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UDI – Förpackningssystem för minskat matsvinn 

Slutrapportering Steg 2 Samverkansprojekt 

1. Executive summary

Matsvinn är en stor global samhällsutmaning. Det är ett komplext problem som kräver 

samverkan och en mängd lösningar för att lösas.  

Samverkansprojektet har tittat på hur förpackningssystem kan bidra till att minska det globala 

samhällsproblemet med matsvinn. Resultatet från projektet manifesteras i de nya 

förpackningslösningar som tagits fram för projektets tre produkter salsa, salladsmix och 

risgröt. Lösningarna är utvecklade för att minska matsvinn genom hela kedjan, från fyllning 

till konsument. Inledande konsumenttester indikerar att lösningarna skulle tas väl emot på 

marknaden. En förenklad klimatanalys visar på att lösningarna medför minskad 

miljöpåverkan.  

Utöver förpackningslösningarna, som tagits fram i fysiska prototyper, har projektet lett till att 

deltagande parter – genom projektets frekventa samverkan i workshopar, uppföljningsmöten 

samt studiebesök – fått nya kunskaper och fördjupad förståelse kring utmaningar längs 

produkternas hela värdekedja. Delar av denna kunskap finns att ta del av i den guide 

Förpackningar för minskat matsvinn - Guide som projektet publicerat. 

Under hela projektets gång har resultat och information om projektet spridits via föredrag, 

artiklar och via sociala medier. 

Slutsatserna från projektet kan summeras i följande punkter vilka utvecklas i Guiden (se 

bilaga 1):  

• Konsumenter vill ha hjälp att minska matsvinn

• Design, materialval och kommunikation är avgörande för att minska matsvinn

• Ansvaret är gemensamt. Varumärkesägare och handel har nyckelroller för bättre

förpackningslösningar

Projektets var indelat i tre faser; nulägesanalys, idégenerering & prototypframtagning samt 

verifiering. Arbetet med produkterna genomfördes i tre separata delprojekt en för respektive 

produkt; salsa i glasburk, sallad (småbladsmix) i påse och kyld risgröt förpackad i rullpack 

(plasttub). 
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Den första fasen, nulägesanalysen gav bas för jämförelse. I fasen samlades kunskap kring 

mängder och orsaker till svinn genom hela värdekedjan, från fyllning av produkt via 

distribution och butik, till konsument, för de tre valda produkterna. Nulägesanalysen utfördes 

genom tre studier: informationsinsamling om svinn från fyllning till butik, intervjuer med 

konsumenter i butik samt en etnografisk studie där konsumenterna intervjuades i sin 

hemmiljö. För samtliga tre produkter visade sig det allra största svinnet, upp till 75%, 

uppkomma i konsumentled. 

 

Utifrån resultaten från kartläggningen genererades idéer till innovativa lösningar. Baserat på 

resultatet från nulägesanalysen inriktades arbetet på att minska svinnet i konsumentled genom 

att ta hänsyn till konsumenternas behov. Arbetet inleddes med idégenerering i workshopar (en 

för varje produkt) där deltagare från hela värdekedjan deltog. Idéerna utvärderades och 

prioriterades i samband med uppföljningsmöten.  

 

Processen med framtagning av förpackningsprototyperna innebar, förutom 

förpackningarnas konstruktion, även utformning av den grafiska designen 

på förpackningarna. Dessutom togs förslag fram på en logotyp som enkelt 

kan förmedla budskapet, att den nya förpackningen leder till minskat matsvinn.  

 

Slutligen verifierade vi att de nya förpackningarna minskar matsvinnet i hela värdekedjan. 

Genom djupintervjuer med konsumenter, som fick se, känna och testa de nya 

förpackningarna, skapades en bild av hur de uppfattades av denna grupp. För att verifiera att 

förslagen ledde till minskad miljöpåverkan genomfördes en förenklad klimatanalys. 

 

Gemensamt för lösningarna för alla tre produkterna var att man gick mot mindre 

förpackningsstorlekar och portionsförpackat i syftet att minska matsvinnet. 

 

För att ge en internationell utblick om potentialen att arbeta med frågan om förpackningar och 

matsvinn stämdes projektens resultat av mot en global konsumentundersökning (BKCP). 

 

Erfarenheter och resultat från projektet finns sammanställda i en Guide för 

förpackningsutveckling för minskat matsvinn. 

 

De förpackningslösningar som tagits fram i detta samverkansprojekt är möjliga att utveckla i 

ett följdinvesteringsprojekt.  

 

Slutsatsen från projektet är att allt tyder på att det finns en stor och långsiktig potential i att 

utveckla förpackningslösningar för minskat matsvinn. 
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2. Testat och utvärderat (del)lösningar 

 
Figur 1. Översiktsbild som visar projektets olika faser och aktiviteter 

Fas Nulägesanalys 

Syftet med nulägesanalysen var att få insikter kring orsaker till varför mat slängs för tre valda 

förpackade produkter längs hela värdekedjan samt att undersöka hur mycket matsvinn som är 

relaterat till förpackningen.  

 

Flera olika metoder användes för att studera mängd av och orsaker för matsvinn längs hela 

värdekedjan från fyllning till konsument. 

 

Svinn längs värdekedjan 

Information om både mängd och orsak till svinn hos de olika aktörerna längs värdekedjan, från 

fyllning via lager och distribution till butik samlades in. Tre olika frågeformulär utformades, en 

för fyllning, en för distribution och lager, samt en för butik. Frågorna som ställdes rörde: 

Hanterad mängd produkt / Genomloppstid för produkten / Mängd svinn / Orsaker till svinn / 

Förslag till förbättringar av förpackningen  

 

Etnografisk studie 

Syftet med den etnografiska studien var att få insikt om respondenternas relation och 

erfarenhet av matsvinn för de tre produkterna. Djupintervjuer och observationer hemma hos 

10 respondenter genomfördes för att samla information. De teman som användes för den 

insamlade informationen var: 

- Förutsättningar för inköp/hemmet 

- Hantering av de tre produkterna från planering till bortskaffning 

- Beteenden, värderingar och attityder kring matsvinn 

- Matsvinn generellt (ur ett samhällsekonomiskt perspektiv) 

Butiksintervjuer 
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Butiksintervjuer genomfördes med 186 konsumenter på tre olika butiker, två i Stockholm och 

en i Karlstad. Endast de konsumenter som köpte de aktuella produkterna blev tillfrågade att 

svara på enkätfrågorna. Exempel på frågor som konsumenterna fick svara på: 

- Vad de tyckte om förpackningen 

- Om det var något de gillande/inte gillade vid öppning av förpackningen 

- Om de äter upp allt vid ett tillfälle 

- Om de slänger något av produkten, i så fall hur mycket  

- Vilken strategi de använder för att avgöra om produkten ska slängas eller inte  

 

Nulägesanalysen visade att konsumenter står för merparten av svinnet jämfört med det svinn 

som uppstår vid fyllning, transport och i butik. Mängden matsvinn hos konsumenter varierade 

mellan kraftigt från 0% till 75% vilket kan anses som väldigt högt. 77% av de tillfrågade 

svarade att de slänger salsa, motsvarade siffra för mixad sallad var 73% och för risgröt 50%. 

Slutsatsen av nulägesanalysen var att det finns en tydlig utvecklingspotential för de valda 

produkterna.  

 

Fas Idegenerering och prototypframtagning 

Utifrån de insikter som framkom under nulägesanalysen genomfördes en idégenererings-

workshop för respektive produkt i syfte att ta fram nya förpackningslösningar.  

 

Urval av idéer och framtagningen av prototyper var en iterativ process där företagen från hela 

värdekedjan deltog. Urvalet gjordes med hjälp av metoder som Packaging Scorecard. För 

salsa och risgröt togs två stycken prototyper fram för att senare utvärderas av konsumenter: 

För mixad sallad blev det en ny förpackningslösning som testades av konsumenter. Även 

förslag på grafisk design och matsvinns-logga togs fram. 

 

Gemensamt för lösningarna för alla tre produkterna var att man gick mot mindre 

förpackningsstorlekar och portionsförpackat i syftet att minska matsvinnet. Det innebar att 

mer förpackningsmaterial används per mängd produkt, vilket innebar att förpackningens 

miljöpåverkan ökade.  

 

Fas Verifiering 

Syftet med denna fas var att testa och utvärdera lösningarna (prototyperna) som tagits fram i 

föregående fas. Aktiviteterna riktades främst mot konsument, där det mesta svinn uppstår men 

också längs resten av värdekedjan. 
 

Verifiering i värdekedja 

För svinnet i värdekedjan gjordes en begränsad verifiering på diskussionsnivå.  

• För salsa är de nya förpackningslösningarna så innovativa att en uppskattning av 

framtida svinn i värdekedjan är svår att göra. Det finns en risk för att det kunna 

innebära mer svinn i fyllningsled och butik men detta bör testas, vilket planeras i ett 

steg 3-projekt.  
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• De mindre påsarna för salladen skulle kunna innebära ökat spill i fyllningsledet. Vid en 

eventuell marknadslansering av den nya lösningen bör därför åtgärder vidtas för att detta 

inte ska ske. I övriga led förväntas svinnet inte att påverkas. 

• För risgröt kan en betydande minskning av svinn i produktion förväntas. I övriga led 

förväntas svinnet inte att påverkas. 

För uppskattning av förpackningssystemens effektivitet har även fyllnadsgraden i 

sekundärförpackningen beaktats.  

 

Verifiering hos konsument 

Totalt 16 respondenter per produkt (8 i Karlstad och 8 i Stockholm) deltog i en enkätstyrd 

intervju där de både fick hantera och utvärdera de framtagna prototyperna. Varje intervju tog 

mellan 30–50 minuter. Hanteringen (öppna och tömma) filmades i samtliga intervjuer och i 

Karlstad är hela intervjuerna filmade.  

Respondenterna fick först svara på 17 generella frågor om förpackningar och vilka behov en 

livsmedelsförpackning ska uppfylla. De skattades på en 5-gradig skala. Svaren visade att de 

fem viktigaste behoven en livsmedelsförpackning ska uppfylla är att: 

• Förmedla innehåll/ ingredienser 

• Förmedla bäst-före-datum 

• Den är miljövänlig 

• Den går att materialåtervinna  

• Den upplevs hygienisk 

På sjätte plats kom: ”Gör att jag slipper slänga bort mat”.  

 

Respondenterna fick även svara på vad de anser vara miljövänligt. För merparten var 

återvinning viktigast. De fick också svara på några allmänna attitydfrågor till förpackningar 

och miljö.  

 

Respondenterna blev tillfrågade om vilka associationer 

de fick till loggan som tagits fram inom projektet. 52 % 

var positiva till loggan, och angav att den exempelvis 

gav associationer till ett bra val och att den signalerade 

miljötänk. Färre, 10 % fick negativa associationer till 

loggan då de tyckte att den innehöll för mycket information eller att man inte förstod hur en 

förpackning kan minska matsvinn.  

