid tillverkning av engångsartiklar, disponibla samt 

kortlivade artiklar. Genom flertal livscykelanalyser visar dessa även resultat på lägre 

utsläpp av växthusgaser, energibehov och försurning än de motsvarande, 

traditionella materialen. (Suwanmanee, Varabuntoonvit, Chaiwutthinan, Tajan, 

Mungcharoen & Leejarkpai, 2013) 

 

➢ Biologiskt nedbrytbar: Enligt Naturskyddsföreningen, (2017) finns det bioplast som 

är biologiskt nedbrytbart vilket innebär att plasten är tillverkad på mikroorganismer 

som gör att det kan brytas ner till vatten, biomassa, koldioxid eller mineralsalter. 

Genom att tillverka engångsförpackningar på bionedbrytbar plast kan det ge fördelar 

efter slutanvändning. Hantering av avfallet blir lättare då förpackningen inte behöver 

separeras eller sorteras från det organiska avfallet. (Hopewell, Dvorak, & Kosior, 

2009) Det har dock påvisats att biologiskt nedbrytbar plast kan bli icke biologiskt 

nedbrytbar, då den biologiskt nedbrytbara plasten saknar vissa egenskaper behövs 

plasten blandas med annan polymer för att erhålla rätt egenskap. Resultatet av 

blandningen blir att det biologiskt nedbrytbara materialet kommer brytas ner i miljön 

medan de icke biologiskt nedbrytbara materialen kommer fragmenteras till mindre 

partiklar, vilket leder till föroreningar. (Naturskyddsföreningen, 2017; Iwata, 2015) 

Det finns en viss osäkerhet kring hur lång tid nedbrytningstiden för det biologiskt 

nedbrytbara materialet är. Enligt författaren Iwata (2015) beror nedbrytningstiden på 

materialets utformning, bland annat tjocklek. 

 

➢ Polylaktid (PLA): Materialet framställs på mjölksyra eller majsstärkelse. Plasten är av 

bionedbrytbar karaktär och kan därmed komposteras. Däremot är volymandelen av 

PLA plasten för låg att det ska bli lönsamt att materialåtervinna. Användningen av 

plasten är främst till engångs plastglas, påsar, plastfilm och matförpackningar. 

(Naturskyddsföreningen, u.å.b; Naturskyddsföreningen, u.å.c) Enligt 
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Naturvårdsverket (u.å.b) finns det en viss risk när PLA är i kontakt med livsmedel och 

råder därför till att inte använda materialet till varma livsmedel  

 

➢ Grön PE: Plastsorten grön PE skiljer sig inte avsevärt till vanlig polyeten, däremot är 

plasten tillverkad på förnybar råvara, majs eller etanol. Materialet har samma 

egenskaper och ser likadant ut som polyeten. Grön PE sorteras på samma sätt som 

polyeten då grön PE inte är komposterbar. (Naturskyddsföreningen, u.å.b; 

Naturskyddsföreningen, u.å.c) 

 

4.2 Material och materialåtervinning 

För att skapa en mer fördelaktig position på marknaden har branscher valt att se till 

materialåtervinning vid val av förpackningsmaterial för att på så sätt förmedla en mer 

återvinningsbar förpackning. Glas- och metallindustrin har bland annat definierat konceptet 

‘permanenta material’, som innebär material vars egenskaper inte förändras under 

användning men som kan återgå till ursprungligt skick genom nedsmältning. Dessa material 

består av ett eller en blandning av grundämnen som bidrar till att göra återvinning eller 

återanvändning möjlig utan att förändra materialets egenskaper. Dessutom ska det uppfylla 

krav för hantering där vissa material uppfyller de egenskaper som ses som ett permanent 

material men som bidrar med skador på ekosystemet och människor. Permanent material 

som förekommer i livsmedelsförpackningar är bland annat glas och metall. Dessa två 

material är uppskattade då de smälter vid höga temperaturer som tar död på 

mikroorganismer och organiska föroreningar som innebär kemiska ämnen som inte är 

organiskt nedbrytbara. (Marsh & Bugusu, 2007; Grosso, Niero & Rigamonti, 2017; 

Naturvårdsverket, 2017c) Plast har dock inte samma förmåga vid återvinning. Värmen vid 

nedsmältning av plast kan ta död på mikroorganismer men inte alla organiska föroreningar 

(Marsh & Bugusu, 2007). 

Användning av ett återvunnet permanent material bör även bidra med ökat värde på 

exempelvis en ekonomisk-, miljö- eller social nivå i jämförelse med råmaterial, för att vara 

ett hållbart alternativ. Material så som glas och aluminium uppnår kriterierna för ett 

permanent material medan plast och papper inte gör det, då dessa material inte uppnår 

kriterier för upprepade återvinningsmöjligheter. Dock så finns det vissa begränsningar även 

för ett permanent material. För att anpassa materialet till ett specifikt syfte kan materialet 

sammansmältas med olika blandningar för att garantera vissa egenskaper som materialet 

ska bidra med. Dessutom kan materialet komma att utsättas för föroreningar innan det når 

återvinningen. Olika blandningar av material samt föroreningar kan därmed minska 

materialåtervinningen och marknadsvärdet på det återvunna materialet. Begränsningar som 

är kopplade till de olika materialen blir dock värre när material så som plast, papper och 

aluminium kombineras. (Grosso, Niero & Rigamonti, 2017) 
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4.2.1 Traditionella förpackningsmaterial 

➢ Wellpapp/kartong: Papp är ett förnybart och biologiskt nedbrytbart material vilket 

gör materialet passande för både återvinning och energiutvinning, dock innebär en 

kartong med plastskikt en mer komplex återvinning då tekniken är begränsad.  

Oavsett hur materialet deponeras, bortsett från okontrollerad deponi, tillför papp en 

begränsad miljöpåverkan (Grosso, Niero & Rigamonti, 2017). Vid tillverkning av papp 

är utsläppen relativt låga. Pappen har en stötdämpande funktion, är enkel att 

produktanpassa och kan därmed tillverkas i olika former och storlekar, som dessutom 

ger fördelar vid transport då förpackningarna enkelt kan placeras och staplas på 

varandra i transportmedlet. Dock kan inte papp innehålla vätska om förpackningen 

inte är i kombination av ett plastlaminat (Plastmaterial, u.å.; Farusa emballage, u.å.). 

 

➢ Plast: Plast framställs oftast på olja eller naturgas men kan även framställas på 

förnyelsebara råvaror (Naturskyddsföreningen, u.å.b; Naturskyddsföreningen, u.å.c). 

Plastförpackningar har fördelaktiga egenskaper som bland annat inkluderar att 

materialet har en låg vikt, barriäregenskaper mot fukt, formbart samt att det är 

relativt billigt. Plasten har hög energiutvinning vid förbränning men ger samtidigt ut 

höga koldioxidutsläpp (Livsmedelsverket, 2011). Plast visar, med undantag från 

sorterade polymer, dock tydliga begränsningar när det kommer till återvinning och 

en tydlig koppling till att främja nedskräpning (Grosso, Niero & Rigamonti, 2017). 

 

➢ Metall: Metallförpackningar så som burkar och flaskor kan tillverkas av aluminium 

eller stål. Materialet har en tät barriäregenskap mot luft och fukt, vilket förlänger ett 

livsmedels kvalité och livslängd. Metall är ett lätt material och kan dessutom 

återvinnas flera gånger om utan att förlora sina egenskaper. Däremot krävs det 

mycket energi vid framtagning av metall men också vid själva återvinningsprocessen, 

samt att processerna orsakar stora utsläpp. (Livsmedelsverket, 2011) Vid återvinning 

av stål och aluminium sparar man 75 procent respektive 95 procent än vid 

framtagning av ny råvara så som järnmalm och aluminium (Sveriges avfallsportal, 

2017). Dessutom kan aluminium tillsättas med olika blandningar som kan påverka 

återvinningen och kvalitén på det återvunna materialet (Grosso, Niero & Rigamonti, 

2017). 

 

➢ Glas: Glas framställs på sand, kalk och soda men kan även tillverkas av returnerat 

glas. Materialet är formbart samt att det har hög barriäregenskap mot vätskor och 

luft. Glas kan återvinnas flera gånger utan att försämrad kvalité. Dock krävs det stora 

mängder vatten och energi vid framtagning av glas samt att det är tungt och ömtåligt 

att transportera (Livsmedelsverket, 2011). Glas påverkas dessutom vid förbränning av 

metaller som påverkar färgen på glas och organiska ämnen så som rester av lim, fett, 
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papper och olja som oxiderar glaset och får glaset att reduceras under smältning 

(Grosso, Niero & Rigamonti, 2017).  

 

4.3 Plastavfall och återvinningsprocesser 

År 2016 var glas-, pappers- och metallförpackningar, exklusive pantburkar, material som 

återvanns i hög grad, med respektive 93, 82 och 79 procent av den tillförda mängden 

material på marknaden. Materialåtervinning av plastförpackningar var dock betydligt 

mindre, cirka 42 - 47 procent, med återvinningsmål på 30 procent. PET-flaskor uppnådde 

inte återvinningsmålet på 90 procent då återvinningen resulterade i 83 procent. 

(Naturvårdsverket, 2017a; Förpacknings- & tidningsinsamlingen, u.å.d) 

 

Tabell 2: Statistik över återvunnet material, år 2016 (Naturvårdsverket, 2017a; Statistiska 

centralbyrån, 2017). 

Förpackningsslag Tillförd 

mängd (ton) 

Material- 

återvinning 

(ton) 

Material- 

återvinning 

(%) 

Material- 

återvinningsmål 

(%) 

Glas 217 800 202 100 93 70 

Papper, papp, kartong & 

wellpapp 

554 100 453 500 82 65 

Metall 

(exkl. pantburkar) 

39 900 31 500 79 70 

Plastförpackningar 

(exkl. PET-flaskor) 

212 500 99 700 47 30 

PET-flaskor 26 000 21 300 82 90 

Pantburkar 19 200 16 600 87 90 

 

Enligt Hopewell et al. (2009), är användningstiden för plastförpackningar relativt kort, där 

hela 50 procent anses vara bortskaffad efter en enda användning och cirka 60 procent av alla 

plastförpackningar går direkt till deponi (Statistiska centralbyrån, 2016). Deponeras plasten 

fel, kan materialet få en längre livslängd som kan generera problem längre fram (Thompson, 

Moore, Vom Saal & Swan, 2009). Exempelvis förorenas vatten vid nederbörd då vattnet tar 
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sig igenom deponier som frigör kemiska ämnen från olika material vilket bildar lakvatten, 

som sedan sprids ut i miljön (Naturskyddsföreningen, 2014; Naturvårdsverket, 2008). 

Enligt Ullman (2003), Leijon (2014), Hopewell et al. (2009), finns det olika antal steg för 

återanvändning och återvinningsmetoder av plastavfall, stegen är mekanisk återvinning, 

råvaruåtervinning och energiutvinning. Mekanisk återvinning klassas som det primära 

alternativet, fungerar som ett slutet system och arbetar mot att vara så resurseffektivt som 

möjligt. Plast som förekommer, exempelvis produktionsspill, tas till vara och återvinns 

genom att mala ner materialet för att sedan skapa nya produkter. (Ullman, 2003; Leijon, 

2014; Hopewell, Dvorak, & Kosior, 2009) 

Mekanisk återvinning av plastavfall som kommer från hushåll, kräver merarbete då avfallet 

måste samlas in, sorteras, tvättas och torkas. Detta är en kostsam metod samt att kvalitén 

på den återvunna blandplasten är låg. Retur av enklare produkter är att föredra, såsom PET-

flaskor som är enkla att rengöra och återanvända. (Leijon, 2014; Ullman, 2003) 

Med råvaruåtervinning är det möjligt ta vara på plastens råvaror genom att återvinna alla 

typer av plast, även om plasten är förorenad eller håller på att brytas ner. Genom att bryta 

ner plasten till ursprungliga råvaror kan dessa användas på nytt vid exempelvis framställning 

av ny plast. Nackdelen med metoden är att det är en relativt dyr process, därav används 

råvaruåtervinning i låg utsträckning. Förutom mekanisk återvinning och råvaruåtervinning 

har plast även andra egenskaper. Plast tillverkas på olja och därmed är energiinnehållet högt 

och materialet är effektivt att producera elektricitet och värme med. Resultatet av 

energiutvinning blir att man sparar på naturresurser som går till bränsle såsom gas, kol och 

olja (Ullman, 2003; Leijon, 2014; SOU 2005:23; Livsmedelsverket, 2017a). 

Dock menar Hopewell et al. (2009), att plastförpackningar som används som råmaterial inom 

industriell tillverkning anses vara mer ren då den inte är i kombination med flera material 

och kan därför återvinnas i större utsträckning, till skillnad mot plastförpackningar som 

omsluter en färdigställd produkt. Dessa plastförpackningar har oftast en kombination av 

flera polymerer och material såsom lim, metaller, papper, bläck och pigment som ökar 

svårigheten av separering och nedsmältning av förpackningen. 

 

4.4 Sammanfattning av teori 

Förpackning och förpackningsmaterial 

Samtliga aktörer i en försörjningskedja påverkas och påverkar mer eller mindre hur en 

förpackning är konstruerad. Det gemensamma syftet med förpackningen att den primärt ska 

skydda produkten från omgivningen men också omgivningen från produkten. Vid design och 

tillverkning av en förpackning står förpackningen inför olika krav från samtliga aktörer så 

som olika funktioner eller möjligheter till enklare hantering, men även ekonomiska och 

miljömässiga utmaningar så som minimera resurser, anpassningsförmåga, avfallshantering 

och energiförbrukning. Beroende på vilket livsmedel förpackningen ska skydda kan 
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materialvalet variera. Materialvalet kan stå inför ekonomiska utmaningar som material- och 

bearbetningskostnader vilket kan påverka slutproduktens försäljningspris då förpackningen 

kan utgöra runt 20 procent av priset. Dessutom kan materialvalet vara begränsat på grund 

av tillgängligheten av råmaterial eller vikt- och volymeffektivitet då dessa faktorer kan bidra 

till ökade kostnader för material. Förpackningsmaterial och förpackningar kan även bidra till 

miljöutmaningar så som energiförbrukning och hantering av förpackningsavfall genom hela 

försörjningskedjan. Material såsom metall och glas kräver mycket energi- och 

vattenförbrukning samt att de släpper ut höga koldioxidutsläpp från att materialet tillverkas 

till att det når användning, har en hög återvinningsgrad samt kan återvinnas om och om igen 

utan att tappa materialegenskaper. Plast har istället mindre koldioxidutsläpp men har 

däremot en låg återvinningsgrad och materialegenskaperna försämras för varje gång 

materialet återvinns. 

Plast är ett material som har ökat successivt de senaste åren. Materialet används i stor 

utsträckning som förpackningsmaterial, då materialet har fördelar i att det är lätt, billigt, 

formbart och har goda barriäregenskaper. Dock har livsmedelsverket varnat att flertal 

plastsorter som är i kontakt med livsmedel släpper ifrån sig kemiska ämnen när 

förpackningen värms upp i exempelvis mikrovågsugn. 

Förpackningen är i flera avseenden ett konkurrensverktyg för företag då förpackningen är 

ansiktet utåt. Utformning av förpackningsdesign styrs till stor del av konsumenters krav och 

behov av vissa funktioner såsom att förpackningen ska vara återförslutningsbar och 

informativ, det bidrar till att funktioner prioriteras före materialets miljöegenskaper av både 

konsumenter och företag. Däremot kan konsumenternas inköp påverkas av hur företag 

väljer att agera vid etiska frågor som kan bidra till minskad lönsamhet. Om företaget möter 

negativ publicitet så som användning av barnarbete kan konsumenter uppmana företag till 

att agera mer etiskt. Dock så innebär det inte att konsumenter kommer att stödja de företag 

som agerar mer etiskt ansvarstagande. Dessutom används förpackningen som ett sätt för 

företag att visualisera och nå ut sin vision till kunder och konsumenter gällande sitt 

hållbarhetstänk samt tillfredsställa konsumentens behov.  

 

Avfallshantering och producentansvar 

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor omfattas 

av producentansvar, vilket innebär att de har ansvar att se till att förpackningar som de säljer 

ska samlas in och återvinnas men även att förhindra förpackningsavfall genom 

avfallsminimering. Producenter som omfattas av producentansvaret har därför valt att gå 

ihop för att upprätta ett insamlings- och återvinningssystem. För att ingå i systemet betalar 

producenter därför en avgift som är baserad på den totala vikt av de förpackningar som dom 

sätter på marknaden. Producentansvaret grundar sig i att bidra till att förpackningarna inte 

ska utgöra någon form av risk eller förorening för exempelvis naturen om inte 

avfallshanteringen tas omhand korrekt. Det är dock konsumenten som har ansvar att se till 
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att förpackningen rengörs, sorteras och lämnas in till insamlings- och återvinningsstationer. 

Förpackningar kan därför vara märkta för att informera att förpackningen är lämplig att 

använda för livsmedelsprodukter och hur förpackningen ska återvinnas. Genom märkning 

bestående av en triangel med en siffra i ger denna information till konsumenten hur 

förpackningen ska sorteras. 

Producentansvaret uppkom för att stödja de fem stegen inom avfallstrappan vilket är 

avfallsminimering, återanvändning, återvinning, energiutvinning och sist deponi, som är en 

lagstiftad åtgärd i Sveriges miljöbalklag för att ta hand om den ökade mängd 

förpackningsavfall för att uppnå bästa möjliga avfallshantering. Avfallsminimering är ett av 

de primära stegen att beakta och kan bland annat uppnås genom att använda sig av mindre 

förpackningsmaterial. Därefter är det av vikt att vid framtagning av ny förpackningsdesign se 

till att förpackningen går att återanvända eller återvinna. Dock har material olika bra 

återvinnings egenskaper, där exempelvis metall kan återvinnas flera gånger utan minskade 

materialegenskaper medan plastens egenskaper blir sämre för varje gång det återvinns. Vid 

energiutvinning, som är det näst sista steget i avfallstrappan, har plast däremot en hög 

energiutvinning vid förbränning, dock så bidrar förbränningen av plast till höga 

koldioxidutsläpp. Om plasten dessutom inte tas omhand utan hamnar i deponi, som är 

avfallstrappans sista steg, kan plast bilda lakvatten i deponin. Plasten har dessutom relativt 

lång nedbrytningstid och bryts istället ner till små mikroplaster som i sin tur sprids vidare i 

vindar och vattendrag. 

 

Hållbar förpackning och livscykelanalys 

Ett sätt för att minska miljöpåverkan som en förpackning bidrar till är att se förpackningens 

och produktens gemensamma miljöpåverkan under deras livscykel. En livscykelanalys kan 

även se var under livscykeln som miljöpåverkan uppstår. Genom att samla in och återvinna 

förpackningar kan producenter bidra till samt använda sig av en cirkulär ekonomi där 

förpackningen, genom återvinning, förs in i kedjan igen och på så sätt kan materialet 

användas igen. En version på avfallstrappan är 4R som skiljer sig från avfallstrappan genom 

att återvinning även omfattar energiutvinning som bidrar till en högre miljöpåverkan då 

användning av nytt råmaterial inte minskas. 

En utmaning vid arbete mot mindre miljöpåverkan av förpackning är att arbetet inte 

genomförs om förändringarna påverkar eller sker på bekostnad av andra delar i 

verksamheten. Om miljöfördelarna inte sker i enlighet med exempelvis företagets önskade 

lönsamhet kan miljöarbetet bli åsidosatt. Orsaken till detta kan bero på vem som bedömer 

livscykelanalysen, exempelvis om bedömaren har ett större ekonomiintresse kan detta bidra 

till att miljöaspekter förbises. 

För att förpackningen ska ses som hållbar krävs det att företaget ser till förpackningens hela 

livscykel. Genom att tillämpa exempelvis en livscykelanalys på förpackningen, gärna i 

samband med produkten, kan man identifiera vilken miljöpåverkan en förpackning bidrar till 
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från råmaterial till avfall eller återvinning. Analysen kan bland annat se till mängd utsläpp, 

energiåtgång eller påverkan av resursanvändning. Dock är livscykelanalys ett tid- och 

resurskrävande verktyg vilket kräver en stor mängd data samt att analysen bör genomföras 

av en fristående person med kunskap om analysen. 

  



44 
 

5. Empiri 

Empiri avsnittet består av intervjuer från fem olika aktörer, producenter av plastmaterial, 

producenter av livsmedelsförpackningar, producenter av livsmedel och förpackningar, 

livsmedelsbutiker, konsumenter och återvinningsföretag, i en tänkt försörjningskedja samt en 

enkätundersökning för att sedan kunna göra en analys för att besvara rapportens 

problemfrågor. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och en sammanställning på 

rapportens fokusområden. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

Scanfill 

Scanfill är ett dotterbolag till Polykemi AB som grundades år 2008 i Sverige och tillverkar 

förpackningsmaterial för livsmedelsförpackningar (Alla bolag, 2018). Företagets affärsidé 

bygger på att tillverka förpackningsmaterial som är av hållbar kvalitet vilket innebär en lägre 

miljöpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser, minskad vattenförbrukning, 

energibesparing samt att materialet är fullt återvinningsbart. Granulatet som de tillverkar 

plast på samt deras folie består av 50 procent mineraler och för att tillföra styrka till 

materialet så tillförs fossilbaserad polypropen, polyeten eller en mix av båda materialen för 

resterande 50 procent. År 2016 hade Scanfill en omsättning runt 20–30 miljoner kronor med 

20–25 stycken anställda (Alla bolag, 2018) 

 

Emballator Tectubes 

Emballator Tectubes tillverkar tuber till bland annat livsmedels-, kosmetika- och 

läkemedelsförpackningar som består av plast eller aluminium och etablerades år 1917 i 

Sverige (Alla bolag, 2018; Emballator Tectubes, u.å.a). Förutom den traditionella 

fossilbaserade plasten har Tectubes även grön PE plast som består av sockerrör och därmed 

av 100 procent förnybara råvaror (Emballator Tectubes, u.å.b). Tectubes är ensamma i 

Norden om att tillverka tuber och står för cirka 88 procent av tubtillverkningen på den 

svenska marknaden. År 2016 var omsättning runt 300 - 320 miljoner kronor och med 203 

stycken anställda (Alla bolag, 2018). 

 

Arla Foods 

Arla Foods är ett internationellt livsmedelstillverkande företag inom mejeribranschen där 

vätskekartongen hör till Arlas vanligaste förpackning och består av kartong med plastskikt på 

in- och utsidan (Arla Foods, 2017). År 2016 var omsättningen för Arla Foods runt 15–16 

miljarder kronor med 3151 stycken anställda (Alla bolag, 2018). Arla är bondeägt och finns 

etablerat i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Nederländerna och 

Luxemburg. 
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Orkla Foods Sverige 

Orkla Foods Sverige är en leverantör och producent inom dagligvaruhandel och har 23 olika 

livsmedelsvarumärken (Orkla Foods Sverige, 2018). Under dessa varumärken finns olika 

livsmedelsprodukter som i handeln är uppdelade i 35 kategorier och omfattar både 

koloniala, torra, produkter som kan stå i rumstemperatur samt kylda och frysta produkter så 

som pizza, färdigrätter, sylt och müsli. Orkla använder sig av en variation av förpackningar 

och förpackningsmaterial till sina produkter så som konservburkar, tuber, flexibel- och 

hårdplast, kartong och wellpapp. Av alla produkter Orkla har i handeln tillverkas 95 procent 

av dessa vid någon av deras nio fabriker runt om i Sverige. Koncernen hade år 2016 en 

omsättning runt 5 - 5,5 miljarder kronor med 1 500 stycken anställda (Alla bolag, 2018). 

 

Axfood 

Axfood verkar inom dagligvaruhandeln. Med olika butikskedjor inom Axfoodfamiljen 

(Axfood, u.å.a). Inom dessa butikskedjor och online handel säljer de även sina egna 

varumärken. Exempel på varor är bröd, kylda färdigrätter, mejeriprodukter och 

rengöringsprodukter. Axfood har ingen egen produktion utan använder sig av leverantörer 

för förpackningar till deras livsmedel. (Axfood, u.å.c; Axfood, u.å.b). Förpackningarna 

omfattas av olika förpackningsmaterial exempelvis plast, papp och glas och även en viss del 

metall. För Axfood innebär detta att dom lättare kan styra över produkternas kvalitet, 

hållbarhet, pris och val av förpackningsmaterial (Axfood, u.å.d). Axfood är näst störst på den 

svenska marknaden med en marknadsandel om cirka 20 procent. År 2016 hade Axfood en 

omsättning på 43 - 45 miljarder kronor och 9 211 stycken anställda (Alla bolag, 2018). 

 

ICA Maxi Stormarknad, Partille 

ICA Maxi Stormarknad, är en del av ICA Gruppen (ICA Gruppen, u.å.a). Där ICA Sverige har 

marknadsandelar på cirka 36 procent inom dagligvaruhandeln i Sverige och består av cirka 

1300 dagligvarubutiker. Butikerna drivs av fria ICA- handlare, vilket innebär att dom själva 

äger och driver sina butiker. Det är dock ICA Sverige som äger rätt till butiksläget samt stora 

delar såsom logistik, inköp, marknadskommunikation och utveckling av butiksnät (ICA 

Gruppen, u.å.b; ICA Gruppen, u.å.c). ICA har egna varumärken (ICA Gruppen, u.å.d). 

Livsmedelsprodukter inom dessa varumärken omfattar torra och frysta produkter, drycker, 

färdigrätter, kött och mejeriprodukter (ICA Gruppen, u.å.e). År 2017 hade ICA Maxi 

Stormarknad Partille en omsättning på 390 - 400 miljoner kronor och 83 anställda (Alla 

bolag, 2018). 

 

Coop Forum och Coop Extra, Skövde 

Coop är en dagligvaruhandel som ägs av 3,4 miljoner medlemmar uppdelat i 31 

konsumentföreningar som i sin tur äger Kooperativa Förbundet, KF. Tillsammans har de 100 
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största kooperativa företagen 13 miljoner medlemmar, en omsättning på cirka 400 miljarder 

med 80 000 anställda. Konsument kooperativet bildar tillsammans ett företag under den 

juridiska termen ekonomisk förening (Coop Sverige AB, u.å.a). Det finns ungefär 665 Coop 

butiker runt om i Sverige (Coop Sverige AB, u.å.b). 

Coop har egna varumärken som omfattar produkter som kött och fågel, flingor och 

ekologiska och miljömärkta varor men även tvättmedel och blöjor (Coop Sverige AB, u.å.c; 

Coop Sverige AB, u.å.d). 

Enligt Coop Extra är skillnaden mellan dom och Coop Forum att Coop Forum är en 

stormarknad i jämförelse. Coop Forum har ett bredare sortiment med specialvaror så som 

kläder och möbler. Enligt Coop Extra så innebär deras koncept att det ska vara smidigt och 

enkelt att handla (Coop Sverige AB, u.å.b). 

 

Gram 

Gram är den första matbutiken i Sverige som är förpackningsfri (Gram, u.å.a). Deras fokus 

ligger på en så kallad “zero-waste” som innebär att ingenting ska gå till spillo, konceptet 

förmedlas bland annat genom att butiken inte använder sig av livsmedelsförpackningar samt 

att kunden köper livsmedel på lösvikt. Konsumenten kan därmed bestämma själv vilken 

mängd som ska inhandlas samt att det inte skapar någon deponi av förpackningar efter att 

konsumenten förbrukat produkten (Gram, u.å.b). Istället tar konsumenten med någon typ av 

förpackning, såsom burk, påse eller låda till butiken som vägs på en våg. När kunden fyllt sina 

förpackningar, vägs varor och förpackning tillsammans, vågen räknar sedan av 

förpackningsvikten och konsumenten betalar för livsmedlet (Gram, u.å.b). År 2017 var 

omsättningen för Gram runt 260–300 tusen kronor med två anställda och har under 2018 

flyttat till större lokaler (Gram, u.å.a; Alla bolag, 2018). 

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI 

År 1994 valde regeringen att införa lagstadgat producentansvar och producenterna gick 

därför ihop och skapade förpackning och tidningsinsamlingen, FTI. Förpacknings- och 

tidningsinsamlingens uppgift är att samla in och återvinna förpackningar och tidningar 

baserat på regeringens förordningar om producentansvar. Som innebär att producenter är 

miljöansvariga för deras förpackningar även efter konsumentens slutanvändning. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ägs av fem materialbolag Returkartong, Plastkretsen, 

Pressretur, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. I både materialbolagens och 

FTI:s styrelser finns det representanter från handeln, branschorganisationer och 

förpacknings- och tidningsindustrin (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.e; 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.f). 

Företag som tillverkar en förpackning, fyller en förpackning, säljer varor, importerar varor 

och återvinner tidningar och förpackningar finansierar större delen av insamlingssystemet 
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med förpackningsavgifter. Avgiften baseras på vikt, varierar beroende på materialslag samt 

varierar för hushålls- och verksamhetsförpackningar beroende på hur dessa olika kriterier 

påverkar återvinningssystemet ekonomiskt (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.h). 

Däremot tillåter verksamheten ingen ekonomisk utdelning till ägarna och ska drivas utan 

vinstintresse (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.e; Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, u.å.g). FTI har cirka 6000 insamlingspunkter och återvinningsstationer 

runt om i Sverige och har fastighetsnära insamlingslösningar för cirka 30 procent av Sveriges 

hushåll. Genom att konsumenter lämnar förpackningar till återvinning på dessa stationer 

eller insamlingsplatser kan FTI utföra sin uppgift och återvinna materialet för att kunna bli 

nya produkter (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, u.å.e) (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, u.å.g). 

 

5.2 Producent av plastmaterial 

5.2.1 Förpackning och producentansvar 

Scanfill inkluderas inte i producentansvaret då de producerar endast material och inte 

förpackningar. Det är i sin tur deras kunder som står för ansvaret, vilket är kunder som 

tillverkar förpackningen. Trots att återvinning och insamling fungerar anser respondenterna 

att producentansvaret bör bli hårdare. Dock går de inte djupare in i detaljer vad ansvaret för 

producenter skulle innebära vid ett utökat ansvar eller vilka aktörer som detta skulle beröra. 

För att minimera materialanvändningen anser inte Scanfill att de kan påverka då det är deras 

kunder som tar beslut och står för ansvaret för förpackningar och menar på att kunder 

specificerar önskvärda mått på materialet, medan Scanfill får rätta sig efter vad kunder 

begär. Däremot så anser dom att de kan rekommendera tjocklek och bredd på materialet på 

grund av dess styvhet. 

Scanfill rekommenderar dessutom sina kunder att ha en helhetsbild vilket innebär att 

kunden bör känna till förpackningens miljöpåverkan under hela livscykeln, såsom 

koldioxidutsläpp och mängden energi som används för att framställa materialet. 

 

5.2.2 Material och materialegenskaper 

Respondenterna nämner att ett krav från deras kunder som tillverkar 

livsmedelsförpackningar kan bland annat bestå av att materialet ska förmedla en känsla av 

att de tar ett större miljöansvar. Kraven från kunder består även av att materialet ska vara 

livsmedelsgodkänt och fri från ftalater som förr användes i polypropen då polypropen ingår 

med ungefär 50 procent i vissa av Scanfills material. 

Scanfill kan däremot inte alltid uppfylla kundkrav såsom att förpackningen ska vara 

transparent eller tåla vissa temperaturer. De påpekar att deras material består av 50 procent 
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mineraler och därmed inte är transparent samt att bio-polyeten, som Scanfill producerar, 

inte tål temperaturer som kan uppstå i en mikrovågsugn. 

Scanfill ställer krav på leverantörer att de ska uppfylla egenskaper angående material, 

exempelvis att materialet är så ren och vit som möjligt så det inte blir några problem med 

infärgning, då brister i materialegenskaper skulle påverka Scanfills tillverkning. 

Större del av råmaterialet köps in från Brasilien och även en viss del återvunnen plast så som 

returplast från Tyskland, på grund av att företaget upplever att det är av en bättre kvalitet. 

På frågan om hur de ser på användandet av sockerrörspolyeten utifrån ett etiskt perspektiv 

som är kopplat till att använda livsmedelsråvaror vid tillverkning av plast, svarar 

respondenterna att de ser till leverantörernas miljörapporter som är kopplade till åkermark 

och produktion för områden där sockerrör till polyeten odlas. Därmed anser Scanfill att de 

undersökt sockerrörsförbrukningen för polyeten och menar på att användningen är såpass 

liten att det inte påverkar övriga åkermarker som används för att producera livsmedel. 

Dessutom har marken där sockerrör odlas så pass dåligt näringsinnehåll och tillgänglighet, 

att den inte skulle brukas till annat livsmedel. Enligt respondenterna anser de att orsaken att 

välja bort sockerrör som materialråvara och tillverka plast av livsmedel inte är tillräckligt 

välgrundat. Scanfill nämner att råvaran de använder finns i oändliga mängder vilket 

respondenten förklarar att det bildas mer än vad som förbrukas. 

Scanfill är däremot inga förespråkare för bionedbrytbara material då de anser att det är 

sämre att använda i en förpackning och sämre återvinningsbarheten av materialet, utan ser 

hellre att man använder ett material som går att återvinna. Det förekommer inte på vilka 

grunder Scanfill baserar detta och de nämner inte om de har försökt använda sig av 

materialet tidigare. Scanfill ser även att ett bionedbrytbart material kan bidra till negativa 

effekter, då de ser att slutanvändare så som konsumenter kan komma att slänga fler 

förpackningar i naturen i tron att materialet kommer att brytas ner. 

Scanfill har inte några miljö eller sociala samarbeten, dock anser de att de flesta av deras 

kunder kommer till dom på grund av miljöhänsyn i och med polymerer reduceringen men 

även att det ligger ekonomiaspekter bakom. 

Under intervjun framkommer det dock inte huruvida dessa två aspekter prioriteras, då 

materialet fortfarande består av 50 procent fossilbara råvaror. 

 

5.2.3 Miljöarbete och återvinning 

Plastmaterialet som Scanfill tillverkar består av baspolymererna polypropen eller polyeten 

vilket är material som kan slängas i behållaren angivet för plast. 

Företaget köper från Tyskland in ungefär 20 000 ton återvunnen plast om året som de 

använder i retur och menar på att FTI:s mängd returplast på 14 000 ton per år inte är 

tillräcklig för verksamhetens produktion. Dessutom menar Scanfill att returplasten i Sverige 

inte håller tillräckligt hög kvalité för att fungera i deras tillverkning. 
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Scanfill är anslutna till ett EU-projekt och innovationsprogram, där projektet handlar om den 

begränsade tekniken som finns i sorteringen av avfallet. Där bland annat svarta 

förpackningar har svårt att bli identifierade vilket leder till att dessa förpackningar inte 

sorteras, utan eldas upp. De menar på att en svårighet FTI står inför är att de inte kan 

identifiera alla material som kommer med strömmen. Respondenterna anser att det inte 

finns en direkt konsekvens för återvinningsföretag kopplat till att återvinningsgraden blir 

lägre på grund av bristande teknik, då materialet istället används till energiutvinning genom 

förbränning. Vad konsekvenserna som Scanfill nämner skulle bestå utav utvecklas inte, utan 

signalerar mer ett missnöje över Scanfills utvecklingsmöjligheter inom Sverige. Scanfill anser 

att om tekniken hade varit bättre skulle materialåtervinningen varit högre, färre 

förpackningar kan gå till deponi och energiförbrukning samt leda till att mer 

returplastmaterial skulle finnas tillgänglig för ny produktion på den svenska marknaden. 

Scanfill anser att användandet av en livscykelanalys har bidragit till ökad kunskap och 

trygghet angående materialets miljöpåverkan, då livscykelanalysen är utförd av en 

oberoende part samt att kunder efterfrågar analyserna och det bidrar till ett ökat förtroende 

mellan företaget och kunderna. Det framkommer inte under vilka förhållanden, vilken data 

som har mätts eller vilka kunskaper den oberoende parten har eller vilken miljöhänsyn 

Scanfills kunder ser till i livscykelanalyser. 

Enligt Scanfill är de miljö- och kvalitetscertifierade inom ISO 14001 och ISO 9001 genom 

Polykemi AB. Scanfill anser att det är ett sätt att kunna kvalitetssäkra sina produkter. 

Respondenterna framhåller att det är viktigt för Scanfill att ställa krav på sina leverantörer 

och att de sköter sociala och arbetsmiljömässiga ansvar, dock så framgår det inte vad dessa 

krav eller ansvar omfattar eller hur Scanfill säkerställer att detta är uppfyllt. 

 

5.3 Producent av livsmedelsförpackningar 

5.3.1 Förpackning och producentansvar 

Emballator Tectubes inkluderas inte av producentansvaret då de tillverkar förpackningar åt 

livsmedelsproducenter som säljer förpackningen på marknaden. Tectubes rekommenderar 

alternativ till sina kunder, såsom vilken färg, kapsyl eller material som ska användas och 

grundar rekommendationerna i att kunna tillverka förpackningen för att minska 

energianvändning och koldioxidutsläpp. De kan dock inte styra över detaljerna på 

förpackningen som kunden önskar. 

Tectubes har inga konsumentkontakter, vilket innebär att de inte direkt kan ta del av 

konsumentens önskemål angående förpackningar, utan de använder information som 

kommer ifrån deras kunder, som är produktägare. Allt som Tectubes tillverkar går på direkta 

kundorder. När en ny förpackningsdesign blir aktuell utformar Tectubes denna tillsammans 

med kunden där de hjälper till att ta fram en kravspecifikation om vad som är viktigt och vad 

som behövs vid framtagningen, detta för att ta fram en förpackningsdesign som är anpassad 

till en specifik produkt. 
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Att tillföra information på förpackningar upplever Tectubes vara en utmaning då 

förpackningen har en begränsad yta och det finns bestämmelser från myndigheter angående 

information på förpackningen. Tectubes upplever även en viss osäkerhet hos produktägarna 

angående märkning och symboler för hur förpackningen ska återvinnas, baserad på 

materialval. Där märkningen exempelvis består av att ett visst material är kopplat till en viss 

siffra. Tectubes ser däremot möjligheter till ökad plats för information när tuben är 

förpackad i en annan förpackning. Enligt Tectubes bör märkningen även bli mer lättförståelig 

samt föreslår att ett bildspråk skulle få kunder och konsumenter att ta till sig information 

oavsett språkkunskaper. 

 

5.3.2 Material och materialegenskaper 

Tectubes har inget samarbete med leverantörer som inte har en miljöprofil. När de däremot 

köper in material som de anser vara av miljövänlig karaktär, vilket innebär att leverantören 

profilerar sig med gröna produkter och materialet är tillverkat på förnyelsebar råvara, har de 

samarbete tillsammans med leverantör exempelvis angående materialet grön-PE. Dels för 

att utveckla materialets användning till flera produkter samt att de själva kan få en bra 

produkt till ett lägre pris, då det inköpta materialet påverkar deras slutprodukter. 

Tectubes tillverkar alla deras plasttuber av materialet polyeten och har gjort försök på att få 

fram material av grön PLA, då bland annat PLA fungerar bra att slänga i hushållsavfall. Tester 

genomfördes genom att fylla plastförpackningen med tandkräm men resultatet höll inte 

måttet, då tandkräm innehåller mycket vatten som PLA inte har tillräckligt hög barriär mot. 

Tectubes utforskade därför andra alternativ, bland annat att framställa material av grön PE 

som är ett material baserat på förnyelsebar råvara istället för fossila råvaror. Enligt 

respondenten har det gröna-PE materialet samma egenskaper som oljebaserad plast och 

sorteras på liknande sätt. Dock så framkommer det inte vilken kvalitet, returplast från grön-

PE har. Vid tillverkning av grön-PE så har materialet ett negativt koldioxidtal i processerna. 

Det innebär att materialet är i behov av koldioxid för att kunna tillverkas och respondenten 

menar att materialet på så sätt bidrar till att minska växthuseffekterna. 

Enligt Tectubes finns det fördelar och nackdelar med de material som de tillverkar tuber på, 

beroende på vilken produkt och vad produkten ska förmedla. Dessutom blir en estetiskt 

tilltalande förpackning allt viktigare för deras kunder, där plast är mer tryck och färg vänligt 

samt att plasttuber bibehåller formen, vilket kunder anser är estetiskt fördelaktigt. Något 

som aluminiumtuber förlorar då det har en förmåga att kollapsa vid användning. Däremot 

förkortar plasttuben livsmedlets livslängd då syrgasen går igenom plasten och in i produkten, 

vilket minskar livslängden. 

Tectubes förespråkar att använda aluminium istället för plast som förpackning till livsmedel, 

trots en hög energiåtgång och högre miljöpåverkan. De menar på att aluminium bidrar till en 

längre livslängd på produkten samt en lättare förvaring, då konsumenter inte behöver 

förvara produkter i kylen, så länge som förpackningen inte är bruten. Ytterligare en 
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anledning till att Tectubes rekommenderar aluminium, är att det är enkelt att återvinna 

genom nedsmältning, dess ursprungliga miljöpåverkan minskar desto fler gånger som 

materialet återvinns samt att materialets egenskaper inte minskar vid återvinning. 

Vid frågan angående hur Tectubes arbetar med att minska materialanvändning svarar 

respondenten att tjockleken på aluminium är godtagbar samt att den inte påverkar 

produkten. Dock så skulle en minskning av plastens tjocklek, som är på 0,4 - 0,5 millimeter, 

påverka produkten. Kemiska ämnen skulle därmed kunna gå igenom förpackningens barriär 

och på så sätt minska förpackningens skyddande funktion av produkten. 

Enligt Tectubes går förändringar i förpackningsbranschen trögt och det är en utmaning att 

byta ut en förpackning som har en stadig marknad och stark igenkänningsfaktor. De upplever 

att kunder är intresserade av grön-PE men när det väl kommer till att göra en förändring av 

produkt tar det stopp. Detta upplever Tectubes beror på att många kunder är nöjda med det 

dom har och vågar inte riskera att byta ut material eller form, då kunderna riskerar att 

konsumenten inte blir nöjd över resultatet. 

Enligt respondenten är priset en viktig aspekt vid materialval för kunder och större delen av 

kunderna väljer därför att behålla det traditionella materialet framför den gröna plasten. 

Tectubes upplever att detta är orsaken till att den gröna plasten säljs i låg skala då priserna 

är högre än på traditionellt plastmaterial. Där cirka 20 procent av Tectubes tillverkade 

plasttuber är tillverkade av grön-PE. Dock har priserna sjunkit på materialet vilket har lett till 

att plasten har börjat användas i större utsträckning. 

Tectubes är certifierade inom Normpack, som hjälper företag med utredningar kring 

logistikflöden. Där ingick de bland annat en utredning angående ämnet bisfenol A som finns i 

flera livsmedelsförpackningar såsom konservburkar, dryckesburkar, tuber samt i 

förpackningar för färdigrätter. Det visade på att feta livsmedel eller vid uppvärmning bidrog 

till att öka transmissionen av bisfenol A och ämnet migrerade in i produkten, vilket innebar 

att förpackningen släppte ifrån sig ämnet in i produkten. Enligt Tectubes fanns bisfenol A 

tidigare i ytterlack till plasttuber men då risken för migration in i produkten fanns, valde 

Tectubes att ta bort ämnet från lacken. 

 

5.3.3 Miljöarbete och återvinning 

Tectubes är anslutna till Plastkretsen som är en samordning mellan företag som är kopplade 

till plastförpackningar. Därigenom försöker företaget sprida information till kunder samt 

påverka återvinningen för att kunna anpassa förpackningen på lämpligt sätt för en smidig 

återvinning. Det framgår däremot inte hur informationen sprids till kunder samt om detta 

har haft någon effekt. 

Miljöaspekter prioriteras högt upp på dagordningen enligt respondenten då företagets 

kunder efterfrågar detta. Dock så använder de sig inte av verktyg så som livscykelanalys för 

att se förpackningens miljöpåverkan, på grund av att de inte äger slutprodukter och 
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Tectubes menar därmed att de inte kan påverka hur produkten används. Däremot använder 

de sig av certifieringar som verktyg för att förbättra egna processer. Tectubes anser att det 

krävs tid och resurser att blir certifierad och menar på att de inte skulle fokuserat på dessa 

områden om inte kunder skulle ställa krav på certifiering. Enligt respondenten är 

certifieringar dessutom ett sätt för företag att visa en miljöprofil men ser att detta inte 

behöver innebära att företag arbetar miljövänligt för det, då certifieringen endast efterfrågar 

att företag redovisar sina ageranden, inte hur eller vad miljöarbetet ska omfatta. 

 

5.4 Producent av livsmedel och livsmedelsförpackningar 

5.4.1 Förpackning och producentansvar 

Att skydda produkten och förlänga livslängden är två av de främsta anledningarna till att 

Arla, Orkla och Axfood använder sig av förpackningar för en produkt. Dessutom använder 

företagen, förpackningen för att kommunicera och skicka budskap till konsumenten. Där 

budskapet kan förmedla en specifik produktinformation samt koppla produkten till ett visst 

varumärke. För att marknadsföra olika produkter eller varumärken kan förpackningen 

dessutom bidra till att förmedla olika koncept så som en mer miljövänlig profil eller enkelhet 

utan extra funktioner. Samtliga respondenter menar på att då det finns olika koncept inom 

verksamheten så fungerar förpackningen som ett sätt att särskilja dessa. 

Möjligheterna till att påverka utformning av förpackning ser olika ut för de tre företagen då 

bland annat Axfood inte har en egen produktion av förpackningar. Företaget använder sig 

istället av en producent av livsmedelsförpackningar som ska möta de krav som Axfood frågar 

efter vid förpackningsdesign, som kan bestå av ett visst koncept i verksamheten. Exempelvis 

en förpackning som ska vara Svanenmärkt eller astma och allergimärkt. 

Arla använder sig av en värdepyramid för att skilja olika förpackningar åt så som 

bassortiment, premium- och ‘on-the-go’ förpackningar. Arla menar på att förpackningen ska 

återspegla produkten, vilken kategori den hör till och vilken position produkten har på 

marknaden och det bör därför inte vara samma förpackning till alla produkter. Där 

bassortimentet är de allra billigaste och enklaste produkterna för konsumenten. Premium är 

mer exklusiva varor och ‘on-the-go’ är produkter som konsumenten enklare kan konsumera 

utanför hemmet. 

Genom att ändra förpackningsdesign menar samtliga företag att de kan anpassa sig till fler 

användningsområden för en och samma produkt. Ett utvecklat användningsområde är 

exempelvis att Arlas traditionella keso erbjuds i en ‘on-the-go’ förpackning samt i 

bassortimentet. Produkten kan därmed konsumeras vid olika tillfällen, locka olika typer av 

konsumenter, hamna i olika prissegment, storlek och hanteras olika. 

Enligt Arla och Orkla bör förpackningen vara effektiv i flödet och för hantering i produktion 

samt bekväm för konsumenten. Där det till stor del är konsumenternas efterfrågan om en 

specifik förpackningsfunktion som styr utformning av förpackning. Respondenterna menar 
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att produkten annars riskerar att bli bortvald av konsumenten på grund av 

bekvämlighetsskäl. Dessutom bör förpackningen bidra med låga kostnader på 

slutproduktens totalkostnad, där speciellt respondenterna från Arla betonar att 

kostnadseffektiva förpackningar är av vikt då de inte har högmarginalprodukter. 

För att kommunicera med konsumenter använder Orkla och Arla sociala medier där 

konsumenter ställer frågor och tycker till angående företaget och dess produkter. Företagen 

anser att detta är ett effektivt sätt att lyssna in vad det är konsumenten efterfrågar. Axfood 

säger även att de har sett en ökad mängd krav, synpunkter och åsikter från kunder och 

konsumenter där kraven berör miljöanpassad förpackning, materialval kopplade till 

kemikalier, överemballage samt olika funktioner. Respondenterna anser att de uppfyller 

konsumentens behov av bekvämlighet, exempelvis genom att kunna ställa förpackningen 

uppochner, återförslutas eller en viss typ av design. Dock säger Arla att en avvägning sker 

mellan till vilken grad konsumenten värdesätter bekvämlighet i en förpackning och hur långt 

Arla kan gå tillmötes. 

Enligt företagen följer Orkla, Arla och Axfood de lagar och regler som krävs för 

producentansvaret. Där respondenterna menar på att företagen betalar de avgifter som 

producerande företag ska betala för ett återvinningssystem i kommunerna. Det framgår inte 

vidare vilka handlingar företagen tillför som inte är förenad med betalningen av avgiften, då 

även minimera avfall är en del av producentansvaret. Dessutom är även Arlas leverantörer, 

så som importörer och fyllare av livsmedel anslutna till FTI. 

Arla och Axfood vill se en utveckling av lagstiftningen så att den gäller fler aktörer än 

livsmedelsproducenter, bland annat kommuner, fastighetsägare och producenter. Ansvaret 

bör inkludera att möta behovet av återvinningsstationer och hushållsnära insamling där 

fastighetsägare behöver tydligare krav angående plats för källsortering och enklare få 

tillåtelse för att bygga återvinningsstationer. Enligt Axfoods respondent uttrycks det 

dessutom att näringslivet bör fortsätta arbetet med återvinningsbara förpackningar, 

förnyelsebart material samt öka antal förpackningar som fungerar i pantsystemet utan att 

invänta politiska beslut. 

Vid beslut om en ny förpackningsdesign kompromissar samtliga företag mellan pris, funktion 

och miljö för att hitta den mest optimala lösningen. Dock så utvecklas det inte vidare av 

respondenterna vad den mest optimala lösningen innebär eller syftar till men Orkla och 

Axfood menar på att i slutändan tas många beslut beroende på vad som är viktigast för det 

varumärke som produkten och förpackningen är kopplat till. Orkla strävar dessutom efter att 

förpackningen ska klara en viss vikt och volym, inte vara överemballerad samt tillgodose 

miljöhänsyn. 

 

5.4.2 Material och materialegenskaper 

Enligt samtliga respondenter är ett krav att en förpackning ska vara livsmedelssäker enligt 

lagstiftning, vilket innebär att förpackningen ska vara fri från skadliga ämnen, inte vara 
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överemballerad och säkerställa att det inte är en migration av ämnen där ämnen frisläpps 

från förpackningen till livsmedlet. Arla och Orkla nämner att de anpassar förpackningen 

utefter den produkt och miljö som förpackningen ska verka i, såsom uppvärmning och 

frysbarhet, då företagen ska tillgodose de lagar och regler som finns för vilka material som 

får vara i kontakt med livsmedel när de tillsätter en produkt på marknaden. 

Vid en ny design inkluderar företagen även avgifter som är kopplade till producentansvaret i 

kostnader för förpackningsdesign, där för- och nackdelar vägs vid val av material, då 

respondenterna menar på att denna avgift varierar mellan material beroende på 

återvinningsgraden. 

Axfood och Orkla använder sig av traditionella förpackningsmaterial så som metall, papper, 

glas och plast. Företagen har dock ingen uppfattning om vilket material som används mest. 

Arla använder sig av material så som wellpapp och platserna polypropen, polyeten samt 

polystyren i vissa bägare då detta material andas bättre än andra plastsorter. För 

mejeriprodukterna används en förpackning som består av kartong med ett plastskikt på in- 

och utsidan samt en plastkork baserad på sockerrör. Axfood försöker att fasa ut 

konservburkar men menar på att materialet är svårt att ersätta på grund av dess 

egenskaper. Dessutom anser respondenten att byta ut materialet till en förpackning av 

pappkartong istället kan medföra fler svåra beslut angående plastmaterial, då 

pappkartongen behöver ett plastskikt vid förvaring av livsmedel.  

Arla följer trender av materialval men påpekar att det inte får ske på bekostnad av 

produktens egenskaper eller innebära för stora kostnader. En förändring Arla har genomfört 

är att byta ut bägaren till crème fraiche, som tidigare bestod av polystyren, till kartong. I och 

med denna förändring har det resulterat i en halvering av koldioxidavtryck samt bidragit till 

bättre tryckkvalité, miljöprofil och profilering av förpackning. 

En jämförelse från Arla baserad på skivad och oskivad ost i olika förpackningar visar på att en 

förpackning för ett kilo oskivad ost utgör cirka 0,5 procent av den totala produktens 

växthusgaser. Dock påpekar Arla att trots en förpackning med högre materialåtgång men 

som bidrar till att konsumenten kan undvika att slänga en enda bit ost och minska spill från 

produkten, så som vid förbrukning av färdigskivad ost. Så har förpackningen minskat 

produktens och förpackningens totala utsläpp av koldioxid, genom att konsumenten kan 

använda produkten utan spill, trots att förpackningen har högre materialåtgång. 

Enligt Arla står produkten för cirka 80 procent av miljöpåverkan medan de resterande 20 

procenten är fördelade på förpackningen, mejeridriften samt transporten. Dessutom 

påpekar Arla att en “on-the-go” anpassad förpackning står för cirka 10–15 procent av 

slutproduktens klimatutsläpp då den bland annat kan bestå av sked och lock av plast, 

aluminium- och plastfolie samt en polypropenbägare, samt att förpackningen dessutom har 

relativt liten mängd produktinnehåll. 

Endast Axfood har klimatkompenserat för de koldioxidutsläpp som deras förpackningar 

bidrar till vid produktion och transport genom att bidra ekonomiskt till ett vattenprojekt. 
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Dessutom nämner respondenten att de har efterfrågat returplast samt biobaserad plast, 

dock utvecklas det inte huruvida Axfood arbetar med att försöka minska koldioxidutsläpp på 

förpackningar istället för klimatkompensering. För att skapa en miljöprofil har Orkla bland 

annat valt att använda sig av FSC-märkt kartong, som är en certifiering för miljö-, socialt- och 

ekonomiskt ansvar inom skogsbruk, samt förnyelsebara plastråvaror. Orkla menar på att de 

önskar använda sig av returplast för att skapa en efterfrågan och bilda ett kretslopp. 

Däremot så framgår det inte varför de inte använder sig av returplast eller hur de arbetar för 

att skapa möjligheter till sådant material. 

Axfood menar att valet för en mer miljövänlig förpackning är svårt då besluten bland annat 

kan bestå av att välja mellan att producera en pappkartong med bio-baserad plast som inte 

är 100 procent återvinningsbar, eller en plastförpackning baserad på fossil råvara som är 100 

procent återvinningsbar båda har för- och nackdelar. Vad Axfood grundar sina beslut i 

angående en mer miljövänlig förpackning eller återvinningsgrad framkommer inte av 

respondenten. 

Genom användning av bio-baserade plaster ser Orkla att detta kan bidra med högre 

kostnader men att de även bidrar till ett mervärde inom olika koncept. Dessutom påpekar 

Orkla att många miljöåtgärder som görs på förpackningar bidrar till mindre kostnader genom 

exempelvis reducering av material och att förpacka produkter mer effektivt. Axfood har en 

hel del fossilbaserad plast kvar och upplever att det till stor del handlar om en prisfråga där 

ekonomin dessvärre inte går ihop med sockerrörbaserad plast på alla artiklar. 

Orkla använder inga bio-nedbrytbara plaster och Axfood håller på att fasa ut denna typ av 

plast på grund av att det inte fungerar och bidrar till problem i återvinningssystemet. Orkla 

använder sig av den bio-baserade plasten som är gjord på sockerrör, då de anser att detta är 

ett av de bättre alternativen på marknaden då det går att materialåtervinna. 

Arla har ingen biologiskt nedbrytbar förpackning, då de ifrågasätter hur man kan säkra en 

livsmedelsförpackning som är biologiskt nedbrytbar samtidigt som man har en biologisk 

produkt inuti. 

Arla har tillverkat alternativ för konsumenter för en mer miljövänlig mjölkförpackning genom 

att avlägsna plastkorken. Dock bidrog en förpackning utan kork till en minskad försäljning av 

mjölkförpackningar. Arla uppfattade att denna minskning uppstod på grund av att 

konsumenter upplever att produkten har längre livslängd och lättare hantering med kork. 

Det resulterade i att korken återigen infördes, denna gång baserad på sockerrör. Arla 

påpekar att även om skruvkorken på mjölkförpackningar inte är någon större miljöbov, så är 

det inte heller vad de anser är ett bra alternativ, då de anser att förpackning utan kork skulle 

vara ett bättre alternativ ur miljöhänsyn. Dock menar respondenterna att det är en prioritet 

att möta kundens behov av bekvämlighet för att vara konkurrenskraftiga. 

Idag har ingen av livsmedelsproducenterna förpackningsfria produkter. Enligt Orkla och 

Axfood finns det möjlighet att minska antal förpackningar och sälja mer livsmedel på lösvikt. 

Dock så är förpackningsfria lösningar inte aktuellt enligt respondenterna då de anser att 



56 
 

förändringen kräver en ökad efterfrågan av konsumenter att vilja handla på lösvikt, samt att 

förändringen bör ses över från produkt till produkt då kvalitet och livslängden på livsmedel 

kan variera framförallt mellan torr- och kylvaror. Respondenterna utvecklar inte möjligheter 

för förpackningsfria alternativ eller hur de utläser en trolig låg efterfrågan hos konsumenter 

vidare. Arla anser att förpackningsfria butiker fungerar i liten skala med lokala producenter, 

dock menar Arla att de ska nå ut till konsumenter över en större yta och anser att dessa 

produkter behöver vara förpackade. Arla har dessutom haft ett koncept där mjölk såldes på 

polykarbonatflaskor som kunde diskas, konsumenter lämnade tillbaka flaskan till butik som 

Arla hämtade, diskade ur och fyllde på nytt. Enligt respondenterna var detta ett problem då 

mjölken har en snabb bakterietillväxt i flaskorna. Arla ser därför att återfyllning och diskning 

av mjölkförpackningar kan fungera i liten skala där diskning sker mer frekvent men är svår 

att genomföra på industriell nivå. De har även använt sig av ett system med en stor behållare 

i butik där konsumenten själv har fått fylla sin flaska, även här uppkommer problem kring 

hygien. 

 

5.4.3 Miljöarbete och återvinning 

Axfood har deltagit i en förändring för de avgifter som är kopplat till producentansvaret, som 

respondenten uttrycker att FTI planerar att införa till år 2019. Förändringen innebär 

differentierade avgifter för material, där avgiften kan bli högre eller lägre baserat på hur 

återvinningsbart ett material är. Detta för att öka användningen av plastförpackningar som 

är anpassade för materialåtervinning. Respondenten menar på att bristen på 

återvinningsbart plastmaterial är orsak till att endast en tredjedel av all plast som används i 

Sverige återvinns, kvalitén på returplast är dessutom relativ låg medan resterande plast 

förbränns. Axfood anser att det har varit ett större fokus på insamlingen av plast än att 

tillverka mer återvinningsbara förpackningar samt att det saknats krav på att förpackningar 

ska kunna materialåtervinnas. 

Förpackningen som konsumenten har förbrukat menar Arla inte är ett avfall utan ska ses 

som en råvara att återigen ta in i en process och att man bör veta vart proportionerna i 

miljöpåverkan befinner sig. För att förenkla återvinningen och få ett fungerande kretslopp 

ser Orkla att detta kan genomföras med en utvecklad förpackningsdesign. Detta omfattar 

bland annat material, att förpackningen är enkel att skölja ur och vika ihop och att 

information når fram till konsument angående hur förpackningar ska sorteras. Axfood och 

Orkla har båda infört retur på saftflaskor, då de vill öka antalet förpackning som pantas och 

tror att det kan minska nedskräpningen. Trots att införandet av pant har medfört ökade 

kostnader för företaget, värdesätter Orkla budskapet om ett miljö- och hållbarhetsarbete 

högre. Enligt Arla kan de inte använda sig av pantsystem på förpackningar, då 

mejeriprodukter har större risk för bakterietillväxt. Arla ifrågasätter dessutom hur mycket de 

klarar av att påverka konsumenten i ett arbete med en mer miljövänlig förpackning och 

högre grad av återvinning. Respondenterna från samtliga företag uttrycker att de har 

utvecklat förpackningen med mer miljövänligt material såsom att införa pant på plastflaskor 
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och sockerrörsbaserat material men allt som oftast får utvecklingen av design ge efter för 

trender eller konsumenternas bekvämlighet. 

Orkla använder sig av livscykelanalys när de ser på helheten av en förpackning för att 

identifiera vilka delar av processen som har högst miljöpåverkan och veta var insatser ska 

placeras. Respondenterna utvecklar inte genomförandet av analysen så som vem som utför 

analysen eller hur den genomförs. Dock så väljer Orkla att se på hela förpackningsledet 

under livscykeln så som produkten, förpackning, råvaror, transport och konsumtion, då det 

viktigaste är att förpackningen är anpassad till produkten eftersom Orkla anser att 

produkten har en större miljöpåverkan än förpackningen. Orkla menar här att förpackningen 

kan bidra med en viss miljöpåverkan men att detta endast är en mindre andel av produktens 

totala påverkan. 

Axfood utför inte egna livscykelanalyser då de anser att detta är tidskrävande och en 

kostsam metod. Däremot ser företaget till redan genomförda analyser som deras 

leverantörer tillhandahåller. När Axfood ser till analyserna lägger de vikt i att känna till vem 

beställaren är och hur mätningen utförts, då dom upplever att som oftast väljs den mätning 

som bidrar med mest fördelaktiga resultat. Respondenten anser att beroende på om det är 

ett kartong- eller plastföretag eller om mätningen skett från råvara till förpackning eller 

råvara till återvinning kan resultatet variera. Företaget har ingen egen produktion däremot 

är en del av deras hållbarhetsmål att alla förpackningar ska vara materialåtervinningsbara 

om det inte påverkar bästföredatum negativt, då Axfood anser att matsvinn också är en 

miljöbov. Respondenten utvecklar inte hur hållbarhetsmålen ska uppnås och hur detta kan 

påverka relationer till leverantörer samt materialval. 

Arla menar att med hjälp av olika verktyg så som LCA, kan man titta på förpackningen samt 

förpackningsmaterialets miljöpåverkan. Däremot genomför de inga egna livscykelanalyser. 

Arla ser helst att livscykelanalyser utförs kopplade till ett stort projekt då det är ett brett 

verktyg som inkluderar flertal aspekter. Utifrån en livscykelanalys anser Arla att det inte är 

mer miljövänligt med en glasflaska i ett retursystem än jämförelsevis en pappkartong som 

återvinns, då en glasflaska är tung, ska transporteras för rengöring, fyllning och leverans 

samt att det finns risk att förpackningen skadas och därmed riskerar att förstöra 

produktinnehåll. Rent produktmässigt påpekar även Arla att det är svårt att säkerställa att 

förpackningen blivit ordentligt ren och skyddar produkten, framförallt då mejeriprodukter 

har hög risk till bakterietillväxt. Trots att pappkartongen inte kan återanvändas menar Arla 

att den både kan material- eller energi återvinnas. Vid flertal gånger har Arla haft alternativ 

till att genomföra fler miljövänliga förpackningar men menar på att de inte har haft något val 

än att välja ett material med högre miljöpåverkan på grund av exempelvis brist på 

maskintillgångar. 
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5.5 Livsmedelsbutiker 

5.5.1 Förpackning och producentansvar 

ICA Maxi, Coop Forum och Coop Extra, som är traditionella butiker som säljer 

livsmedelsprodukter i förpackningar, uppger att de inte kan påverka i vilken förpackning 

produkterna levereras i, utan endast vilken kvantitet leveransen ska omfatta. 

Gram fokuserar på “Zero Waste”, vilket innebär att minska antal förpackningar. Butiken har 

istället varubehållare för livsmedel som dom säljer som bevarar hygienen genom en 

försluten dispenser nertill, där konsumenter kan fylla på medförda förpackningar med 

livsmedelsprodukter. Konsumenten kan sedan placera den medtagna förpackningen under 

behållaren och dra i handtaget för att fylla på en önskad mängd. Vid påfyllning av 

varubehållarna lyfts dessa ner från hyllan och fylls på med livsmedel. Detta innebär även att 

konsumenter behöver ta med egna förpackningar till butiken för att handla varor. Trots att 

det finns förpackningar och papperspåsar att köpa på plats samt att Gram anser att det är en 

utmaning att bryta vanor hos människor. Upplever de ändå att större delen av deras kunder 

tar med egna förpackningar. 

För att kunna föra en diskussion samt sätta krav och hitta önskvärda lösningar tillsammans 

försöker Gram ha nära relationer till sina lokala leverantörer, bland annat för att få 

produkter levererade i förpackningar som går att återanvända eller återvinna, så som 

papperssäck. Livsmedelsbutikerna Coop Forum och Coop Extra har inte möjlighet att 

förhandla med lokala producenter för möjlighet till mer närodlat och förpackningsfria varor, 

då detta ska göras på högre nivå i företaget eller tillsammans med en organisation som ska 

kontrollera beslutet. 

Gram påpekar däremot att det inte alltid är så lätt att föra ett samarbete även för ett mindre 

företag, på grund av begränsade alternativ och lågt utbud av leverantörer. 

Produkter som Gram säljer har till större del en låg risk i att försämras även utan 

förpackning, så som ris, pasta och bönor. Det finns dock produkter som är känsligare där 

smaken kan förändras som exempelvis ost. ICA Maxi och Coop Forum påpekar att inte kan 

garantera livslängden eller hygienen på ett livsmedel när konsumenten tar med sig egna 

förpackningar till butiken, då den medtagna förpackningen kan bidra till sämre livslängd på 

produkten bland annat på grund av misskött hygien av förpackning. 

Coop Forum säljer förpackningsfri mjölk där konsumenten fyller i en plastflaska som butiken 

skänker vid köpet. Tidigare gick det att fylla mjölken i en glasflaska som konsumenten 

återanvände, men även här blev man orolig för att hygienen inte var tillräckligt bra när 

konsumenten återanvände av flaskan. Det framkommer dock inte från respondenterna 

huruvida efterfrågan och lönsamhet för den förpackningsfria mjölken ser ut. Även ICA Maxi 

har provat på att sälja mjölken i ett liknande koncept men har idag tagit bort detta då 

livslängden och kvaliteten på mjölken blev något sämre för konsumenten vid dessa köp. 

Dessutom var det mer kostsamt att tillhandahålla detta alternativ för butiken än förpackad 

mjölk. 
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Coop Extra har även börjat sälja köttfärs i plastrulle istället för i traditionella tråg, då 

plastförbrukningen samt vikt- och volymeffektivitet förbättras i och med denna 

förpackningsutformning. De upplever att på grund en mindre förpackning har ytan för 

hantering även minskat. Dock så påpekar Extra att försäljningen av köttfärs i plastrulle inte 

säljer i lika stor mängd som köttfärs i tråg. 

ICA Maxi förespråkar förpackade varor så som ekologiska tomater då det är lättare att skilja 

på olika produkter exempelvis ekologiska och icke ekologiska tomater. 

Enligt ICA Maxi skulle en ökad försäljning i lösvikt drabba deras lönsamhet och menar på att 

butiken inte har råd med förpackningsfritt då de ska bedriva en bra handel. Exempelvis kan 

lönsamheten minska genom att butiken tillhandahåller en förpackning på ett kilo av en 

produkt men att konsumenten vid köp av lösvikt endast handlar 700 gram. Respondenten 

menar att de försöker möta konsumenternas behov genom att erbjuda produkter i olika 

storlekar och mängd. Där respondenten även anser att det är en självklarhet att produkter 

blir billigare i storpack. Vid frågan om huruvida produkter i storpack bidrar till ökat matsvinn 

svarar respondenten att det finns fördelar med att handla förpackningsfritt och påpekar om 

att det stora matsvinnet sker i hemmen. Det är därmed är upp till konsumenten att avgöra 

vilken storlek eller mängd som inhandlas. 

Vid placering av livsmedel i butik får Coop Extra ett planogram från huvudkontoret som visar 

på hur livsmedel bör vara placerade i butik. Dock menar respondenten att detta inte alltid 

följs utan varorna placeras utefter vad som passar i den specifika butiken. Enligt Coop Forum 

placeras de produkter som butiken har en högre lönsamhet på, i ögonhöjd, medan de 

produkter butiken inte har lika hög förtjänst på placeras utanför zonen. Coop Forum menar 

att om konsumenten vet vad dom vill ha letar konsumenten efter produkten oavsett 

placering. 

 

5.5.2 Material och materialegenskaper 

Samtliga livsmedelsbutiker är inte bundna till producentansvaret, däremot framkommer det 

att butikerna anser att dom har insett vikten i att ta ett större ansvar genom att ha fler 

alternativa produkter gentemot konsumenten. Coop Extra och ICA Maxi har valt att införa 

alternativ till plastpåsar vid frukt och grönt, så som flergångspåsar i tyg som är tvättbara 

samt pappåsar utan plastfilm. Dock har inte någon av de intervjuade butikerna någon 

uppfattning om hur många plastpåsar vid frukt och grönt som går åt under ett år. 

Enligt ICA Maxi och Coop Forum har försäljning av plastpåsar som konsumenter betalar för 

minskat, där Coop Forum sett en minskning med cirka 30 procent och ICA Maxi upplever att 

fler konsumenter har börjat ta med sig egna påsar. Däremot så upplever Coop Extra att de 

fortfarande köper in lika många plastpåsar som tidigare. ICA Maxi erbjuder dessutom en 

wellpapplåda för konsumenter att bära hem varor i som alternativ till den traditionella 

plastpåsen. Respondenten menar på att olika alternativ som uppmärksammar en minskad 

plastpåseförbrukning är i syfte för att konsumenter ska behöva tänka till och överväga 
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användandet av plastpåsar. Enligt ICA Maxi har de inte tagit in plastpåsar som är gjorda på 

majsstärkelse av den anledningen att kvalitén är sämre då den inte klarar av en viss tyngd. 

Gram ställer sig även kritiskt till att tillverka plast på exempelvis majs, då de inte anser att 

det är etiskt försvarbart att tillverka plast av livsmedel och använder sig därför inte av detta 

material. Eftersom konsumenter fortfarande efterfrågar plastpåsar vid inköp av 

livsmedelsprodukter anser samtliga respondenter att påsen inte kan avlägsnas från 

sortimentet, utan att butikerna endast kan erbjuda bättre alternativ men att det i slutändan 

alltid är konsumenten som väljer. 