Verifieringen visade följande för de valda produkterna: 

• Salladsmix – den nya förpackningen ansågs vara mer trovärdig för att minska 

matsvinnet och mer miljövänlig än nuvarande lösning.  

• Salsa – svaren var tvetydiga för de två framtagna lösningarna, båda hade för- och 

nackdelar.  

• Risgröt – konsumenterna föredrog den ena lösningen som ansågs vara både mer 

trovärdig att minska matsvinn och mer miljövänlig. 

För utförlig redovisning se verifieringsrapport för respektive produkt (konfidentiella). 
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Verifiering i global konsumentstudie 

För att ytterligare verifiera konsumenternas intresse för förbättrade förpackningar 

kompletterades den kvalitativa studien med resultaten från en kvantitativ global studie. 

Genom studien verifierades denna efterfrågan på en internationell marknad. 

 

I den globala studien BillerudKorsnäs Consumer Panel™ (BKCP) bekräftades att det finns en 

ökande efterfrågan på förpackningar som bidrar till att minska matsvinn. I studien svarade 

1500 konsumenter runt om i världen vad de önskar att bättre förpackningslösningar ska hjälpa 

dem med. De tre klart högsta önskemålen var att öka återvinningsgraden av 

förpackningsmaterial (17%), minska nedskräpning (15%) samt minska matsvinn (12%).  

 

Även i frågan om att konsumentens val spelar roll bekräftades i den globala studien. När 

konsumenter får svara på frågor om hur matsvinnet minskas, återvinningen ökar och 

klimatpåverkan minskas samt vem som bär ansvaret, är det tydligt att de tycker att det är de 

själva som ska lösa utmaningarna. 68% av globala konsumenter (BKCP) säger att 

konsumenterna har makten att förändra och ska göra sitt bästa. Endast 14% tycker att 

industrin och varumärkesägare bär ansvaret. Vägen dit varierar:  

• 33% tror att ändrat konsumentbeteende är vägen till framgång 

• 22% tror att materialutveckling kommer att lösa frågan bäst 

• 18% tror att teknikutveckling som hjälper oss människor i vardagen är lösningen 

• 14% tror på att nya affärsmodeller som gynnar hållbara val är effektivast 

• 13% tror att lagstiftning ger snabbast effekt 

Intressant är att konsumenter uppger att ändrat beteende är det man tror mest på. För att nå dit 

krävs ändrad design, fokus på vad konsumenter faktiskt gör (och inte gör) med produkterna 

kombinerat med bra kommunikation. Dessa punkter vill projektet arbeta vidare med i en UDI 

steg 3. Resultaten från BKCP-studien redovisas ytterligare i Guiden, se bilaga 1.  

 

Resultat 

Löpande rapportering 

Resultat har rapporterats löpande under projektet antingen gemensamt eller om konfidentiella 

resultat uppdelat på de tre delprojekten, se bilagorna 2,3,4. 

 

Lösningarnas tillämpning 

Följande plan finns för de framtagna förpackningslösningarna:  

• I delprojekt 1 – Salsa. kommer en av de framtagna förslagen att ligga till grund för 

fortsatt utveckling i ett steg3-projekt. Vilket av de två förslagen som ska 

vidareutvecklas diskuteras internt på SantaMaria. 

• Delprojekt 2 – Salladsmix, kommer att lanseras på marknaden inom närmaste året. 

Diskussionen pågår inom Axfood och med deras leverantörer. Erfarenheter från 

lanseringen kan användas i ett steg-3 projekt, t.ex. rörande konsumentacceptans eller 

förståelse för förpackningens bidrag att minska svinn.  
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• I delprojekt 3 – Risgröt, varumärkesägaren Orkla har beslutat sig för att inte gå vidare 

med fortsatt utveckling av projektets förpackningsförslag då man redan påbörjat 

utveckling av ett annat förslag som de kommit längre med.  

 

Verifiering Klimatanalys 

För att verifiera att de prototyper som tagits fram i projektet inte medförde en ökad 

miljöpåverkan gjordes en förenklad klimatanalys. Se rapport bilaga 8. 

• För salsa och gröt minskar klimatpåverkan för förpackningsförslagen, främst genom 

ändrade material. Då även svinnet förväntas minska medför förslagen en rejäl 

minskning i klimatpåverkan. 

• För sallad ökar istället klimatpåverkan för själva förpackningen i relation till mängden 

innehåll. Troligen kommer minskat svinn hos konsument kompensera för detta, men 

fördjupade konsumenttester behövs och planeras att ingå i steg-3 projektet. 

• Utfallet av analyserna beror till stor del vilket återvinningsscenario som antas. 

 

Guide för förpackningsbranschen 

En guide, Förpackningar för minskat matsvinn – Guide, har tagits fram för att dela med sig av 

resultat och erfarenheter från projektet men framför allt inspirera till ökat hänsynstagande till 

matsvinnsfrågan vid förpackningsutveckling. Guiden finns att ladda ner på projektets 

hemsida. 

 

Samarbetet har i sig varit ett resultat 

Ett av projektets viktigaste resultat var enligt deltagarna att samarbetet hade gett dem ökad 

förståelse för värdekedjan och en fördjupad kunskap om matsvinn och konsumentfrågor.  

Dessa insikter kommer de att kunna använda i fortsatt innovations- & utvecklingsarbete. 

 

3. Identifierat möjligheter och hinder kopplat till nyttiggörande 

I projektet har både den globala studien och konsumentundersökningarna visat på att 

konsumenter vill minska matsvinn men förstår inte hur förpackningar kan hjälpa dem att 

ändra beteende. Att öka återvinningsgraden och att minska matsvinn är nyckelfrågor för 

konsumenter även internationellt och här ligger en stor möjlighet till framtida 

konkurrenskraftiga beslut för både varumärkesägare och handeln.  

 

Då miljödebatten de senaste decennierna har handlat mycket om att minska mängden 

förpackningsmaterial och att återvinna mer har konsumenter idag generellt en negativ 

inställning till mer förpackning, vilket de i projektet genomförda konsumentstudierna 

bekräftade. Det är en utmaning att kommunicera den totala miljönyttan till konsumenterna, 

alltså att mer förpackning kan minska miljöpåverkan.  

Inom projektet lyfte KfS Facebooksida frågan till konsumenterna om förpackningens roll för 

minskat matsvinn. Mot industrin spreds information via föredrag och media, se vidare avsnitt 

5. (Informationsspridning kommer att vara en viktig del i Steg 3) 
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Projektet blev en intensiv samarbetsplattform för projektparterna och är ett av de viktigaste 

resultaten. Deltagarna uppskattade besöken hos varandra samt de gemensamma idé- och 

urvalsprocesserna. Därigenom fick de djupare insikt och en ökad förståelse för varandras krav 

och behov. Denna kunskap gav förtroende att våga ta mer långtgående beslut, vilket kan leda 

till förändrade affärsmodeller och bidra till hållbar utveckling. 

 

Förpackningsindustrin sitter på många bra lösningar, både gamla och nya och har satsat mer 

på innovation de senaste åren. Det som oftast bromsar utvecklingen är matproducenternas 

möjlighet att ta en investering för att göra en större förändring av sin förpackning. Beroende 

på produkt innebär en ny förpackning ett risktagande, t.ex. kan det krävas nya 

utvecklingsprojekt och investeringar i nya maskiner för att åstadkomma betydande skillnad. 

Detta är inte något som ett företag löser på egen hand, utan det är genom samarbete i 

värdekedjor som de stora positiva effekterna kan finnas.  

 

4. Gedigen kännedom om användare, kravställare, kunder, marknader 

I den globala studien BillerudKorsnäs Consumer Panel™ (BKCP) bekräftades att det finns en 

ökande efterfrågan på förpackningar som bidrar till att minska matsvinn. I studien svarade 

1500 konsumenter runt om i världen att de önskar att bättre förpackningslösningar ska hjälpa 

dem med att öka återvinningsgraden av förpackningsmaterial (17%), minska nedskräpning 

(15%) samt minska matsvinn (12%).  

Även frågan om att konsumentens val spelar roll bekräftades i den globala studien. 

Konsumenter vill minska matsvinn men förstår inte hur förpackningar kan hjälpa dem att 

ändra beteende. För att hjälpa konsumenterna att nå dit krävs ändrad design, fokus på vad 

konsumenter faktiskt gör med produkterna kombinerat med tydlig kommunikation.  

I projektet ställdes frågan till konsumenter om vilka behov de har av olika 

förpackningsfunktioner. För de studerade produkterna fick funktionen minska matsvinnet 

betyg 4,1 på en 5-gradig skala, vilket är högt och topp 6 av 17 efterfrågade funktioner.  

 
För att undersöka deltagarnas verkliga behov av att delta i projektet, genomfördes två 

behovsanalyser QFD (Quality Function Deployment), en vid projektets start och en efter ca 

halva projekttiden. De gav en insikt i projektparternas behov och krav på projektet och hur 

dessa utvecklades under projektets gång. Resultatet från QFD användes för att direkt utforma 

projektets inriktning. Vidare kan resultaten anses spegla vad företag på marknaden har för 

behov.  

Under projektets gång har omvärlden löpande bevakats, nationellt som internationellt. 

Partners har bl.a. aktivt deltagit i ledande initiativ såsom SaveFood på Interpack 2017 samt 

forskarforum som IAPRI 2016 och 2017. Se vidare kap 5.  
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5. Utvecklad nyttiggörande- och kommunikationsplan 

Kommunikation 

Projektet byggde på information från tidigare forskning om hur förpackningar kan bidra till 

minskat matsvinn och hur detta ofta är miljömässigt försvarbart (se ex Williams et al., 2016). 

Denna information lades ut på projektets hemsida respektive på RISE Innventias och Karlstads 

universitets hemsidor. Mer specifik information från projektet dvs. sådant som ofta krävs för att 

kunna gå ut i pressreleaser, var svårare att ta fram eftersom två av tre delprojekt har velat 

skydda idéerna.  

 

Två kortare rapporter gjordes på engelska för att presenteras på International Association of 

Packaging Research Institutes (IAPRI) årliga nätverketsmöten, se rapporter i bilaga 6 och bilaga 

7. Projektets kartläggning och resultat rönte stort intresse. Vissa lärdomar och resultat är väl 

värda att publicera i forskningsartiklar. Om tid ges kommer vi att söka finansiering för att skriva 

minst en vetenskaplig artikel om metoder och resultat.  

 

Aktiviteter och resultat mot olika målgrupper: 

 

Målgrupper Vad, hur och när? 
Deltagare i projektet, 
icke deltagare i 
projektet och 
näringslivet 

Vi har betonat att detta är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det 
unika är deltagare från hela kedjan. Vi arbetar med ett stort globalt 
problem, med fokus på ett område, förpackningar, som kan bidra till 
bättre lösningar. 
HUR: Genom plattformar på nätet, löpande på RISE hemsida. 
 