Ett sätt att minska förbrukningen av plastpåsar kan enligt Coop Extra vara genom mer 

skyltning som påminner konsumenter om vad ett slit och släng beteende kan leda till. Enligt 

ICA Maxi försöker de förmedla denna information genom skyltning samt att få konsumenter 

att återanvända mer. Däremot framkommer det inte huruvida dessa försök har varit 

effektiva i konsumenters ändrade beteende. 

 

5.5.3 Miljöarbete och återvinning 

Bland de fyra livsmedelsbutikerna är det bara Coop Forum som samarbetar med FTI då de 

tillhandahåller en återvinningsstation på en yta på deras parkering, där konsumenterna kan 

sortera sitt avfall. Butiken anser att det är en fördel att det finns en återvinningsanläggning 

tillgänglig där konsumenter kan sortera sitt avfall i samband med inköp av livsmedel. Enligt 

Coop Extra har de tillräckligt med yta för att införa en återvinningsstation, dock så är det inte 

butiken som ansvarar för detta beslutet då Coop Extra bara hyr marken. Dessutom har 

samtliga traditionella butiker ett insamlingssystem för PET-flaskor och pantburkar av plast, 

metall och glas. 

Samtliga butiker har någon form av sortering på det avfall som uppkommer i butik. 

Materialet som sorteras och som sedan skickas till återvinning är wellpapp, mjukplast och i 

vissa fall metall. ICA Maxi och Coop Forum nämner att de inte sorterar hårdplast till 

återvinning utan att det skickas som brännbart. Enligt Gram har de fördel i att kunna 

använda sig av ett retursystem för att minska avfall i butik genom att använda lokala 

leverantörer samt att de inte använder konsumentförpackningar i butiken. Där 

retursystemet för leverans av förpackningsfria varor består bland annat av plastbehållare 

som leverantören återanvänder. 

Enligt Coop Forum och Coop Extra finns det en medlemsgrupp på sociala medier för 

anställda inom Coop, Miljardjägarna. Där anställda från olika butiker kan dela med sig av tips 

och råd. Bland annat uppmärksammade Coop Extra möjligheter med att minska 

plastpåseförbrukningen vid frukt och grönt genom att tillgodose alternativ i form av 

återanvändningsbara tygpåsar i gruppen. 
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5.6 Konsument 

5.6.1 Förpackning och producentansvar  

Konsumentundersökningen visade att, se figur 8 och 9, 62,9 procent av de konsumenter som 

deltagit handlar livsmedel 2–3 gånger i veckan. Dessutom anger 51,5 procent att de upplever 

att förpackningen ‘ofta’, ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ tilltalar till inköp av produkten.  

 

 

Figur 8: Hur ofta konsumenter handlar livsmedel under en vecka 

Figuren visar på hur ofta konsumenter handlar livsmedel under en vecka.  

 

Stor del av konsumenterna som har svarat på undersökningen gav på frågan vad de gör med 

plastpåsar efter att de burit hem sina varor, att de använder dom till sopor eller förvarar 

förpackningar som ska gå till återvinning i, se bilaga 13. 
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Figur 9: Hur konsumenter uppskattar att förpackningen tilltalar till köp av en viss produkt 

Figuren visar på hur konsumenter uppskattar att förpackningen tilltalar ett köp av en viss 

produkt. Svarsalternativen går mellan 0 till 5, där 0 = aldrig och 5 = alltid. 

 

Undersökningen visar dessutom att, se figur 10, 68,7 procent av deltagarna ‘ofta’, ‘nästan 

alltid’ eller ‘alltid’ sparar finare förpackningar, medan 31,2 procent ‘aldrig’ sparar finare 

förpackningar för att återanvända dom. Några av konsumenterna menar även, se bilaga 13, 

att de gärna byter ut plastpåsarna till tygpåsar då de upplever att dessa är lättare att 

återanvända samt att vid inköp inte lägga frukt och grönt i plastpåsar utan direkt i sin påse. 

 

 

Figur 10: Förpackningens estetiska yttre påverkar för till återanvända en förpackning 

Figuren visar hur konsumenter blir påverkad av förpackningens estetiska yttre för att 

återanvända en förpackning. 
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Av konsumenterna som deltagit i undersökningen, se figur 11, kan 16 procent ‘alltid’ tänka 

sig att ta med påsar/burkar till butik för att köpa i lösvikt medan 12,7 procent ‘aldrig’ kan 

tänka sig att göra detsamma. Dessutom menar några konsumenter, se bilaga 12, att de 

gärna handlar förpackningar som går att fylla på med nya produkter för att på så sätt minska 

inköpet av förpackningar vid varje inköp, dessa produkter skulle exempelvis kunna vara 

kryddor. En del konsumenter uppger även att de saknar att handla fler produkter i lösvikt, 

vilket inte bara innebär torrvaror utan även färska varor, exempelvis mjölk. Dessutom 

upplever vissa konsumenter enligt enkätundersökningen att det är för mycket produkter 

som är inplastade. 

 

 

Figur 11: Hur konsumenter ställer sig till att ta med egna påsar/burkar till butik 

Figuren visar hur konsumenter ställer sig till att ta med egna påsar/burkar till butik för att 

handla i lösvikt. 

 

Enligt undersökningen, se figur 12, är det 68,4 procent som anger ekologiskt, 72,6 procent 

som anger lågt pris, 55,3 procent som anger ett visst varumärke samt 64,1 procent som 

anger att produkter i storpack är ‘ofta’, ‘nästan alltid’ och ‘alltid’ ett viktigt kriterium för ett 

livsmedel. 13,9 procent anger att lågt pris samt 9 procent anger att ekologiska produkter 

‘alltid’ är ett viktigt kriterium medan 2,9 procent uppger att lågt pris ‘aldrig’ är ett viktigt 

kriterium och 6,3 procent anger att en ekologisk produkt är ‘aldrig’ ett viktigt kriterium. 
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Figur 12: Hur viktigt olika kriterier är för konsumenter vid inköp av livsmedelsprodukter 

Figuren visar hur viktigt olika kriterier är för konsumenter vid inköp av livsmedelsprodukter. 

Resultatet visas i antal per kriterium då frågan bestod av flervalsalternativ. 

 

5.6.2 Material och materialegenskaper 

Enligt undersökningen, se figur 13, är det 58 procent av de tillfrågade som föredrar 

papp/kartong som förpackningsmaterial, medan det är 2 procent och 21 procent som 

föredrar metall/konserv respektive plast samt att 19 procent föredrar glas. Däremot, se figur 

14, är det 60 procent som tror att papp/kartong är ett bättre alternativ ur ett miljöperspektiv 

medan det är 5 procent som tror plast, 2 procent som tror metall/konserv och 33 procent 

som tror att glas är ett bättre material ur ett miljöperspektiv.  

 

Figur 13: Förpackningsmaterial konsumenter föredrar 

Figuren visar vilket förpackningsmaterial konsumenter föredrar. 
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Figur 14: Material som konsumenter tror är ett bättre alternativ 

Figuren visar vilket material som konsumenter tror är ett bättre alternativ ur ett 

miljöperspektiv. 

 

Enligt undersökningen, se figur 15, är det 89,9, 76,9 samt 77,2 procent av konsumenterna 

som uppger att de källsorterar glas, metall/konserv respektive wellpapp, medan 67,9 och 

55,7 procent uppger att de källsorterar hårdplast respektive mjukplast. 

 

 

Figur 15: Vilka material konsumenter källsorterar 

Figuren visar vilka material konsumenter källsorterar. 
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5.6.3 Miljöarbete och återvinning 

Enligt enkätundersökningen, se figur 16, är det 75,1 procent av de medverkande som 

källsorterar ‘ofta’, ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’. 

 

 

Figur 16: Hur ofta konsumenter källsorterar 

Figuren visar hur ofta konsumenter källsorterar. 

 

Enligt en av de medverkande konsumenterna ses det orimligt att samla på sig avfall för att 

sedan köra avfallet med bilen till en återvinningsstation, se bilaga 13. Konsumenten menar 

på att fastighetsägare och kommuner bör anordna platser för källsortering så det blir mer 

lättillgängligt. Flera konsumenter menar även på att det är svårt att källsortera om man inte 

äger en bil. 

Enkäten visar, se figur 17, att 60,3 procent samt 32,5 procent av de medverkande slänger 

avfall på respektive obemannad återvinningsstation samt bemannad återvinningscentral. 

Dessutom kan vi utläsa att 43 procent av de svarande har tillgång till ett soprum för avfall, 

medan 3,4 procent av de medverkande inte källsorterar. 
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Figur 17: Vart konsumenter slänger sina sopor 

Figuren visar vart konsumenter slänger sina sopor. 

 

Undersökningen visar, se figur 18, att 62,8 procent av de medverkande ‘sällan’, ‘nästan 

aldrig’ eller ‘aldrig’ tänker på hur förpackningen ska återvinnas eller möjligheter till 

återanvändning av förpackningen vid inköp, medan 2,1 procent ‘alltid’ tänker på detsamma. 

Dessutom, se figur 19, är det 15,6 procent av konsumenterna som ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ 

återanvänder förpackningar efter att produkten tagit slut, medan 34,6 procent ‘nästan 

aldrig’ eller ‘aldrig’ återanvänder en förpackning. En del konsumenter, se bilaga 13, tycker 

dock att fler produkter bör säljas i storpack då det upplever att de köper många små 

förpackningar vilket de anser skulle minska förpackningsavfallet. 

 

 

Figur 18: Huruvida konsumenter tänker på hur förpackningen ska återvinnas eller 

återanvändas vid inköp av produkten  

Figuren visar huruvida konsumenter tänker på hur förpackningen ska återvinnas eller 

återanvändas vid inköp av produkten. 
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Figur 19: Konsumenter återanvänder förpackningen efter att produkten tagit slut 

Figuren visar om konsumenter återanvänder förpackningen efter att produkten tagit slut. 

 

Det är, se figur 20, 47,2 procent av de medverkade som ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ tar med 

påsar hemifrån när de handlar, medan 16,9 procent ‘aldrig’ gör det. 

Däremot, se figur 21, är det 90,3 procent som ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ sparar påsar hemma 

och 2,9 procent som ‘sällan’, ‘nästan aldrig’ eller ‘aldrig’ gör det. 

 

 

Figur 20: Konsumenter som tar med påsar hemifrån till inköp 

Figuren visar om konsumenter tar med påsar hemifrån till inköp. 
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Figur 21: Konsumenter sparar påsar hemma och återanvänder dom 

Figuren visar om konsumenter sparar påsar hemma och återanvänder dom. 

 

Av de tillfrågade, se figur 22, är det 56,1 procent av konsumenterna som ‘nästan alltid’ eller 

‘alltid’ sköljer ur förpackningar innan återvinning, medan, se figur 23, 62,5 procent som 

‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ viker ihop förpackningar innan återvinning. 

 

 

Figur 22: Hur ofta konsumenten sköljer ur förpackningarna innan återvinning 

Figuren visar hur ofta konsumenten sköljer ur förpackningarna innan återvinning. 
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Figur 23: Hur ofta konsumenten viker ihop förpackningarna innan återvinning  

Figuren visar hur ofta konsumenten viker ihop förpackningarna innan återvinning. 

 

Enligt undersökningen, se figur 24, är det 11,8 procent av konsumenterna som upplever att 

de ‘alltid’ är medveten om sin egna miljöpåverkan medan 7,2 procent upplever att dom 

‘nästan aldrig’ eller ‘aldrig’ är medvetna. 65,8 procent av de medverkade upplever att de är 

‘ofta’ eller ‘nästan alltid’ medvetna om sin miljöpåverkan. 

 

 

Figur 24: Hur miljömedveten konsumenten upplever att den är 

Figuren visar hur miljömedveten konsumenten upplever att den är. 

 

Enligt enkätundersökningen, se bilaga 13, anser sig en av konsumenterna vara väl medveten 

om sin miljöpåverkan. Konsumenten anser dock inte att det är värt att bry sig om 

källsortering då administration angående detta inte sköts och att avfall därmed kan slängas 
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direkt som brännbart. Dessutom upplever konsumenten att det krävs åtgärder på 

internationell eller samhällelig nivå för att ta itu med miljöpåverkan. En annan konsument 

säger att konsumentundersökningen förutsätter att konsumenten vill minska sin 

miljöpåverkan men menar på att konsumenten är nöjd med nuläget och vill inte ändra på 

något. 

 

5.7 Återvinningsföretag 

5.7.1 Förpackning och producentansvar 

FTI har ansvar att hantera och ta hand om återvinning av förpackningsmaterialet oavsett 

vilken förpackning som tillförs till marknaden, så länge producenten är ansluten till FTI. Enligt 

respondenten betalar producenter en förpackningsavgift, där utformningen på avgiften kan 

komma att ändras framöver. Ändringen består av att producenter kan få en lägre avgift för 

en förpackning som lämpar sig bättre för återvinning, eller en högre avgift om materialet är 

av sämre egenskaper för återvinning och har en lägre efterfrågan. Hur de olika materialen 

kategoriseras redovisas dock inte. 

När producenter av livsmedel och livsmedelsförpackningar tar fram en ny 

förpackningsdesign rekommenderar FTI material som är lämpliga, vilka som är mer 

fördelaktiga att återvinna samt vilket returmaterial det finns en högre efterfrågan på. 

Rekommendationerna grundar sig i att skydda produkten och omgivningen, klara den miljö 

som produkten ska verka i samt kunna fungera i återvinningssystemet. 

 

5.7.2 Material och materialegenskaper 

FTI ifrågasätter om producenter är medvetna om vad förpackningsmaterialet blir i nästa steg 

och respondenten påpekar att det är först när materialet kommer in i det cirkulära flödet 

som det faktiskt går att återanvända för att producera nya förpackningar. 

En del av FTI:s verksamhet är att arbeta med att utbilda och informera producenter i vad 

som är en mer eller mindre fördelaktig förpackning, i syfte att få producenter att tillverka 

förpackningar som ger högre materialutnyttjande. FTI har tagit fram en plast- och 

designmanual för plastförpackningar. Manualen rekommenderar olika förpackningsmaterial 

och färger som är mer eller mindre lämpliga ur återvinningssynpunkt. Enligt respondenten 

finns det svårigheter att exempelvis sortera svarta förpackningar i en automatisk anläggning 

med stora flöden, då det infraröda ljuset som används inte är anpassad att läsa av vad den 

svarta förpackningen består av för materialslag. 

 

5.7.3 Miljöarbete och återvinning 

Enligt respondenten har FTI lagt fram förslag till miljödepartementet där de föreslår att 

obemannade återvinningsstationer behöver byggas ut med cirka 30 procent, vilket är runt 
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2000 stycken stationer. För att placera ut stationer behövs godkännande av bygglov, något 

som respondenten tar lång tid och inte prioriteras. 

En av orsakerna till att stationerna inte räcker till beror på den markanta 

befolkningstillväxten framförallt i storstäderna. Det framgår det inte under hur lång tid som 

återvinningsstationerna har varit en kapacitetsbrist i samhället eller om detta förslag har 

varit aktuellt tidigare men inte blivit prioriterat. FTI:s verksamhet bygger på att minska 

miljöavtrycket och menar på att dom följer de miljötillstånd som finns. Däremot så utvecklar 

inte respondenten vilka miljötillstånd som det syftar till eller vad dessa innebär för 

verksamheten. 

Vid frågan om vilket material som har lägst respektive högst återvinningsgrad samt vad detta 

beror på svarar respondenten att glas, metall och tidningar har en relativ hög 

återvinningsgrad och är de material som har en fungerande andrahandsmarknad. Där 

metallen smälts ner och blir till tunnare plåt medan tidningar blir nytt tidningspapper. FTI 

anser att även vissa plastförpackningar går bättre att återvinna än andra då dessa är 

efterfrågade på en andrahandsmarknad medan andra inte är det. Respondenten påpekar 

dessutom att kommunernas bemannade återvinningscentraler inte bör användas av 

konsumenter i syfte att materialåtervinna, utan istället bör lämnas till FTI:s obemannade 

stationer. Respondenten menar på att de obemannade stationerna återvinner materialet 

medan de bemannade stationerna ofta förbränner det insamlade materialet. Vad 

respondenten bygger denna information på är dock oklart. 

Däremot anser respondenten att FTI:s årsredovisning angående materialåtervinning visar på 

att det finns ett konsumentbeteende för att källsortera, då materialåtervinningsgraden når 

målen för återvinning på alla material utom PET och pantburkar. Redovisningen baseras på 

de förpackningar eller tidningar som är sålda, levererade eller satta på marknaden och som 

sedan har samlats in. Där återvinningsgraden för metall är 77,5 procent och för 

pappersförpackningar 80 procent. Dock är det plastförpackningar, framförallt till livsmedel, 

som inte når upp till samma återvinningsgrad som andra traditionella förpackningsmaterial. 

Där respondenten menar på att trots att konsumentbeteendet för källsortering finns, bör 

konsumenter bli bättre på att sortera ut livsmedelsförpackningar. Däremot menar 

respondenten att återvinningsprocessen inte behöver bli enklare eller närmare, utan att 

materialåtervinningsrapporterna visar att konsumenter tar sig till de olika 

återvinningsstationerna. Dessutom finns det olika möjligheter för återvinning, beroende på 

hur konsumenten bor, såsom miljörum, insamling nära fastighet eller återvinningsstation. 

Enligt respondenten sorteras och redovisas förpackningsavfall i vikt då en del förpackningar 

tar större plats men väger mindre samt att respondenten anser att det är näst intill omöjligt 

att räkna i styck då avfallsflödet är stora. Vikten har egentligen inte en så stor betydelse utan 

beror på att det underlättar med ett gemensamt jämförelsetal för förpackningar som samlas 

in och som producenter redovisar att de tillför på marknaden. När avfallet sedan kommer till 

sorteringsmaskinen ska rätt viktmängd ställas in då avfallet åker rakt igenom om vikten inte 

överensstämmer. Det krävs därför att konsumenter tömmer förpackningar när dom 
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källsorterar då vikten har betydelse, dock så är det inget krav på att konsumenten sköljer ur 

förpackningen. Respondenten utvecklar däremot inte vidare hur livsmedelsprodukter kan 

påverka returmaterialet. 

Enligt FTI så ligger framtiden i deras nya sorteringsanläggning i Motala som sätts i bruk år 

2019. Den nya sorteringsanläggningen fokuserar på plastförpackningar och målet är att 

kunna tillgodose hela Sveriges behov av sorteringskapacitet. FTI förutsätter att anläggningen 

kommer generera till att fler förpackningar kan sorteras samt att materialåtervinningen på 

det utsorterade materialet och returplasten får en högre kvalitet, samtidigt som 

producenterna väljer mer återvinningsbara förpackningsmaterial. Respondenten anser dock 

att innovationer inte är lösningen på en bättre återvinning utan att det främst handlar om 

konsumentensbeteende. Huruvida respondenten menar på att innovationen bidrar till att 

producenter väljer ett mer återvinningsbart materialval är inget som respondenten utvecklar 

vidare. 
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5.8 Sammanfattning av empiri 

Sammanfattning av empirin redovisar försörjningskedjans olika aktörers syn på rapportens 

tre empiri fördelningar, förpackning, material och egenskaper samt miljöarbete och 

återvinning. 

Tabell 3: Sammanfattning av empiri avsnittet  

 

Producentansvar Livscykelanalys Material Konsumentkontakt

Scanfill Nej
Ja, utförs av 

oberoende part

Plast, 50 procent fossilbaserad 

och 50 procent mineralbaserad
Nej

Tectubes Nej Nej 
Aluminium, fossil- och 

biobaserad plast 
Nej

Arla Ja
Används vid större 

projekt
Kartong och plast Ja, mest via sociala medier 

Orkla Ja

Ja, ser till hela 

livscykeln tillsammans 

med produkten 

Metall, plast, glas och kartong Ja 

Axfood Ja

Nej, använder 

leverantörers LCA av 

förpackning

Metall, plast, glas och kartong Ja

ICA Maxi Nej Nej Inget Ja

Coop Forum Nej Nej Inget Ja

Coop Extra Nej Nej Inget Ja

Gram Nej Nej Inget Ja

Konsument

Ja, har ansvar att 

tömma och källsortera 

men inget 

ekonomisktansvar

Nej Allt  - 

FTI Nej Nej Inget Ja / Nej



75 
 

5.8.1 Förpackning och producentansvar 

Det som skiljer sig åt mellan de företag som ingår i ett producentansvar och de som inte gör 

det, är att de som ingår menar på att i och med att de betalar en avgift för att insamla och 

återvinna material tar dom sitt ansvar. Företagen som står utanför producentansvaret 

menar mer eller mindre på att producentansvaret bör skärpas, att företag som inkluderas 

endast betalar de lagstiftade avgifter som ska betalas men tar inte mycket mer ansvar än så. 

Av aktörerna i försörjningskedjan är det livsmedelsproducenterna och konsumenter som 

inkluderas av producentansvaret. Samtliga livsmedelsproducenter menar på att de tar sitt 

ansvar genom att betala avgifter för insamling och återvinning av de förpackningar som de 

sätter på marknaden samt en viss minskning av förpackningsavfall. Återvinningsföretaget är 

det företag som tar över ansvaret från livsmedelsproducenter i och med 

producentansvarsavgifter och har som uppdrag att insamla, sortera och återvinna 

förpackningar. Återvinningsföretaget har därmed inget ansvar mot lagen att samla in, 

återvinna eller materialminimera förpackningar. Enligt återvinningsföretaget kan de 

rekommendera livsmedelsproducenter vilket material som är mer fördelaktigt att återvinna 

samt har en större efterfrågan på andrahandsmarknad. Material- och 

förpackningsproducenter menar dessutom på att de ger rekommendationer angående bland 

annat lämplig tjocklek för materialet i en förpackning, men att livsmedelsproducenterna står 

för de slutliga besluten angående materialval och design. 

Livsmedelsproducenternas främsta syfte med förpackningar är att skydda produkten och 

bidra med en konceptdifferentiering, sprida information eller använda sig av förpackningen 

till att utveckla användningsområden för produkten. Livsmedelsproducenter bör även 

säkerställa att förpackningen är anpassad till den produkt som den är ämnad att förvara och 

miljö som den ska utsättas för, samt anpassa förpackningen utefter konsumentens krav och 

behov av bekvämlighet, exempelvis återförslutning. 

Livsmedelsbutikerna kan inte påverka förpackningar som omsluter produkterna. Däremot 

kan de kontrollera hur dessa placeras i butiken. Där oftast den mest lönsamma produkten 

ställs i ögonhöjd för mest gynnsam försäljningsstrategi. För Gram som erbjuder 

förpackningsfria livsmedelsprodukter innebär detta även ett behov av att konsumenter tar 

med egna förpackningar till butik för en minskad användning av förpackningar. 

 

5.8.2 Material och materialegenskaper 

Producent av plastmaterial har valt att reducera sitt plastmaterial till cirka 50 procent 

fossilbaserad plast medan resterande 50 procent består av mineraler eller bio-polyeten som 

baseras på sockerrör. Även Tectubes har valt att reducera användningen av fossilbaserad 

plast och istället erbjuda kunder material av grön PE som består av sockerrör. Denna plast 

utgör cirka 20 procent av Tectubes försäljning av förpackningar och den relativt låga 

försäljningen grundar Tectubes i att materialpriset är högre än den traditionella plasten. 

Trots att grön PE har ett negativt koldioxidtal och aluminium har en hög energiåtgång och 
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miljöpåverkan förespråkar Tectubes aluminium då materialet är mer gynnsam för 

produktens kvalitet och livslängd. Dessutom kan aluminium återvinnas gång på gång utan 

försämrade egenskaper. 

Producenter av livsmedel och förpackningar använder sig av traditionella material så som 

papper, plast, glas och/eller metall. Trots alternativ för ett mer hållbart 

förpackningsmaterial, en bättre miljöprofil och minskat koldioxidavtryck upplever 

livsmedelsproducenterna vissa svårigheter så som minskad kvalitet för produkter samt högre 

kostnader, för att välja dessa material. 

Enligt material- och livsmedelsproducenter samt FTI, finns vissa brister med bio-nedbrytbara 

och bio-baserade material. Där samtliga producenter av livsmedelsförpackningar, 

materialproducenter, förpackningsproducent och återvinningsföretaget ser negativa 

konsekvenser med bio nedbrytbara plaster då det kan bidra till mer nedskräpning. Men även 

då dessa två material kan skapa problem i återvinningssystemet samt att producenterna inte 

kan säkerställa produktens kvalitet och livslängd i kontakt med denna plast. Enligt Orkla är 

en av orsakerna till att de använder sig av material som är baserad på förnyelsebara 

plastråvaror för att bidra till ett kretslopp. Dock så ifrågasätter återvinningsföretaget 

livsmedelsproducenternas medvetenhet när det kommer till förpackningsmaterialets 

efterfråga på en andrahandsmarknad. Där FTI informerar och utbildar producenter i vad som 

utgör en förpackning med högre materialutnyttjande och en manual har tagits fram, med 

fokus på plast och design. 

Samtliga livsmedelsbutiker har upplevt en minskad försäljning och användning av plastpåsar 

i butik. Där ICA Maxi har ett alternativ till plastpåsen som består av en wellpapplåda samt att 

Coop Extra och Maxi säljer flergångspåsar till frukt och grönt som är i tyg samt papperspåsar 

utan plastfilm. Gram som är en förpackningsfri butik har istället papperspåsar till försäljning 

men det är önskvärt att kunden tar med egna behållare. 

Trots att alla tio företag mer eller mindre säger att det är viktigt med en miljöhänsyn samt 

att de vill ta ett ansvar för ett hållbart agerande så visar agerandet inte ett önskvärt resultat. 

Dessutom tas mer miljövänliga beslut angående material samt livsmedelsförpackningar för 

en ökad miljö och producentansvar oftast på grund av möjligheter till ökad lönsamhet, 

konsument- eller lagkrav och inte på grund av en vilja att bidra till ett bättre samhälle och 

minska företagets miljöpåverkan. 

 

5.8.3 Miljöarbete och återvinning 

FTI har ansvar över huruvida insamlingsmöjligheter finns tillgängliga för konsumenter, hur 

sortering innan återvinning sker och hur återvinningsprocessen går till. 

På grund av att Sveriges returplast inte håller tillräckligt hög kvalitet eller finns i tillräcklig 

mängd är det inte möjligt för producent av plastmaterial att använda återvunnen plast från 

Sverige. Dagens teknik har dessutom brister med att identifiera svarta plastförpackningar 
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vilket medför att de inte återvinns, Scanfill medverkar därför i ett projekt för att förbättra 

tekniken angående sorteringen. 

De företag som ingår i den tänkt försörjningskedjan har inte lagt någon vikt i att själva 

certifiera sig enligt olika ISO standarder, utan detta har gjorts på grund av kundkrav eller i ett 

större sammanhang. Dessutom säger flera av företagen att certifieringar inte säkerställer att 

företag arbetar mot en ökad miljöhänsyn mer än icke certifierade företag. Företagen för 

därmed över ansvaret på andra aktörer i kedjan genom att de är begränsade på grund av 

konsumenternas krav, behov och ageranden. 

För att skapa förtroende till sina kunder använder sig Scanfill av livscykelanalyser, medan 

Tectubes använder olika certifieringar för att förbättra deras processer. För att öka 

återvinningen och anpassa förpackningen till sina kunder medverkar Tectubes även i 

plastkretsen för att sprida information. 

Samtliga producenter av livsmedel och förpackningar använder sig på ett eller annat sätt av 

livscykelanalyser. Orkla väljer att se på produktion, förpackning, råvaror, transport och 

konsumtion för att identifiera var i processen som har högst miljöpåverkan. Axfood påpekar 

att det är av stor vikt att veta vem som har utfört analysen och hur mätningen har gått till, 

då de upplever att fördelaktiga resultat bidrar till att prioritera vissa mätningar. Arla påpekar 

dessutom att trots en förpackning med högre materialåtgång men som bidrar till att 

konsumenten kan förbruka hela livsmedelsprodukten. Så kan detta ändå medföra minskade 

koldioxidutsläpp då en förpackning kan utgöra cirka 0,5 procent av slutprodukten medan 

produkten står för cirka 80 procent. 

För att möjliggöra för livsmedelsproducenterna att kunna sälja produkter mer 

förpackningsfritt krävs det en ökad efterfrågan från konsumenter att handla på detta sätt. 

Dock så erbjuds inte alternativet för konsumenter idag då bland annat Arla anser att detta 

sätt inte kan säkerställa hygien och livsmedelsprodukters livslängd. 

För att möjliggöra för konsumenter att källsortera erbjuder Coop Forum en 

återvinningsstation på deras parkering. Dessutom förespråkar återvinningsföretaget att 

antal återvinningsstationer bör öka med 2000 stycken för att möjliggöra att ta omhand om 

större mängd avfall. Dock så påpekar återvinningsföretaget att det krävs godkännande för 

bygglov som dessvärre tar allt för lång tid att få igenom. FTI anser dock att det finns ett 

konsumentbeteende för källsortering då de flesta förpackningar når målen för återvinning 

men att livsmedelsförpackningar återvinns av lägre grad. Dessutom framkommer det att 

konsumenter inte behöver skölja ur förpackningar men desto viktigare är det för 

återvinningsföretaget att konsumenten tömmer förpackningen då vikten har stor betydelse 

vid sortering av material. 

FTI har stora förhoppningar på deras nya sorteringsanläggning med fokus på 

plastförpackningar som ska bidra med högre materialåtervinning av plastförpackningar och 

kvalitet på returplast. Företaget trycker dock på att öka återvinningsgraden framförallt 

handlar om konsumentbeteende. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen och empiriska studien där de 10 

företagen samt enkätundersökningen presenteras och besvaras under de tre delfrågorna 

från syftet. 

 

6.1 Huvudfråga 

Hur kan avfallshantering av plastförpackningar för livsmedelsprodukter förbättras utifrån 

miljöhänsyn? 

 

6.1.1 Analys av delfråga 1 

Hur fungerar samspelet mellan producenter, butiker, konsumenter och återvinning för att ta 

ansvar för förpackningen? Vem bär ansvar för avfallshantering av plastförpackningar för 

livsmedelsprodukter och hur ser det ut? 

 

Analys av producent av material 

Scanfill påverkas av de beslut som deras kunder tar, vilket i den tänkta försörjningskedjan 

innebär kunder inom förpackning- och livsmedelstillverkning så som Tectubes, Arla och Orkla 

samt till viss del Axfood. Dessutom blir de påverkade av återvinningsföretag som FTIs 

verksamhet och dess resultat i att återvinna material av god kvalitet, då Scanfill är i behov av 

en viss kvalitet för att kunna använda returplast till att tillverka nytt material. 

Scanfill har inga direkta konsumentkontakter däremot så påverkas dom till viss del indirekt 

av deras kunder som säljer livsmedelsförpackningar till konsumenter. På grund av de beslut 

som livsmedelsproducenter gör för deras konsumentförpackningar som till viss del är 

grundat i konsumentbehovet blir Scanfill även påverkade av konsumenter. 

För ansvar av avfallshantering så säger de däremot att det är deras kunder som är 

förpacknings- och livsmedelsproducenter som har ansvar för att avfallet samlas in och 

återvinns. Scanfill har inte lagstadgat ansvar för att det material som de producerar blir 

insamlat och återvunnet eller minimera avfall, då företaget som är materialproducent inte 

omfattas av producentansvaret (Lumsden, 2012; Naturvårdsverket, 2016; Hage & 

Söderholm, 2008). Enligt avfallstrappan som ingår i Sveriges miljöbalklag, bör samtliga 

aktörer i den tänkta försörjningskedjan agera utefter de fem stegen enligt avfallstrappan för 

att hantera avfall. För att minska den ökade mängd avfall bör behovet av råvaror och 

materialåtgång minskas. (Naturvårdsverket, u.å.a) De tre främsta stegen inom avfallstrappan 

och som Scanfill bör följa och till viss del följer är avfallsminimera, återanvända och 

återvinna. Scanfill ger de rekommendationer angående materialets tjocklek på grund av dess 

styvhet. Att utvinna och producera förpackningsmaterial har stora miljökonsekvenser under 
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en förpacknings livscykel vilket bidrar till att se till materialet tjocklek. För att bland annat 

minimera materialåtgång. (Molina-Besch et al. 2016) Dock så vet vi inte om detta har någon 

koppling till att avfallsminimera eller om rekommendationerna baseras på att materialet ska 

kunna anpassas efter förpackningsdesignen. Enligt Tencati et al. (2016) innebär en minskning 

av förpackningsmaterial att se till hela livscykeln då det påverkar hela kedjans produktion, 

distribution samt konsumtion. Enligt avfallstrappan och 4R så ska material som sätts på 

marknaden och går till återvinning även ha en andrahandsmarknad (Marsh & Bugusu, 2007). 

Materialproducentens material är återvinningsbart och sorteras som traditionell plast. 

Företaget deltar i ett EU projekt för att förbättra tekniken för återvinning och förbättra 

återvinningen av svarta plastförpackningar. Materialproducentens intresse av att plast 

återvinns grundar sig i att deras verksamhet köper in returplast för att tillverka deras 

material. De anser att återvunnet material i Sverige har dålig kvalitet och att 

andrahandsmarknaden för returplastmaterial är för liten för att tillgodose deras produktion. 

Genom Scanfills användande av returplast bidrar detta till en cirkulär ekonomi vilket handlar 

det om att materialet kan gå tillbaka in i kedjan genom att exempelvis återanvändning eller 

återvinning med en andrahandsmarknad. Detta bidrar till att plastmaterial som tillverkats 

och gått till återvinning är ekonomiskt försvarbart då materialet har en god 

andrahandsmarknad. (Ellen MacArthur Foundation, 2013; European Parliamentary Research 

Service Blog, 2016; Naturvårdsverket, 2017b; Marsh & Bugusu, 2007) 

Trots att Scanfill medverkar för att tekniken för återvinning ska förbättras ser vi inget aktivt 

agerande för att det material som Scanfill sätter på marknaden inte ska gå till 

energiutvinning eller ren deponi. Även om plast har hög energiutvinning så ifrågasätter vi 

ändå om Scanfills material, som består av 50 procent fossil råvara, är legitimt att använda i 

en linjär ekonomi från råvara, till förpackning för att sedan förbrännas som avfall, då jordens 

naturresurser minskar i och med att människan konsumerar mer än vad ekosystemet är 

kapabel till att producera (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

Scanfill säger sig inte har någon konsumentkontakt dessutom visar de inte huruvida 

materialproducent medverkar eller samarbetar med exempelvis återvinningsföretag för att 

bidra till ett förbättrad avfallshanteringen för att samla in sitt egna material för att detta ska 

gå till återvinning eller hur Scanfills material fungerar i återvinningsprocesserna eller vilken 

kvalitet returmaterialet har. Så att materialproducent har möjlighet att använda materialet 

igen. Ansvaret för att ta hand om det producerade material som materialproducent har valt 

att sälja på marknaden förs därmed över på deras kunders verksamheter. 