 
Projektet har presenterats på mässor och symposier för livsmedels- 
och förpackningsbranschen: 
Scanpack i Göteborg (Kristina Wickholm, RISE, Helén Williams, KAU, 
Daniel Badman, BillerudKornäs), 22 oktober 2015. 
IAPRI (Kristina Wickholm) i Sao Paolo 12-15 juni, 2016 
RISE&Shine (Kristina Wickholm) 2016 
Livsmedelsförpackningar i fokus i Stockholm (Helén Williams) 27 
april 2017. 
Interpack (Helén Williams) 4-6 maj 2017.  
IAPRI i Lausanne (Helén Williams), 10-12 maj 2017.  
Packbridge Research Forum (Helén Williams) 23 maj 2017  
Almedalen (Helén Williams m.fl. ) 4-5 juli 2017 
Kommande:  
Förpackningsgillet (Ann Lorentzon) 6 september 2017 
Empack (Ann Lorentzon) 5 oktober 2017.  

Intern 
kommunikation 
utanför projektgrupp 

Projektets arbete och framgångar har redovisats internt via 
plattformen Projectplace där projektets alla aktiviteter redovisats.  
Personer ur projektledningen har besökt några av företagen för 
särskilda genomgångar med fler anställda på företaget.  
Via LinkedIn har minst 5 av projektdeltagarna berättat om aktiviteter 
och resultat i projekten. Detta arbete kan komma att fortsätta när 
mer av resultatet blir känt och omskrivet i olika fackpress.  
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Vid de tre idégenereringsworkshoparna, och vid ett flertal 
uppföljningsmöten inom de olika delprojekten bjöds andra 
representanter från deltagande företag in. 

Media 
- Fackpress 
- Dagspress 
- TV 
- Radio 

Projektet har haft en egen hemsida. Då det visade sig att den var svår 
att hitta flyttades den in under Innventias hemsida för att öka 
sökbarheten.  Sidan har sedan den 7 oktober 2016 haft 293besök.  
 
Vid projektet inledning gjordes ett pressmeddelande ”innovativa 
förpackningar ska minska matsvinnet” som fick 252 visningar. 
http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/pressreleases/innov
ativa-foerpackningar-ska-minska-matsvinnet-1168363 
Vi hade ambitioner att gå ut med pressmeddelanden vid flera 
tillfällen. Dock har detta varit svårare än beräknat eftersom flera av 
idéerna blev så bra att företagen ville fortsätta att hålla dem hemliga. 
Först den 31 januari 2017 fick vi tillåtelse från företagen att gå ut 
med information från kartläggningen.  
 
Projektet har bland annat synts i: 
• http://miljo-utveckling.se/battre-forpackningar-ska-minska-

matsvinnet/ 
• http://packnews.se/default.asp?id=8215&show=more&titel=Resurssm

arta-förpackningar-ska-ge-minskat-matsvinn 
• http://www.processnet.se/article/view/453227/aktuellt_fran_forskning

en_pa_scanpack_2015 
• http://paperprovince.com/news_type/nya-forpackningslosningar-ska-

minska-matsvinnet/ 
• http://www.skogssverige.se/nyheter/dags-for-forpackningsevolution-

30 
• https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyslivsmedel-0611-

webb_bfeef49a1c9fea/10 
 
Pressmeddelande där salladsexemplet nämns: 
https://www.kau.se/nyheter/dags-forpackningsevolution-30  
Information med salladsexempel och projektet på Interpack kan ses 
här: https://www.interpack.com/cgi-

bin/md_interpack/lib/all/lob/return_download.cgi/15.25_Pack_Saves_Foo

d_HWilliams_170505_1new.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=5938&no_mime

_type=0 
I samband med projektet slutmöte gjordes en nyhet 8 juni på 
MyNewsdesk ”Ökad mängd material kan minska matsvinn” som fram 
till 23 augusti fått 216 visningar.  
http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/news/oekad-maengd-
material-kan-minska-matsvinn-245147 : 
Web-statistik från RISE Innventia redovisas i bilaga 5. 
 

Konsumenter I de studier och intervjuer vi genomfört har vi mött många 
konsumenter som uppmanats att fundera över förpackning och 
matsvinn.  
I den etnografiska studien deltog 10 konsumenter. I butik 
intervjuades totalt 190 konsumenter och i den sista fasen med 
färdiga prototyper intervjuades 48 konsumenter. Den inledande 
ambitionen att starta en Facebook-sida genomfördes aldrig pga 
sekretess rörande information. Information till konsument kan också 
ha kommit fram i några av de artiklar som skrivits i media.  
 

http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/pressreleases/innovativa-foerpackningar-ska-minska-matsvinnet-1168363
http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/pressreleases/innovativa-foerpackningar-ska-minska-matsvinnet-1168363
http://miljo-utveckling.se/battre-forpackningar-ska-minska-matsvinnet/
http://miljo-utveckling.se/battre-forpackningar-ska-minska-matsvinnet/
http://packnews.se/default.asp?id=8215&show=more&titel=Resurssmarta-förpackningar-ska-ge-minskat-matsvinn
http://packnews.se/default.asp?id=8215&show=more&titel=Resurssmarta-förpackningar-ska-ge-minskat-matsvinn
http://www.processnet.se/article/view/453227/aktuellt_fran_forskningen_pa_scanpack_2015
http://www.processnet.se/article/view/453227/aktuellt_fran_forskningen_pa_scanpack_2015
http://paperprovince.com/news_type/nya-forpackningslosningar-ska-minska-matsvinnet/
http://paperprovince.com/news_type/nya-forpackningslosningar-ska-minska-matsvinnet/
http://www.skogssverige.se/nyheter/dags-for-forpackningsevolution-30
http://www.skogssverige.se/nyheter/dags-for-forpackningsevolution-30
https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyslivsmedel-0611-webb_bfeef49a1c9fea/10
https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyslivsmedel-0611-webb_bfeef49a1c9fea/10
https://www.kau.se/nyheter/dags-forpackningsevolution-30
https://www.interpack.com/cgi-bin/md_interpack/lib/all/lob/return_download.cgi/15.25_Pack_Saves_Food_HWilliams_170505_1new.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=5938&no_mime_type=0
https://www.interpack.com/cgi-bin/md_interpack/lib/all/lob/return_download.cgi/15.25_Pack_Saves_Food_HWilliams_170505_1new.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=5938&no_mime_type=0
https://www.interpack.com/cgi-bin/md_interpack/lib/all/lob/return_download.cgi/15.25_Pack_Saves_Food_HWilliams_170505_1new.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=5938&no_mime_type=0
https://www.interpack.com/cgi-bin/md_interpack/lib/all/lob/return_download.cgi/15.25_Pack_Saves_Food_HWilliams_170505_1new.pdf?ticket=g_u_e_s_t&bid=5938&no_mime_type=0
http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/news/oekad-maengd-material-kan-minska-matsvinn-245147
http://www.mynewsdesk.com/se/innventia_ab/news/oekad-maengd-material-kan-minska-matsvinn-245147
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Inför idégenereringarna för det tre produkterna ställdes en öppen 
fråga till konsumenter om synpunkter och förbättringsförslag på de 
aktuella produkterna via KfS facebook konto. 

Myndigheter Vi har deltagit i SAMMA-möte, som är samverkan med de 
myndigheter som har ansvar för matsvinnet (Naturvårdsverket, 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket), och genomförde föredrag 
och workshop 170404.  

Finansiärer Delresultat har presenterats under projektets gång.  
För att modifiera projektets process utifrån deltagarnas önskan har vi 
vid två tillfällen genomfört förenklade QFD dels under hösten 2015 
samt hösten 2016.  

Studenter Projektet har haft en examensarbetare från Nackademins 
Förpackningsdesignslinje knutet till sig, med Innventia som 
handledare. 
Vi har genomfört två aktiviteter på skolor. Helén Williams har föreläst 
för studenter på Broby grafiska och uppmanat dem att genomföra ett 
kommunikationsprojekt tillsammans med projektet. På grund av hög 
arbetsbelastning för studenterna så var det inga studenter som ansåg 
sig ha tid för att delta. En klass 4 i Värmland fick under hösten 2016 
testa nuvarande förpackningslösningar och diskutera hur de skulle 
kunna förbättras.  

Politiker I Almedalen 2017 deltog Lisa Säfwenberg, Anna Lilja och Helén 
Williams på seminarium om ”Jakten på den optimala förpackningen”  

 

Nyttiggörande – Projektet har bidragit till hållbar utveckling 

Alla åtgärder som kan minska livsmedelssvinnet är viktiga. Förpackningar spelar en stor roll för 

att minska svinnet genom hela kedjan. Detta projekt har syftat till att förstå orsaker till 

livsmedelssvinn och att utveckla förpackningslösningar som minskar svinnet. Projektet 

involverar en rad organisationer med olika roller i livsmedelskedjan. Vi har i projektet delat 

forskningskunskap och erfarenheter längs värdekedjan och nyttjat dessa insikter vid 

framtagningen av prototyperna. Utbildning och delaktighet är en väsentlig del i 

hållbarhetsarbetet. Deltagarna i projektet har fått många nya insikter och visat entusiasm. Många 

förslag och idéer till lösningar har vuxit fram under projekttiden.  

 

Ett viktigt resultat av projektet var det intensiva samarbetet. Deltagarna angav vid projektslutet 

att ett stort utbyte erhölls genom besöken hos varandra, delta i gemensamma diskussioner samt 

idé- och urvalsprocesser. Projektet har genomfört en mängd möten och studiebesök som även 

besökts av andra personer från de deltagande företagen (marknad/produktansvar/produktion) 

vilket bidragit till att projektet berikats med andra synsätt och kompetenser. Deltagarna har fått 

djup insikt och förståelse för varandras krav och behov. Kunskap som gett förtroende att våga ta 

mer långtgående beslut. Det finns en önskan att fortsätta samarbetet, t.ex. i ett steg-3 projekt. 

 

Vi tror bestämt att projektet har bidragit till organisationernas fortsatta hållbarhetsarbete, och 

detta är ett av projektets mest betydelsefulla resultat. I förlängningen innebär det att projektet på 

ett bra sätt bidragit till en av de viktigaste frågorna i hållbarhetsarbetet, att lösa matsvinnsfrågan. 

Då minskat matsvinn ligger i projektdeltagares egna strategier har de genom sin medverkan 

kunnat påvisa att de arbetar aktivt med frågan, och att resultat från projektet kommer att 

kommersialiseras. 
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6. Utveckling och förändringar av konstellation 

Inför steg 2 utvidgades konstellationen med aktörer längs de valda produkternas hela 

värdekedja, vilket resulterade i ett konsortium bestående av 14 aktörer, allt från 

materialtillverkare, varumärkesägare, representanter för konsumenter, återvinnare till 

forskningsorganisationer. Ytterligare materialkompetens bjöds in vid behov, t.ex. glas. 