 

Analys av producent av förpackningar 

Enligt den tänkta försörjningskedjan så kan Tectubes påverkas av det materialval som Scanfill 

har samt önskemål från deras kunder vilket är Arla, Orkla och Axfood, som står för det 

slutliga bestämmandet över livsmedelsförpackningar. Tectubes blir även indirekt påverkade 

av konsumenterna då företagets tillverkning av förpackningar ska möta behoven. 
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Förpackningsproducent har inte några konsumentkontakter. Utan de för en diskussion med 

sina kunder som i detta fall är livsmedelsproducenter. Där en estetiskt tilltalande 

förpackning har bidragit till ökad plastanvändning trots sämre återvinningsbarhet och 

produktskydd. 

Förpackningsproducent som endast tillverkar på kundorder påpekar att de inte äger den 

förpackning som de tillverkar, utan att det är livsmedelsproducenterna som tar de slutliga 

besluten och som är ansvariga för insamling och återvinning av förpackningar. Med detta blir 

livsmedelsproducenterna därmed ansvariga för de förpackningar som Tectubes tillverkar. Vi 

anser dock att förpackningsproducent har ansvar för de material de säljer på marknaden då 

förpackningsproducent kan styra över utbudet på marknaden. För att stanna kvar på 

marknaden bör förpackningsproducenten sälja ett material som är efterfrågat för att nå 

lönsamhet, däremot bör inte lönsamheten förbise att förpackningsproducent bör ta ett ökat 

miljöansvar. Tectubes har exempelvis medverkat i undersökningar av både bisfenol A samt 

framställning av både grön PLA samt grön PE plast. 

Förpackningsproducenter ingår inte i producentansvaret vilket innebär att de inte har något 

lagstadgat krav att ta ansvar eller att vidta några åtgärder för insamling, återvinning och 

avfallsminimering av förpackningar som de säljer. Däremot bör de ha förpackningar av 

material som fungerar i avfallshantering som är anpassat till de tre ansvarsområden som 

ingår i producentansvaret. Enligt avfallstrappan, som producentansvaret ska stödja, ska 

företag arbeta för att i första hand nå avfallsminimering (Grönman et al. 2013; Rundh, 2013; 

Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). Trots att Tectubes har utvecklat plast i grön 

PE som består av sockerrör som bidrar till att minska användningen av fossil råvara så bidrar 

inte detta till att minska mängden avfall. Tectubes gröna PE plast går att materialåtervinna 

på samma sätt som traditionell plast, vilket kan kopplas till avfallstrappans återvinning samt 

en del i cirkulär ekonomi, som är mer effektivt om den gröna PE plasten har goda 

egenskaper som returplast samt en andrahandsmarknad. Grön PE plast står för 20 procent 

av Tectubes försäljning, vilket innebär att fossilbaserad plast fortfarande står för 80 procent. 

Detta innebär för Tectubes, så som för Scanfill, att materialet bidrar till en linjär ekonomi av 

fossila råvaror om materialet går som energiutvinning eller deponi. 

Tectubes säger att en av deras utmaningar för att minska förpackningsavfall är att deras 

plastförpackningar inte kan göras tunnare, då tunnare material istället kan riskera att bidra 

till skador på produkten som kan leda till matsvinn vilket i sig är en annan form av avfall. 

Förpackningsproducenten förespråkar aluminium då det har en högre återvinningsgrad samt 

att det inte förlorar egenskaper vid återvinning som plast gör. Enligt Naturvårdsverket 

(2017a) är återvinningsgraden för metall högre än för plast och motsvarar 79 respektive 47 

procent. På detta sätt stödjer ändå Tectubes en användning av återvinningsbara material, 

dock är det livsmedelsproducenten som tar det slutliga beslutet. Det framkommer däremot 

inte huruvida Tectubes ställer sig till att använda sig av återvunnet material istället för 

råmaterial. 
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Tectubes påpekar att det finns vissa svårigheter med att märka förpackningar med rätt 

information gällande hantering av produkt samt återvinning av förpackning. Dessutom 

upplever Tectubes att det finns vissa kunskapsbrister både hos konsumenter och 

livsmedelsproducenter vad specifik information och symboler angående sortering och 

återvinning betyder samt vilka konsekvenser plaster medför. Enligt Marsh (2007) och 

Lumsden (2012) står livsmedelsproducenterna inför en utmaning vid märkning av 

förpackning då ytan på förpackningarna är begränsad. Däremot menar Tectubes att viss 

viktig information faller bort så som hur man ska hantera vissa material eller dess eventuella 

konsekvenser om förpackningarna inte hanteras rätt. 

Tectubes kunskap angående information framkommer inte och heller inte hur de arbetar 

aktivt med att förhindra energiutvinning och deponi av de förpackningar som de har. Ett sätt 

för Tectubes att ta ansvar för det material de har till förpackningar, enligt 

producentansvaret, avfallstrappan och cirkulär ekonomi, är att visa tekniska kunskaper 

angående materialuppbyggnad och god kännedom angående återvinningsmärkning så som 

information och symboler för det material de har. 

 

Analys av producent av livsmedel och förpackningar 

Arla, Orkla och Axfood påverkas till stor del av konsumenters behov och krav på 

livsmedelsförpackningar samt för att marknadsföra produkten för att vara eftertraktat på 

marknaden. Dessa företag påverkar och blir påverkade av livsmedelsbutiker då produkten 

sedan ska säljas i butik för att nå kund och vara lönsam. Livsmedelsproducenter bör anpassa 

förpackningar till butikernas hyllor, däremot kan inte livsmedelsproducenter påverka 

förpackningarnas placering i butik eller butikernas utbud. Därmed förflyttas också ansvaret 

angående förpackningen vidare till livsmedelsbutikerna. 

Vid frågan huruvida livsmedelsproducenterna tar sitt producentansvar svarar samtliga 

respondenter att de betalar de avgifter som är kopplade till insamling och återvinning. 

Däremot nämner ingen av producenterna hur de arbetar med att minska 

materialanvändning som bidrar till avfallsminimering kopplat till producentansvaret. Det 

förmedlas istället att fokus ligger på avgiften, insamling samt att förpackningen är 

återvinningsbar. Molina-Besch et al. (2016) beskriver förpackningen som en symbol för 

ohållbar konsumtion i industriländer, vilket har bidragit till att frågor så som källreducering 

och återvinning har lyfts på politisk regeringsnivå. Där Tencati et al. (2016) menar på att även 

om insamling och återvinning har nått EU-målen inom producentansvaret, har förebyggande 

av förpackningsavfall inte gjort det. Producentansvaret som har till avsikt att stödja 

avfallstrappan inkluderar för det första avfallsminimering (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla 

& Cacia, 2016). Det framkommer att produkter inte ska vara överemballerade och att minska 

förpackningsmaterialet i förpackningen. Dock så uppkommer dessa prioriteringar i samband 

med konsumentkrav på förpackning eller kostnader kopplade till materialval, vilket kan 

styrka att den minskade mängden material framstår som en ekonomisk- och 
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lönsamhetsprioritet istället för att företagen tar ett miljöansvar. Enligt Axfood bör ett mer 

miljövänligt agerande med mer användning av återvinningsbara förpackningar och 

förnyelsebart material ske utan att företag inväntar politiska beslut. Trots det uppfylls inte 

en tredjedel av det lagstadgade producentansvaret som finns (Tencati, Pogutz, Moda, 

Brambilla & Cacia, 2016). Vår tolkning är att en minskning av förpackningsavfall inte ligger i 

fokus och att materialfrågor istället är kopplade till ekonomiska aspekter. Detta resulterar i 

att vi ifrågasätter om förebyggande av förpackningsavfall på grund av att minska 

miljöpåverkan kommer att ske så länge det har en mer avlägsen koppling till kostnader, då 

livsmedelsproducenter redan betalar avgifter för insamling och återvinningsstationer och 

därmed anser att de tar sitt ansvar enligt producentansvaret. 

För att informera konsumenter om hur den enskilda förpackningen ska sorteras för 

deponering ska märkning angående avfallshantering vara tryckt på förpackningen. 

Märkningen består av en siffra inuti en triangel där olika siffror representerar olika material 

(Livsmedelsverket, 2017a). Genom att trycka information på förpackningarna kan företagen 

underlätta missförstånd angående förpackningsmaterialet från konsumentens sida och på så 

sätt öka möjligheterna att konsumenten sorterar förpackningen rätt. Enligt Orkla kan en 

utveckling av en förpackningsdesign bidra till att förenkla återvinningen genom att 

kommunicera till konsumenter hur en förpackning ska sorteras genom information på 

förpackningen. Enligt Tectubes finns det dock vissa kunskapsbrister hos 

livsmedelsproducenter angående hur förpackningarna ska märkas och sorteras. 

Livsmedelsproducenterna säger under intervjuerna att förpackningarna kan märkas för att 

tydliggöra sortering och återvinning av förpackningen däremot framkommer det inte om 

eller till hur stor del av företagens förpackningar som är märkta eller designade för att 

möjliggöra en förbättrad återvinning. 

Producentansvaret är ett lagstadgat beslut och omfattar företag som tillverkar, importerar 

eller säljer förpackningar eller förpackade varor och på grund av att materialbolagen har gått 

samman för att ta hand om insamling och återvinning betalar producenter en avgift för de 

förpackningar som sätts på marknaden (Hage & Söderholm, 2008; Lumsden, 2012; Tencati, 

Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). Samtliga livsmedelsproducenter menar på att de tar 

sitt ansvar genom att de betalar in avgifter. Dessa avgifter används för att upprätthålla 

insamling och återvinningsstationer som sköts av FTI och på så sätt ska undvika att 

förpackningar går till energiutvinning och deponi och även om energiutvinning är att föredra 

framför deponi, så bidrar det inte med användningen av råmaterial (Hopewell et al., 2009). 

Hur stora avgifterna är framkommer inte under intervjuerna, däremot ska FTI som 

organisation inte ska bedriva ekonomisk lönsamhet. Dock så visar det sig att det är 

konsumenterna som indirekt betalar kostnader för insamling och återvinning då Rundh 

(2013) menar att försäljningspriset av en produkt ofta innehåller en dold pålagd avgift som 

kan vara upp till 20 procent. Konsumenterna anser dessutom att de inte har ett ekonomiskt 

ansvar samt så får de inte någon ersättning för att sortera eller lämna förpackningar till 
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återvinning utan producenter ska stå för det ekonomiska ansvaret (Hage & Söderholm, 

2008). 

Livsmedelsproducenterna är inte nöjda med att de är ensamma om att ta del av 

producentansvaret. Arla och Axfood vill bland annat se en förändring i att fler producenter 

och aktörer ska vara en del av detta, vilket skulle kunna komma att omfatta såväl 

materialproducent som förpackningsproducent samt kommun och fastighetsägare. 

Anledningen till att livsmedelsproducenterna vill att fler aktörer är en del av 

producentansvaret beror dels på att de vill kunna öka tillgängligheten av 

återvinningsstationer för konsumenter. Trots att vi kan se positivt på att fler aktörer ska 

engagera sig ser vi det som ett svagt argument då det också framkommer att insamling och 

återvinning fungerar i dagsläget medan det tycks finnas flera brister i återvinningsteknik. 

Dessutom är beslut så som material och design bidragande faktorer till att en förpackning 

återvinns, bidrar till matsvinn eller ökat avfall (Grönman et al., 2013; Williams, Wikström, 

Otterbring, Löfgren & Gustafsson, 2012).  Det är svårt att tyda hur livsmedelsproducenterna 

ställer sig till de rekommendationer som material- och förpackningsproducent samt 

återvinningsföretag ger i nuläget angående material och design. Dock så framkommer det 

att Axfood försöker fasa ut konservburken men menar på att den är svår att ersätta medan 

Tectubes förespråkar förpackningar av aluminium, dels på grund av dess höga 

återvinningsbarhet för att på så sätt minska avfall. Livsmedelsproducenterna har 

bestämmanderätt över förpackningsbeslut så som materialval. Vi anser därmed att det inte 

är mer än rätt att dom får stå till svars för de beslut de tar. 

Bland annat menar Tencati et al (2016), att tillverkningen av exempelvis plast har ökat 

markant de senaste tio åren vilket även medfört ökad mängd avfall. 

Livsmedelsproducenter bör främst se till avfallstrappans tre första steg att förpackningar 

dom säljer på marknaden avfallsminimeras, återanvänds eller återvinns. Dessutom bör de 

föra en kommunikation med FTI angående att material som samlas in går till återvinning och 

inte “åker igenom” för att sedan gå till energiutvinning. Dessutom bör de föra en 

kommunikation och informera konsumenter hur förpackningen ska sorteras och samlas in 

för att inte hamna i brännbart avfall eller gå direkt till deponi. 

 

Analys av livsmedelsbutiker 

Livsmedelsbutikerna påverkas som mest av konsumenterna samt deras leverantörer vilket är 

livsmedelsproducenter. Detta då butikerna behöver erbjuda varor som kunden efterfrågar 

för att kunna vara kvar på marknaden samtidigt som de är begränsade av det utbud som 

livsmedelsproducenter väljer att producera. Trots att butikerna väljer att ha en vara som 

upplevs vara efterfrågad på marknaden av livsmedelsproducenter och butiker, så 

säkerställer inte detta att konsumenten köper produkten och bidrar till lönsamhet för 

butiken (Carrigan & Attalla, 2001). Gram har ett annat koncept som skiljer sig från de 

traditionella butikerna och blir varken påverkade av materialproducenter, 
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förpackningsproducenter eller livsmedelsproducenter som ingår i den tänkta 

försörjningskedjan, då dessa företag inte har en försäljning av produkter som är av intresse 

för Gram, vilket är förpackningsfria produkter. Därmed påverkas Gram som mest av 

konsumenter samt lokala leverantörer men står förövrigt utanför den tänkta 

försörjningskedjan. Samtliga butiker påverkar dock inköpen som konsumenter gör genom 

exempelvis att placera produkter strategiskt på olika sätt i butiken. Där produkter som bidrar 

till mest lönsamhet placeras i ögonhöjd och är lättast för konsumenten att upptäcka 

(Dominic, 2000). 

Livsmedelsbutiker ingår inte i producentansvaret och är därmed inte ansvariga för de 

förpackningar som de har i butiken. Däremot så bör de agera enligt avfallstrappan som 

verkar för bästa möjliga avfallshantering som innebär främst avfallsminimering, 

återanvändning, återvinning, energiutvinning och sist deponi och ingår i Sveriges 

Miljöbalklag (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016; Naturvårdsverket, u.å.a). 

Enligt avfallstrappans första steg, avfallsminimering, säger samtliga av de tre traditionella 

butikerna att de inte har något att säga till om angående livsmedelsförpackningar från 

leverantörer. Gram som skiljer sig från de andra butikerna genom att endast sälja 

förpackningsfria produkter säger däremot att med ett nära samarbete med leverantörer kan 

dom påverka hur produkterna ska levereras och att minska olika förpackningar genom att 

använda flergångsförpackningar och att konsumenter tar med tomma förpackningar till 

butik. Det senare alternativet finns tyvärr inte i de traditionella butikerna för konsumenten 

att välja. Livsmedelsbutikerna kan ta beslut angående att placera produkter i en viss höjd 

eller ordning för att bidra till merförsäljning kan det därmed påverka konsumentens inköp 

(Dominic, 2000). Vi anser därför att butiker bör agera efter vad dom kan påverka istället för 

att se vad de inte kan påverka. ICA, Coop Forum och Coop Extra påpekar att för att vara kvar 

på marknaden och vara lönsamma så bör de ha de varor som konsumenten efterfrågar i 

butik. 

Samtliga butiker har valt att ta egna initiativ i syfte för att minska plastpåsarna. Tidigare 

upplevdes plastpåsarna vara en förpackning som varken återanvändes eller återvanns vid 

exempelvis inhandlandet av livsmedel, utan livsmedelsbutikerna såg ett beteende där 

konsumenterna valde att köpa nya påsar. Det framkommer inte hur mycket plastpåsar som 

köps in eller förbrukas, däremot har butikerna märkt av en minskning av inköp till butik och 

försäljning till konsument. Även förbrukningen av plastpåsar vid frukt och grönt som 

konsumenten inte betalar för har butikerna börjat ha andra alternativ för, så som påsar i tyg 

eller papper som går att återanvända och har en mindre miljöpåverkan. För att förmedla 

butikernas budskap om att minska miljöpåverkan vid användning av plastpåsar, försöker de 

informera konsumenterna med skyltar runt om i butikerna. Däremot framkommer det att 

livsmedelsbutikerna inte kan tänka sig att ta bort plastpåsarna helt då konsumenterna 

fortfarande efterfrågar dessa, vilket butikerna menar är deras prioritering att alltid möta det 

konsumenterna efterfrågar och inte riskera att förlora konsumenter och därmed påverka 

dess lönsamhet negativt. 
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Ett sätt för butiker att ta sitt ansvar är att tillhandahålla återvinningscentraler för 

konsumenter där bland annat plastinsamlingen får ta en större plats. Av livsmedelsbutikerna 

är det endast Coop Forum som erbjuder konsumenter en återvinningsstation för att 

källsortera förpackningar, medan övriga livsmedelsbutiker menar på att de inte har 

bestämmanderätt över en yta för att tillhandahålla detta. Coop Extra hyr sin mark och ICA 

Maxi ligger ett köpcentrum och menar de att de är begränsade till att ta egna initiativ till en 

återvinningsstation. 

 

Analys av konsumenter 

Konsumenter är den aktör som det visar sig står för den största påverkan då produkter och 

förpackningar inte blir sålda om den inte är eftertraktad av konsumenter. Det visar sig 

dessutom att konsumenter inte alltid agerar utefter vad de efterfrågar, exempelvis när 

konsumenter efterfrågade en mer miljövänlig mjölkförpackning vilket möttes av Arla genom 

att de avlägsna plastkorken men som resulterade i att försäljningen minskade. Dock så 

påverkas konsumenter av det som erbjuds och det visar sig att påverkan från både 

livsmedelsproducenter samt butiker påverkar konsumenters agerande. Med detta så 

förflyttas ansvaret från livsmedelsproducenter och butiker ner till konsumenter som i slutet 

är ägare av förpackningen. 

Enligt Hage et al. (2008) och Naturvårdsverket (2016) har konsumenter enligt svensk lag 

ansvar att rengöra, sortera och lämna in livsmedelsförpackningsavfall till återvinning, utan 

en ekonomisk ersättning. Utifrån enkätundersökningen visar det sig att konsumenter har till 

viss del bristande kunskaper angående sitt ansvar men också att trots att det kan finnas 

kunskap hos konsumenter så brister agerandet. Detta visar sig bland annat i ‘övriga 

synpunkter’, se bilaga 13, där konsumenten säger att det inte är värt att bry sig om 

källsortering då hanteringen sköts för dåligt.  
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Figur 25: Hur konsumenten tänker på hur förpackningen kan återanvändas eller återvinnas 

och om konsumenten återanvänder förpackningar 

Figuren visar på samband mellan att konsumenten tänker på hur förpackningen kan 

återanvändas eller återvinnas och om konsumenten återanvänder förpackningar efter att 

produkten tagit slut. 

 

Enligt avfallstrappan så ska förpackningar framförallt avfallsminimeras och återanvändas 

eller återvinnas för att minska miljöpåverkan till så stor del som möjligt. Beroende på 

huruvida konsumentens krav och behov ser ut, hur detta möts av livsmedelsproducenter och 

hur konsumenten sedan agerar påverkar detta vilka förpackningar som sätts på marknaden. 

Utifrån figur 25 kan vi utläsa att 44,3 procent av de medverkade tänker på återanvändning 

eller återvinning vid inköp ’aldrig’, ’nästan aldrig’ och ’sällan’ och att konsumenten 

återanvänder förpackningen efter att produkten tagit slut ’aldrig’, ’nästan aldrig’ och ’sällan’. 

En orsak till att konsumenter inte återanvänder förpackningar kan även här bero på dess 

utformning vilket bidrar till att avfallet inte minskar om förpackningen inte är anpassad till 

att återanvända. 
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Figur 26: Konsumenten sparar på använda påsar och att konsumenten tar med använda 

påsar till butik 

Figuren visar på samband mellan att konsumenten sparar på använda påsar och att 

konsumenten tar med använda påsar till butik för att återanvända dom. 

 

Enkätundersökningen visar att 75,1 procent av de deltagande konsumenterna anser sig 

källsortera ‘ofta’, ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’, och även återvinningsföretaget påpekar att 

konsumentbeteendet för att återvinna finns.  

Frågeställningen i enkäten berör huruvida benägen konsumenten är att skölja ur samt vika 

ihop förpackningar innan källsortering. Nedan följer två modeller som visar på samband 

mellan att konsumenter sköljer ur förpackningar och källsorterar, samt viker ihop 

förpackningar och källsorterar. 
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Figur 27: Hur ofta konsumenter källsorterar och om de sköljer ur förpackningarna 

Figuren visar på sambandet mellan hur ofta konsumenter källsorterar och om de sköljer ur 

förpackningarna. 

 

Enkäten visar att de som källsorterar tenderar också att även skölja ur förpackningarna.   

 

 

Figur 28: Konsumenter källsorterar och viker ihop förpackningen 

Figuren visar på sambandet mellan att konsumenter källsorterar och om dom viker ihop 

förpackningen. 
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Enkäten visar att av de som källsorterar ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’, viker ihop 

förpackningarna ‘nästan alltid’ eller ‘alltid’ och är 42,6 procent av medverkande i 

undersökningen. Dessutom är det är det 17 procent, av de medverkande som alltid viker 

ihop och källsorterar förpackningar. 

Enkätundersökningen visar även på att konsumenter återvinner mer plast än vad statistiken 

visar över återvunna material. Där konsumentundersökningen visar att konsumenter 

återvinner plast till 61,8 procent medan statistik från 2016 visar återvinningsstatistik på 47 

procent. Vi ser att orsaker till detta kan vara att det har varit en viss typ av konsument som 

har svarat på enkätundersökningen eller att konsumenter uppfattar att de källsorterar mer 

än vad de gör. Dock ser vi att ännu en möjlig orsak kan vara att återvinningen inte sköts som 

det ska och att det därmed skulle vara intressant med statistik över insamlat material som på 

återvunnet material, då vi utläser att statistiken visar på den mängd som har återvunnits. 

 

 

Figur 29: Statistik över återvunnet material 2016 och utifrån konsumentundersökningen 

Tabellen jämför statistik över återvunnet material 2016 och statistik över återvunnet 

material utifrån konsumentundersökningen. Hårdplast och mjukplast redovisas här 

gemensamt under ‘plast’ med medelvärde samt att PET-flaskor och pantburkar redovisas 

gemensamt under ‘pant’ med medelvärde. 

 

Av de medverkande i undersökningen visar det sig att 61,8 procent återvinner plast, medan 

76,7 procent och 89,8 procent återvinner metall respektive glas. 
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Figur 30: Material som konsumenter föredrar och material som konsument källsorterar 

Figuren visar vilka material som konsumenter föredrar och vilka material som konsument 

källsorterar. 

 

Samband mellan det material som konsumenten föredrar och som de återvinner till högre 

grad. Vi ifrågasätter därför huruvida livsmedelsproducenter är i behov till att använda 

plastförpackningar för att möta konsumenters behov. 

Vi anser därför att detta innebär att hantering av en använd förpackning har lika stor 

betydelse som vid tillverkning av en förpackning. Därmed har livsmedelsproducenter men 

även konsumenter ett lagstadgat ansvar att tillverka, tömma, sortera, samla in och återvinna 

förpackningar (Hage & Söderholm, 2008; Naturvårdsverket, 2016). Dessutom ger återvinning 

möjligheter för en cirkulär ekonomi då förpackningen går tillbaka in i kedjan för att bli något 

nytt. 

 

Analys av återvinningsföretag 

Återvinningsföretagets uppgift är att uppfylla det som innefattar ramarna inom 

producentansvarets avgift. Det vill säga enligt avfallstrappan är att ta vara på insamlat 

material och återvinna till returmaterial av det förpackningar som producenterna säljer på 

marknaden. Därmed påverkar återvinningsföretaget materialproducenten som använder 

returplast för att tillverka nytt material. Dock så framkommer det ett missnöje från Scanfill 

att Sveriges returplast inte håller tillräcklig kvalitet eller finns i de mängder som Scanfill är i 

behov av. Återvinningsföretaget påverkas av avfallshanteringen på det sätt att de inte kan 

utföra sitt arbete om inte konsumenter sorterar och lämnar förpackningar till återvinning. 
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Dessutom kan plastförpackningar som följer med i hushållsavfall innebära en mer komplex 

sortering då förpackningarna måste tvättas och torkas, vilket innebär en mer kostsam 

process, samt att kvaliteten på den utvunna returplasten är låg (Leijon, 2014; Ullman, 2003). 

Återvinningsföretaget anser att konsumentbeteendet angående återvinning finns, trots det 

så är det en stor del av framförallt livsmedelsförpackningar som inte återvinns vilket även 

återvinningsföretaget påpekar att konsumenterna bör bli bättre på. 

På grund av producentansvaret och de avgifter som livsmedelsproducenter betalar tar FTI 

över ansvaret att insamlingen och återvinningen ska fungera. För att skapa en 

andrahandsmarknad gäller det att livsmedelsproducenter ser till att materialen som används 

till livsmedelsförpackningar är lämpligt och eftertraktat för en andrahandsmarknad (Marsh & 

Bugusu, 2007). På detta sätt kan förpackningen nå återvinning i avfallstrappan men även 

bidra till en cirkulär ekonomi där materialet återinförs i försörjningskedjan. 

Återvinningsföretaget påverkas av de val som materialproducenter, 

förpackningsproducenter samt livsmedelsproducenter tar angående val av 

förpackningsmaterial. Därmed visar det sig att om materialet är av en viss karaktär kan 

tekniken vara bristfällig för att detta material ska vara återvinningsbart. 

För att möta en ökad mängd förpackningar och framförallt plastförpackningar sätts en ny 

sorteringsanläggning i bruk 2019 som fokuserar på att ta hand om plastförpackningar. 

Respondenten menar dock på att innovationer inte alltid är lösningen utan att 

konsumentbeteendet först och främst bör ändras. 

Statistik över återvunnet material 2016 visar att fyra stycken material, glas, papp, metall och 

plastförpackningar når återvinningsmål medan PET-flaskor och pantburkar inte når de 

uppsatta målen (Naturvårdsverket, 2017a; Statistiska centralbyrån, 2017). Enligt 

återvinningsföretaget är PET-flaskor och pantburkar inte material som de ansvarar över i sin 

verksamhet och dessutom är det de material som inte uppnår målen. Dessutom menar 

respondenten på att det inte behövs ett betalningsincitament för att konsumenter ska 

återvinna, utan att konsumentbeteendet finns där ändå. Enligt samma statistik kan vi dock 

utläsa att återvinningsmål för PET-flaskor samt pantburkar ligger återvinningsmålen för de 

båda på 90 procent medan exempelvis plastförpackningar ligger på 30 procent, där 

återvinningen resulterade i 82, 87 respektive 47 procent för PET-flaskor, pantburkar och 

plast medan glas och metall har återvinningsmål på 70 procent (Naturvårdsverket, 2017a). 

Dessutom visar forskning att 79 procent av den producerade plast i världen hamnar i 

deponier eller ute i naturen där endast 9 procent av plast återvinns (Geyer, Jambeck & Law, 

2017). 

Utifrån statistiken och FTI:s respondent får vi ingen uppfattning huruvida de 

plastförpackningar som inte återvinns energi utvinns eller hur stor del av svarta 

förpackningarna som utgör andelen av de förpackningar som inte återvinns. Scanfill är ett av 

de företag som anser att FTI står inför en stor utmaning att sortera och identifiera alla 

förpackningar. 
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Det har visat sig svårt och tidskrävande att upprätthålla insamlings- och 

återvinningsstationer då det kräver godkännande av bygglov. Det framkommer från 

återvinningsföretaget att de idag har en kapacitetsbrist bland återvinningsanläggningarna, 

vilket innebär att de inte räcker till för att möta den stora mängden förpackningsavfall. Vi 

ifrågasätter livsmedelsproducenternas engagemang för att öka antal återvinningsstationer 

då de menar på att de tar sitt ansvar genom avgifter samt att ett utökat ansvar skulle bidra 

till bättre tillgänglighet av återvinningstationer och att det skulle ligga i fler aktörers intresse 

att detta genomförs. 

FTI har däremot en liten koppling till avfallsminimering i och med deras engagemang 

angående att informera producenter angående olika material och möjligheter för en 

andrahandsmarknad. Däremot har FTI ingen beslutsrätt över utformning av material, 

förpackningar eller hur dessa presenteras för konsumenten. 

 

Aktörernas påverkan och hur de påverkas av varandra 

Företag som importerar, tillverkar eller säljer förpackningar eller förpackade varor har till 

största del fått ta ansvaret för att avfall samlas in, återvinns och hanteras enligt 

avfallstrappan, i och med producentansvaret uppkomst (Lumsden, 2012; Tencati, Pogutz, 

Moda, Brambilla & Cacia, 2016). I den tänkta försörjningskedjan innebär detta att 

livsmedelsproducenter framförallt får ta ansvaret. Livsmedelsproducenterna betalar därför 

en avgift för att återvinningsföretaget ska ta hand om insamling och återvinning för de 

förpackningar som sätts på marknaden. Dock så påverkar och påverkas samtliga aktörer i 

den tänkta försörjningskedjan varandra direkt eller indirekt i olika sammanhang så som vid 

design, insamling eller återvinning av förpackningar och därmed påverkar vilken 

miljöpåverkan som en förpackning bidrar till. 
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Figur 31: Hur aktörerna påverkar och påverkas av varandra 

Figuren visar en sammanställning på hur aktörerna i den tänkta försörjningskedjan påverkar 

varandra samt hur ansvaret angående förpackningar förflyttas i kedjan utifrån empiri och 

teori. 

1. Scanfill påverkar och blir påverkade av Tectubes. 

2. Tectubes blir påverkas och påverkar Arla och Orkla samt till viss del Axfood. 

3. Livsmedelsproducenterna och ICA, Coop Forum och Coop Extra påverkar varandra, medan 

Gram varken blir påverkad eller påverkar livsmedelsproducenterna. 

4–7. Konsumenter påverkar och blir påverkade direkt av samtliga livsmedelsbutiker och 

livsmedelsproducenter, medan de indirekt påverkar och blir påverkade av 

förpackningsproducenter och materialproducenter. 

8–9. FTI påverkar och blir påverkade av konsumenter och livsmedelsproducenternas beslut 

angående utformning av förpackningar. 
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10. FTI påverkar även möjligheterna för företag som materialproducenter för att använda 

returmaterial genom resultatet på återvinningsprocessen. 

11. FTI delar information och rekommenderar producenter angående olika material och 

andrahandsmarknaden för materialet. 

 

Material som materialproducenten tillverkar, förpackningsproducenten använder och vilket 

material och vilken formgivning som livsmedelsproducenten väljer till 

livsmedelsförpackningar som sätts på marknaden medför huruvida återvinningsbara 

förpackningar är. Samtliga producenter säger att de blir påverkade av någon annan aktör i 

försörjningskedjan som påverkar designen och därmed även material av förpackningar. 

Exempelvis då material- och förpackningsproducent säger att kunder som 

livsmedelsproducenter står för beslut angående förpackning samt att livsmedelsproducenter 

säger att beslut angående förpackningar bör möta konsumentens behov och krav. Detta 

medför även att ansvaret för att aktörerna ska agera mer miljövänligt förs över på en annan 

aktör i kedjan. Traditionella butiker säger dessutom att de inte kan påverka designen på 

förpackningar medan den förpackningsfria butiken menar på att ett nära samarbete med 

leverantörer möjliggör att påverka i vilka förpackningar som produkterna ska levereras. 

Trots att livsmedelsproducenterna är de som är ansvariga enligt producentansvaret så 

omfattas hela kedjan av avfallstrappan för att möjliggöra en så bra avfallshantering som 

möjligt. För att minska suboptimeringar som möjligtvis bidrar med negativ miljöpåverkan i 

resterande del av försörjningskedjan är det med fördel som företag bör samarbeta och 

därmed minska förpackningens miljöpåverkan genom hela kedjan. 

För att möjliggöra en cirkulär ekonomi bör avfallsmönstret som bidrar till en linjär ekonomi 

brytas genom förbättrad design och minimering av avfall. Den cirkulära ekonomin fokuserar 

bland annat på återvinning och återanvändning för att möjliggöra att materialet ska återgå in 

i försörjningskedjan och minska användningen av råvaror. Dock så medför fler material att 

återvinningsprocesserna blir mer komplexa. (Ellen MacArthur Foundation, 2013) Något som 

vi även kan se kan påverka hur konsumenterna ska sortera förpackningar. Om 

återvinningsprocesserna blir mer komplexa i och med förpackningar som består av mer 

variation av material men också då fler material används i en och samma förpackning. Kan vi 

se hur detta skapar en osäkerhet hos konsumenterna hur förpackningar ska sorteras. 

I försörjningskedjan har material- och förpackningsproducent den största kunskapen 

angående vilket material de har, medan det är livsmedelsproducenter som tar besluten 

angående val av förpackning. Dessutom bör tekniken som återvinningsföretaget använder 

vid återvinningsprocesser samt materialet vara samspelta för att återvinningen ska fungera 

så bra som möjligt. 

Alla aktörer i försörjningskedjan har kompetens över sitt område där helheten utgör ett 

cirkulärt flöde. Därmed blir informationsdelning och samarbete mellan de olika aktörerna 

betydelsefullt för att upprätthålla att materialet är kapabelt samt förs tillbaka in i flödet. 
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Vi kan se ett samspel mellan aktörerna att möta krav och behov över försörjningskedjan, 

däremot finns det nästan inget samarbete mellan aktörerna för att nå en mindre 

miljöpåverkan. Trots aktörers påverkan på varandra. Det krävs samtliga aktörers kompetens 

och agerande för att skapa ett cirkulärt flöde. 

 

6.1.2 Analys av delfråga 2 

Vad bör samtliga aktörer i den tänkta försörjningskedjan tänka på vid utformning av 

förpackningar och vad krävs för en mer miljövänlig plastförpackning när det kommer till 

utformning, materialval och avfallshantering? 

 

För att en förpackning ska ses som hållbar ska förpackningen ha minskade föroreningar, 

resurs- och energiförbrukning över hela dess livscykel, utan att dessa överförs till en annan 

del av försörjningskedjan (Russell, 2014). Enligt Fava et al. (2013) är förpackningens bidrag 

till produktens miljöpåverkan samt vilken design och material som är optimalt för en viss 

funktion ytterligare två kriterier som bör ses över vid utformning av förpackning. 