 

Denna variation av aktörer samt att flera aktörer är varandras konkurrenter gjorde det svårt att 

balansera konfidentialitet och äganderätt i det gemensamma projektavtalet. Kompromissen 

gjorde att en av plastproducenterna, Artaplast, inte kunde acceptera avtalet och valde att 

lämna konsortiet. Flera plastleverantörer ingick i konstellationen och avhoppet påverkade inte 

projektets genomförande mer än att de andra aktörerna fick leverera något mer i projektet. 

 

Bredden av aktörer har också varit projektets stora styrka. Dessutom har projektet engagerat 

många personer på deltagande företagen. Då de tre delprojekten genomfördes parallellt och 

konfidentiellt sinns emellan, bemannades de med olika personer från partnerföretagen så långt 

det var görligt. Utöver dessa projektdeltagare har även andra personer 

(marknad/produktansvar/produktion) deltagit på möten. Deltagarna i projektet har varit 

diskussionsbenägna och nyfikna på varandras verkligheter, en attityd som förstärkts under 

projektets gång när alla lärt känna varandra mer.  

 

7. Projektets effektlogik 

 
Figur 2. Effektlogik 2015-03-13. 
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Resultatmål och måluppfyllnad 

Mål 1: Utvecklat och testat förpacknings-prototyper till de valda livsmedlen 

Detta mål har uppnåtts genom att  

1) förslag till förpackningslösningar arbetats fram. Detta har gjorts genom tre 

idégenereringsworkshopar (en för varje produkt) och flera uppföljningsmöten med 

hela delprojektgrupperna. 

2) några av förslagen till nya förpackningslösningar valts ut och 1-2 olika prototyper per 

produkt designats, både med avseende på konstruktion och grafik, och sedan tryckts 

och tillverkats i ca 20 exemplar/prototyp. 

Mål 2: Fått kunskap om hur förpackningar kan minska matsvinn i tre praktikfall - 

identifierat möjligheter och hinder 

Målet har uppnåtts genom att 

1) kartlägga svinnet i värdekedjan, från fyllning till butik, för de tre produkterna. 

Resultaten från dessa kartläggningar finns sammanställda i en rapport för respektive 

produkt. 

2) kartlägga svinnet hos konsument, vilket utfördes genom två av varandra oberoende 

studier 

a. En etnografisk studie där etnografer från NINE utförde intervjuer med 10 

konsumenter i deras hem 

b. Kortare intervjuer (enkät) med 186 konsumenter i butik 

Resultaten från dessa kartläggningar finns sammanställda i rapporter för respektive 

produkt. 

Mål 3: Kunskap om krav och behov i värdekedjan för att minska matsvinnet 

Detta mål har uppnåtts genom 

1) att mängder och orsaker till matsvinn i hela värdekedjan, från fyllning till konsument, 

analyserats och dokumenterats 

2) diskussion med aktörer/representanter längs produkternas hela värdekedja i 

idégenereringsworkshopar samt efterföljande uppföljningsmöten 

3) den kvalitativa utvärdering som gjorts för att verifiera minskat matsvinn för de 

framtagna prototyperna i jämförelse med produkternas originalförpackningar 

Mål 4: Kunskap om konsumenters beteende och behov 

Kunskap om konsumenternas beteende och behov har främst nåtts genom 

1) de två oberoende konsumentstudierna; den etnografiska studien och intervjuerna med 

konsumenter i butik  

2) den kvalitativa utvärderingen som gjorts för att verifiera minskat matsvinn för de 

framtagna prototyperna i jämförelse med produkternas originalförpackningar 

3) Information från en global kvantitativ studie riktade mot 1500 konsumenter i fem 

storstäder Stockholm, London, New York, Manila och New Delhi, BillerudKorsnäs 

Consumer PanelTM (BKCP) 

Mål 5: Sammanställt resultat och erfarenheter för användning på andra 

livsmedelsförpackningar. Görs i publikationer, konferensbidrag och i en guideline. 

Målet har nåtts genom att 
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1) den information som i projektet varit öppen har sammanställts och presenterats på 

mässor och konferenser (se sammanställning under kap 5) 

2) de nya förpackningslösningarnas bidrag till hållbarhet har studerats både ur socialt och 

miljömässigt perspektiv, och några för dessa tre produkter generella slutsatser har 

kunnat dras 

3) en guide med rekommendationer för att utveckla förpackningar för minskat matsvinn 

Mål 6: Spridit information till konsumenter via löpande dokumentation under projektets 

gång 

Detta mål har delvis uppfyllts beroende på att resultaten från projektet varit konfidentiella. På 

projektets webbsida finns information om projektet och de resultat som är öppna (se 

sammanställning kap 5). 

 

De i effektlogiken satta projektmålen för steg 3 

1) Nya förpacknings-lösningar med tydlig matsvinnsprofil på marknaden 2020 

2) Ökad medvetenhet om hur man minskar matsvinn 

är fortfarande rimliga mål att nå för ett efterföljande följdinvesteringsprojekt (UDI Steg 3). 

8. Lärdomar och misslyckandeåtervinning 

Att ta fram ett gemensamt projektavtal var svårt då det i konsortiet ingår tre varumärkesägare 

och även universitet och myndigheter. Då ingen part ville gå in i avtalsförhandling innan 

projektet var beviljat blev det omöjligt att starta projektet så omedelbart som Vinnova 

önskade/krävde. En lärdom är att det måste finnas tid för avtalsskrivande mellan att projektet 

beviljas tills att det startas. 

 

Underlaget och arbetsstegen i stort var lika mellan de tre delprojekten. Ändå blev det 

praktiska tillvägagångsättet ganska varierande mellan delprojekten, delvis beroende på 

produkt, förpackning, företagskultur och delprojektledning. Samtliga tre delprojekt har lett 

fram till innovativa förpackningslösningar för sina respektive produkter. Lärdomen är att 

projekten blir annorlunda beroende på produktens identitet och förpackningens roll.  

 

Behovsanalys (QFD) 

Under projektet genomfördes två behovsanalyser, en vid projektets start och en efter ca halva 

projekttiden. Dessa har gjorts som förenklade QFD (Quality Function Deployment) och har 

upplevts som ett bra sätt att undersöka deltagarnas verkliga behov att delta i projektet både 

avseende resultat av projektet och processen. Se bilaga 9. 

Ytterligare behovsanalys kommer att göras vid uppstart av ett steg 3 projekt.  

 

Behovet kring extern kommunikation skattades högt vid uppstarten av projektet. Bland annat 

planerades att via sociala medier inhämta information samt att informera om resultat från 

projektet. På grund av de höga kraven på konfidentialitet mellan de tre delprojekten 

(produkterna), kunde dock inte projektets alla resultat kommuniceras externt.  
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Konsortiet 

Ett konsortium med aktörer längs hela värdekedjan, från materialtillverkare och fyllare till 

representanter för konsumenter, har varit en förutsättning för att nå fram till intressanta och 

eftertraktade lösningar som minskar matsvinn i hela kedjan, eftersom problemet inte ägs av 

enskilda parter. Konsortiet har också lett till en ny och fördjupad kontakt mellan aktörer i 

värdekedjan och forskare inom området. Projektet hade delprojektledare från industrin vilket 

varit positivt för resultatet och engagemanget i projektet. 

 

Nyttan och engagemanget i samverkan och diskussioner inom konsortiet blev allt mer 

uppenbart under projektets gång. Det innebar att fler möten genomförts än som ursprungligen 

planerades. Kostnader för planering och förberedande samt uppföljning av dessa möten har 

följaktligen blivit högre än budgeterat. 

 

Demonstratorer/Prototyper 

Vid projektstart var det svårt att förutse den optimala projektkonstellationen. Då 

tyngdpunkten i projektet är minskat matsvinn har vi velat arbeta med frågan utan att vara låsta 

vid visst material eller konstruktion. Först efter idégenereringen började vi få klarhet i vilka 

kompetenser som krävdes. Inför ett fortsatt följdinvesteringsprojekt (UDI steg3) behövs 

konsortiet utökas med ytterligare kompetens såsom maskintillverkare och konverterare.  

 

Eftersom idégenereringen och urvalsprocessen styrde fortsättningen av projektet var det 

vanskligt att i inledningen göra ekonomisk budget avseende vilka företag som skulle delta i 

olika delprojekten. Beroende på vilka typer av demonstratorer projektet valde att ta fram blev 

behovet olika av olika material- och förpackningskompetenser. Denna utmaning 

kommunicerades redan i inledningen i projektet. Vid projektavslut kan denna svaghet märkas 

i slutredovisningen, där fördelningen av insatser i projektet förändrats jämfört med 

ursprunglig budget. 

9. Bilagor 

1. Guide - Förpackningar för minskat matsvinn 

2. DP 1 Salsa -Sammanställning av rapporter/presentationer (konfidentiell) 

3. DP 2 Salladsmix - Sammanställning av rapporter/presentationer  

4. DP 3 Risgröt - Sammanställning av rapporter/presentationer inom (konfidentiell) 

5. Web-statistik och publiceringar 

6. IAPRI 2016 

7. IAPRI 2017 

8. Förenklad klimatanalys av nyutvecklade förpackningar med hänsyn till minskning av matsvinn  

9. QFD - Quality Function Deployment 
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Förpackningar för minskat matsvinn– Guide 

Förpackningar kan bidra till att minska det globala samhällsproblemet med matsvinn. 

Generellt har innehållet mycket större miljöpåverkan än förpackningen. I Sverige slänger vi 

ca 1/3 av all mat som tillverkas och säljs. Maten är viktig eftersom produktion av mat orsakar 

mycket miljöpåverkan. Om matsvinn var ett land skulle endast USA och Kina släppa ut mer 

växthusgaser. 

Att minska matsvinnet är och kommer att vara en prioriterad fråga många år framöver. I 

FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG), anger mål 12.31 att det 

globala matsvinnet ska halveras till 2030. För att nå ett sådant mål krävs det att alla i 

värdekedjan engagerar sig och bidrar, från förpackningsmaterialproducent och 

livsmedelsproducent, till handeln och konsument samt återvinnare. 

Denna guide baseras på slutsatserna från ett projekt där förpackningar för tre produkter har 

testats och vidareutvecklats i syfte att minska matsvinnet. Projektet ”Förpackningssystem för 

minskat matsvinn” har kartlagt mängder och orsaker till svinn längs hela värdekedjan, från 

livsmedelsproducent till konsument. Projektet genomfördes av ett brett konsortium 

bestående av fjorton aktörer från hela värdekedjan inklusive akademi, myndighet och 

konsumentorganisation. Genom mätningar och tester under projektet gång förankrades 

förslag och resultat. Testerna var till stor del inriktade på konsumenter där den största delen 

av svinnet uppstår. Även svinnet från fyllning och under distribution har beaktats. 

Slutsatserna från projektet kan summeras i tre huvudområden:  

VARFÖR Konsumenter vill ha hjälp att minska matsvinn - men behöver förslag 

HUR Design, materialval och kommunikation är avgörande för att minska 
matsvinn  

VEM Ansvaret är gemensamt, varumärkesägare och handel har nyckelroll för 
bättre förpackningslösningar -att erbjuda konsumenter efterfrågade 
alternativ är en framgångsfaktor. 