 

Materialproducent 

Scanfill använder sig av livscykelanalys. Däremot framkommer det inte vilka systemgränser 

som materialproducent använder sig av, vilka miljöaspekter de ser till, vilka mål man 

förväntas uppfylla eller om verktyget används i ett internt syfte. Utan vi tolkar att 

materialproducenten använder livscykelanalysen i ett externt syfte för att skapa en 

trovärdighet mot sina kunder som är förpackningsproducent och livsmedelsproducent, då 

Rydh et al (2002) menar att analysen kan användas i kommunikation med kunder och 

omgivning. Det framkommer inte heller huruvida de använder verktyget för att minska 

miljöpåverkan på dess egna material under en livscykel. Därför finner vi det svårt att bedöma 

om deras livscykelanalyser faktiskt bidrar till minskad miljöpåverkan av materialet. 

För materialproducent är ekonomiska utmaningar bland annat tillgänglighet för material och 

kostnader för detta (Grönman et al. 2013). Där returmaterial samt råmaterial som mineraler 

och sockerrör köps in från olika delar i världen, bland annat Tyskland och Brasilien. Huruvida 

kostnader för returmaterial är högre eller lägre än plast av råmaterial framkommer inte. Det 

framkommer inte varför materialproducent använder sig av returplast eller vad återvunnet 

plastmaterial har för inköpspris i jämförelse till ett nytillverkat plastmaterial. Enligt den 

teoretiska referensramen är mekanisk återvinning av plast en relativt dyr process samt att 

materialet förlorar sina egenskaper efter varje gång det återvinns (Grosso, Niero, & 

Rigamonti, 2017; Ullman, 2003; Leijon, 2014; SOU 2005:23; Livsmedelsverket, 2017a). Detta 

agerande anser vi sker på grund av att Scanfill är i behov utav returmaterial och är till 

företagets fördel. Det visas däremot inte vad Scanfill tar för ansvar själva för att se till att 

deras egna material blir återvunnet. 
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För de miljömässiga utmaningarna så som resursminimering så säger materialproducent att 

materialet bidrar till högre produktionshastighet samt att materialproducent påpekar att 

materialet finns i oändliga mängder. Med detta menar materialproducent att materialet 

bildas i naturen i mer mängd än vad som förbrukas. Trots att materialet är återvinningsbart 

som traditionell plast så känner vi inte till hur tekniken för materialet fungerar i 

återvinningsprocessen eller vilken kvalitet materialet har som returplast. Detta gör att det är 

svårt att säga huruvida Scanfill bidrar till en returplast med kvalitet genom att ha ett 

plastmaterial som goda återvinningsegenskaper. 

 

Förpackningsproducent 

Förpackningsproducent använder sig inte av livscykelanalyser, men nämner att de använder 

sig av andra certifieringar, vilket inte motsvarar en livscykelanalys, för att förbättra processer 

samt på grund av kundkrav. Förpackningsproducenten har varit en del i att framställa plast i 

grön PE men det framkommer inte vilka verktyg som de har använt sig av för att se fördelar 

med grön PE och dess miljöpåverkan. 

Förpackningsproducenter har material- och bearbetningskostnader som ekonomisk 

utmaning, medan de miljömässiga utmaningarna är energiförbrukning, materialeffektivitet 

och att förhindra avfall (Grönman et al. 2013). För att minska materialpåverkan vid 

tillverkning av förpackning bör materialets tjocklek minimeras (Molina-Besch et al, 2016). 

Enligt förpackningsproducent kan dock inte plasten göras tunnare utan att försämra de 

egenskaper som ska skydda produkten, vilket Rundh (2013) menar kan leda till matsvinn, 

medan de menar att aluminium är tillräckligt tunn som den är.  

Till skillnad från den traditionella plasten, så har den gröna PE plasten ett negativt 

koldioxidtal. Grön PE har fördelaktiga egenskaper då det är tillverkat av ett förnybart 

material och går att källsortera likadant som traditionell plast (Naturskyddsföreningen, u.å.b; 

Naturskyddsföreningen, u.å.c). Förpackningsproducenten säger att deras försäljning av 

materialet har en relativt liten marknad, då denna plast endast står för 20 procent av 

Tectubes plastförsäljning medan den traditionella plasten står för 80 procent. Priset är högre 

på grön PE plast vilket respondenten ser begränsar försäljningen, då förpackningsmaterial 

kan utgöra 20 procent av produktens försäljningspris (Rundh, 2013). Förpackningsproducent 

menar även att deras kunder så som livsmedelsproducenter inte vågar riskera att byta ut 

eller ändra en design på en förpackning som redan har en stadig marknad och stor 

igenkänningsfaktor, men framförallt inte påverka försäljningspriset på slutprodukten. Trots 

att den gröna PE plasten har en mindre marknad i jämförelse med den traditionella plasten 

så arbetar förpackningsproducenten med att få ner priserna genom att samarbeta med 

materialproducent för att kunna utveckla och anpassa materialet till fler produkter till ett 

lägre pris. 
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Livsmedelsproducent 

Trots att det är livsmedelsproducenterna som tar de slutliga besluten, äger den förpackade 

produkten och står för kostnader kopplat till förpackning och produkt använder dom sig inte 

av livscykelanalys. Enligt livsmedelsproducenterna och Rydh et al (2002) är livscykelanalys ett 

tids- och resurskrävande verktyg, vilket enligt Arla blir mer gynnsamt vid större projekt. 

För att förhindra förpackningsavfall innebär det enligt Tencati et al (2016) att se till hela 

livscykeln och innebär förändringar i både produktion, distribution och konsumtionsmönster. 

Genomförande av livscykelanalyser för egna förpackningar är inte något som prioriteras av 

Arla och Axfood. Axfood ser över sina leverantörers analyser för att se till produkters 

miljöpåverkan medan Orkla använder sig av analysen för att se på produktens och 

förpackningens helhet. Däremot ser både Orkla och Arla att förpackningar inte har den 

största påverkan under en livscykel utan produkten står för den största delen, vilket 

bekräftas av den teoretiska referensramen att livsmedelsförpackningar har en relativt liten 

påverkan på miljön i jämförelse med produkten (Grönman et al., 2013). Enligt Molina et al. 

(2016) är det med fördel att livscykelanalysen utförs ihop med både produkten och 

förpackningen då designen av dessa bidrar till en ökad eller minskad miljöpåverkan. Det är 

därmed ännu en anledning för livsmedelsproducenter att använda sig av livscykelanalys då 

livsmedelsproducenterna äger både förpackningen och produkten, samt att de har ett 

lagstadgat ansvar att ta hand om sina produkter. Däremot menar Molina-Besch et al. (2016) 

att en förändring av en förpacknings miljöpåverkan endast sker om det inte påverkar en 

annan del av verksamheten samt att det är beslutfattaren som styr intresset för vilket mål 

livscykelanalysen har. Exempelvis kan en minskning av miljöpåverkan bortprioriteras eller 

endast genomföras om det bidrar till ekonomiska fördelar om beslutsfattaren har ett 

ekonomiskt intresse. 

Om producenterna av livsmedel vill ta ett ökat miljöansvar över sina förpackningar, bör en 

livscykelanalys över produkten och förpackningen vara mer prioriterat i arbetet med att 

utveckla en miljövänlig förpackning. Istället för att föra över ett visst ansvar samt kostnader 

för en livscykelanalys till en annan aktör i kedjan. Vid användning av någon annans 

livscykelanalys bör företaget vidta försiktighet då det finns en osäkerhet med livscykelanalys 

angående vilka mätningar och systemgränser som används eller vem som granskar livscykeln 

vilket bör göras av en oberoende part. (Arvanitoyannis, Kotsanopoulos, & Veikou, 2014; 

Rydh, Lindahl & Tingström, 2002; Brohammer, 1998) Axfood nämner att det är viktigt att 

veta vem beställaren är då detta kan påverka resultatet av en analys. Trots att Axfood inte 

har en egen produktion och ser till sina leverantörers livscykelanalyser bör ändå Axfood 

utföra analyser på deras slutprodukter tillsammans med förpackningen. 

Ekonomiska utmaningar för livsmedelsproducenter består av deras förmåga till anpassning, 

produktspecifika krav samt materialkostnader. En förpackning kan uppnå en viss ekonomisk 

effektivitet genom att producenter bland annat kan använda sig av befintliga maskinpark. 

Arla känner sig till viss del begränsade av den befintliga maskinparken vid val av ett 
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förpackningsmaterial som är av bättre miljöegenskaper, då det inte fungerar i deras 

nuvarande maskinpark. Därmed anser livsmedelsproducent att ett material av högre 

miljöpåverkan är ett bättre alternativ, då vi tolkar det som att införskaffandet av en ny 

maskinpark har en större kostnad än ett material som har högre miljöpåverkan. Detta tyder 

på att lönsamheten väljs framför ett alternativ av bättre miljöegenskaper. Vi ifrågasätter vad 

Arla har för mål och riktlinjer vid val av strategier för en god lönsamhet, vilket enligt Molina-

Besch et al (2016) kan bero på vem som är beslutsfattare då målen kan styras efter 

personens intresse, exempelvis om försäljning prioriteras av personen så kan miljöaspekter 

komma att förbises. 

De miljömässiga utmaningarna omfattar bland annat materialeffektivitet och att förhindra 

avfall. Livsmedelsproducenter har liten kontroll över konsumentens hantering av 

förpackningen.  Livscykelanalyser visar att en förpacknings största miljöpåverkan sker enligt 

Nordin et al. (2010) och Arvanitoyannis et al. (2014) under konsumenternas konsumtion av 

en produkt. Samtliga livsmedelsproducenter nämner svårigheter att möta konsumenternas 

behov samt se till en mer miljövänlig förpackning då konsumenterna inte alltid agerar utefter 

deras uttalade önskemål. Exempelvis som när Arla på uppmaning av konsumenter minskade 

plastanvändningen i deras mjölkförpackning genom att ta bort korken och på så sätt skapa 

en mer miljövänlig förpackning. Trots detta valde konsumenter bort förpackningen till fördel 

för bekvämlighet. Dessutom visar Carrigan et al. (2001) och Nordin et al. (2010) att först när 

konsumentens behov är tillgodosett övervägs ett mer hållbart alternativ samt att positiv 

information inte skapar en självklarhet att konsumenter väljer en viss produkt. 

 

Butikerna 

Enligt livsmedelsbutikerna har de svårt att påverka livsmedelsförpackningars utformning. 

Trots att butikerna ses som en mellanhand bekräftas det av både livsmedelsproducenterna 

samt livsmedelsbutikerna att det är butikerna som styr hur produkter placeras, och det 

framkommer att livsmedelsbutikerna har för avsikt att uppnå en ekonomisk lönsamhet 

framför produkter som har en bättre förpackning. Livsmedelsbutikerna ser inte till 

förpackningarnas funktion eller utseende utan i deras avseende prioriteras den produkt med 

högst lönsamhet (Dominic, 2000). Ekonomiska utmaningar som butikerna står inför är bland 

annat utrymme, konsumentvanor och marknadsföring medan de miljömässiga utmaningarna 

är exempelvis transport och energiförbrukning, bland annat på grund av att 

livsmedelsbutikerna inte har möjlighet att påverka förpackningens utformning eller 

konsumenternas avfallshantering. Däremot skiljer sig Gram från de andra 

livsmedelsbutikerna, då de säljer förpackningsfria produkter vilket vi tolkar är ett initiativ till 

att kunna i ett tidigt skede minska förpackningsavfallet hos konsumenten. En orsak till att 

Gram kan ta dessa initiativ beror på deras nära relation till leverantörerna, vilket gör att de 

tillsammans kan hjälpas åt och även göra det möjligt att minska de ekonomiska och 

miljömässiga utmaningarna för andra aktörer i den tänkta försörjningskedjan. 
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Konsumenter 

Av konsumenterna så är det nästan 60 procent som föredrar papp/kartong samt att de tror 

att detta är ett mer miljövänligt material. Samtidigt som 21,9 procent upplever att 

förpackningen ‘ofta’, ‘nästan alltid’ och ‘alltid’ tilltalar dom till inköp och tänker ‘ofta’, 

‘nästan alltid’ och ‘alltid’ på hur en förpackning kan återvinnas eller återanvändas vid inköp. 

 

 

Figur 32: Förpackningen tilltalar konsument till inköp och hur förpackningen ska återvinnas 

eller återanvändas 

Figuren visar hur ofta som konsumenten ser att förpackningen tilltalar dom till inköp och hur 

ofta som konsumenten tänker på hur förpackningen ska återvinnas eller återanvändas vid 

inköp. 

 

Grönman et al (2013) menar på att först när förpackningsfunktioner som uppfyller 

konsumenternas behov är tillgodosett så kan ett hållbart agerande tas dessutom är 53 

procent av konsumenterna ovilliga till att ändra sitt beteende angående att handla mer 

miljövänligt (Nordin & Selke, 2010). Enligt Grönman et al (2013) står livsmedelsproducenter 

inför utmaningar som deras förmåga att anpassa sig och produktspecifika krav, vilket det 

visat sig att konsumenter har ett stort inflytande över då oavsett vad som sätts på 

marknaden så bör det finnas en efterfråga hos konsumenten för att produkten och 

förpackningen ska bli lönsam. Enligt, bilaga 13, visar enkätundersökningen även att det finns 

en ovilja hos konsumenten att ändra sitt beteende. Där konsumenten menar på att den är 

nöjd med sitt beteende mönster som det är. Flera konsumenter visar däremot en vilja att 
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källsortera mer men anser att fastighetsägare och kommuner bör anordna 

insamlingsstationer för att källsortera och anser att det är ett hinder med källsortering om 

konsumenten inte har bil att köra sina förpackningar i. Även konsumenter som deltog i 

undersökningen anser även att utvecklingen av hållbart material och tillverkningsprocesser 

ska gå framåt samt att produkter inte bör vara överemballerade. 

 

Förpacknings- och tidningsinsamling, FTI 

Ekonomiska utmaningar återvinningsföretag står inför vid hantering av förpackningar är 

bland annat att tömma, sortera, återvinna förpackningar samt avfallskostnader, medan de 

miljömässiga utmaningarna är återanvändning, återvinning, förbränning, deponi och 

nedskräpning. Avfallstrappans fyra sista steg är detsamma som de miljömässiga utmaningar 

som återvinningsföretaget står inför i syfte för en förbättrad avfallshantering. Här har FTI 

bland annat utbildningar och delar information med producenter angående olika material 

och dess möjligheter för en andrahandsmarknad för att skapa ett cirkulärt flöde. Dock så 

framgår det av flera aktörer i den tänkta försörjningskedjan att FTI:s teknik för att sköta 

sortering och återvinning är bristfällig, där bland annat svarta förpackningar inte kan 

upptäckas vid sortering och därmed inte återvinns. Dessutom har det visat sig att med fler 

och fler material som ingår i återvinningssystemet samt att flera material kombineras, gör 

detta återvinningsprocessen och tekniken mer komplext. (Ellen MacArthur Foundation, 

2013) 

Likheterna mellan återvinningsföretagets miljömässiga utmaningar och prioriteringar i 

avfallstrappan gör att vi ser det som FTI:s ansvar att se till att avfallstrappan prioriteras och 

därmed även livsmedelsproducenternas då dessa har ekonomiskt ansvar för insamling och 

återvinning. Dock kan vi även se att FTI:s arbete kommer att påverkas av material och design 

på en förpackning. Dessa kan påverka hur konsumenterna sorterar förpackningar, 

återvinningsprocessens sortering samt vilken teknik som är nödvändig för att återvinna olika 

material. 

 

Materialval 

Enligt producentansvaret har de producerande företagen ett ansvar att se till att 

förpackningen inte påverkar livsmedlet vilket i sin tur kan påverka människor. Frågan bör bli 

aktuell på nationell nivå om att eventuellt skärpa till lagen. Vi grundar detta resonemang i 

hur livsmedelsverket idag bara ger rekommendationer som fortfarande gör det möjligt att 

livsmedelsproducenterna kan välja vilket material de vill, då det inte framkommer om det 

finns en konsekvens till dessa beslut. Vi uppmärksammar att företagen ändå är måna om att 

agera mer miljövänligt då profileringen kan skada varumärket och leda till negativa 

konsekvenser så som minskad lönsamhet eller negativ uppmärksamhet i media. 
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Försörjningskedjan står inför ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Vid bland annat 

utformning av förpackning är det en ekonomisk fråga som samtliga livsmedelsproducenter 

tar hänsyn till vid val av material. Arla säger att deras produkter är av lågmarginalprodukter 

och att förpackningsmaterialet ska bidra med låga kostnader vilket annars kan påverka 

produktens försäljningspris. Även här betonar företaget att det är viktigt att möta vad 

konsumenten efterfrågar och är villig att betala då dom annars riskerar att förlora 

konsumenter. Det framkommer bland livsmedelsproducenter samt förpackningsproducent, 

att ett material som ses vara av bättre miljöegenskaper inte alltid är eftertraktat då priset på 

materialet oftast är dyrare än det traditionella materialet. Det görs ett övervägande då 

materialkostnaden dessutom utgör runt 20 procent på det slutliga försäljningspriset på 

slutprodukten (Rundh, 2013). 

Arla nämner dessutom att vissa av deras produkter så som ‘on-the-go’ produkter har ett 

dyrare försäljningspris och menar på att beroende på i vilket sammanhang som en produkt 

är avsedd till att användas är konsumenten mer villig att betala ett högre pris. Däremot 

omfattar dessa förpackningar i många fall flera material då endast förpackningen kan utgöra 

10 - 15 procent av en produktens klimatutsläpp. Förpackningen kan för vissa produkter bidra 

med en andel på endast 0,5 procent av slutproduktens totala miljöpåverkan och det är en 

prioritet att förpackningens egenskaper är anpassade till produktens behov av skydd, då 

förpackningen annars bidrar till matsvinn. Dessutom visar empirin att en förpackning som 

inte är utformad efter konsumentens behov blir bortvald och därmed inte lönsam. Enligt 

Rundh (2013) är funktioner som möter behov det främsta faktorn till att konsumenter köper 

en produkt. Materialvalet ställs inför en miljöutmaning då vissa material så som aluminium 

kräver mer energi och har en högre miljöpåverkan vid tillverkning samt att processerna kan 

orsaka stora utsläpp. 

Arla använder sig av flera olika plastsorter till sina mejeriprodukter där bland annat en 

förpackning i polystyren (PS) byttes ut mot en förpackning i kartong i deras crème-fraiche 

sortiment, vilket resulterade i att koldioxidutsläppen har halverat. Dessutom visar den 

teoretiska referensramen att kartong har en lägre nivå av koldioxidutsläpp samt att 

materialet är framställt på förnyelsebar råvara samt bionedbrytbart så länge den inte är i 

kombination med exempelvis ett plastskikt (Grosso, Niero & Rigamonti, 2017; Plastmaterial, 

u.å.; Farusa emballage, u.å.). Företaget kräver noga överväganden innan ett 

förpackningsmaterial byts ut, då produkten inte får tappa sina egenskaper samt att 

kostnaderna inte får bli för höga. Vi tycker det därmed inte är konstigt att användandet av 

plastmaterial har ökat för förpackningar då det är ett billigt och flexibelt material till skillnad 

från aluminium och glas som dessutom minskar vikt- och volymeffektiviteten både vid 

tillverkning som vid transport. Livsmedelsproducenterna menar att plast är ett material som 

är svår att ersätta. 

Enligt Suwanmanee et al., (2013), finns det biobaserad plast som skulle kunna ersätta den 

fossila plasten samt att materialproducent och förpackningsproducent har tagit fram 

plastmaterial av bättre karaktär, så som plast som är av 50 procent fossilbaserad och 50 
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procent mineral samt grön PE som är sockerrörsbaserad. En miljöutmaning för Scanfill kan 

dock vara att trots att materialet består av 50 procent förnybar råvara består det även till ca 

50 procent fossilbaserad råvara för att stärka materialet. Detta bidrar fortfarande till att 

materialet baseras på fossila råvaror samt har en högre miljöpåverkan trots att materialet är 

återvinningsbart.  

 

 

Figur 33: Material som konsumenten ser som ett miljövänligt material 

Figuren visar vilket material som konsumenten ser som ett miljövänligt material samt vilket 

material som konsumenten föredrar. 

 

I enkätundersökningen påvisas det dessutom att 43,5 procent av de medverkande 

konsumenterna föredrar papp/kartong som förpackningsmaterial, samt att de tror att 

papp/kartong är ett bättre alternativ ut ett miljöperspektiv medan 10,1 procent anser att 

papp/kartong är ett mer miljövänligt alternativ men föredrar plast. 

 



103 
 

 

Figur 34: Material som konsument föredrar och hur miljömedveten konsumenten är 

Figuren visar på vilket material som konsument föredrar och hur miljömedveten 

konsumenten ser sig själv vara. 

 

Metall används i lägre utsträckning som förpackningsmaterial som är i direktkontakt med 

livsmedel (Marsh & Bugusu, 2007; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011). Däremot 

rekommenderar förpackningsproducenten aluminium, då materialet skyddar livsmedlet 

bättre i jämförelse med plast. Trots att aluminium kräver mycket energi vid framställning och 

i återvinningsprocessen så är materialet permanent vilket bidrar till fördelen i att vid varje 

gång materialet återvinns förlorar inte materialet dess egenskaper, utan kan återvinnas flera 

gånger om och fortfarande uppfylla materialegenskaperna (Livsmedelsverket, 2011; Grosso, 

Niero, & Rigamonti, 2017). Återvinning av materialet resulterar dessutom i att desto fler 

gånger materialet återvinns desto lägre utsläpp har förpackningen. Detta i jämförelse med 

plast som förlorar dess egenskaper efter varje gång den återvinns vilket kommer leda till att 

plasten är obrukbar då den inte kan uppfylla sitt syfte. Eftersom plasten når en slutfas 

innebär detta att ny plast behövs produceras. Däremot har oljebaserad plast låga utsläpp vid 

tillverkning men är dessutom mindre benägen att bli återvunnen samt förlorar 

materialegenskaper vilket bidrar till en låg kvalité på returplast. I och med att materialet inte 

återvinns skapas ett linjärt flöde då det bidrar till ett ‘take-make-consume-throw away’ 

mönster och användning av nytt råmaterial.  Livsmedelsproducenterna bör därmed göra en 

avvägning mellan att ta ett ökat miljöansvar samt konsumentens benägenhet att återvinna 

det valda materialet. Trots detta menar förpackningsproducenten att plastens estetiska 

förmåga prioriteras av livsmedelsproducenterna. 
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Konsumentbehov/-krav och förpacknings funktioner 

Några av de viktigaste funktionerna som livsmedelsproducenterna lyfter fram är att skydda 

produkten och möta konsumenternas krav med bekvämlighet samt att känslan som 

förpackningen ger till konsumenten spelar stor roll. Om detta inte tillfredsställs säger 

livsmedelsproducenterna att de riskerar att konsumenterna inte väljer produkten vilket både 

leder till att produkten inte säljs och företaget går utan lönsamhet, medan hållbarhet 

kommer i andra hand (Nordin & Selke, 2010). 

Enligt Rundh (2013), kan förpackningar genom dess estetiska funktioner tilltala konsumenter 

till ett köp, genom ett visst material, storlek, grafik eller form. Små justeringar kan även 

återuppliva en minskad försäljning, exempelvis att förpackningen går att återförsluta 

(Rundh, 2013). Detta bekräftas av respondenterna från Arla då konsumenter valde bort den 

ekologiska mjölkförpackningen till förmån för icke-ekoprodukter på grund av att skruvkorken 

på eko-produkten togs bort. Trots att borttagandet av plastkorken gjordes på eko-produkter 

som riktar sig till konsumenter som vill agera mer miljövänligt för en ökad miljöhänsyn. 

Resulterade detta i att försäljningen sjönk och Arla införde plastkorken baserad på sockerrör 

på eko-produkterna. I den teoretiska referensramen bekräftas det att konsumenter 

prioriterar en viss funktionalitet framför förpackningens miljöegenskaper, vilket är en 

utmaning som livsmedelsproducenterna står inför (Rokka & Uusitalo, 2008; Grönman et al. 

2013). Konsumentbehovet av en förpacknings specifika funktioner ifrågasattes aldrig i 

enkätundersökningen. Dock visar undersökningen att förpackningens estetiska funktioner 

påverkar konsumenten till inköp, då undersökningen resulterade i att ungefär hälften av de 

medverkande konsumenterna upplever att förpackningen tilltalar konsumenten till inköp 

samt att nästan 70 procent av de medverkande sparar på finare förpackningar ‘ofta’, ‘nästan 

alltid’ eller ‘alltid’. Undersökningen visar även att konsumenter inte har någon större tanke 

vid ett inköp om förpackningen är återvinningsbar eller möjligheter till återanvändning. 
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Figur 35: Förpackningen tilltalar konsumenten till inköp och konsumenten sparar finare 

förpackningar 

Tabellen visar på samband mellan att förpackningen tilltalar konsumenten till inköp och att 

konsumenten sparar på finare förpackningar. 

 

Trots att Arla gjorde ett försök att ta bort skruvkorken anser vi att samtliga 

livsmedelsproducenter har en viss osäkerhet i att inte ta allt för stora risker som kan påverka 

försäljningen. Utan företagen inväntar att deras konkurrenter gör någon förändring som ger 

positiv effekt och som man sedan kan ta efter. Ett exempel på detta är införandet av pant på 

saftflaskor. 
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Producentansvar
Aktörens koppling till 

avfallstrappan
Livscykelanalys Utmaningar inom LCA Material Konsumentkontakt

Scanfill Nej

Avfallsminimering, 

återanvänding och 

återvinning

Ja, utförs av 

oberoende part

Tillgänglighet och kostnader 

för material, 

resursminimering, 

avfallshantering

Plast, 50 procent 

fossilbaserad och 50 

procent 

mineralbaserad

Nej

Tectubes Nej

Avfallsminimering, 

återanvänding och 

återvinning

Nej 

Material- och 

bearbetingskostnader, 

energiförbrukning, 

materialeffektivitet, 

förhindra avfall 

Aluminium, fossil- och 

biobaserad plast 
Nej

Arla Ja

Avfallsminimering, 

återanvänding, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Används vid större 

projekt

Anpassningsförmåga, 

produktspecifika krav, 

materialkostnader, 

materialeffektivitet, 

förhindra avfall 

Kartong och plast Ja, mest via sociala medier 

Orkla Ja

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Ja, ser till hela 

livscykeln tillsammans 

med produkten 

Anpassningsförmåga, 

produktspecifika krav, 

materialkostnader, 

materialeffektivitet, 

förhindra avfall 

Metall, plast, glas och 

kartong
Ja 

Axfood Ja

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej, använder 

leverantörers LCA av 

förpackning

Anpassningsförmåga, 

produktspecifika krav, 

materialkostnader, 

materialeffektivitet, 

förhindra avfall 

Metall, plast, glas och 

kartong
Ja

ICA Maxi Nej

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Utrymme, minska avfall, 

konsumentvanor, 

marknadsföring

Inget Ja

Coop Forum Nej 

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Utrymme, minska avfall, 

konsumentvanor, 

marknadsföring

Inget Ja

Coop Extra Nej

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Utrymme, minska avfall, 

konsumentvanor, 

marknadsföring

Inget Ja

Gram Nej

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Utrymme, minska avfall, 

konsumentvanor, 

marknadsföring

Inget Ja

Konsument

Ja, har ansvar att 

tömma och källsortera 

men inget 

ekonomisktansvar

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Information, hygien, 

funktioner, estetiskt, 

nedbrytning

Allt  - 

FTI Nej

Avfallsminimering, 

återanvändning, 

återvinning, 

energiutvinning och 

deponi

Nej 

Tömma, sortera, återvinna, 

avfallskostnader, 

återanvändning, förbränning, 

deponi, nedskräpning

Inget Ja / Nej

Tabell 4: Aktörens koppling till utformning, materialval och avfallshantering  

Tabellen visar på sammanställning av aktörernas koppling till utformning, materialval och 

avfallshantering 
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6.1.3 Analys av delfråga 3 

Hur kan producenter, butiker, konsumenter och återvinning agera för att minska 

miljöpåverkan av plastförpackningar? 

 

Fler aktörer som är i kontakt med en förpackning under dess livscykel bör inkluderas i att ta 

ansvar för förpackningens miljöpåverkan bland annat då en aktörs agerande kan öka 

miljöpåverkan hos en annan aktör. En enskild aktörs bidrag till bättre miljöpåverkan anser vi 

är för liten för att plastens miljöpåverkan ska minska och göra skillnad, utan det krävs att 

samtliga inblandade aktörer i den tänkta försörjningskedjan bidrar till att plastförpackningar 

återvinns och bidrar till ett cirkulärt flöde. Detta då samtliga aktörer mer eller mindre 

påverkar hur förpackningen ska vara konstruerad som till stor del grundar sig i att samtliga 

aktörer ska kunna hantera förpackning samt möta kunder och konsumenters krav och behov 

för att uppnå ökad lönsamhet. 

Förpackningsproducenten samarbetar med företag som har en miljöprofil bland annat för 

att kunna påverka användningsområden och kostnader av grön PE vilket i sin tur påverkar 

slutprodukterna. Däremot är det få aktörer i den tänkta försörjningskedjan som har några 

samarbeten alls. Fördelar som förpackningsföretaget ser i och med ett samarbete bör fler 

aktörer i kedjan prioritera. Det kan även bidra med lägre material- och avgiftskostnader och 

ökad användning till fler produkter, när det kommer till denna typ av material, då priser för 

råmaterial upplevs osäkra och stigande, ökad konkurrens samt leveransstörningar (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013; European Parliamentary Research Service Blog, 2016). 

Eftersom material är en kostnad, så påverkar det produktens försäljningspris vilket material-, 

förpackning- och livsmedelsproducenterna bekräftar bidrar till att mer miljövänliga material 

förbises. Om fler skulle välja en mer miljövänlig plast finns det även möjligheter att skapa en 

mer miljövänlig returplast så länge återvinning av plast ökar och att det finns en 

andrahandsmarknad som efterfrågar denna sort som skapar ett cirkulärt flöde. Användning 

av returmaterial minskar utvinningen av nytt råmaterial vilket blir avgörande redan vid val av 

material i designfasen av en förpackning som styr förpackningens återvinningsförmåga. För 

att minska en plastförpacknings miljöpåverkan bör framförallt en minskning av plastmaterial 

ske samt att minska fossilbaserad plast mot mer miljövänlig plast. Därefter bör 

återvinningsgraden av plastförpackningar öka. För att möjliggöra ett cirkulärt flöde och 

skapa returplast till en andrahandsmarknad ska återvinningsprocesserna ha kapacitet att ta 

hand om den mängd förpackningar som säljs på marknaden, vilket återvinningsföretaget 

nämner är en utmaning idag då deras kapacitet inte är tillräcklig. Dessutom är ett sätt att öka 

insamlingsstationer att inkludera kommuner och fastighetsägare i producentansvaret för att 

förenkla för konsumenten att källsortera. 
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Förpackningsfritt 

Enligt Livsmedelsproducenterna är det inte självklart att avfallsminimera genom att 

exempelvis sälja fler produkter i lösvikt. Arla menar på att de inte kan säkerställa hygien och 

produktkvaliteten i produkterna utan förpackning. Enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1935/2004 får förpackningsmaterial inte utgöra någon risk eller skada 

människors hälsa, däremot så säger inte lagen något om att förpackningen inte ska utgöra 

någon risk för naturen. 

Hygienen är en avgörande fråga i val av förpackningsmaterial vilket gör att 

livsmedelsproducenter har svårt att övergå till förpackningsfria alternativ då förpackningar 

bidrar med en skyddande faktor till produkten. Däremot skulle fler förpackningsfria 

alternativ bidra till mindre antal förpackningar i omlopp och därmed minskat avfall. 

Livsmedelsproducenterna menar på att det inte finnas en tillräckligt hög efterfrågan av 

förpackningsfria produkter från konsumenter dock så är detta möjligt för Gram som säljer 

förpackningsfritt. 

En förpackning bidrar till att vara ansiktet utåt och även fungera som ett 

marknadsföringsverktyg. En förpackningsfri produkt skulle därmed minska det 

marknadsföringsvärde som förpackningen tillför och kommer därmed att påverka 

livsmedelsproducenternas och butikernas lönsamhet. Livsmedelsbutikerna placerar 

dessutom produkter som är mest lönsamma för verksamheten i en viss höjd för att bidra till 

försäljning. För att agera mot att minska plastförpackningars miljöpåverkan bör både 

livsmedelsproducenter och butiker marknadsföra en mer miljövänlig förpackning genom 

exempelvis bilder och text på förpackningen samt att butiker prioriterar dessa förpackningar, 

placerar dom mer fördelaktigt i hyllorna. På så sätt tar aktörerna ett visst ansvar att minska 

den miljöpåverkan som de bidrar till samtidigt som aktörer inte bör bidra till att öka 

miljöpåverkan i en annan del av försörjningskedjan. 

 

Lagar och producentansvarsavgifter 

Genom lagkraven har det visat sig att för plastförpackningar och dess miljöpåverkan ska 

minska kan beslut och förändringar göras på en politisk nivå som inkluderar samtliga aktörer, 

genom att ta ett större ansvar kan det bidra till mer samspel mellan aktörerna vid 

exempelvis framtagning av ny förpackningsdesign eller avfallshantering. Ett sätt att vidta ett 

mer effektivt agerande är genom lagförändringar. Frankrike är ett exempel på detta 

agerande, då de är det första land som stiftar en lag med mål att fasa ut fossilbaserad plast. 

Lagförändringen innebär att produkterna ska bestå av minst 50 procent biologiskt material. 

(Rosengren, 2016, september) Till skillnad från de svenska lagförordningar som endast 

handlar om att förpackningsmaterial inte ska påverka produkten, människan eller utgöra 

någon form av risk (2004/1935/EG; Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011; 

Livsmedelsverket, 2017a). Livsmedelsverket ger dessutom bara rekommendationer om 

material, så som när vissa material inte ska användas i kombination med exempelvis mat 
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som ska värmas i mikrovågsugn, men det förbjuder fortfarande inte vissa material att 

användas i samband med livsmedelsprodukter. Flera aktörer i försörjningskedjan menar att 

lagen bör omfattas av fler aktörer med skärpta krav, aktörer bör agera och arbeta mer 

miljövänligt utan att invänta politiska beslut samt att differentiera producentansvars 

avgifterna. 

Vilka avgifter som gäller för olika typer av förpackningar regleras därmed inte i 

lagstiftningen. Avgifter som livsmedelsproducenter betalar för att ingå i avfallshanteringen 

är viktbaserade och uppsatta av materialbolagen för att tillsammans upprätta insamling och 

återvinning av förpackningar. Det framkommer från livsmedelsproducenter och 

återvinningsföretaget att avgiften för insamling- och återvinningssystem är på väg att 

utvecklas till differentierade avgifter baserade på materialets återvinningsgrad. Ett arbete 

med minskat förpackningsavfall innebär förändringar i produktion, distribution och 

konsumtionsmönster (Tencati, Pogutz, Moda, Brambilla & Cacia, 2016). Vi ser därför att om 

differentiering angående producentansvarsavgifter, som grundas i hur återvinningsbart ett 

material är, bör avgifter för material med högre miljöpåverkan överskrida den lönsamhet 

som företaget får genom att välja detta material. Dessutom bör avgiften även baseras på 

vilken miljöpåverkan som materialet har under dess livscykel, inte endast på dess 

återvinningsgrad,  

 

 

Figur 36: Utveckling av differentierade avgifter  

Egen konstruerad modell som visar ett alternativ på hur differentierade avgifter bör 

utvecklas ytterligare. 
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Den totala kostnaden för att välja ett mer miljövänligt material ska understiga kostnaderna 

för ett mindre miljövänligt alternativ. Detta regleras därmed genom differentierade avgifter 

där avgifter är satta utefter inköpspris och tillverkningskostnader för att den totala 

kostnaden ska bli högre. Om inte, så ser vi det som en stor risk att producenter trots allt 

väljer mindre miljövänliga material. Därmed uppkommer inte heller förbättringar som 

differentierade avgifter ska bidra till då exempelvis Arla som säljer lågmarginalprodukter 

nämner att kostnaden för förpackningen inte ska påverka produktens totalkostnad och 

därmed lönsamhet. 