 

Ett viktigt resultat från projektet var nyttan av samarbete. Därigenom fick deltagarna djup 

insikt och förståelse för varandras krav och behov och möjlighet att kommunicera enhetlig 

information.  

Guiden bygger på erfarenheter från projektet i syfte att inspirera fler att arbeta med frågan 

genom att belysa och ge råd inom de tre huvudområden.  

 

  

                                                        
1 SDG Goal 12.3: By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and 

reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses 
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Projektet 

Projektet startade med en kartläggning om var svinnet uppstår längs värdekedjan för tre 

produkter (salladsmix, tacosås och risgröt).  Kartläggningen gjordes genom en etnografisk 

(kvalitativ) studie hemma hos konsument och en konsumentstudie i butik. Parallellt gjordes 

en studie om matsvinn i produktion och fram till butik. 

För det tre studerade produkterna uppstod största mängden svinn hos konsument. Projektet 

fokuserade därför på att hitta förpackningslösningar som främst minskar matsvinnet hos 

konsument, dock utan att öka svinn i produktion eller butik. Dessutom togs hänsyn till 

återvinningen av förpackningen efter konsumtion. De framtagna lösningarna verifierades 

genom en konsumentstudie (djupintervju) med 48 respondenter, samt en miljöutvärdering.  

För att ge en internationell utblick om potentialen att arbeta med frågan om förpackningar 

och matsvinn har en global konsumentundersökning (BKCP) ingått i projektet. 

 

Konsumenter vill ha hjälp att minska matsvinn  

– varför du ska arbeta med frågan 

I projektet fick respondenterna svara på några allmänna attitydfrågor till förpackningar och 

miljö. Nästa alla (94%) respondenter tyckte att klimatfrågan och andra miljöproblem utgör 

ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Än fler (98 %) anser att deras egna val spelar roll för 

klimatpåverkan. Merparten (96%) är villiga att betala mer för en miljömärkt produkt, t.ex. 

kaffe. 

I den globala studien BillerudKorsnäs Consumer Panel™ (BKCP) bekräftades att det finns en 

ökande efterfrågan på förpackningar som bidrar till att minska matsvinn. I studien svarade 

1500 konsumenter runt om i världen vad de önskar att bättre förpackningslösningar ska 

hjälpa dem med. De tre klart högsta önskemålen var att öka återvinningsgraden av 

förpackningsmaterial (17%), minska nedskräpning (15%) samt minska matsvinn (12%).  

Även i frågan om att konsumentens val spelar roll bekräftades i den globala studien. När 

konsumenter får svara på frågor om hur matsvinnet minskas, återvinningen ökar och 

klimatpåverkan minskas samt vem som bär ansvaret, är det tydligt att de tycker att det är de 

själva som ska lösa utmaningarna. 68% av globala konsumenter (BKCP) säger att 

konsumenterna har makten att förändra och ska göra sitt bästa. Endast 14% tycker att 

industrin och varumärkesägare bär ansvaret. Vägen dit varierar: 

• 33% tror att ändrat konsumentbeteende är vägen till framgång 

• 21% tror att materialutveckling kommer att bäst lösa frågan  

• 18% tror att teknikutveckling som hjälper oss människor i vardagen är lösningen 

• 14% tror på nya affärsmodeller som gynnar hållbara val är effektivast 

• 13% tror att lagstiftning ger snabbast effekt 

Ändrat beteende är alltså det som konsumenter tror mest på.  Konsumenter vill minska 

matsvinn men förstår inte hur förpackningar kan hjälpa dem att ändra beteende. För att 

hjälpa konsumenterna att nå dit krävs ändrad design, kunskap om vad konsumenter faktiskt 

gör (och inte gör) med produkterna kombinerat med tydlig kommunikation.  
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I projektet ställdes frågan till konsumenter om hur viktiga olika förpackningsfunktioner var 

för dem. För de studerade produkterna fick funktionen minska matsvinnet inte 

topplaceringen. Dock är vikten av minskat matsvinn 3,9 på en 5-gradig skala, vilket är ett 

högt betyg och topp 6 av 17 efterfrågade funktioner. Topp tre efterfrågade funktioner var att 

förmedla innehåll, bäst-före-datum samt att den är miljövänlig – starkt kopplat till 

återvinning.  

 

På frågor om hur viktiga olika funktioner hos livsmedelsförpackningar är enligt konsumenter, 

hamna matsvinn på plats 6 av 17 listade funktioner (medelvärden på en skala 1-5) 

Matsvinn har kraftigt ökat i konsumenters medvetande enligt BKCP. Hjälp med att minska 

matsvinn är efterfrågat och något som konsumenter ber om i Stockholm, London, New York 

och allra mest i Manila och Delhi. Vilket material man väljer (återvinningsgrad och enkelhet 

att återvinna), hur man designar matförpackningar (gör dem intuitiva för att göra rätt, 

minska matsvinn) samt hur man kommunicerar förpackningsvalet till konsument kommer 

bli avgörande i framtiden på en global marknad. Det sistnämnda, att berätta för konsument 

varför mitt varumärke har valt just denna förpackning är en nyckelfaktor som ytterst få 

livsmedelsproducenter inte nyttjat. 

 

Design, materialval och kommunikation är avgörande för att 
minska matsvinn 

 – hur du ska arbeta med frågan 

Konsumenter fick i den globala studien BKCP svara på frågan vad de helst ser för resultat av 

framgångsrik förpackningsutveckling i framtiden, och de klara topp tre önskemålen är  

1. Gör det enkelt och roligt att återvinna (16,3%) 

2. Ge mig ett andra användningsområde för förpackningar som jag har nytta av (14,3%) 

3. Se till att varan känns fräsch längre hemma hos mig (13,6%) 

Att förlänga tiden som livsmedel känns fräscht hemma är nära förknippat med matsvinn, då 

man hinner äta upp mat med längre livslängd. Generellt har fokus legat på lång livslängd i 

distribution och butik, snarare än livslängd hos konsument. Intressant är att konsumenterna 

i Stockholm hade denna faktor som det högst rankade önskemålet. 
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Vidare undersöktes vad konsumenter ansåg vara hållbara förpackningar. Återvinning 

återkom som en nyckelfaktor medan att minska mat- och produktsvinn återfinns på fjärde 

plats.  

 

Source: BillerudKorsnäs Consumer Panel, Pilot survey March 2017. n= 1500. “Packaging 

Sustainability är enligt mig främst relaterat till…” 

För produkterna i projektet uppstod det största svinnet hos konsumenterna, bara 1–12% av 

matsvinnet uppstod i produktion, distribution och butik. Då miljöpåverkan byggs upp längs 

värdekedjan blir svinn i slutledet extra kostsamt.  Konsumentundersökningen i projektet 

visade att konsumenter fortfarande har en bristande förståelse för hur förpackningen kan 

bidra till att minska matsvinn. Funktioner som tömningsbarhet, instruktion om dosering 

och anpassad mängd fick relativt låga poäng.  

Förpackningens viktigaste funktion är att skydda innehållet. Generellt har innehållet mycket 

större miljöpåverkan än förpackningen. Om förpackningen utformas så att mindre innehåll 

slängs eller förstörs, blir den totala resursförbrukningen och miljöpåverkan oftast mindre. 

Med andra ord är det ofta fördelaktigt att öka förpackningsmängden för att nå en minskad 

total miljöpåverkan. 

I tidigare forskning har fler än 15 olika förpackningsfunktioner som kan påverka uppkomst 

av svinn identifierats (Williams et al. 2008, Wikström et al., 2016, Lindh et al, 2016).   

Skydda: mekaniska egenskaper, barriär-egenskaper, termiska egenskaper, täthet 

Underlätta hantering: öppningsbarhet, tömningsbarhet, dosering, rätt mängd, möjliggöra 

förvaring, hygienisk, 

Kommunicera: Bäst-före-datum, innehåll, instruktioner, symboler, utseende som stämmer 

med innehåll, estetisk tilltalande, snyggt tryck  

I projektet blev portionsförpackat samt att möjliggöra total tömning av 

förpackning vid konsumtion en gemensam lösning för alla tre produkterna. Andra 

möjligheter som identifierades var smartare förvaring hemma tillsammans med att 

underlätta för konsumenten att komma ihåg hur mycket av en vara som finns kvar. En stor 

svinnfaktor idag är att vi står i butiken och är osäkra på om det finns t ex tacosås hemma, 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Lätt att återvinna

Tillverkat av återvunnet material

Tillverkat av förnybart material

Hjälper mig minska mat- och produktsvinn

Minimal mängd förpackningsmaterial

Tydlig information om innehåll

Förpackning som minskar produktens miljöpåverkan

Förpackningar kan inte vara "hållbara"

"Packaging Sustainability" enligt mig är…
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varpå konsumenten köper en burk till för säkerhetsskull. Detta leder till dubbletter och 

tripletter som står förvarade hemma, och den äldsta tenderar att slängas.  

Då miljödebatten de senaste decennierna har handlat mycket om att minska mängden 

förpackningsmaterial och att återvinna mer, har konsumenter idag generellt en negativ 

inställning till mer förpackningsmaterial. Så det är en utmaning att kommunicera den totala 

miljönyttan till konsumenterna, alltså att mer förpackning kan spara miljö.  

Ett exempel från projektet är lösningen för 

salladsmix som bestod av att dela upp påsen i 

mindre fack för att förlänga livslängden. Trots 

den ökande mängden plastmaterial kan det 

vara motiverat (räknat som klimatpåverkan), 

om svinnet av sallad från nuvarande 

förpackningslösning minskar med 3-8 g. 

Skillnaden mellan siffrorna beror på om 

förpackningen materialåtervinns(3g) eller 

förbränns (8g).  

 

För att räkna hem miljövinsterna med ökad mängd förpackningsmaterial är det betydelsefullt 

att tänka på konsumenternas hantering av den tömda förpackningen. Det blir därför viktigt 

att underlätta för konsument, exempelvis bör förpackningen utformas så att: 

• Om den består av flera material, ska dessa vara lätta att separera 
• Den ska vara lätt att tömma, så att all produkt kommer till användning 
• Den är lätt att rengöra, då kladdiga förpackningar oftast går till förbränning 
• Den är lätt att komprimera, skrymmande förpackningar tenderar att slängas i hushållsavfall 

För att trovärdigt kommunicera miljö och hållbarhet till konsumenter är valet av material i 

förpackningen kritiskt. I den globala studien undersöktes konsumenters attityder till olika 

förpackningsmaterial. Papper och kartong ansågs vara mest miljövänligt (60%), följt av glas, 

trä och plast.  

 

Source: BillerudKorsnäs Consumer Panel, Pilot survey March 2017.”Om du väljer mellan flera 

likvärdiga produkter, vilket förpackningsmaterial anser du då vara mest miljövänligt?”  

59,5%
13,7%

11,4%

7,9%
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Papper och kartong
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Aluminium

Andra metaller

Andra material
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För att konsumenter ska ta till sig budskapet är det viktigt att samma information kommer 

från olika håll. Enskilda företag kan inte informera enbart separat, utan det är genom 

samarbete mellan industri och samhälle som ökad kunskap kan nå ut. 

 

Ansvaret är gemensamt, varumärkesägare och handel har 
nyckelroll för bättre förpackningslösningar 

 – VEM ska göra arbetet 

Förpackningar kan bli bättre och utföra mer jobb i samhället. I den globala studien BKCP 

svarar 78% av alla konsumenter att varumärkesägare som värnar om ett hållbart samhälle 

har mycket att vinna på differentiering genom smartare förpackningar. Det är en tydlig signal 

hur man som förpackningsutvecklare och varumärkesägare kan bidra till att vinna framgång. 

Idag är det viktigt att utveckla och välja förpackningstyp- och design samt kommunicera 

varför man gör förändringar till konsumenten.  

Konsumenterna är medvetna om att de måste ändra beteende och att de ska ta mer aktiva val 

genom att t.ex. rösta med plånboken för att minska matsvinnet och skapa en hållbar framtid. 

Detta möjliggörs när konsumenten erbjuds smartare alternativ. Att skapa förpackningar som 

minskar matsvinn kräver samverkan längs värdekedjan och en förståelse för varandras och 

konsumentens behov. Varumärkesägaren är den som inledningsvis bestämmer vilken 

förpackning som maten packas i. Men även efterkommande led är ansvariga. Dels för att dela 

med sig av kunskap om hur matsvinn uppstår och att förtydliga krav och behov som minskar 

svinnet. Även handeln kan driva på mer, dels med sina egna varumärken som idag utgör 25% 

av försäljningen och dels genom att gynna varumärkesägare som anstränger sig extra och ge 

dem mer synlig plats på hyllorna.  

Förpackningsindustrin sitter på många bra lösningar, både gamla och nya, och har satsat mer 

på innovation de senaste åren. Det som oftast bromsar utvecklingen är viljan hos 

matproducenterna att ta en investering eller våga göra en större förändring i sin förpackning. 

Det kan krävas nya utvecklingsprojekt och investeringar i nya maskiner för att åstadkomma 

betydande skillnad. Detta är inte något som ett företag på egen hand, utan det är genom 

samarbete i värdekedjor som de stora positiva effekterna kan vinnas.  

Ett viktigt resultat från projektet kom genom det intensiva samarbetet i projektet. Deltagarna 

angav vid projektslutet att ett stort utbyte fick man genom besöken hos varandra, delta i 

gemensamma diskussioner samt idé- och urvalsprocesser. Därigenom fick deltagarna djup 

insikt och förståelse för varandras krav och behov. Kunskap som gav förtroende att våga ta 

mer långtgående beslut. 

Klart är att nyckelfaktorer förändras fort. Visst är priset en viktig faktor än idag, men nya 

affärsmodeller och en större medvetenhet om samhällsutmaningarna gör att konsumenten 

lägger smycket mer i sitt beslut än bara det direkta inköpspriset.  

Att öka återvinningsgraden och att minska matsvinn är nyckelfrågor för konsumenter över 

hela världen, och här ligger en stor möjlighet till framtida framgångsrika beslut för både 

varumärkesägare och handeln i stort.  
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Source: BillerudKorsnäs Consumer Panel, Pilot survey March 2017. n= 1500 

 

FN:s hållbara utvecklingsmål SDG mål 12.3 anger att det globala matsvinnet ska halveras till 

2030. För att nå målet krävs det att alla i värdekedjan engagerar sig och bidrar. En del 

åtgärder kan komma att kosta. Det är därför glädjande att 7 av 10 konsumenter runt om i 

världen är villiga att betala 10–20% mer för en produkt som är packad i en förpackning med 

tydliga miljöfördelar, jämfört med en befintlig, mindre fördelaktig förpackning (BKCP).  

 

Slutord 

Genom samverkan och ömsesidig förståelse finns det mycket att vinna – både för 

konsumenter, företag och för planeten. 

Allt tyder på att det finns en stor och långsiktig potential i att utveckla förpackningslösningar 

för minskat matsvinn – vill du ha en del av den äran? Är du redo att möta framtida 

marknadskrav? 

  

0% 5% 10% 15% 20%

Minska matsvinn i produktions- och försäljningsleden

Öka återvinningsgrad av material

Minska nedskräpning av våra hav

Minska nedskräpning av våra städer

Minska matsvinn hemma hos mig som konsument

Möjliggöra mer automation, t ex i produktion, handel och…

Skapa bättre incitament för att agera miljövänligt

Underlätta förvaring och återanvändning (av förpackningar)…

Skapa högre lojalitet mot varumärken genom feedback och…

Erbjuda mer information vid intresse, t ex story-telling, ursprung,…

Vilka utmaningar kan förpackningar hjälpa till att lösa bättre i framtiden?
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 Bilaga 3 

 

Delprojekt 2 Salladsmix 

 

Följande rapporter/presentationer har gjorts inom delprojektet: 

 

FAS 1 

• Resultatblad från svinninventering värdekedja 

• Etnografisk studie 

• Butiksintervjuer 

 

FAS 2 

• Dokumentation workshop 

• Rapport Ex-jobb Salladsmix 

 

FAS 3 

• Konsumentintervjuer 

 

Dessutom ingick i verifieringen en 

hålbarhetsutvärdering i form av en förenklad 

klimat-analys. Rapporten är gemensam och 

ingick inte specifikt i detta delprojekt.  

 

Verifieringen visade för salladmix att förslaget på förpackning som tagits fram var mer 

trovärdig för att minska matsvinnet, jämfört med nuvarande lösning. Lösningen ansågs också 

mer miljövänlig. 

 

Dessutom har möten löpande dokumenterats och en mängd arbetsdokument cirkulerats inom 

delprojektet. 

 

Bild på demonstrator 
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Web-statistik från Innventia 

 

Sedan den 7 oktober 2016 har det gjort 293 besök på projektets hemsida  

http://innventia.com/sv/Exempel-pa-projekt/Aktuella-projekt/Forpackningssystem-for-

minskat-matsvinn/ 

 

 

De nyheter som publicerats på MyNewsdesk framgår av bilden nedan: 

 

216 visningar 

252 visningar 

http://innventia.com/sv/Exempel-pa-projekt/Aktuella-projekt/Forpackningssystem-for-minskat-matsvinn/
http://innventia.com/sv/Exempel-pa-projekt/Aktuella-projekt/Forpackningssystem-for-minskat-matsvinn/
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Investigation of consumer attitudes, practices and food waste 
for three food items, to use as input in new packaging designs 

that aim to reduce food waste 
 

Helén Williams, Karlstad University 
Fredrik Wikström, Karlstad University 

Kristina Wickholm, Innventia 
Annika Lindström, Innventia 

Ann Lorentzon, Innventia 
 

A large variety of measures are required to tackle the global food waste problem. Innovative 

packaging that helps to reduce the food waste is one important measure. The data for food 

waste is often presented in a summarized way. However, different food products are wasted 

for different reasons in households. Previous research shows that packaging attributes 

influence food waste.  

In the development process of new packaging solutions that aims to reduce food waste, it is 

important to investigate the food waste in supply chain for the specific packaging and define 

what problems that need to be addressed in the new solutions. In a Swedish project, actors 

along the entire value chain collaborate to develop new packaging solutions to reduce food 

waste throughout the value chain, from food producers to consumers for three products, salsa 

in glass jar, lettuce in plastic packaging, and rice pudding in plastic packaging. Waste levels 

and reasons for waste were examined in waste audits in the businesses and in ethnographic 

studies and in interviews with consumers at retail stores.  

The results show negative consumer attitudes towards food waste. Despite this, the waste 

levels varied between 10% to 75% of the purchased food. Few respondents consumed the 

entire amount in the packaging at one occasion, only 20% for salad and salsa, and 45% for the 

rice pudding. This means that packaging attributes as contains the right amount, easy to dose 

and easy to reseal were important to consider in the design process. Other input were opening 

possibilities, material choice, shelf impact, better hygiene, easier recycling, and improved 

shelf life.  

 

An interesting observation was that consumers judge the environmental impact of the 

packaging simply by the type and amount of packaging material. Few if any expressed any 

recognition of packaging attributes that helped to avoid food waste. 

 
 

Key words: packaging, food waste, sustainable development, behaviour, and attitudes 
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1 Introduction  

The future situation for food production and consumption poses significant challenges. More efficient 
production systems, which contribute to less environmental impact as well as with fairer distribution of 
food and less food waste will be increasingly important. About one third of the produced food in the 
world ends up as waste [1]. About 20-30% of the purchased food in industrialised countries is wasted 
by consumers [2]. This is a cause for concern, since the embodied environmental impact is at its highest 
at this stage.  

For decades, packaging has mainly been discussed in the media and also by governments in legislation, 
because of its direct environmental impact, the production of packaging materials and end-of-life 
treatment. Less consideration has been given regarding the indirect environmental impacts, for 
example, the packaging functions which may assist in reducing food waste. The food often represents 
a much higher environmental impact than the packaging itself and, therefore, the most important 
environmental task is for the packaging to protect the contents and minimise food waste [3]. 

A wide range of measures are required to tackle the global food waste problem. Innovative packaging 
which helps to reduce food waste is one important measure. The data for food waste is often presented 
in a summarised way. However, different food products are wasted in households for different reasons 
[4]. Previous research shows that packaging attributes influence food waste [5; 6]. In different ways, 

Abstract: A wide range of measures is required to tackle the global food waste problem. Innovative 
packaging, which helps to reduce food waste, is one important measure. The data for food waste is 
often presented in a summarised way. However, different food products are wasted for different 
reasons. In a Swedish project, actors along the entire value chain collaborated to develop new 
packaging solutions to reduce food waste of three products: salsa in glass jars, mixed lettuce in plastic 
packaging and rice pudding in plastic packaging. Waste levels and reasons for waste were examined 
in waste audits of the businesses, in ethnographic studies and in interviews with consumers at retail 
stores.  

This study showed that consumers wasted the products to a much higher extent than the waste which 
occurred during filling, transport and retail. Waste levels among consumers varied from 0-75%, which 
is notably high, given that consumers tend to underestimate or not admit to wasting food. The mixed 
lettuce and rice pudding are both intended to be packaged in appropriate serving sizes; however, only 
27% of the mixed lettuce and 50% of the rice pudding was consumed in one sitting. Respondents 
mentioned some material features and several handling functions of packaging, but very few 
commented on the protection that the packaging provides. Few, if any, expressed any recognition of 
packaging attributes, which helped to avoid food waste. 

The respondents mentioned that wasting food was a waste of money and that it can have a negative 
effect on conscience; despite that, respondents also said that they wanted a variety of meals and to not 
have the same food several days during the same week.  