Flera aktörer i försörjningskedjan som inte ingår i det lagstadgade producentansvaret visar 

ett växande miljöintresse. Så som agerande i att minska antal plastpåsar, förbättra 

plaståtervinning systemet, tar fram plastmaterial av förnybar råvara samt en ökad mängd av 

förpackningar som sorteras. Vi kan dock se att stor del av aktörers ageranden är framkallat 

på grund av yttre påverkningar som exempelvis att från och med maj 2017 har svensk handel 

ansvar att informera om miljöpåverkan samt fördelar med att minska antal plastpåsar till 

konsumenter (Regeringskansliet, 2017). Trots dessa initiativ och engagemang är samtliga 

aktörer försiktiga med att göra förändringar då en viss rädsla finns att gå miste om kunder. 

 

Information 

För att plastförpackningar ska få en ökad återvinningsgrad bör framförallt konsumenter som 

är slutanvändare av en förpackning i den tänkta försörjningskedjan prioritera att källsortera 

och återvinna plastförpackningar till livsmedelsprodukter. Information som 

livsmedelsproducenter tillför på livsmedelsförpackningar är till viss del standardiserad 

gällande produktfakta, längd, vikt och förvaring (Marsh & Bugusu, 2007; Lumsden, 2012). Vi 

ifrågasätter om standardiserade fakta är tillräcklig eller bör utvecklas och möta 

konsumenternas förståelse, då förpackningsproducent menar att informationen är för 

svårtolkad gällande olika symboler för vilken plastsort förpackningen består av och hur den 

ska sorteras och anser att ett bildspråk skulle förenkla informationsutbytet. FTI anser att 

konsumenter inte behöver känna till material som förpackningen är gjord av och Arla ser en 

svårighet i hur mycket de kan påverka konsumenter till ökad återvinning. Nordin et al. (2010) 

ifrågasätter huruvida konsumenter känner till återvinningsbarheten till olika material och 

menar på att missuppfattningar och bristande kunskap angående olika 

förpackningsmaterials miljöpåverkan kan påverka konsumenternas attityder och beteenden. 

Genom att sprida information angående miljöpåverkan från material kan det vara ett sätt att 

ändra invanda beteenden då det även visar sig att konsumenter agerar mer på negativ 

information än positiv. 
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7. Resultat och slutsats 

I detta avsnitt besvaras rapportens syfte genom att ta del av det som har analyserats från 

teorin och empirin. 

 

Huvudfråga 

Hur kan avfallshantering av plastförpackningar för livsmedelsprodukter förbättras utifrån 

miljöhänsyn? 

 

Inom förpackningssystemet påverkar och påverkas alla aktörer av förpackningar utifrån de 

olika aktörernas behov och krav och bör därmed vara ansvariga för vilken påverkan de har 

på förpackningar. Trots att stor del av aktörerna påverkar varandra finns det inget eller fåtal 

aktörer som samarbetar med förpackningar för en minskad miljöpåverkan. Dessutom ser vi 

inget samarbete som sträcker sig genom försörjningskedjan. 

Producentansvaret omfattar de som tillverkar, säljer och importerar förpackningar men i den 

tänkta försörjningskedjan, som består av sex aktörer, är det endast en av aktörerna som bär 

det lagstadgade ansvaret, livsmedelsproducenterna. 

För att avfallshanteringen ska bli bättre bör i första hand avfallsminimering ske, vilket sker i 

samråd mellan material-, förpackning- och livsmedelsproducenter i designfasen innan 

förpackningen säljs på marknaden. Därefter bör hanteringen för att ta hand om mängden 

avfall utvecklas. Tekniken och förpackningarna bör utvecklas parallellt och i samspel med 

varandra för att öka mängden som återvinns. Detta för att exempelvis minska att svarta 

plastförpackningar inte ska gå igenom till förbränning. Axfood menar på att aktörer bör 

agera utan att invänta politiska beslut. Dock så förbises ofta mer hållbara beslut då dessa 

bidrar till ökade kostnader och är därmed inte en prioritet, trots att det finns mer 

miljövänliga alternativ. Reglerade avgifter är därför ett sätt att i förebyggande syfte få 

producenter att välja ett mer miljövänligt material. Lönsamhet av en produkt inklusive 

förpackning verkar därmed styra aktörernas beslut med mindre hänsyn till vad det resulterar 

i. Enligt butikerna är lönsamhet och att erbjuda konsumenter det som efterfrågas ett måste 

för att vara kvar på marknaden. Men enligt förpackningsfria butiken behöver inte det ena 

måste utesluta det andra, då konsumenter även efterfrågar förpackningsfria produkter. Ett 

möjligt sätt att få fler aktörer att ta ansvar är att omfatta fler aktörer av producentansvaret 

och även öka konsekvenserna om ansvaret inte tas. Detta inkluderar så väl alla aktörer i den 

tänkta försörjningskedjan, som kommuner och fastighetsskötare som bör erbjuda 

konsumenter att i vardagen agera mer miljövänligt utan att större kompromisser till 

konsumenternas vardag ska behöva ske. Detta kan bland annat visa sig i fler 

återvinningsstationer som att ha källsortering i anslutning till bostad eller fastighetsnära. 
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Delfråga 1 

Hur fungerar samspelet mellan producenter, butiker, konsumenter och återvinning för att ta 

ansvar för förpackningen? Vem bär ansvar för avfallshantering av plastförpackningar för 

livsmedelsprodukter och hur ser det ut? 

 

Samtliga aktörer i försörjningskedjan har kunskap kring sina egna områden och bristande 

kunskaper på andra aktörers områden samt en viss förmåga att skjuta över ansvar till en 

annan del av kedjan, vilket kan bidra till ett gap i material-, återvinning- och avfallskunskap. 

Varje aktör i försörjningskedjan arbetar mer eller mindre med något steg inom 

avfallstrappan, däremot sällan tillsammans med andra aktörer. Genom ett samarbete mellan 

aktörerna skulle effekten varit större. Exempelvis, högre avfallsminimering genom att lyssna 

på förpackningsproducentens rekommendationer gällande materialval. Däremot så som det 

ser ut idag så är det livsmedelsproducenterna som har det slutliga beslutet vid 

förpackningsdesign. 

I den tänkta försörjningskedjan inkluderas samtliga aktörer av avfallstrappan genom att den 

ingår i svensk lagstiftning. Däremot är det endast livsmedelsproducenter samt konsumenter 

som har ansvar över avfallshanteringen för förpackningar på grund av producentansvaret, 

som uppkom för att stödja att avfallstrappan ska följas. Producentansvaret omfattar 

livsmedelsproducenter som säljer förpackade livsmedel, därmed är det deras ansvar att se 

till att förpackningsavfall kan insamlas och återvinnas samt att de har ekonomiskt ansvar för 

att detta upprätthålls. Konsumenter har dessutom ansvar att tömma och sortera 

förpackningar till insamling men inget ekonomiskt ansvar. 

Enligt avfallstrappan är första stegen att ta hänsyn till att minimera avfall, återanvända och 

återvinning av förpackningar. Dessa kan uppfyllas av den tänkta försörjningskedjan 

framförallt genom att minska antal förpackningar, minska material mängd till förpackningar, 

utforma design och material som fungerar som återanvändning samt använda ett material 

som kan återvinnas med tillgänglig teknik och som resulterar i god kvalitet på returplast. 

Dessa steg bör främst utföras av aktörer tidigt i försörjningskedjan så som material- och 

förpackningsproducenter samt livsmedelsproducenter då dessa beslut justeras innan 

förpackningen sätts på marknaden. Förpackningsproducent förespråkar aluminium på grund 

av att det kan återvinnas om och om igen utan att förlora materialegenskaper men upplever 

att livsmedelsproducenter ändå väljer plastförpackningar med lägre återvinningsbarhet. 

Utformningen av förpackningen och alla slutliga beslut görs av livsmedelsproducenter, vilket 

gör att material- och förpackningsproducent anser att de inte har något ansvar för 

förpackningar, det material som förpackningen innehåller eller avfall från förpackning och 

därmed även material tas omhand. 

Däremot förs ansvaret för förpackningar vidare i försörjningskedjan vidare till de 

traditionella livsmedelsbutikerna som inte kan påverka livsmedelsprodukternas 

förpackningar trots att ingår i ett varumärke som har livsmedelsprodukter. Butiker kan 
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dessutom ha olika möjligheter för konsumenter att källsortera, så som återvinningsstationer 

och pantsystem. Till skillnad från de traditionella butikerna finns förpackningsfri butik som 

tillsammans med leverantörer samarbetar för att minska engångsförpackningar, använda 

mer flergångsförpackningar, sälja förpackningsfria varor och minska avfall. Därmed kan 

samtliga butiker påverka möjligheter för konsumenter att återanvända förpackningar, 

insamling för återvinning men också förhindra att förpackningar går direkt till deponi genom 

att möjliggöra för konsumenter att agera enligt avfallstrappan. 

Till slut är det slutanvändaren såsom konsument som bär ansvar för att förpackningsavfallet 

hamnar rätt i avfallshanteringen. Konsumenter omfattas även av producentansvaret då de 

har ansvar att tömma och sortera förpackningar men har inget ekonomiskt ansvar. Däremot 

kan konsumenter betala en avgift på cirka 20 procent av en livsmedelsförpackning som läggs 

på försäljningspriset och som går till insamlings- och återvinningssystemet. Därmed är det 

konsumenternas ansvar att sortera förpackningar för återvinning för att undvika att dom går 

till deponi. 

Vidare tar återvinningsföretaget över ansvaret att samla in och sortera den mängd 

förpackningar som sätts på marknaden men också att förpackningar främst går till 

återvinning sedan energiutvinning för att undvika deponi. Mindre än hälften av alla 

plastförpackningar som återvinns, vilket tyder på att fler går direkt till deponi eller ut i 

naturen. Det är svårt för återvinningsföretaget att minska avfall då det bör göras i ett 

tidigare skede i kedjan. För plastförpackningar ska en sorteringsanläggning sättas i bruk där 

förhoppningen är att fler förpackningar sorteras och ger en högre kvalitet på returplast. 

Dock så gäller det att det finns insamlingsstationer, att förpackningar är tillverkade av ett 

material som är återvinningsbart och fungerar med återvinningstekniken samt har en 

andrahandsmarknad för att nå en högre återvinning och kvalitet av returplast. Detta innebär 

att det är hela kedjans ansvar att se till att förpackningsavfall deponeras rätt enligt 

avfallstrappan.  

 

Delfråga 2 

Vad bör samtliga aktörer i den tänkta försörjningskedjan tänka på vid utformning av 

förpackningar och vad krävs för en mer miljövänlig plastförpackning när det kommer till 

utformning, materialval och avfallshantering? 

 

Förpackningen ska skydda produkt och omgivning samt vara funktionell och återvinningsbar 

och inte bidra med negativ miljöpåverkan, vara attraktiv för konsument samt inte ge 

företaget högre kostnader. 

För att en förpackning ska ses som miljömässigt hållbar så krävs det att förpackningen är 

hållbar i hela kedjan, från framtagning av material till avfallshantering. Detta innebär att alla 

aktörer i kedjan ska ta sitt ansvar genom att exempelvis välja ett material som är av bättre 
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miljöegenskaper trots att det är en prisfråga och även samarbeta med de förutsättningar 

som finns samt de val som företagen tar. 

Vid framtagning av ny förpackningsdesign bör en livscykel göras för att uppmärksamma 

eventuella brister som kan påverka miljön, exempelvis höga utsläpp eller energianvändning. 

Användningen av livscykelanalys är begränsad idag. Detta resulterar i en minskad förståelse 

över den övergripande helhetsbilden för sitt egna verksamhetsområde och inte minst 

samtliga aktörer som är inblandade. Utan det är endast materialproducent som använder sig 

av livscykelanalys och som utförs av oberoende part samt att det är endast en av de tre 

livsmedelsproducenterna som utför egna livscykelanalyser. Ett obligatoriskt användande av 

verktyget skulle bidra till en ökad förståelse, ett snabbare agerande vid brister samt ett ökat 

samarbete mellan samtliga aktörer för att tillsammans kunna motverka miljöpåverkan samt 

kunna minska ekonomiska utmaningar exempelvis kostnad på material eller maskin 

tillgångar. 

Det är konsumenterna som styr utformningen av förpackning, då livsmedelsproducenter 

anpassar designen efter behov och efterfrågan på exempelvis en viss funktion som 

konsumenter har vant sig vid och upplever enkelhet och bekvämlighet. Tas en viss funktion 

bort riskerar livsmedelsproducenten att förlora konsumenter samt en sämre lönsamhet. 

Livsmedelsproducenter säger att förpackningsmaterial är baserade på vad konsumenter 

efterfrågar. Dessutom visar empirin att allt som oftast styr pris och lönsamhet val av 

förpackningsdesign. Dock bör ett materialval med lägre miljöpåverkan vara en prioritet vid 

användning till ‘on-the-go’ produkter då förpackningen utgör en högre andel av 

slutproduktens miljöpåverkan. Enkätundersökningen visar att konsumenter föredrar 

förpackningar i papp/kartong, dessutom är det ett material som har bättre miljöegenskaper 

vid framtagning samt återvinning då det bland annat har låga utsläpp. Vi kan konstatera att 

livsmedelsproducenter använder sig av plast då det är ett material som är billigt samt dess 

estetiska förmåga. 

Däremot bör livsmedelsproducenter se ett steg längre vid val av material, vilket bland annat 

innebär att göra förpackningen möjlig i ett cirkulärt flöde och minska utvinningen av nytt 

råmaterial. Plast som är ett material som förlorar dess egenskaper efter varje gång det 

återvinns så är exempelvis aluminium ett material att föredra. Den estetiska egenskapen är 

sämre men materialets funktion och återvinningsförmåga är högre. 

Material- och förpackningsproducent har tagit fram plast som är av bättre miljöegenskaper. 

Däremot väljer inte livsmedelsproducenterna dessa material då de är dyrare vilket kan 

påverka produktens försäljningspris vilket leder till sämre lönsamhet. Därav brister ett 

möjligt samarbete mellan material, förpacknings- och livsmedelsproducent trots att 

förpackningsproducenten samarbetar med leverantörer för att på grund av att minska 

kostnader och öka användningsområdet. 

Däremot kan vi genom enkätundersökningen tillsammans med vad aktörerna i den tänkta 

försörjningskedjan bekräfta att konsumenter är inte alltid villiga att handla mer miljövänligt 
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om priset förändras. Därav uppstår ett gap då utformningen på förpackningen ska vara så 

billig som möjlig för att bidra till ökad lönsamhet. Ett mer miljövänligt material är därför ett 

material som väljs i lägre utsträckning då det är dyrare än det fossilbaserade plastmaterialet.  

För att kunna få ner priserna gäller det för de samtliga aktörerna att de samarbetar. 

 

Delfråga 3 

Hur kan producenter, butiker, konsumenter och återvinning agera för att minska 

miljöpåverkan av plastförpackningar? 

 

Under intervjuerna samtalas det till stor del om krav eller hinder som aktörerna har för att 

agera mer miljövänligt och mindre angående vad de kan göra. Vi anser att aktörerna bör 

fokusera mer på vad de kan påverka och förändra än vad de inte kan påverka. 

Alla aktörer som är i kontakt med förpackningen under dess livscykel bör även ta ansvar för 

förpackningen under hela dess livscykel. Företag ska inte agera på ett sätt som bidrar till att 

överföra miljöpåverkan som istället uppstår hos en annan aktör i försörjningskedjan, samt 

att de insatser som livsmedelsproducenter tillämpar bör vara i kombination med 

konsumentens förbrukning av produkten samt avfallshantering. Detta innebär att även se till 

den återvinningsprocess där FTI är verksam och att material ska insamlas, vilket även ingår 

som en del i livsmedelsproducenternas producentansvar. Kunskaper som varje aktör har bör 

gå utanför aktörens position i försörjningskedjan samt så bör information delas mellan 

aktörerna angående material och återvinning. Där material- och förpackningsproducenter 

kan ge livsmedelsproducenter rekommendationer angående material- och 

förpackningsdesign, eller att sprida information genom kedjan angående återvinning 

En plastförpackning har den största miljöpåverkan när förpackningen går till deponi. 

Eftersom det är slutanvändarens ansvar att hantera avfallet anser vi att en tydligare 

information på förpackningarna skulle bidra till ökad uppmärksamhet om vilken 

miljöpåverkan som förpackningen bidrar till. En tydligare information skulle förhoppningsvis 

bidra till större engagemang och ökad kunskap gällande avfallshantering och material. Tydlig 

information skulle kunna vara med bilder, symboler eller större text. 

Politiska beslut bör visa ett större miljöintresse då vi anser att väntan på beslut kan bidra till 

ett minskat intresse till förändringar. Exempelvis genom att upprätta återvinningsstationer 

för att bidra till ökad sortering från konsumenter. Dock bör även aktörer i kedjan i andra fall 

agera utan att invänta politiska beslut så som att förbättra material, design och 

återvinningsprocesser. 

Eftersom materialval styrs av priset anser vi att den reglerade avgiften på producentansvaret 

bör fungera på det sätt att ett miljövänligare material ska vara billigare än fossilbaserad 

plast. 
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Däremot skulle ett alternativ vara förpackningsfria produkter. Ett förpackningsfritt alternativ 

skulle bidra till minskat matsvinn hemma hos konsumenten som kan köpa den mängd som 

önskas. Däremot kommer matsvinnet öka med förpackningsfria produkter under transport, i 

butik och förvaring samt att det blir svårare att säkerställa hygien. Det finns en butik som har 

tagit detta initiativ, dock menar större livsmedelsbutiker att detta skulle påverka deras 

lönsamhet. Vi kan konstatera att det i många fall handlar om lönsamhet framför bättre 

miljöalternativ. Dock anser vi att ett bättre miljöalternativ kan bidra till en annan form av 

lönsamhet då det bidrar till positivt rykte. 
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8. Diskussion 

I denna del tar vi upp våra tankar kring arbetet, tillvägagångssätt, svårigheter vi stött på, 

resultatet av rapporten och kapitlet avslutas med framtida forskning inom området. 

 

8.1 Diskussion 

För att uppfylla rapportens syfte valde vi att se till en hel försörjningskedja med tio företag 

från materialproducent till återvinningsföretag. Att se över hela försörjningskedjan gav både 

positiva och negativa effekter. Vårt mål att kunna skapa en helhetssyn och genom detta få 

fram gemensamma aspekter till varför aktörer agerar som de gör och vart i kedjan det 

brister. Däremot gav det oss svårigheter i att inte kunna jämföra flera aktörer inom samma 

område genom hela kedja då arbetet skulle bli för omfattande. Detta anser vi bidrar till vissa 

brister i arbetet då en aktör inte kan representera samtliga aktörer inom en viss bransch och 

en viss variation av detalj- och mängd information från de olika aktörerna. Eftersom vi 

skickade ut enkätundersökningen på sociala medier samt att konsumenterna var anonyma 

gjorde att vi inte kunde ställa följdfrågor då vi inte vet vilka som har svarat. Dessutom är 

enkätundersökningen av kvantitativ metod vilket gör att vi ifrågasätter hur uppriktiga svaren 

är då konsumenten kan se sig själv i ett perspektiv än vad ett annat perspektiv kan göra. För 

att vi ska kunna ta reda på skillnaden skulle vi behövt följa med ett antal personer utan dess 

vetskap under en period för att stämma av hur de agerar vid vissa situationer. Dock skulle 

detta inte vara etiskt rätt. Dessutom är rapportens omfattning och problemfråga såpass 

omfattande vilket gör att resultatet är svårt att få fram en lösning på, utan vi har kunnat 

identifiera flera möjliga aspekter till varför det ser ut som det gör idag. 

Enkätundersökningen bestod av flertal frågor som vi har varit begränsade att kunna använda 

i analysen. Exempelvis så skulle det varit intressant att se samband mellan kön och 

förhållningssätt till källsortering av förpackningar ser ut och även se om det fanns skillnader 

mellan kvinnor och mäns agerande. Undersökningen resulterade i att det var 73 procent 

kvinnor och 26,6 procent män och 0,4 annat som deltog. Dock fanns inte tiden att göra 

uträkningar kring detta. 

Information gällande hantering av förpackning var inte något vi fokuserade på från arbetets 

början utan blev en större del efter intervjuerna då det va ett område som samtliga aktörer 

berörde. Däremot tog vi aldrig upp informationsutbyte i enkätundersökningen, vilket skulle 

varit intressant att få veta vad konsumenter tycker om informationen som står på 

förpackningar och hur de upplever att de får veta om materialens miljöpåverkan eller 

hantering vid källsortering. 

Producentansvaret var ett av våra fokusområden i rapporten då vi bland annat kom fram till 

att fler aktörer bör ingå i producentansvaret, vilket skulle innebära att fler tar ansvar att 

avfallshantera förpackningar. Förutom aktörer i försörjningskedjan kan dessa bestå av 

kommun och fastighetsägare för att bland annat förenkla källsorteringen för konsumenter. 
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Om aktörer som ingår i kedjan skulle ta mer ansvar kan detta leda till att fler miljöaspekter 

tas. Detta grundar vi i att lagstiftning som har tillkommit angående avfallshantering har 

resulterat i fler miljövänliga beslut, om än inte tillräckliga. Även här räckte inte tiden till att 

intervjua någon kommun och hur de arbetar med kapacitet för källsortering, vilket vi tror 

skulle lyfta upp fler aspekter till varför avfallshanteringen ser ut som den gör. 

Vidare visade det sig att producenternas avgift till viss del är en pålagd avgift på 

försäljningspriset vilket resulterar i att det är konsumenten som i slutändan betalar för 

avgifter. Vi tolkar det dessutom som att konsumenterna inte är medvetna om vid inköpet av 

en förpackad produkt då konsumenter anser och producentansvaret innebär att 

konsumenter inte bär något ekonomiskt ansvar. Det är en intressant aspekt att belysa då 

konsumenterna trycker på att de inte är villiga att betala mer för en förpackning samt att 

livsmedelsproducenterna är försiktiga med att inte välja ett material som kan påverka 

försäljningspriset. Trots allt läggs producenternas avgift på förpackningen som inte har en 

koppling till produkten. 

Dessutom kan vi se en fördel i att avgifter för insamling och återvinning differentieras efter 

inköpspris, återvinningsbarhet och materialets miljöpåverkan, då det framkommer att val 

angående förpackningsdesign till stor del grundas i kostnader. För att minska riskerna med 

att ändringar av avgifterna inte bidrar med att det tas ett större miljöhänsyn. 

En del av resultatet som vi har kommit fram till är att företag väljer lönsamhet framför 

miljöaspekter, då bland annat material- och förpackningsproducent möter 

livsmedelsproducenter med material av bättre miljöegenskaper men som inte väljs i första 

hand då det är en prisfråga. Aktörer bör prioritera att avfallsminimera då det ger lägst 

miljöpåverkan. Dock är produkter som är mer bakteriekänsliga i större behov av en 

skyddande förpackning då det annars leder till matsvinn och därmed ökad miljöpåverkan 

medan exempelvis torrvaror skulle vara möjliga att sälja förpackningsfritt. 

Genom samarbete kan aktörer dessutom minska kostnader och öka användningsområden 

för material. På så sätt kan återvinningsgraden och kvalitet av returmaterial öka och på så 

sätt skapa ett cirkulärt flöde, minska råvaruutvinning, öka konkurrenskraft och 

leveranssäkerhet. 

Dessutom så tolkar vi både livsmedelsproducenternas agerande samt Axfoods uppmaning till 

att företag bör agera utan politiska beslut, som att det behövs lagstadgade krav för att 

företag ska ta ett större ansvar och agera utefter jordens resurser, inte på dess bekostnad. 

På grund av att livsmedelsbutiker är kopplade till ett koncept som erbjuder egna 

livsmedelsprodukter så anser vi att även butiker bär ett ansvar för att driva på utvecklingen 

av förpackningar för produkter som ingår i konceptet och kunna erbjuda konsumenter 

exempelvis ett mer miljövänligt material utan att försämra förpackningens funktioner. 

Det är intressant att upptäcka hur mycket av vår omgivning som är gjort av plast, förutom 

vår medhavda matlåda och dryckesflaska är det även kläderna vi bär, möblerna vi sitter i 

samt datorn, mobiltelefonen och pennan vi använder. Vi förstår att plast är ett väldigt 
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användbart material att använda till ett stort antal olika områden. Men desto mer vi inser 

hur mycket plast vi använder och vilken påverkan det har till vår omgivning men även till vår 

egna hälsa. Desto mer inser vi även vikten i att minska materialet, återvinna mer och i vissa 

fall även bör byta ut det mot mer miljövänliga alternativ. 

Om en matlåda som ska värmas upp i mikrovågsugnen eller på något sätt är i kontakt med 

varma livsmedel utlöser kemiska substanser då den värms. Kan vi ifrågasätta om plasten 

medför fler negativa faktorer än endast dess miljöpåverkan. Vi ifrågasätter även vilken 

kundnytta som ges och att företag bör fokusera mindre på ekonomisk lönsamhet och mer på 

miljömässig lönsamhet vilket vi tror bidrar till en annan form av lönsamhet då det 

exempelvis medför ett bra rykte om företaget. 

 

8.2 Vidare forskning 

Vidare forskning gällande förpackningsavfall skulle vara intressant att undersöka på en 

djupare nivå om konsumenters beteende, varför de agerar som de gör eller vilken 

informationstyp som skulle vara mer lämplig än den som är idag. Ett alternativ till detta 

skulle kunna vara Nudging som avser att påverka individers och samhällets rutinbeteende 

genom att underlätta valalternativ genom standardisering (Naturvårdsverket, u.å.b). 

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka hur de biobaserade samt bionedbrytbara 

plasterna skulle fungera som förpackningsmaterial, klara transporter, hantering samt vilken 

upplevd kvalitet materialet ger med sig. Ytterligare forskning skulle även kunna undersöka 

hur mycket ett cirkulärt system med hög materialåtervinning skulle bidra till företagets 

lönsamhet. 

Vi ser att det skulle vara intressant att med en LCA analys jämföra huruvida ansvar kopplat 

till en förpacknings miljöpåverkan och avfall ser ut i en försörjningskedja, för att se huruvida 

aktörer i försörjningskedjan för över miljöpåverkan på en annan aktör i kedjan. Vårt resultat 

visar att ansvaret skjuts över och att det finns vissa brister i kunskap om andra aktörers 

verksamhetsområden, därför bör en kartläggning angående var insatser ska sättas in och 

vilket ansvar som tas vara intressant. 

Slutligen skulle en vidare forskning från vårt resultat på delfråga 3, angående differentierade 

avgifter, kunna utveckla hur dessa avgifter skulle se ut. Avgifterna som bör baseras på 

återvinningsgrad men även inköpspris, tillverkningskostnader samt den negativa 

miljöpåverkan som en förpackning bidrar till i hela kedjan, från materialproducent till 

återvinningsföretag samt huruvida materialet kan återvinnas gång på gång, utan försämrade 

materialegenskaper för att på så sätt minska råvaruutvinningen.  

 

8.3 Samhälls- och etiska aspekter 

Under dessa månader som vi har studerat detta område upplever vi att plasten i våra hav 

och natur fått en större uppmärksamhet där mer insatser är planerade eller genomförda. 
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Sedan vi började utforska ämnet, har betalning av plastpåsar införts i bland annat 

klädbutiker i Sverige, plast partiklar har blivit förbjudet i olika typer av kosmetika och 

kroppsvård efter att det uppmärksammats att 40 miljoner ton plast släpps ut i Östersjön 

varje år och vi upplever att fler och fler matlådor säljs nu i glasförpackning istället för den 

traditionella plastlådan. Senaste i raden visade sig vara de 7000 kubikmeter plast som tas 

upp utanför Fjällbacka på Sveriges västkust varje år. 

Vi ställer oss ändå frågan hur villiga vi är att städa upp efter oss själva istället för att ändra 

vår inställning till plast och inte för att ändra vår livsstil eller sluta använda vissa produkter. 

Men att lägga lika mycket energi på att hitta alternativ mot en plast som är nedbrytbar 

kanske kräver att vi till en början välja bort plast mot exempelvis glas, kartong, aluminium 

och även tyg. Även då vissa av dessa har högre miljöpåverkan vid tillverkning så har vi svårt 

att tro att dessa har en negativ påverkan på miljön i 400 - 500 år, så lång tid som det tar för 

plast och till slut plastpartiklar att brytas ner i naturen. 

Vi är medvetna om den uppoffring detta kräver av företag och konsumenter, men vi anser 

att hela kedjan bör agera med större kliv. 

Vi undrar då hur företag, samhället och konsumenter kan fortfarande prioritera oljebaserad 

plast när det finns likvärdiga alternativ så som sockerrörsbaserad plast, samt inte inför 

hårdare krav på källsortering och returplast när vi, på grund av mängden information, 

nyheter och rapporter som skrivs om ämnet, bör var väl medvetna om vad plasten tillför. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-blev-frankrike-varldsledande-i-kampen-mot-plast&sa=D&ust=1525710938915000&usg=AFQjCNF-j3yC-lFnAvHqk1ZELEKni8rERw
https://www.google.com/url?q=https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-blev-frankrike-varldsledande-i-kampen-mot-plast&sa=D&ust=1525710938915000&usg=AFQjCNF-j3yC-lFnAvHqk1ZELEKni8rERw
https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics
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Orkla Food, Förpackningsutvecklare (20-03-18) 

ICA Maxi, Butikschef (16-03-18) 

Coop Forum, Butikschef (27-03-18) 

Coop Extra, Delikatessansvarig (19-03-18) 

Gram, Grundare/Butikschef (21-03-18) 

Förpacknings- och tidningsinsamling, Kommunikationschef (23-03-18) 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 Intervjufrågor Scanfill 

 

Scanfill, Ystad 

Oscar Hugoson, Försäljning och Karl Banke, Teknisk Utveckling 

 

Inledning  

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse 

4. Hur ser ni på betydelsen av förpackningens materialval för kunden? 

a. Varför just plast? 

b. Vad är fördelen och nackdelar med att tillverka förpackningar i plast? 

c. Ser ni att plast skulle kunna användas till fler produkter? Av hygienskäl? Av 

materialskäl? 

 

5. Vid framtagning av ett nytt förpackningsmaterial.  

a. Vilka krav ställer ni på materialet?  

b. Vilka krav har ni från kunder och konsumenter idag? 

 

6. Hur skulle ni "rangordna" väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och 

varför? 

-Konsument 

-Vikt- och volymeffektivitet 

-Marknadsföring 

-Materialval 

 

Marknadsföring 

7. Hur arbetar ni för att marknadsföra era produkter? 
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Inköp och transport 

8. Vid er tillverkning av olika material, kan vi uppfatta att ni har större valmöjligheter. 

Exempelvis vilket material och råvaror som ni väljer vid inköp.  

a. Vilka är era högst värderade krav på en leverantör vid inköp av råvaror? 

b. (Om, Ja) Varför har ni just de krav ni har? 

c. Vart i världen sker era flesta/största inköp? Dvs hur långt transporteras era råvaror?  

9. Vid inköp, framförallt de som sträcker sig globalt, så innebär det även längre 

transportsträckor. 

a. Hur är era tankar på transportavstånd och utsläpp vid produktion och leverans av 

förpackningar och finns det tankar på att minska dessa avstånd? 

b. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till produktion, transporter och 

inköp? 

c. Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli ännu mer 

miljöanpassat? 

10. Vad händer med de material som blir skadade vid en transport/produktion?  

a. Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Vilka krav ställer leverantören? 

 

Material/återvinning 

11. Hur arbetar ni för att minska materialanvändningen till förpackningar? 

12. Det finns ett flertal olika plastsorter som kan vara bio-nedbrytbara, bio-baserade så som 

sockerrör eller majsstärkelse, samt fossil-baserade. 

a. Vilka plastsorter är vanligast förekommande i era verksamheter?  

b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och vilka 

möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster för en ett ökat 

ansvarstagande? 

c. Har ni försökt använda er utav något mer miljövänligt material men som tyvärr inte 

har nått upp till era krav för en förpackning? Exempelvis kvalité, miljövänlighet, 

utseende och hålla livsmedlets hållbarhet. 

13. Ett etiskt perspektiv inom plastområdet är de plaster som är baserade på majs- eller 

sockerrörstärkelse. 

a. Hur ser ni på att vi odlar råvaror som vi använder till plast medan människor svälter? 

 

14. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel. Även då ni säljer era 

produkter vidare till ett företag. 
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a. Hur ser ni på att göra det möjligt för kunden att sortera så smidigt som möjligt? 

b. Hur ser ni på att förpackningar inte tas hand om som dom ska?  

c. Hur tror du konsumentkunskapen ser ut, kan folk skilja på hur plast ska sorteras?  

d. Hur ser ni att ni kan åtgärda eller bidra till att förenkla aktiviteterna? 

15. Har ni någon policy för att öka återvinning/återanvändningen för att minska deponin av 

era produkter och arbeta mer miljövänligt? 

16. Har ni något samarbete med FTI(Förpacknings- och tidningsinsamling)? 

17. Har ni en miljöansvarig anställd? Vilka ansvarsområden har i så fall denna person och 

vilka arbetsuppgifter ingår? 

18. Sorterar produktionen till återvinning? 

a. Hur ställer ni er till termoplaster och härdplast? 

19. Hur ser ni på engångs- eller flergångssystem? 

a. Är detta något ni använder er utav? 

20. Ni är medlemmar i Nordiska Bioplastföreningen, en av målsättningarna är att informera 

politiker och myndigheter om bioplastens möjligheter och förtjänster. 

a. Hur tycker ni att politiker och myndigheter arbetar idag? Kan dom göra mer? 

b. Är det politikernas ansvar att informera konsumenterna om materials energiåtgång 

och de skador som uppkommer eller är det producenterna? 

21. Upplever ni att det finns konsumenter som är medvetna om förpackningsmaterial och 

därför väljer ett annat alternativ? 

22. Upplever ni att plastanvändningen har ökat, minskat eller håller det en jämn nivå? 

23. Många av de företag som väljer förpackningsmaterial nämner att hållbara alternativ är 

dyrare alternativ vilket för dom inte blir en kostnadseffektivlösning. 

a. Hur ställer ni er till detta? 

b. Försöker ni ha priser som inte är dyrare än andra materialval? Eller är det 

oundvikligt? 

24. Ert förpackningsmaterial består av 50 % mineraler, kan ni berätta lite mer om vad detta 

är. 

25. Kan ni berätta lite kort om skillnaderna på era materialval, Scanfill-bio, -foil och 

materials. 

a. Vad är fördelarna med dessa material? 

26. Scanfill-foil och Bottle har de fördelar att produktionshastigheten ökar, vad beror detta 

på? 
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27. Varför tror du att inte fler förpackningstillverkare använder sig av de material och 

tekniker som ni erbjuder? 

28. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går relativt 

långsamt framåt?  

a. Är det något material som returneras tillbaka till er? 

 

Förbrukning 

29. Ni är ett företag med olika typer av plastmaterial. 

a. Vad upplever, eller har ni några mätningar på, vad som har mest ko2 utsläpp och 

energiåtgång?  

b. Vad efterfrågas mest av livsmedelsföretagen?  

c. Vad tror du kunden ändå föredrar?  

d. Hur tror du att detta kan se ut i framtiden?  

 

Producentansvar 

30. Hur ser ni på ert producentansvar och hur arbetar ni med det? 

31. Hur tycker ni att samspelet mellan konsument och producent fungerar för det bästa för 

miljön? 

32. Utifrån den verksamhet som ni bedriver idag. 

a. Anser ni att det är tillräckligt? 

b. Vad är era miljömål? Och hur förmedlas era miljömål 

c. Hur skulle ni vilja ta mer ansvar?  

d. Vad är det som bromsar era möjligheter för att ta mer ansvar? 

33. Vem anser ni har det största ansvaret för en förpackning? Hur ser det ansvaret ut? 

 

Hållbarförpackning 

34. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

35. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

36. Livscykelanalys är ett sätt att se på förpackningars miljöpåverkan från start till slut.  

a. Använder ni er utav livscykelanalys i er verksamhet?  

b. (Om, Ja) Har det varit till stor hjälp?  

c. (Om, Ja) Bidragit till förbättringar?  

d. (Om, Ja) Är förpackningar ett viktigt område i analysen?  
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e. (Om, Ja) Vad har ni i sådana fall gjort för att förbättra detta? 

f. (Om, Nej) Är livscykelanalys något som ni kan tänka er använda i framtiden för att bland 

annat se vart under en förpackningslivscykel miljöpåverkningen är som störst? 

 

Innovationer 

37. Vad anser ni är största orsaken till matsvinn? Påverkar materialval? 

38. Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

39. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 

40. Gör ni någonting genom att ta egna initiativ eller för att utmärka er på något sätt när det 

gäller miljöfrågor? 

41. Ni är med i ett EU-projekt, kan ni berätta lite om detta? (Handlar det om att plastavfall 

ska sorteras korrekt?) 

42. Vi har sett att ni är certifierade genom 9001, ledning och kvalitet, och 14000 

miljöledning. 

a. Hur kommer det sig att ni ville ta dessa initiativet? Varför var detta viktigt för er? 

b. Hur har det påverkat verksamheten? 

c. Har ni ytterligare planer på utveckling av detta slag, så som 26000, 

socialansvarstagande? 
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10.2 Bilaga 2 Intervjufrågor Emballator Tectubes 

 

Emballator Tectubes, Hjo 

Tommy Andersson, Försäljning Livsmedel, Hushåll & Teknik 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

a. Hur stor del av processen står ni för vid tillverkning av en tub, från 

materialtillverkning till tillverkning av tub till färdig produkt? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för kunden? 

5. Vad är fördelarna och nackdelar med att använda sig av just tuber som förpackning? 

a. Varför just tuber? 

b. Vad är fördelen och nackdelar med att tillverka tuber i plast? 

c. Ser ni att tuber skulle kunna användas till fler produkter? Av hygienskäl? Av 

materialskäl? 

6. Vid framtagning av en ny förpackningsdesign. 

a. Vilka krav ställer ni på förpackningen? 

b. Vilka krav har ni från kunder och konsumenter idag? 

7. Hur skulle ni "rangordna" väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och 

varför? 

-Konsument 

-Vikt- och volymeffektivitet 

-Marknadsföring 

-Materialval 

 

Marknadsföring 

8. Hur arbetar ni för att kunden ska känna igen era produkter?  
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9. Har tar ni med produktplaceringen i butik, i era beräkningar? Ställer ni krav på 

butiksutformningen och i så fall vilka krav har ni? 

 

Inköp och transport 

10. Vid er tillverkning av olika tuber, kan vi uppfatta att ni har större valmöjligheter. 

Exempelvis vilket material och råvaror som ni väljer vid inköp. 

a. Vilka är era högst värderade krav på en leverantör vid inköp av material? 

b. (Om, Ja) Varför har ni just de krav ni har? 

c. Vart i världen sker era flesta/största inköp? Dvs hur långt transporteras era råvaror? 

11. Vid inköp, framförallt de som sträcker sig globalt, så innebär det även längre 

transportsträckor. 

a. Hur är era tankar på transportavstånd och utsläpp vid produktion och leverans av 

förpackningar och finns det tankar på att minska dessa avstånd? 

b. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till produktion, transporter och 

inköp? 

c. Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli ännu mer 

miljöanpassat? 

12. Vad händer med de varor (och framförallt förpackningar) som blir skadade vid en 

transport? 

a. Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Exempel, en buckla på förpackningen? Vilka krav ställer 

leverantören? 

13. Ni nämner att ni även har olika emballagelösningar. 

a. Vad är det i för material? 

b. Hur ser era utleveranser ut? 

c. Är tuberna nedpackade i papplådor? Om ni har Grön PE är det Grön PE i emballaget 

också? 

d. Är emballaget något som returneras tillbaka till er? 

 

Material/återvinning 

14. Vilket material använder ni er av till största del? Hur stor del av era förpackningar är i 

någon kombination med plast? Samt endast plast? 

15. Ett av era material är Grön PE och även Grön PLA. 

a. Kan du berätta mer om detta? 
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b. Hur kommer sig initiativet?  

c. Hur ser marknaden ut för grön PE-tub? 

d. Finns det några visioner om att detta är ett material som kommer ta större plats i 

verksamheten? 

16. Hur arbetar ni för att minska materialanvändningen i förpackningar? 

17. Det finns ett flertal olika plastsorter som kan vara bio-nedbrytbara, bio-baserade så som 

sockerrör eller majsstärkelse, samt fossil-baserade. 

a. Vilka plastsorter är vanligast förekommande i era verksamheter? 

b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och vilka 

möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster för en ett ökat 

ansvarstagande? 

c. Har ni försökt använda er utav något mer miljövänligt material men som tyvärr inte 

har nått upp till era krav för en förpackning? Exempelvis kvalité, miljövänlighet, 

utseende och hålla livsmedlets hållbarhet. 

18. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel. Även då ni säljer era 

produkter till ett livsmedelsföretag. 

a. Hur ser ni på att göra det möjligt för kunden att sortera så smidigt som möjligt? 

b. Hur ser ni på att era förpackningar inte tas hand om som dom ska? 

c. Hur tror du konsumentkunskapen ser ut, kan folk skilja på hur plast ska sorteras? 

d. Hur ser ni att ni kan åtgärda eller bidra till att förenkla aktiviteterna? 

19. Har ni någon policy för att öka återvinning/återanvändningen för att minska deponin av 

era produkter och arbeta mer miljövänligt? 

20. Har ni något samarbete med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling)? 

21. Har ni en miljöansvarig anställd? Vilka ansvarsområden har i så fall denna person och 

vilka arbetsuppgifter ingår? 

22. Vilka material sorterar produktionen till återvinning? 

23. Återvinner ni olika plaster för sig? Exempel hårdplast, mjukplast, färgat plast etc.) 

a. Hur ställer ni er till termoplaster och härdplast? 

24. Använder ni er av engångs- eller flergångsförpackning? 

a. (Om ni använder flergångsförpackningar) Hur fungerar retursystemet för 

flergångsförpackningar? 

25. Anser du att kommunen möjliggör för er att kunna återvinna så mycket som ni skulle 

vilja? Tror du att dom skulle kunna göra mer, i så fall vad? 

26. Upplever ni att det finns konsumenter som är medvetna om förpackningsmaterial och 

därför väljer ett annat alternativ? 
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27. Upplever ni att plastanvändningen har ökat, minskat eller håller det en jämn nivå? 

28. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går relativt 

långsamt framåt?  

 

Förbrukning 

29. Ni är ett företag som har flera olika material. 

a. Vad upplever, eller har ni några mätningar på, vad som har mest ko2 utsläpp och 

energiåtgång?  

b. Vad efterfrågas mest av livsmedelsföretagen?  

c. Vad tror du kunden ändå föredrar?  

d. Hur tror du att detta kan se ut i framtiden?  

 

Producentansvar 

30. Hur ser ni på ert producentansvar och hur arbetar ni med det? 

31. Hur tycker ni att samspelet mellan konsument och producent fungerar för det bästa för 

miljön? 

32. Utifrån den verksamhet som ni bedriver idag. 

a. Anser ni att det är tillräckligt? 

b. Vad är era miljömål? Och hur förmedlas era miljömål 

c. Hur skulle ni vilja ta mer ansvar?  

d. Vad är det som bromsar era möjligheter för att ta mer ansvar? 

33. Vem anser ni har det största ansvaret för en förpackning? Hur ser det ansvaret ut? 

 

Hållbarförpackning 

34. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

35. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

36. Livscykelanalys är ett sätt att se på förpackningars miljöpåverkan från start till slut.  

a. Använder ni er utav livscykelanalys i er verksamhet?  

b. (Om, Ja) Har det varit till stor hjälp? 

c. (Om, Ja) Bidragit till förbättringar? 

d. (Om, Ja) Är förpackningar ett viktigt område i analysen? 

e. (Om, Ja) Vad har ni i sådana fall gjort för att förbättra detta? 
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f. (Om, Nej) Är livscykelanalys något som ni kan tänka er använda i framtiden för att 

bland annat se vart under en förpackningslivscykel miljöpåverkningen är som störst? 

 

Innovationer 

37. Vad anser ni är största orsaken till matsvinn? 

38. Då man ser att det finns ett samband med matsvinn och förpackningar. Hur arbetar ni för 

att minska matsvinnet? 

a. Bidrar tuber till ett minskat matsvinn eller längre hållbarhet? 

39. Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

40. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 

41. Gör ni någonting genom att ta egna initiativ eller för att utmärka er på något sätt när det 

gäller miljöfrågor?  

42. Vi har sett att ni är certifierade genom 9001, ledning och kvalitet. 

a. Hur kommer det sig att ni ville ta detta initiativet? 

b. Hur har det påverkat verksamheten? 

c. Har ni ytterligare planer på utveckling av detta slag, så som 14 000, miljöledning och 

26000, socialt ansvarstagande? 

43. Vi har även sett att ni är certifierade enligt Normpack. 

a. Berätta lite om det?  

b. När och varför?  

c. Vad är det ni följer?  

d. Är det ett måste för livsmedelsmaterial och artiklar? 
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10.3 Bilaga 3 Intervjufrågor Arla Foods 

 

Arla Foods, Stockholm 

Torkel och Greta, Senior Packaging Manager 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Vad är er främsta anledning till att ni använder er av förpackningar? 

6. Vad vill ni förmedla genom er förpackning? 

7. Vid framtagning av en ny förpackningsdesign. 

a. Vilka krav ställer ni på förpackningen? 

b. Vilka krav har ni från kunder idag? 

8. Hur skulle ni "rangordna" väsentliga områden när det kommer till 

förpackning? Och varför? 

-Konsument 

-Vikt- och volymeffektivitet 

-Marknadsföring 

-Materialval 

9. I Malmö finns Gram som är en förpackningsfri butik. Leveransen till butik 

sker då i större enheter och säljs i lösvikt. Här kan man tänka att kunden köper 

livsmedel i den mängd som kunden är i behov utav. 

a. Skulle ni kunna se det som en möjlighet att minska förpackningar och 

sälja livsmedel i lösvikt istället? 



142 
 

b. Kan detta vara en bidragande orsak till minskat matsvinn då kunden kan 

köpa en mängd som motsvarar dess behov? 

c. Hur skulle ni tro att leveranser utvecklas i detta fall? Exempel som mer 

oregelbundna, enklare hantering etc. 

 

Marknadsföring 

10. Hur arbetar ni för att kunden ska känna igen era produkter? Skulle det 

fungera även om ni skulle erbjuda mer förpackningsfria lösningar? 

11. Hur fungerar placeringen av era varor i butik? Ställer ni krav på 

butiksutformningen och i så fall vilka krav har ni?  

 

Inköp och transport 

12. Ni är ett företag utformar egna produkter. Vilket vi uppfattar ger 

möjligheter till större valmöjligheter för ett företag, exempelvis hur 

förpackningar är utformade som vilka råvaror som säljs.  

a. Vilka är era högst värderade krav på en leverantör vid inköp av 

förpackningar? 

b. Har ni krav på i vilka förpackningar råvaror levereras av leverantörer? 

c. (Om, Ja) Varför har ni just de krav ni har? 

13. Ett större företag inom dagligvaruhandeln bidrar ofta till flertal inköp. 

a. Vart i världen sker era flesta/största inköp? Dvs hur långt transporteras 

era råvaror? 

14. Vid inköp eller leveranser som sträcker sig både globalt som nationellt så 

innebär det även längre transportsträckor. 

a. Hur är era tankar på transportavstånd och utsläpp vid produktion och 

leverans av förpackningar och finns det tankar på att minska dessa 

avstånd? 

b. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till produktion, 

transporter och inköp?  

c. Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli 

ännu mer miljöanpassat? 
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Material/återvinning 

15. Vilket material använder ni er av till största del? Hur stor del av era 

förpackningar är i kombination med plast? 

16. Det finns ett flertal olika plastsorter som kan vara bio-nedbrytbara, bio-

baserade så som sockerrör eller majsstärkelse, samt fossil-baserade. 

a. Vilka plastsorter är vanligast förekommande i era verksamheter?  

b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och 

vilka möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster 

för en ett ökat ansvarstagande? 

c. Vi har sett att korken, gängan och skiktet är idag gjord av plast gjord på 

förnybara råvaror så som sockerrör. Hur ser ni att detta fungerar? Är 

materialet av tillräckligt bra kvalité? 

d. Har ni försökt använda er utav något mer miljövänligt material men som 

tyvärr inte har nått upp till era krav för en förpackning? Exempelvis kvalité, 

miljövänlighet, utseende och hålla livsmedlets hållbarhet. 

17. Bland annat mjölkkartongen består idag av kartong och korken, gängan och 

skiktet. 

a. Hur separeras kartong och plast från mjölkförpackningen? 

b. Är det inte bättre med ett och samma material och undvika den extra 

processen det tar att separera? 

18. Era mjölkförpackningar innehåller ändå en del plast, dels som laminering till 

kartongen och till korken. Plastkorken ska egentligen sorteras i 

plaståtervinning.  

a. Hur ser ni på att den oftast återvinns ihop med kartongförpackningen?  

b. Kan inte detta skada kartongåtervinningen? 

19. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel.  

a. Hur ser ni på att era förpackningar inte tas hand om som dom ska.  

b. Hur ser ni att ni kan åtgärda eller bidra till att förenkla aktiviteterna? 

20. Har ni någon policy för att öka återvinning/återanvändningen för att minska 

deponin av era produkter och arbeta mer miljövänligt? 
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21. Vi har sett att ni har börjat med pappersförpackningar för fler produkter tex 

Crème Fraiche. Varför startades detta initiativet? Hur startades initiativet? 

a. Hur upplever ni att konsumenter har reagerat på detta? 

22. Det vi kan se är en av dom mest effektivaste återvinningssättet är 

pantåtervinningen. 

a. Tror ni att det skulle vara möjligt att ha pant på någon/några av era 

produkter? 

b. Tror ni att det skulle vara genomförbart i ett konsumentperspektiv? 

23. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går 

relativt långsamt framåt? 

 

Producentansvar 

24. Hur ser ni på ert producentansvar och hur arbetar ni med det? 

25. Hur tycker ni att samspelet mellan konsument och producent fungerar för 

det bästa för miljön? 

 

Hållbarförpackning 

26. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

27. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

28. Livscykelanalys är ett sätt att se på förpackningars miljöpåverkan från start 

till slut. 

a. Använder ni er utav livscykelanalys i er verksamhet? 

b. (Om, Ja) Har det varit till stor hjälp? 

c. (Om, Ja) Bidragit till förbättringar? 

d. (Om, Ja) Är förpackningar ett viktigt område i analysen? 

e. (Om, Ja) Vad har ni i sådana fall gjort för att förbättra detta? 

f. (Om, Nej) Är livscykelanalys något som ni kan tänka er använda i 

framtiden för att bland annat se vart under en förpackningslivscykel 

miljöpåverkningen är som störst? 
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29. FSC (Forest Stewardship Council) omfattar bland annat att använda sig av 

skogen på ett ansvarsfullt sätt. 

a. Är FSC något som ni anslutit er till? 

b. (Om, Ja) Vad innebär det för era förpackningar? 

 

Innovationer 

30. Vad anser ni är största orsaken till matsvinn? 

31. Då man ser att det finns ett samband med matsvinn och förpackningar. Hur 

arbetar ni för att minska matsvinnet? 

32. Har ni upplevt att matsvinnet minskat? 

33. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra 

med? 

34. Utifrån den verksamhet som ni bedriver idag. 

a. Anser ni att det är tillräckligt? 

b. Vad är era mål? 

c. Hur skulle ni vilja ta mer ansvar? 

d. Vad är det som bromsar era möjligheter för att ta mer ansvar? 
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10.4 Bilaga 4 Intervjufrågor Orkla Foods Sverige 

 

Orkla Foods, Stockholm 

Elna, Förpackningsutvecklare 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

a. Och hur skulle ni förklara Orkla? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Vad är er främsta anledning till att ni använder er av förpackningar?  

6. Vad vill ni förmedla genom er förpackning? 

7. Vid framtagning av en ny förpackningsdesign. 

a. Vilka krav ställer ni på förpackningen?  

b. Upplever ni att ni får ändrade/ökade krav från kunder idag? I så fall vilka krav har ni 

från kunder? Exempel val av material, hantering av förpackning, storlek osv. 

8. Hur skulle ni "rangordna" väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och 

varför? 

-Konsument (hantering och hållbara produkter) 

-Vikt- och volymeffektivitet 

-Marknadsföring 

-Materialval 

9. I Malmö finns Gram som är en förpackningsfri butik. Leveransen till butik sker då i större 

enheter och säljs i lösvikt. Här kan man tänka att kunden köper livsmedel i den mängd som 

kunden är i behov utav. 

a. Skulle ni kunna se det som en möjlighet att minska förpackningar och sälja livsmedel 

i lösvikt istället? 

b. Kan detta vara en bidragande orsak till minskat matsvinn då kunden kan köpa en 

mängd som motsvarar dess behov? 
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c. Hur skulle ni tro att leveranser utvecklas i detta fall? Exempel som mer 

oregelbundna, enklare hantering etc. 

 

Marknadsföring 

10. Hur arbetar ni för att kunden ska känna igen era produkter? Skulle det fungera även om 

ni skulle erbjuda mer förpackningsfria lösningar? 

11. Hur fungerar placeringen av era varor i butik? Ställer ni krav på butiksutformningen och i 

så fall vilka krav har ni? 

 

Inköp och transport 

12. Hur långt sträcker sig era leveranser med era produkter, är det bara runt om i Sverige? 

Har ni endast marknad i Sverige? Och hur stor andel av era produkter går till export? 

13. Vi har uppfattat att ni har ett brett sortiment där tex Felix ketchupflaskor nu endast 

transporteras inom Sveriges gränser med ett minskat koldioxidutsläpp på 90%. 

a. Har ni någon annan global produktion och/eller marknad av produkter? 

b. Hur stor andel av era produkter används till export? 

c. I så fall hur är era tankar på transportavstånd och utsläpp både vid produktion av 

förpackningar som vid transport och finns det tankar på att minska dessa avstånd? 

14. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till produktion och transporter? 

15. Ni är en stor verksamhet, men vart i världen sker era största inköp? Dvs hur långt 

transporteras era råvaror till produktion.  

16. Vilka är era högst värderade krav på en leverantör vid inköp? 

 

Material/återvinning 

17. Vilket material använder ni er av till största del? Hur stor del av era förpackningar är i 

kombination med plast? 

18. Vi har sett att Felix använder sig av sockerrörbaserad plast. 

a. Vilken plastsort är vanligast förekommande i era verksamheter? 

b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och vilka 

möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster för en ett ökat 

ansvarstagande? Bioplast? Termoplast?  

c. Har ni försökt använda er utav något mer miljövänligt material men som tyvärr inte 

har nått upp till era krav för en förpackning? Exempelvis kvalité, miljövänlighet, 

utseende och hålla livsmedlets hållbarhet. 
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19. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel.  

a. Hur ser ni på att era förpackningar inte tas hand om som dom ska.  

b. Hur ser ni att ni kan åtgärda eller bidra till att förenkla aktiviteterna? 

20. Hur stor är eran påverkan på de verksamheter som ingår i Orkla?  

a. Har ni någon policy för att öka återvinning/återanvändningen inom koncernen för 

att minska deponin av era produkter och arbeta mer miljövänligt? 

21. Ni är bland de företag som har infört retur på saftflaskor, hur kommer sig initiativet? 

22. Uppfattar konsumenter att det är pant på flaskorna? 

a. Hur gör ni för att förmedla det nya konceptet? 

23. Har ni planer på att införa fler flaskor med pant? Exempelvis ketchup. 

a. Tror ni att det skulle vara genomförbart i ett konsumentperspektiv? 

24. Är det endast aktuellt att ha pant på plastförpackningar? 

a. Går det att ha pant på annat material såsom glasförpackningar? 

25. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går relativt 

långsamt framåt? 

 

Producentansvar 

26. Hur ser ni på ert producentansvar och hur arbetar ni med det? 

27. Hur tycker ni att samspelet mellan konsument och producent fungerar för det bästa för 

miljön? 

 

Hållbarförpackning 

28. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

29. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

30. Vi har sett att ni använder er av livscykelanalys. 

a. Har det varit till stor hjälp? 

b. Bidragit till förbättringar? 

c. Är förpackningar ett viktigt område i analysen? 

d. Vad har ni i sådana fall gjort för att förbättra detta? ex innovativa lösningar. 
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31. Kan ni berätta lite om FSC (Forest Stewardship Council)? 

a. Vad innebär det för era förpackningar? 

 

Innovationer 

32. Vad anser ni är största orsaken till matsvinn? 

33. Då man ser att det finns ett samband med matsvinn och förpackningar. Hur arbetar ni för 

att minska matsvinnet? (exempelvis ställa ketchupflaskan på korken) 

34. Har ni upplevt att matsvinnet minskat? 

a. Upplever ni att konsumenterna förstår era lösningar? 

35. Ni blåser upp ketchupflaskorna på plats för att effektivisera transporterna.  

a. Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli ännu mer 

miljöanpassat? 

36. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 

37. Har ni några miljömål? 

38. Gör ni någonting genom att ta egna initiativ eller för att utmärka er på något sätt när det 

gäller miljöfrågor? 

39. Har ni något certifikat eller utmärkelse för er insats kring miljö?  Har ni eller arbetar ni 

mot några frivilliga riktlinjer eller har ni något av dom certifikat, så som exempelvis, 14 000, 

som handlar om miljöledning, 26000 socialt ansvarstagande eller 9000 ledning och kvalitet, 

där miljö, ekonomi och sociala ansvar ändå berörs? 
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10.5 Bilaga 5 Intervjufrågor Axfood 

 

Axfood, Stockholm 

Peter Hellström, Presschef 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Vad är er främsta anledning till att ni använder er av förpackningar? 

6. Vad vill ni förmedla genom er förpackning? 

7. Vid framtagning av en ny förpackningsdesign. 

a. Vilka krav ställer ni på förpackningen? 

b. Vilka krav har ni från kunder idag? 

8. Hur skulle ni "rangordna" väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och 

varför? 

-Konsument 

-Vikt- och volymeffektivitet 

-Marknadsföring 

-Materialval 

9. I Malmö finns Gram som är en förpackningsfri butik. Leveransen till butik sker då i större 

enheter och säljs i lösvikt. Här kan man tänka att kunden köper livsmedel i den mängd som 

kunden är i behov utav. 

a. Skulle ni kunna se det som en möjlighet att minska förpackningar och sälja livsmedel 

i lösvikt istället? 

b. Kan detta vara en bidragande orsak till minskat matsvinn då kunden kan köpa en 

mängd som motsvarar dess behov?  

c. Hur skulle ni tro att leveranser utvecklas i detta fall? Exempel som mer 

oregelbundna, enklare hantering etc. 
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Marknadsföring 

10. Hur arbetar ni för att kunden ska känna igen era produkter? Skulle det fungera även om 

ni skulle erbjuda mer förpackningsfria lösningar? 

11. Hur fungerar placeringen av era varor i butik? Ställer ni krav på butiksutformningen och i 

så fall vilka krav har ni? 

 

Inköp och transport 

12. Exempelvis säljer Willys egna produkter, Eldorado. Vilket vi uppfattar ger möjligheter till 

större valmöjligheter för ett företag, exempelvis hur förpackningar är utformade som vilka 

råvaror som säljs. 

a. Vilka är era högst värderade krav på en leverantör vid inköp av förpackningar? 

b. Har ni krav på i vilka förpackningar råvaror levereras av leverantörer? 

c. (Om, Ja) Varför har ni just de krav ni har? 

13. Vi har uppfattat att ni är en koncern med flera olika bolag inom dagligvaruhandeln som 

därmed bidrar till flertal inköp. 

a. Vart i världen sker era flesta/största inköp? Dvs hur långt transporteras era råvaror? 

14. Vid inköp som sträcker sig globalt så innebär det även längre transportsträckor. 

a. Hur är era tankar på transportavstånd och utsläpp vid produktion och leverans av 

förpackningar och finns det tankar på att minska dessa avstånd? 

b. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till produktion, transporter och 

inköp? 

c. Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli ännu mer 

miljöanpassat? 

 

Material/återvinning 

15. Vilket material använder ni er av till största del? Hur stor del av era förpackningar är i 

kombination med plast? 

16. Det finns ett flertal olika plastsorter som kan vara bio-nedbrytbara, bio-baserade så som 

sockerrör eller majsstärkelse, samt fossil-baserade. 

a. Vilka plastsorter är vanligast förekommande i era verksamheter? 

b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och vilka 

möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster för en ett ökat 

ansvarstagande? 
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c. Har ni försökt använda er utav något mer miljövänligt material men som tyvärr inte 

har nått upp till era krav för en förpackning? Exempelvis kvalité, miljövänlighet, 

utseende och hålla livsmedlets hållbarhet. 

17. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel. 

a. Hur ser ni på att era förpackningar inte tas hand om som dom ska. 

b. Hur ser ni att ni kan åtgärda eller bidra till att förenkla aktiviteterna? 

18. Har ni någon policy för att öka återvinning/återanvändningen för att minska deponin av 

era produkter och arbeta mer miljövänligt? 

19. Ni är bland de företag som har infört retur på saftflaskor, hur kommer sig initiativet? 

20. Uppfattar konsumenter att det är pant på flaskorna? 

a. Hur gör ni för att förmedla det nya konceptet? 

b. Har ni märkt någon ökad återvinning genom fler antal produkter med pant jämfört 

med innan? 

21. Det är positivt med en ökad återvinning. 

a. Har ni planer på att införa fler produkter med pant? 

b. Tror ni att det skulle vara genomförbart i ett konsumentperspektiv? 

22. Nu har ni endast pant på plastförpackningar? 

a. Går det att ha pant på annat material såsom glasförpackningar?  

23. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går relativt 

långsamt framåt? 

 

Producentansvar 

24. Hur ser ni på ert producentansvar och hur arbetar ni med det? 

25. Hur tycker ni att samspelet mellan konsument och producent fungerar för det bästa för 

miljön? 

 

Hållbarförpackning 

26. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

27. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

28. Livscykelanalys är ett sätt att se på förpackningars miljöpåverkan från start till slut. 

a. Använder ni er utav livscykelanalys i er verksamhet?  

b. (Om, Ja) Har det varit till stor hjälp?  

c. (Om, Ja) Bidragit till förbättringar?  
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d. (Om, Ja) Är förpackningar ett viktigt område i analysen? 

e. (Om, Ja) Vad har ni i sådana fall gjort för att förbättra detta? 

f. (Om, Nej) Är livscykelanalys något som ni kan tänka er använda i framtiden för att 

bland annat se vart under en förpackningslivscykel miljöpåverkningen är som störst? 

29. FSC (Forest Stewardship Council) omfattar bland annat att använda sig av skogen på ett 

ansvarsfullt sätt. 

a. Är FSC något som ni anslutit er till? 

b. (Om, Ja) Vad innebär det för era förpackningar? 

 

Innovationer 

30. Vad anser ni är största orsaken till matsvinn? 

31. Då man ser att det finns ett samband med matsvinn och förpackningar. Hur arbetar ni för 

att minska matsvinnet? 

32. Har ni upplevt att matsvinnet minskat? 

33. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 
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10.6 Bilaga 6 Intervjufrågor ICA Maxi Stormarknad 

 

ICA Maxi, Partille 

Michael Strindeborn, Butikschef 

 

Vi vill med vårt arbete utforska samspelet mellan producenter och konsumenter och det gap 

som kan uppstå med ett producentansvar när det kommer till återvinning/återanvändning 

av livsmedelsförpackningar. Och är givetvis intresserade av er verksamhet då ni är viktig 

spelare i kedjan mellan producent och konsument. För att se vikten av att ha förpackningar 

och betydelsen det kan ha på bland annat hantering och hållbarhet. 

 

Inledning 

1. Kan du berätta kort om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse för butiken 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Hur fungerar placeringen av produkter i butiken? Har ni som butik något att säga till om? 

Krav? 

6. Är ergonomin ett viktigt område när ni placerar produkter på hyllan? Exempelvis är 

glasförpackningar ett tyngre och otympligt material. 

7. Hur skulle ni rangordna väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och varför? 

- Konsument (hantering, efterfråga och miljövänliga produkter) 

- Vikt- och volymeffektivitet 

- Marknadsföring 

- Materialval 

 

Konsumentbeteende 

8. Upplever ni att det finns konsumenter som är medvetna om förpackningsmaterial och 

därför väljer ett annat alternativ? 
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9. Hur upplever ni kunders beslut angående förpackningar och livsmedel då det kommer till 

exempelvis ekoprodukter, förpackningsstorlek och -material, pris och antal påsar kunden 

förbrukar? Vad är det som efterfrågas av kunden och hur är kunden villig att agera? 

10. Hur ställer ni er till nyttjandegraden av plastpåsar för frukt och grönt? Då dom oftast 

används till få antal varor och sedan slängs direkt efter att konsumenten burit hem varorna. 

11. Anser du att ni skulle kunna bidra till att konsumenter ändrar sitt beteende och använder 

färre antal påsar? 

12. Vilka åtgärder är man villig att göra? Exempelvis införa majspåsar, återanvändningsbara 

tygpåsar etc.? 

13. Hur mycket plastpåsar vid frukt och grönt går åt i Er butik under en månad? 

14. Upplever ni att plastpåseanvändningen har ökat, minskat eller håller det en jämn nivå? 

15. Charkavdelningen är en förpackningsfri avdelning och konceptet fungerar på så vis att 

kunder väljer vad de vill ha och hur mycket. Produkterna packas oftast in i plast och sedan 

sätts en prislapp på. 

a. Hur ställer ni er till om kunden kommer med egna förpackningar till charken? 

b. Anser du att detta skulle fungera på fler produkter i butiken? 

c. Hur tror du att försäljningen skulle utvecklas i sådant fall? 

d. Kan du se några fördelar både för butik som för kund att kunden tar med 

förpackningar och fyller på dom i butiken, istället för att köpa livsmedelsprodukter som 

är färdigpaketerade? 

16. Ni har tagit ett eget initiativ för att bidra till en bättre “miljö”, hur kommer det sig att ni 

gjorde detta? Vad är syftet med lådan? Fungerar det? 

17. Hur upplever ni att era kunder tar sig till er butik?  

a. Arbetar ni för att underlätta för kunder att bära hem sina varor på bästa sätta och i 

så fall hur? 

 

Material och Återvinning 

18. Hur fungerar det retursystem som finns för leverans och retur i butiken? 

19. Hur viktigt är det för er i vilket material produkter levereras i? 

a. Har ni några alternativ att välja mellan i vad leverantören levererar? 

b. Kan ni sätta krav/specifikationer/önskemål på hur leverantörer ska leverera? 

20. Har ni något samarbete med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling)? 

21. Har ni en miljöansvarig anställd i butiken? Vilka ansvarsområden har i så fall denna 

person och vilka arbetsuppgifter ingår? 
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22. Vilka material sorterar ni i butiken till återvinning? 

23. Vad av det ni sorterar går till återvinning? Kan du uppskatta andelen? 

24. Återvinner ni olika plaster för sig? Exempel hårdplast, mjukplast, färgat plast etc.) 

25. Använder ni er av engångs- eller flergångsförpackning? 

a. (Om ni använder flergångsförpackningar) Hur fungerar retursystemet för 

flergångsförpackningar? 

26. Vad anser du att butiken kan göra för att utveckla återvinningen och på så sätt ta ett ökat 

miljöansvar? 

27. Anser du att kommunen möjliggör för er att kunna återvinna så mycket som ni skulle 

vilja? Tror du att dom skulle kunna göra mer, i så fall vad? 

 

Innovationer 

28. Har ni några miljömål? Vilka? 

29. Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

 

Marknadsföring och Inköp 

30. Hur ser ni på förpackningsfria alternativ? Varför då? 

31. I butiken finns det livsmedelsprodukter som både är förpackningsfria och förpackade, ex 

nötter, lösgodis, potatis. Hur skiljer sig inköpet för liknande produkter men som skiljer sig i 

förpackningsformat? Tillkommer eller minskar olika arbetsmoment för exempelvis 

hantering, hygien, inventering osv? 

32. Arbetar ni för att uppmuntra till färre antal förpackningar? I så fall, hur? 

 

Transporter och Material 

33. Vad händer med de varor (och framförallt förpackningen) som blir skadade vid en 

transport?  

34. Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Exempel, en buckla på förpackningen? Vilka krav ställer 

leverantören? 

 

Övrigt 

35. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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10.7 Bilaga 7 Intervjufrågor Coop Forum 

 

Coop Forum, Skövde 

Magnus, Butikschef? 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse för butiken 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Hur fungerar placeringen av produkter i butiken? Har ni som butik något att säga till om? 

Krav? 

6. Är ergonomin ett viktigt område när ni placerar produkter på hyllan? Exempelvis är 

glasförpackningar ett tyngre och otympligt material. 