Keywords: packaging; packaging attributes; food waste; sustainable development; behaviour 
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national and international actors want to reduce the amount of food waste. In the Sustainable 
development Goal from 2015, food waste goals have been included: “Goal 12.3; By 2030, halve per 
capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and 
supply chains, including post-harvest losses” [7]. 
 
In the development process of new packaging solutions which aim to reduce food waste, it is important 
to investigate the food waste in supply chains for the specific packaging and define what problems need 
to be addressed.  
 
In a Swedish project, actors along the entire value chain collaborated to develop new packaging 
solutions to reduce food waste throughout the value chain, from food producers to consumers, of three 
products: salsa in glass jars (230 g), mixed lettuce in plastic packaging (65 g) and rice pudding in plastic 
packaging (500 g).  
 
Aims: The intention of this paper is to learn more about why food gets wasted in the supply chains of 
three different packaged products, and examine how much of the food waste that is related to the 
packaging design. 

2 Methods & Materials 

In this project, a variety of methods have been used in order to receive more insights about food waste 
in the supply chain and by the consumers.  

”Food loss is the decrease in quantity or quality of food. Food waste is an important part of food loss 
and refers to the removal from the food supply chain of food which is fit for consumption, or which has 
spoiled or expired, mainly caused by economic behaviour, poor stock management or neglect ” [8].  

2.1 Waste audits of the businesses 

Three different questionnaires were developed: one for fillers, one for distributers and storage and one 
for retail. At all of these stakeholders the different operations were considered and if waste had occurred 
and if the waste was measured or estimated. The questionnaires were sent to key personnel in the 
supply chain of the products.  

The questionnaires consisted of fixed questions relating to:  

• amount of goods handled; 

• time from delivery in delivery out 

• the shelf life of the product after packing;  

• fill-rate in secondary packaging and during transport; 

• the food waste in one year, from September 2015 to August 2016  

The questionnaires also included the following open-ended questions and requests:  

• Describe how the product is handled from filling until it is sent out from your business.  

• Describe the packaging system with its primary, secondary and tertiary packaging.  

• How do you measure food waste and what are its causes? 

• How much waste can be related to the packaging and is that measured or estimated? 

• For chilled products, describe the cold chain, temperatures and effect of packaging.  

• Do you have any suggestions for how food waste can be decreased?  

Table 1 Facts about the studied products 

Product Size studied 
(g) 

Packaging used 
today 

Shelf life 
(days) 

Salsa/Taco 
sauce 

230 Glass jar with metal 
lid 

545 

Mixed salad 65 Plastic bag in OPP 9 

Rice pudding 500 Plastic role pack with 
metal clip 

50 



 

 

2.2  Ethnographic study 

The purpose of the ethnographic study was to gain insights about the respondent’s general relationship 
with and experiences of food waste for the three specific products. In depth interviews and observation 
methodology were used.   

2.2.1 The sample 
The sample consisted of 10 respondents living in big cities in Sweden: three respondents came from 
Malmö, in southern Sweden, and seven respondents from Stockholm. The interviews were conducted 
with seven women and three men, aging from 26 to 47. Two of the respondents had two household 
members, three had three members and five had four members.  

2.2.2 Interviews 
The interviews took place in the homes of the respondents and were conducted by a skilled interviewer. 
Photos were taken to facilitate the analysis of the information collected during the interviews. 

2.2.3 Analysis  
Three questions were used to guide the analysis:  

• What attitudes do the respondents have towards food waste? 

• What practices do they mention when food waste is discussed? 

• How much food do the respondents estimate to be wasted? 

2.3 Interviews with consumers at retail stores 

The interviews were conducted in three grocery stores: one in Karlstad and two in Stockholm, Sweden. 
The stores belong to the same retailer chain: Axfood. Qualitative data was obtained as well as estimates 
of quantitative data [9]. 

2.3.1 The interview sample 
The interview sample consisted of 186 respondents shopping in the three stores. For salsa there were 
66 respondents (60% women), for mixed lettuce there were 69 respondents (80% women) and for rice 
pudding there were 56 respondents (67% women). The interviews lasted an average of 4 minutes. The 
majority of respondents gave answers in one interview for one of the products, although five respondents 
gave answers in interviews for two products.  

2.3.2 Data collection 
Only consumers choosing the specific products inside the store were included in the study. After they 
had taken the products from the shelf and put them in their trolley, they where approached and asked 
to participate in a research study about the product.  

Questions in the questionnaire: 

• Why have you chosen this product? 

• What do you think about the packaging? 

• When you open this packaging is it something you consider to be easy or difficult?  

• Will you eat all of the content on one occasion? 

• Do you sometimes waste the content? 

• When you decide to waste the content, how much do you estimate is still in the packaging? 

• How do you decide when the product should be discarded? 
 
2.3.3. Analysis  
The interview responses were transferred to and analysed in Excel. The respondents’ answers were 
categorised after material features and had three main functions: protection, facilitation of handling and 
communication [10].   

The material was analysed for statistical differences in the samples regarding place of interview. No 
statistical differences were found in the samples among respondents from Karlstad and Stockholm.  



 

 

3 Results 

3.1 Results from waste audit 

The results from waste audits of salsa in glass jars, mixed lettuce in plastic packaging and rice pudding 
in plastic packaging showed that food waste in general was low in the supply chain, from filling to retail. 
See figure 1.  

 

 
Figure 1. Waste levels in the different steps of the supply chain for the three studied products: salsa, 

mixed lettuce and rice pudding. 

For rice pudding, measurable waste amounts in the filling step were 2.4%; for mixed lettuce, the waste 
in retail was an average of 2.4%. The reasons for rice pudding waste in filling were due to the batch 
process itself and the corrections which are needed before the filling machine can run properly. Rice 
pudding is consumed more in Sweden at certain times of the year and, therefore, supply and demand 
can sometimes be mismatched. However, over the course of the year an average waste in retail of 
0.15% was reported.  

For mixed lettuce, the main reason for wastage in retail was due to discolouration of the product as a 
result of length of storage time. The explanations given for this wastage were that retail ordered too 
much or the employees in retail did not display the oldest packaging properly.  

For salsa in glass jars, some crushed packaging was reported in retail (0.05%) and in storage the waste 
was estimated at 0.1%. Also, crushed packaging through human error was the main reason here. 

3.2 Results from ethnographic study 

In the ethnographic study, the respondents gave some general answers about their food waste:   

• Important to save natural resources. 

• Time and economy were two of the main reasons given for food waste. 

• A variety of meals are preferred- one quote was “What am I hungry for today?” 

• It is unethical to waste food and respondents mentioned that this played on their conscience. 

• Confusion about best-before dating, especially after the packaging has been opened.  

The respondents estimated the waste level for salsa in glass jars to range between 25-75 % of the 
product. The main reason for this waste was that the product was forgotten and was considered as old. 
For mixed lettuce in plastic packaging, the respondents estimated the waste level to range between 0-
25% of the product. The main reason for the waste was that they experienced that moisture inside the 
packaging damaged the product. The respondents for rice pudding in plastic packaging reported no 
direct waste; however, it was stated that a significant amount of product was left in the packaging after 
emptying. 
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3.3 Results from interviews in retail  

In the interviews, the respondents gave positive and negative replies about the glass jars in general and 
also replied more specifically about how the packaging opened. Examples of the respondents answers 
are presented in table 2.  

Table 2. Positive and negative answers about packaging properties and functions of salsa in glass 
jars from respondents interviewed in retail stores. 

Salsa in glass 
jars 

Properties 
of material 

Protection Facilitation of handling Communication 

Positive 
answers: 

example of 
comments 

Glass is 
nice; good 
when it is 
not plastic 

 Easy to recycle; easy to 
grip; appropriate size; 

easy to open; the click-
sound; re-closable 

Visible 
packaging; easy 

to find 

Negative 
answers: 

example of 
comments 

Heavy Can break if 
dropped 

Opening is too small; 
difficult to open; difficult 

to empty; sticky lid; 
difficult to use with 

spoon; lots of work to 
recycle 

 

Several consumers like glass packaging because the contents can be seen; however, many found it 
difficult to open and they also said that the opening is too small and that the packaging is heavy. 19% 
of the respondents said that they eat the entire amount in one sitting. 77% said that they sometimes 
waste the contents.  

In the interviews for mixed lettuce in plastic packaging, the respondents gave positive and negative 
replies about the packaging in general and also replied more specifically about positive and negative 
experiences of opening the packaging. See table 3.  

Table 3. Positive and negative answers about packaging properties and functions of mixed lettuce in 
plastic packaging from respondents interviewed in retail stores 

Mixed lettuce 
in plastic 

packaging 

Properties 
of material 

Protection Facilitation of 
handling 

Communication 

Positive 
answers: 

example of 
comments 

  Nice size; perfect for 
two; easy to open; easy 

to use 

Can see the 
content; bright 

colours 

Negative 
answers: 

example of 
comments 

Not good for 
the 

environment 

Can be moist; 
can smell 

Difficult to reclose; can 
not store after opening; 
difficult to open; have to 

use a pair of scissors 

Boring 

Several respondents liked that the product is visible and that it is easy to use; however, negative 
attitudes towards plastic were noticed. The packaging was considered to be difficult to reclose and 
several respondents said that the product loses freshness at a fast rate. 27% of the respondents said 
that they consume an entire package in one sitting, which means that 73% store the packaging after 
opening. 73% said that they sometimes waste the contents.  

For rice pudding the respondents gave positive and negative replies about the packaging in general and 
also replied more specifically about how the packaging opened. See examples of answers in table 4.  

Table 4. Positive and negative answers about packaging properties and functions of rice pudding in 
plastic packaging from respondents interviewed in retail stores 

Rice pudding 
in plastic 

Properties 
of material 

Protection Facilitation of 
handling 

Communication 



 

 

packaging 

Positive 
answers: 

example of 
comments 

Little 
material; 

light 

 Practical; minimal 
packaging; nice tactile 
feeling; easy to open 

Slightly 
humourous; 
special; nice 

Negative 
answers: 

example of 
comments 

Not good for 
the 

environment 

Fragile Difficult to empty; 
difficult to reclose; 

difficult to recycle; very 
sticky when emptying; 

often messy 

 

Respondents liked that there is minimal material and said that it is practical; however, they dislike 
plastics and also that it is difficult to empty, and find it messy to open and empty. 47% of the respondents 
said that they consume an entire package in one sitting. 50% said that they sometimes waste the 
contents. They also said that some product can be left in the packaging since it is difficult to empty. Of 
the 50% of respondents sometimes wasting the product, 33% estimate wasting more than 25% of it.  