7. Hur skulle ni rangordna väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och varför? 

- Konsument (hantering, efterfråga och miljövänliga produkter) 

- Vikt- och volymeffektivitet 

- Marknadsföring 

- Materialval 

 

Marknadsföring och Inköp 

8. Hur ser ni på förpackningsfria alternativ? 

9. I butiken finns det livsmedelsprodukter som både är förpackningsfria och förpackade, ex 

nötter, lösgodis, potatis. Hur skiljer sig inköpet för liknande produkter men som skiljer sig i 

förpackningsformat? Tillkommer eller minskar olika arbetsmoment för exempelvis 

hantering, hygien, inventering osv? 

10. Charkavdelningen är en förpackningsfri avdelning och konceptet fungerar på så vis att 

kunder väljer vad de vill ha och hur mycket. Produkterna packas oftast in i plast och sedan 

sätts en prislapp på. 

a. Hur ställer ni er till om kunden kommer med egna förpackningar till charken? 



158 
 

b. Anser du att detta skulle fungera på fler produkter i butiken? 

c. Hur tror du att försäljningen skulle utvecklas i sådant fall? 

d. Kan du se några fördelar både för butik som för kund att kunden tar med 

förpackningar och fyller på dom i butiken, istället för att köpa livsmedelsprodukter som 

är färdigpaketerade? 

11. Arbetar ni för att uppmuntra till färre antal förpackningar? I så fall, hur? 

 

Transporter och Material 

12. Vad händer med de varor som blir skadade vid en transport? 

13. Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Exempel, en buckla på förpackningen? Vilka krav ställer 

leverantören? 

 

Konsumentbeteende 

14. Upplever ni att det finns konsumenter som är medvetna om förpackningsmaterialet för 

en produkt och därför väljer ett annat alternativ? 

15. Hur upplever ni kunders beslut angående förpackningar och livsmedel då det kommer till 

exempelvis ekoprodukter, förpackningsstorlek och -material, pris och antal påsar kunden 

förbrukar? Vad är det som efterfrågas av kunden och hur är kunden villig att agera? 

16. Hur ställer ni er till nyttjandegraden av plastpåsar för frukt och grönt? Då dom oftast 

används till få antal varor och sedan slängs direkt efter att konsumenten burit hem varorna. 

17. Anser du att ni skulle kunna bidra till att konsumenter ändrar sitt beteende och använder 

färre antal påsar? 

18. Vilka åtgärder är man villig att göra? Exempelvis införa majspåsar, återanvändningsbara 

tygpåsar etc.? 

19. Hur mycket plastpåsar vid frukt och grönt går åt i Er butik under en månad? 

20. Upplever ni att plastpåseanvändningen har ökat, minskat eller håller det en jämn nivå? 

21. Hur upplever ni att era kunder tar sig till er butik?  

a. Arbetar ni för att underlätta för kunder att bära hem sina varor på bästa sätta och i så fall 

hur? 

 

Material och Återvinning 

22. Hur fungerar det retursystem som finns för leverans och retur i butiken? 
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23. Hur viktigt är det för er i vilket material produkter levereras i? 

a. Har ni några alternativ att välja mellan i vad leverantören levererar? 

b. Kan ni sätta krav/specifikationer/önskemål på hur leverantörer ska leverera? 

24. Har ni något samarbete med FTI? 

25. Har ni en miljöansvarig anställd i butiken? Vilka ansvarsområden har i så fall denna 

person och vilka arbetsuppgifter ingår? 

26. Vilka material sorterar ni i butiken till återvinning? 

27. Vad av det ni sorterar går till återvinning? Kan du uppskatta andelen? 

28. Återvinner ni olika plaster för sig? Exempel hårdplast, mjukplast, färgat plast etc.) 

29. Använder ni er av engångs- eller flergångsförpackning? 

a. (Om ni använder flergångsförpackningar) Hur fungerar retursystemet för 

flergångsförpackningar? 

30. Vad anser du att butiken kan göra för att utveckla återvinningen och på så sätt ta ett ökat 

miljöansvar? 

31. Anser du att kommunen möjliggör för er att kunna återvinna så mycket som ni skulle 

vilja? 

 

Innovationer 

32. Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

 

Övrigt 

33. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Extra frågor 

1. Har ni några restriktioner från Coop Forum, huvudkontor, angående återvinning? 

2. Har ni några mål? 
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10.8 Bilaga 8 Intervjufrågor Coop Extra 

 

Coop Extra, Skövde 

Maria, Butikschef? 

 

Vi vill med vårt arbete utforska samspelet mellan producenter och konsumenter och det gap 

som kan uppstå med ett producentansvar när det kommer till återvinning/återanvändning 

av livsmedelsförpackningar. Och är givetvis intresserade av er verksamhet då ni är viktig 

spelare i kedjan mellan producent och konsument. För att se vikten av att ha förpackningar 

och betydelsen det kan ha på bland annat hantering och hållbarhet. 

 

Vi har en uppfattning av er verksamhet att ni är express version av Coop Forum. 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget?  

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse för butiken 

4. Hur ser ni på förpackningens betydelse för verksamheten samt kunden? 

5. Är ergonomin ett viktigt område när ni placerar produkter på hyllan? Exempelvis är 

glasförpackningar ett tyngre och otympligt material. Skulle ni önska att det ibland fanns 

alternativ med lättare förpackningar till produkter? 

6. Hur skulle ni rangordna väsentliga områden när det kommer till förpackning? Och varför? 

- Konsument (hantering, efterfråga och miljövänliga produkter) 

- Vikt- och volymeffektivitet 

- Marknadsföring 

- Materialval 

 

Konsumentbeteende 

7. Upplever ni att det finns konsumenter som är medvetna om förpackningsmaterialet för en 

produkt och därför väljer ett annat alternativ? 
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8. Hur upplever ni kunders beslut angående förpackningar och livsmedel då det kommer till 

exempelvis ekoprodukter, förpackningsstorlek och -material, pris och antal påsar kunden 

förbrukar? Vad är det som efterfrågas av kunden och hur är kunden villig att agera? 

9. Hur ställer ni er till nyttjandegraden av plastpåsar för frukt och grönt? Då dom oftast 

används till få antal varor och sedan slängs direkt efter att konsumenten burit hem varorna. 

10. Anser du att ni skulle kunna bidra till att konsumenter ändrar sitt beteende och använder 

färre antal påsar? 

11. Vilka åtgärder är man villig att göra? Exempelvis införa majs-/sockerrörpåsar, 

återanvändningsbara tygpåsar etc.? 

12. Hur mycket plastpåsar vid frukt och grönt går åt i Er butik under en månad? 

13. Upplever ni att plastpåseanvändningen har ökat, minskat eller håller det en jämn nivå? 

14. Charkavdelningen är en förpackningsfri avdelning och konceptet fungerar på så vis att 

kunder väljer vad de vill ha och hur mycket. Produkterna packas oftast in i plast och sedan 

sätts en prislapp på. 

a. Hur ställer ni er till om kunden kommer med egna förpackningar till charken? 

b. Anser du att detta skulle fungera på fler produkter i butiken? 

c. Hur tror du att försäljningen skulle utvecklas i sådant fall? 

d. Kan du se några fördelar både för butik som för kund att kunden tar med 

förpackningar och fyller på dom i butiken, istället för att köpa livsmedelsprodukter som 

är färdigpaketerade? 

e.  Hur ser ni på hygien om en kund tar med egna produkter? 

f. Hur tänker i angående produktens hållbarhet då det inte blir slutna förpackningar, 

kan ni ändå se fördelar med detta? 

15. Hur upplever ni att era kunder tar sig till er butik? 

a. Arbetar ni för att underlätta för kunder att bära hem sina varor på bästa sätta och i 

så fall hur? 

 

Material och Återvinning 

16. Har ni något samarbete med FTI? 

17. Har ni en miljöansvarig anställd i butiken? Vilka ansvarsområden har i så fall denna 

person och vilka arbetsuppgifter ingår? 

18. Vilka material sorterar ni i butiken till återvinning? 

19. Vad av det ni sorterar går till återvinning? Kan du uppskatta andelen? 

20. Återvinner ni olika plaster för sig? Exempel hårdplast, mjukplast, färgat plast etc.) 
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21. Hur fungerar det retursystem som finns för leverans och retur i butiken? 

22. Använder ni er av engångs- eller flergångsförpackning? 

a. (Om ni använder flergångsförpackningar) Hur fungerar retursystemet för 

flergångsförpackningar? 

b. Kan ni påverka hur/vilken typ av förpackningar produkter levereras i?  

23. Hur viktigt är det för er i vilket material produkter levereras i?  

a. Har ni några alternativ att välja mellan i vad leverantören levererar?  

b. Kan ni sätta krav/specifikationer/önskemål på hur leverantörer ska leverera? 

24. Vad anser du att butiken kan göra för att utveckla återvinningen och på så sätt ta ett ökat 

miljöansvar? 

25. Anser du att kommunen möjliggör för er att kunna återvinna så mycket som ni skulle 

vilja? Tror du att dom skulle kunna göra mer, i så fall vad? 

26. Har ni återvinningsstation för konsumenter? Varför/varför inte? Hur ställer ni er till att 

skaffa det? Vilka hinder/möjligheter finns det? 

 

Marknadsföring och Inköp 

27. Hur ser ni på förpackningsfria alternativ? 

28. I butiken finns det livsmedelsprodukter som både är förpackningsfria och förpackade, ex 

nötter, lösgodis, potatis. Hur skiljer sig inköpet för liknande produkter men som skiljer sig i 

förpackningsformat? Tillkommer eller minskar olika arbetsmoment för exempelvis 

hantering, hygien, inventering osv? 

29. Produkter som skulle kunna tänkas säljas i lösvikt istället för i förpackning, dels för att 

bättre kunna möta kundens behov av mängd. Bland annat nötter i förpackningar som 

innehåller olika mängder för att kunna möta behovet. Dock har vi en fundering angående 

inköpet av produkter som är i lösvikt. Då det är svårt att kontrollera och räkna på vilken 

mängd kunden köper vid varje tillfälle. Hur beslutar då ni om vilken mängd ni ska köpa in. Är 

det produkter som säljs i lösvikt hos er färdigpaketerade hos era leverantörer med en 

bestämd mängd? Kan ni köpa in produkter i lösvikt? 

a. Vad händer med plastlådorna som lösviktsgodis levereras i? Skickas tillbaka? 

Återvinns? 

30. Arbetar ni för att uppmuntra till färre antal förpackningar? I så fall, hur? 

 

Transporter och Material 

31. Vad händer med de varor som blir skadade vid en transport? 
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32. Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Exempel, en buckla på förpackningen? Vilka krav ställer 

leverantören? 

 

Innovationer 

33. Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

 

Övrigt 

34. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Extra frågor 

1. Har ni några restriktioner från Coop, huvudkontor, angående återvinning? 

2. Skiljer sig ansvarsområden mellan butikskoncepten? 

3. Har ni några mål? 

4. Gör ni någonting genom att ta egna initiativ eller för att utmärka er på något sätt när det 

gäller miljöfrågor? 

5. Har ni något certifikat eller utmärkelse för er insats kring miljö?  Har ni eller arbetar ni mot 

några frivilliga riktlinjer eller har ni något av dom certifikat, så som exempelvis, 14 000, som 

handlar om miljöledning, 26000 socialt ansvarstagande eller 9000 ledning och kvalitet, där 

miljö, ekonomi och sociala ansvar ändå berörs? 
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10.9 Bilaga 9 Intervjufrågor Gram 

 

Gram, Malmö 

Rowan Woxneryd, Butiksägare 

 

Vi vill med vårt arbete utforska samspelet mellan producenter och konsumenter och det gap 

som kan uppstå med ett producentansvar när det kommer till återvinning/återanvändning 

av livsmedelsförpackningar. Och är givetvis intresserade av er verksamhet då ni är viktig 

spelare i kedjan mellan producent och konsument. För att se vikten av att ha förpackningar 

och betydelsen det kan ha på bland annat hantering och hållbarhet. 

 

Inledning 

1) Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

a) Vad var grunden/drivet till att starta butiken? 

b) Hur många anställda har ni i butiken?  

2) Vilken roll har du på företaget? 

3) Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Förpackningens syfte och betydelse för butiken  

4) Hur ser ni på den förpackningsfria betydelsen för verksamheten samt kunden? 

a) Vad är anledningen till det? 

5) Är ergonomin ett viktigt område när ni placerar produkter på hyllan? 

a) Hur fyller ni på produkterna? Det är tungt att lyfta en flera kilos livsmedel högt och 

kan verka otympligt. Hur löser ni detta?  

6) Hur skulle ni rangordna väsentliga områden när det gäller er butik? Och varför? 

a) Konsument (hantering, efterfråga och miljövänliga produkter) 

b) Vikt- och volymeffektivitet 

c) Marknadsföring 

d) Materialval 

 

Konsumentbeteende 

7) Hur skulle ni beskriva den generella konsumenten på Gram? 
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8) Hur upplever du att konsumenter uppfattar er butik? Inklusive de konsumenter som inte 

är stamkunder? 

a) Upplever ni att konsumenterna förstår ert koncept?  

9) Upplever ni att det finns vissa hinder/brist i vetskap/kommunikationsbrister mellan 

förpackningsfria alternativ och konsumenterna när det kommer till att kunder ska börja 

handla hos er, exempelvis vilka burkar/förpackningar dom ska ta med till butiken för att få 

med sig varor hem? 

10) Hur upplever ni kunders beslut angående förpackningar och livsmedel då det kommer till 

exempelvis ekoprodukter, förpackningsmaterial, mängd som köps, pris och antal påsar 

kunden förbrukar? Vad är det som efterfrågas av kunden och hur är kunden villig att agera? 

11) Vad erbjuder ni era kunder att bära hem varorna i? (FSC-certifierade papperspåsar, 

glasburkar, flaskor och tygpåsar) 

a) Hur ställer ni er till just plastförpackningar? Finns det någon anledning till att ni inte 

har(informerar) om detta på hemsidan? 

b) Hur ställer ni er till nyttjandegraden av plastpåsar för frukt och grönt? Då dom oftast 

används till få antal varor och sedan slängs direkt efter att konsumenten burit hem 

varorna. 

c) Hur ser du på plastförpackningar/-påsar som är biobaserade? Exempelvis införa 

majs-/sockerrörpåsar, återanvändningsbara tygpåsar etc.? Är återanvändningsgraden 

och materialvalet av lika betydelse? 

12) Av de kunder som besöker Gram idag, hur upplever du att de har anammat konceptet? 

a) Kan du utläsa exempelvis andelen som tar med burkar och andelen som tar/köper 

påsar i butiken? 

b) Kan du säga en Hur mycket plastpåsar vid frukt och grönt går åt i Er butik under en 

månad? 

13) (I er produktlista har vi sett att ni har ägg och mjölk) Hur ställer ni er till att ha mer 

livsmedelsprodukter som kanske är mer beroende av förpackningar, som har kortare 

hållbarhet så som mejeriprodukter (ost och mjölk), kött och charkavdelning. 

a. Skulle det kunna vara en möjlighet för er att ha dessa produkter? 

b. Hur tror du detta skulle fungera? 

c. Hur tror du att försäljningen skulle utvecklas i sådant fall? 

d. Hur ser du på hygienen vid att sälja kött och mejeriprodukter, då detta kan medföra 

andra sorters bakterier än torrvaror. 

14) Alla konsumenter har inte samma krav när det kommer till hygien. 

a) Hur hanterar ni hygien? 
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15) Hur hanterar ni produktsäkerhet, att kunna leverera en ”fräsch” produkt till 

konsumenter? Och kunna kontrollera utgångsdatum? 

16) Hur upplever ni att era kunder tar sig till er butik? 

 

Material och Återvinning 

17) Vad innebär Zero Waste för Gram? 

a) Hur anser du att leverantörer kan agera för att nå Zero Waste? 

b) Hur anser du att konsumenter kan agera för att leva mot detta? 

18) Hur arbetar ni med miljöfrågor i butiken? Och vilka arbetsuppgifter ingår? 

19) Vilka material sorterar ni i butiken till återvinning? 

20) Vad av det ni sorterar går till återvinning? Kan du uppskatta andelen? 

21) Återvinner ni olika plaster för sig? Exempel hårdplast, mjukplast, färgat plast etc.) 

22) Vad anser du att butiken kan göra för att utveckla återvinningen och på så sätt ta ett 

ökat miljöansvar? 

23) Hur fungerar det retursystem som finns för leverans och retur i butiken? 

a) Använder ni er av engångs- eller flergångsförpackning? 

b) (Om ni använder flergångsförpackningar) Hur fungerar retursystemet för 

flergångsförpackningar? 

c) Kan ni påverka hur/vilken typ av förpackningar produkter levereras i? 

24) Hur viktigt är det för er i vilket material produkter levereras i? 

a) Har ni några alternativ att välja mellan i vad leverantören levererar? 

b) Kan ni sätta krav/specifikationer/önskemål på hur leverantörer ska leverera? 

25) Anser du att kommunen möjliggör för er att kunna återvinna så mycket som ni skulle 

vilja? Tror du att dom skulle kunna göra mer, i så fall vad? 

26) Hur fungerar det, som vi ser det, retursystem som ni har när kunden lämnar in burkar 

och kan få nya burkar hos er? Vilka hinder/möjligheter finns det med detta? 

 

Marknadsföring och Inköp 

27) En viss marknadsföring försvinner med förpackningsfria alternativ. 

a) Hur vägs denna del upp i er butik? 

b) Har ni andra sätt att marknadsföra på? 
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c) Kan detta vara ett av problemen med förpackningar idag, att företag lägger för stor 

vikt i att kunna marknadsföra sin produkt och missar en ökad miljöhänsynen. 

28) Hur skulle du säga att era inköp skiljer sig mot en stormarknad som har förpackade 

produkter?  

a) Tillkommer eller minskar olika arbetsmoment för exempelvis hantering, hygien, 

inventering osv? 

29) Då det är svårt att kontrollera och räkna på vilken mängd kunden köper vid varje tillfälle. 

a) Hur beslutar ni om vilken mängd ni ska köpa? 

b) Är det produkter som säljs i lösvikt hos er färdigpaketerade hos era leverantörer 

med en bestämd mängd? 

c) Kan ni köpa in produkter i lösvikt? 

30) Hur arbetar ni för att uppmuntra till färre antal förpackningar och förmedla till 

konsumenter att börja agera? 

 

Transporter och Material 

31) Vad händer med de varor som blir skadade vid en transport? 

32) Vad är Er definition av en skadad produkt? Stämmer Er definition överens med 

leverantörens definition? Exempel, en buckla på förpackningen? Vilka krav ställer 

leverantören? 

33) Kan ni påverka eller hur ser ni på de transporter som levererar produkter till butiken? 

a) Och de utsläpp de bidrar till? 

b) Hur tror du att transportlösningar kan se ut i framtiden för att kunna bli ännu mer 

miljöanpassat? 

 

Extra frågor 

34) Har ni några restriktioner, i så fall från vilka, angående hygien och återvinning av det som 

förbrukas i butiken? 

35) Har ni några miljömål? 

36) Gör ni någonting genom att ta egna initiativ eller för att utmärka er på något sätt när det 

gäller miljöfrågor, förutom att ha en förpackningsfri butik? (driver politiska frågor, 

närproducerat)  

37) Har ni något certifikat eller utmärkelse för er insats kring miljö?  Har ni eller arbetar ni 

mot några frivilliga riktlinjer eller har ni något av dom certifikat, så som exempelvis, 14 000, 
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som handlar om miljöledning, 26000 socialt ansvarstagande eller 9000 ledning och kvalitet, 

där miljö, ekonomi och sociala ansvar ändå berörs? 

 

Innovationer 

38) Vad anser ni är största orsaken till matsvinn?  

39) Då man ser att det finns ett samband med matsvinn och förpackningar.  

a) Hur anser du att Gram påverkar till ett minskat eller ökat matsvinn?  

b) Har ni upplevt att ni bidrar till minskat matsvinn?  

40) Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 

41) Hur tror/tänker ni om framtiden?  

a) Planerar ni att öppna på flera ställen i Sverige?  

b) Tror ni att det skulle fungera/är konsumenter mottagliga för denna typ av butik? 

c) Hur stor butik skulle du tro att det är möjligt att ha, om man jämför mellan en 

stormarknad och Gram som är en mindre butik. 

d) Nu när ni flyttar till större lokaler, kommer ert sortiment även utöka då? Och i så fall 

med vilka varor? 

42) Finns det något ni skulle vilja utveckla för ett ökat miljöansvar? 

 

Övrigt 

43) Vad anser du är det största problemet när det kommer till förpackningar och miljö?  

a) Vad anser du producenter kan göra för att ta ett större ansvar? 

44) Har ni någon koppling till Waste less i Stockholm, som av personliga skäl har fått lägga 

ner? 

45) Finns det något du skulle vilja tillägga eller som du anser att vi förbiser och missar som är 

viktig för att driva frågan om plastförpackningar framförallt? 
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10.10 Bilaga 10 Intervjufrågor Förpacknings- och tidningsinsamling, FTI 

 

Förpacknings- och tidningsinsamling, Stockholm 

Håkan Ström, Kommunikationschef 

 

Inledning 

1. Kan ni ge oss en bakgrund om företaget? 

2. Vilken roll har du på företaget? 

3. Kan du berätta lite om vilka ansvarsområden du har? 

 

Marknadsföring 

4. Hur arbetar ni för att konsumenter ska uppmärksamma er verksamhet? 

5. Hur upplever ni konsumenters inställning till er verksamhet?  

6. Hur upplever ni att märkningen och lokalisering av sorteringsavfall fungerar? Tror ni att 

det finns något ni skulle kunna utveckla? I så fall hur? 

 

Material och återvinning 

7. Vilket material upplever ni återvinns till störst del respektive minst? 

8. Enligt den statistik som vi upptäckt, är det en relativt liten andel av alla plastförpackningar 

som återvinns. 

a. Varför tror ni att plastförpackningar återvinns i så låg utsträckning?  

b. Ser ni att det finns en högre nyttjandegrad för plastförpackningar som återvinns än 

som det ser ut idag? 

9. Vissa förpackningar, så som mjölkförpackningar, är designade med en plastkork för att 

möta konsumenters behov med er mer praktisk förpackning. Vid återvinning ska då 

konsumenten skilja på korken och förpackningen och sortera dessa som plast och kartong. 

a. Hur mycket skada uppskattar ni att detta skapar, om konsumenten inte skiljer på 

kork och förpackning vid återvinning? 

10. Det retursystem som vi upplever fungerar bäst är produkter med pant. 

a. Vad tycker ni om att det behövs ett betalningsincitament för att få konsumenter att 

återvinna sina produkter? 

b. Ser ni att det finns möjlighet att ha pant på annat material? Om Ja, vilket? 
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11. Vissa förpackningar hamnar både i naturen eller sorteras fel. 

a. Vad ser ni är ett hinder för att utvecklingen av returer av förpackningar går relativt 

långsamt framåt? 

b. Har ni några förslag på att återvinningsgraden kan öka? 

 

Producentansvar 

12. Utifrån den verksamhet som ni bedriver idag. 

a. Anser ni att det är tillräckligt eller skulle ni vilja ta mer ansvar? 

b. Vad är era mål? 

c. Vad är det som bromsar era möjligheter för att ta mer ansvar? 

13. Hur upplever ni det producentansvar som ni tar över från tillverkare och hur arbetar ni 

med det? 

14. Konsumenter har ett eget ansvar inom det som omfattas av producentansvaret. Bland 

annat ansvarar konsumenter över att skölja ur och sortera förpackningen. 

a. Hur upplever ni konsumenters ansvarsagerande? 

b. Upplever ni att konsumenter sköljer ur sina förpackningar? 

c. Vad anser ni är de största bristerna i konsumenters agerande? 

15. Kan man se ett mönster på vilka förpackningar som högst troligt misstolkas vid 

återvinning? 

 

Hållbarförpackning 

16. Vad innebär en hållbar förpackning för er? 

17. Vad gör ni för att minska ert miljöavtryck? 

 

Innovationer 

18. Hur ser ni på framtiden? Vad tror/hoppas ni nya innovationer kan bidra med? 

 

Inköp och transport 

19. Olika material, transporter och processer bidrar med olika former av utsläpp. 

a. Vilka utsläpp bidrar FTI med? 

b. Har ni några restriktioner på utsläpp när det kommer till processer och transporter? 

20. Vissa återvinningsmaterial kan användas för energitillverkning genom biobränsle. 

a. Hur är ni kopplade till denna typ av verksamhet? 
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b. Vad har ni för tankar om bionerbrytbara och biobaserade plaster och vilka 

möjligheter finns att endast använda sig av mer miljövänliga plaster, för ett ökat 

ansvarstagande och hur skulle detta påverka er verksamhet? 
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10.11 Bilaga 11 Enkätfrågor 

 

1. Kön? 

Kvinna    Man    Annat 

 

2. Ålder? 

______________________ 

 

3. Kommun? 

______________________ 

 

4. Bostadstyp 

Hyresrätt    Bostadsrätt    Villa i stan    Villa på landet     Annat 

 

5. Antal personer i hushållet 

1    2    3    4    5    Fler än 6 

 

6. Utbildning 

Grundskola    Gymnasial utbildning    Eftergymnasial utbildning 

 

7. Arbete 

Heltid   Deltid   Studerande   Arbetslös   Annat 

 

8. Hur ofta källsorterar du? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

9. Var slänger du dina sopor? (det finns möjlighet att välja flera alternativ) 

Soprum      Obemannad återvinningsstation     Bemannad återvinningscentral    

Slänger i närmsta sopavfall      Källsorterar ej 

 

10. Vilket material källsorterar du? (det finns möjlighet att välja flera alternativ) 

Glas     Metall    Batterier    Glödlampor    Hård plast     Mjuk plast    
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Tidningar    Wellpapp    Pant    Annat 

 

11. Hur ofta handlar du livsmedel under en vecka? (gånger) 

1   2   3   4   5   6   Fler än 7 gånger 

 

12. Hur tar du dig hem från livsmedelsbutiken? (det finns möjlighet att välja flera alternativ) 

Bil    Promenerar   Cykel   Moppe   Kollektivtrafik   Annat 

 

13. Vilket förpackningsmaterial föredrar du? 

Plast   Glas    Metall/konservburk   Papp/kartong 

 

14. Vilket material tror du är ett bättre alternativ utifrån ett miljöperspektiv? 

Plast   Glas    Metall/konservburk   Papp/kartong 

 

15. Sparar du finare förpackningar och påsar för att återanvända dom? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

16. Tilltalar förpackningen ofta dig till att köpa en viss produkt? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

17. Tänker du på vid inköp hur förpackning ska återvinnas eller möjligheter för 

återanvändning? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

18. Återanvänder du förpackningar efter att produkten tagit slut? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

19. Tar du med påsar hemifrån när du handlar? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

20. Sparar du påsar hemma och återanvänder dom? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 
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21. Om du sparar en påse, vad använder du den till? Ge ett exempel. 

 

22. Kan ni tänka er att ta med små påsar/burkar till butik för att köpa i lösvikt och inte ta en 

ny förpackning? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

23. Sköljer du ur förpackningarna innan återvinning? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

24. Viker du ihop förpackningar innan återvinning? 

Aldrig    0   1    2    3    4    5     Alltid 

 

25. Är du medveten om din miljöpåverkan? 

Inte alls    0   1    2    3    4    5     Hela tiden 

 

26. Hur tar du del av information angående miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter av 

förpackningar? (det finns möjlighet att välja flera alternativ?) 

Inte medveten   Sociala medier   Vänner och Familj   Arbete   Söker själv 

 

27. Har du några förslag på hur du kan minska din användning av förpackningar? 

Se bilaga 12 

 

28. Hur viktigt är följande kriterier på ett livsmedel? (det finns möjlighet att välja flera 

alternativ) 

0 = Inte viktigt, till 5 = Mycket viktigt 

 

Ekologiskt 

0   1   2   3   4   5 

 

Lågt pris 

0   1   2   3   4   5 
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Ett visst varumärke 

0   1   2   3   4   5 

 

Produkter i storpack 

0   1   2   3   4   5 

 

29. Övriga synpunkter 

Se bilaga 13 
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10.12 Bilaga 12 Konsumentundersökning Förpackningsfritt 

 

I enkätundersökningen hade de medverkande möjlighet att lämna åsikter angående deras tankar om 

mer förpackningsfritt alternativ och huruvida konsumenterna ställer sig till detta.  

 

Konsumenternas förslag till att minska plastpåsar.  

Ta med påsar vid inköp av frukt/grönt  

Inte ta påsar vid inköp av frukt och grönt  

Ta med återanvända påsar till butiken, som inte är av plast, ta med tygkassar  

Komma ihåg att ta med återanvända påsar till butiken  

Ta med egen burk/förvaring  

Packa påsar bättre vid inköp  

Planera bättre vid inköp och förbrukning  

Inte lägga bananer i en påse vid inköp  

Bättre möjligheter för att ta med förpackningar till butik  

 

Konsumenternas förslag på att minska förpackningar.  

Köpa storpack som räcker längre  

Köpa påfyllning istället för en ny förpackning, av t.ex. kryddor, saknas till stor del idag  

Köpa mer färsk mat  

Köpa mjölk på glasflaska direkt från bonden  

Köpa i lösvikt  

Sluta köpa hämtmat  

Köpa över disk i butik  

Tillaga mer mat från grunden  

 

Konsumenternas förslag till att bli mer miljömedvetna.  
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Att bli mer medveten  

Tänka på vad man köper och handla smartare  

Fråga efter mer miljövänliga förpackningar  

Veckohandla  

Handla mer sällan  

Börja ta mer ansvar  

 

Konsumenternas förslag till producenters agerande.  

Produkterna bör säljas i mer praktiska behållare  

Välja produkter med mindre förpackningsemballage  

Välja produkter med miljöanpassade förpackningar  

Färre dubbelförpackningar, onödigt med kartong runt tandkrämstuben eller yoghurt i 

flerpack  

Välja produkter med smart förpackningsdesign  

Vill inte minska användningen av förpackningar  

 

Konsumenternas förslag till hur butikerna ska ha ett större förhållningssätt till miljö.  

Butiker bör sluta att plasta in allt. Konsumenten har inget val att handla klimatsmart.  

Butiken bör ha bättre alternativ än plastförpackningar. Konsumenten skulle då anpassa sig.  

Laser-märkning för ekologiska produkter är bra  

Sälja produkter med lång livslängd i större förpackningar  

Bra att handeln börjat ta betalt för påsar, gör att konsumenten tänker till  

 

Konsumenternas förslag till ett mer miljövänligt förhållningssätt angående förpackningar.  

Återanvända mer  

Återanvända förpackningar  
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Standardisera till 3 plaster, PET, PE och PP som alla kan återvinnas. PET bör kunna 

återvinnas i FTI.  

Använda plast- eller glasburkar istället för plastpåsar i kylen  

Sortera papp/kartong  

Bostadsföreningen bör ha ett ordentligt soprum med möjlighet till källsortering  

Göra det enklare att källsortera även om man inte har bil  

Leva enligt Zero Waste  

Sluta slänga förpackningar i soporna  

Alltså kan man väl om man vill men jag ser ingen större anledning till det på grund av att 

Sverige köper in brännbart skräp ändå så då kan jag väl lika gärna bidra och slippa allt tjafs 

Använda fler glasförpackningar  

Återanvändning av material oftare  

Sluta vara bekväm och själv skapa mer av det som köps i butik  
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10.13 Bilaga 13 Konsumentundersökning Övriga synpunkter 

 

Jag hatar pant 

Jag vet allt om min miljöpåverkan men jag vet också att det finns många andra saker som 

borde göras på en större nivå för att minska miljöpåverkan globalt. Använda bättre typer av 

kraftverk (till exempel kärnkraftverk eller fusionskraft när det kommer fungera) eller att 

skaffa fler bilar som drivs av el (DÄR ELEN TAS FRAM PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT). 
 

Jag ser det helt enkelt inte som värt att bry mig om källsortering för tillfället, då vår 

administration sköter det på ett hemskt sätt, samt väljer att köpa in stora mängder skräp för 

förbränning ändå. Jag känner som så att jag lika gärna kan lägga allt i brännbart för att det 

inte spelar någon roll, då större åtgärder på en samhällelig eller internationell nivå behövs 

tas för att miljöfrågan ska lösa sig. Länder borde också sluta tjata och ta saken på allvar för 

det är inte vi som får global uppvärmning att bli värre - det är de som nekar det samt de 

länder som skiter i att åtgärda det som är problemet. 

Närproducerat är viktigt 

Hade det funnits en återvinningscentral i centrals Skövde hade jag definitivt sorterat bättre. 

Har ingen bil så måste vara gå avstånd. 

Jorden är redan körd. Det enda människor bryr sig om är att lura sig till ett gott samvete. Om 

folk skulle mena allvar med att ta miljön på allvar skulle de sluta föröka sig. Det är ENDA 

sättet att stoppa denna negativa trend. Jordsbefolkningen måste ner till 2–3 miljarder. Är 

man inte beredd att avstå barn kan man ta sin medhavda papperspåse o köra upp där bak. 

Är inte så noga med ekologiska produkter förutom på kött 

Viktigast är att maten är svensk (odlad, uppfödd, producerad) så långt det är möjligt. Tex 

bananer går ju inte så där är krav viktigast. 

Odlar en hel del eget i trädgården utan kemiska medel samt handlar en del på 

lokalproducent-marknader för att minska påverkan av frakt. 

Hälsosamma 

Bra enkät! 

Noterar att ni förutsätter att folk som jag vill minska vår påverkan. Jag är supernöjd med hur 

jag har det och vill inte/kommer inte ändra detta. 

Försöker att handla svenskproducerat 
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Godare med vissa varumärken, Känslan av kvalité än billigare märken (vissa lågbudget 

märken) 

Det finns mycket som gemene man (inkl. mig själv) kan göra med ganska små medel. 

Intressant ämne! 
 

Sen vill jag även ta med aspekten att jag vill köpa närproducerat, vilket är bra för miljön med 

tanke på transporter (hellre en konvektionell oxfile' från Skaraborg än en ekologisk dito från 

Brasilien eller Nya Zeeland! = Kortare transporter och samtidigt ett gynnande av våra egna 

lantbrukares produktion och odlade landskap mm...) 
 

Förhoppningsvis så går forskningen framåt beträffande förpackningar - både mtrl-mässigt, 

men även att man tänker till så att det ej används för mycket emballage/för och likaså att 

tillverkn. processen är hållbar. 
 

Lycka till med exjobbet! :) 

Kanske är en viktig aspekt att ta hänsyn till hur fastighetsägare/kommuner anordnar platser 

där man kan källsortera. I mitt fall finns det endast en sopcontainer tillhörande vår fastighet 

att slänga sopor i, alternativet är att samla på sig skräp och sopor och ta bilen för att åka till 

en returstation. I det vardagliga livet ter sig det orimligt. 

Att produkter inte ska innehålla t.ex. palmolja och att förpackningen ska gå att sortera är 

också viktigt för mig. 

Jag har levt två år utan studielån. Hade inte råd att köpa ekologiskt. Det hänger kvar 

Det är i dagsläget rätt svårt att återvinna om man inte äger bil. 

Vill gärna att varan är producerad i Sverige. 

Är ofta en kombination av ovanstående plus i vilket land som produkten producerats i. 

 

 