The respondents gave some answers as to why they decide to waste the product: the product looks or 
smells bad; passed best before dates; mouldy product; uncertainty about how safe it is to consume. For 
salsa, the respondents decided by the look of the product and more specifically if the product looked 
mouldy. The respondents for mixed lettuce mainly looked at the product and, if there were any changes 
in colour or consistency or changes in smell, the product was discarded. In the case of the rice pudding, 
the date labelling played the largest role in the decision for the respondents and 58% answered that 
they decided to discard because the product had passed its best before date. Date labelling played a 
less significant role for mixed lettuce. For salsa, 18% of the respondents said that they had decided to 
discard due to passed best before dates. 25% said that they were uncertain if the rice pudding was safe 
to consume or not. For mixed salad, only 4% were uncertain, and for salsa, 18 % answered that they 
were uncertain about how safe the product was to consume. 

4 Conclusions 

This study showed that consumers wasted the products to a much higher extent than the waste which 
occurred during filling, transport and retail. Waste levels among consumers varied from 0-75%, which is 
notably high given that consumers tend to underestimate or not admit to wasting food [11]. 77% of the 
respondents for salsa wasted the product, while for mixed lettuce the number was 73% and for rice 
pudding it was 50% of the respondents.  
 
The packaged quantity of mixed lettuce and rice pudding are both intended to be appropriate serving 
sizes. However, for mixed lettuce only 27% consumed all of the lettuce on one occasion and for rice 
pudding the share was 50%. This means that the products are stored between usages, but neither of 
these packages is resealable. To reduce food waste for these two products, packaging attributes to 
consider are the quantity offered, improved opening and reclosing possibilities and enhanced shelf-life.  
 
Consumers stored the salsa product in the refrigerator after opening, but it was often forgotten and 
wasted after a while. Although the product can easily be used in stews and different meals, it is 
associated with the “Taco-dinner”.  Packaging attributes to consider are the quantity offered and 
information about alternative culinary uses. 
 
Few, if any, consumers expressed any recognition of packaging attributes that helped to avoid food 
waste. The comments about packaging were mainly about how it facilitated handling. 
 
Some respondents mentioned that wasting food was a waste of money and that it can negatively affect 
conscience. However, they also expressed that they wanted a variety of meals and not to have the same 
food several days during a week. The best before dating was perceived as confusing, especially after 
that the packaging had been opened.  
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Förenklad klimatanalys av nyutvecklade förpackningar med 

hänsyn till minskning av matsvinn. 
 

 

Sammanfattning 
Klimatanalysen i denna rapport visar att: 

• För salsa och gröt minskar klimatpåverkan för de alla nya förpackningsförslag, 

räknat per gram livsmedel. Då även svinnet troligen minskar medför dessa 

förpackningar en rejäl minskning i klimatpåverkan. 

• För sallad ökar istället klimatpåverkan för själva förpackningen genom 

införandet av en duoförpackning. Troligen kommer minskat svinn att mer än 

väl kompensera för detta, men fördjupade konsumenttester behövs för att 

undersöka hur svinnet påverkas. 

• Utfallet av analyserna beror till stor del vilket återvinningsscenario som antas. I 

dagsläget går en stor del av plastförpackningarna till förbränning vilket i 

Sverige inte medför någon klimatnytta eftersom de ersätter biobränslen i 

fjärrvärmen. Räknar man utifrån dagens förhållanden kommer 

plastförpackningar ut mycket sämre än om det fanns en god 

materialåtervinning. 

 

 

Förutsättningar och avgränsningar för analysen 

 

Den enda miljöaspekten som analyseras är klimatpåverkan. Denna avgränsning 

gjordes främst på grund av svårigheter att samla in data för energi och övriga 

miljöaspekter. Det innebär till exempel att energianvändning i svensk produktion inte 

syns i analysen då den oftast har mycket låg klimatpåverkan. Likaså blir en beräkning 

av klimateffekten vid energiåtervinning inte rättvisande för helheten, se nedan. 

 

Vi har vidare valt att endast räkna på livsmedlen och deras primärförpackningar. Hur 

sekundärförpackningen påverkas av de nya primärförpackningarna är inte utrett i 

projektet. Ingen hänsyn har därför tagits till om transporteffektiviteten påverkas med 

de nya förslagen. Som kommer att framgå har denna avgränsning marginell 

betydelse för resultaten. 
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Vi har i görligaste mån försökt få data från involverade livsmedels- och 

förpackningsproducenter i projektet. De vikter vi fått har ibland inte överensstämt 

med våra egna mätningar av prototyperna. Vi har där valt att använda våra egna 

mätningar. Klimatdata för olika plastsorter har varierat på ett sätt som gör att vi 

misstänker att olika end-of-life scenarier har legat till grund för data. Vi har för att få 

konsekvens i jämförelserna använt data för LDPE för all plast. Generellt är skillnaderna 

i klimatpåverkan mellan olika typer av plast små (diff < 50%) och antaganden om 

återvinningsscenarier får avsevärt större betydelse än plastsort. Även denna 

inskränkning påverkar inte resultaten nämnvärt när effekterna av minskat svinn 

inkluderas i analysen. 

 

För klimatpåverkan av livsmedlen har vi för salsa använt Santa Marias egen 

miljöanalys, för sallad data från vetenskapliga artiklar och för gröt en egen beräkning 

utifrån ingredienser (klimatdata från vetenskapliga artiklar) och energi för tillagning. 

Klimatpåverkan för sallad varierar stort beroende på om odlingen sker på friland eller 

i uppvärmda växthus. Vi har därför valt att räkna på bägge dessa fall. 

 

De två största osäkerheterna i miljöbedömningen är hur mycket livsmedelssvinnet 

påverkas, samt om förpackningsmaterialen kommer att materialåtervinnas eller ej. Vi 

har räknat på scenarier med 100% materialåtervinning samt 100% energiåtervinning 

(med några undantag, se nedan). För materialåtervinningen finns två hinder, dels om 

konsumenter väljer att källsortera, dels om det finns avsättning för de separerade 

fraktionerna. Speciellt för plast är de svårt att bedöma hur förutsättningarna för 

materialåtervinning kommer att utvecklas framöver.  

 

Vi har inte tagit hänsyn till om olika förpackningsegenskaper kan påverka 

återvinningsgraden hos konsument. Generellt sker en lägre materialåtervinning av 

förpackningar som har en låg vikt, är kladdiga och är sammansatta av flera delar som 

måste skiljas åt. Är förpackningen svår att tömma upplevs den som kladdig när 

sortering ska ske. Eftersom de nya prototyperna för gröt och salsa är konfidentiella 

görs ingen sådan analys i denna rapport. 

 

Kalkylerna för energiåtervinning blir inte rättvisande då enbart klimatpåverkan 

inkluderas av miljöaspekterna. I det svenska energisystemet blir effekten av 

ökad/minskad avfallsförbränning en motsvarande förändring av 

biobränsleanvändningen som idag helt dominerar den svenska fjärrvärmen. Eftersom 

biobränsleanvändningen kan approximeras som klimatneutral i detta sammanhang 

blir det ingen klimatnytta med avfallsförbränning. I den mån biobränslet skulle kunna 

användas till att ersätta annan fossil energi skulle avfallsförbränning kunna sägas ge 

klimatnytta. En sådan kalkyl har dock inte gjorts här. Andra miljöaspekter från 

biobränsleanvändning, som till exempel effekter på kol- och näringsförråd har inte 

gjorts. 
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Teori för beräkning av miljöpåverkan per uppäten mängd livsmedel 

 

Normalt beräknar man i livscykelanalyser miljöpåverkan per produkt och tar då inte 

hänsyn till svinn som uppstår hos konsument. En mer relevant bedömning är 

miljöpåverkan per konsumerat livsmedel, där svinnet hos konsument inkluderas. 

Syftet med detta projekt är att utveckla förpackningar som minskar matsvinnet men 

framför allt att detta leder till att miljöpåverkan per ätet livsmedel minskar, 

förpackningen inkluderad.  

 

Vi behöver därför ta fram ett beräkningsunderlag för miljöpåverkan per ätet 

livsmedel. Vi börjar med sambandet mellan mängd uppäten mat (e), mängd köpt mat 

(B) och andelen svinn (L) som är mellan 0 (0%svinn) och 1 (100% svinn): 

 

𝑒 = 𝐵 − 𝐵𝐿     (Eqn 1) 

 

Vilken kan skrivas om till: 

 

      (Eqn 2)

     

Notera att mängden köpt mat stiger snabbt med svinnet. Är svinnet 50% (0,5) så ökar 

mängden köpt mat till det dubbla! Inklusive mängden förpackningsmaterial. Ett ofta 

försummat samband.  

 

Den totala miljöpåverkan E för att köpa mängden B av ett livsmedel med den 

specifika miljöpåverkan F i en förpackning med miljöpåverkan P för produktion och 

Wp för återvinning, samt miljöpåverkan W för kompostering el liknade av matavfallet 

är: 

 

   (Eqn 3) 

 

Även hanteringen av matsvinnet försummas ofta i en miljöanalys av en 

livsmedelsprodukt.  

 

Skriver vi om ekvation 3 och sätter in ekvation 1 får vi: 

 
𝐸

𝑒
=

𝐵𝐹+𝑃+𝑊𝑃

𝐵(1−𝐿)
+

𝑊𝐿

1−𝐿
    (Eqn 4) 

 

Denna ekvation ger miljöpåverkan per äten mängd livsmedel som funktion av 

svinnet. Eftersom vi inte på förhand kan säga hur mycket svinnet kommer att minska 

på grund av de nya förpackningslösningarna så kan vi istället anta ett rimligt 

   

B =
e

1- L

E = BF+P+Wp+WBL
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svinnvärde för dagens tillstånd och sedan beräkna hur mycket det måste minska för 

att en eventuell ökning i miljöpåverkan från förpackningen ska kunna motiveras.  

 

I detta projekt har vi med ledning av de konsumentstudier som gjort antagit ett 

livsmedelssvinn för befintliga förpackningar på 20%. Siffran är lägre än vad olika 

studier indikerar men har valts för att ge mer robusta slutsatser, för högre svinnivåer 

behöver svinnet minska ännu mindre för att det ska vara miljömässigt motiverat att 

investera i mer förpackningsmaterial. Med data från Tabell 1 och 2 (se nedan) samt 

ekvation 4 har sedan den reducering av livsmedelssvinn beräknats som motsvarar 

ökningen av klimatpåverkan för de nya förpackningslösningarna. 

 

En utförligare beskrivning av modellen finns i Wikström och Williams (2010) och i 

Wikström, Williams, Verghese och Clune (2014). 

 

 

Ingående data och källor 
 
Tabell 1. Använda data för livsmedel. Data för gröt grundar sig på uppgifter från Orkla för innehåll (ris, 

mjölk och socker) samt elenergi vid kokning av gröten där klimatdata för Nordpool (nordiska 

elmarknaden) använts. 

 

Livsmedel g CO2e/ g Källa 

Risgröt 1,24 Egen kalkyl  

Salsa 0,49 Santa Maria 

Sallad (friland) 0,38 Clune et al (2017) 

Sallad (växthus) 2,58 Clune et al (2017) 

 
 

Tabell 2. Klimatdata (g CO2e/ g ) för de olika materialen, exklusive Salsa glasburk.  

För plast har använts data för LDPE inkl materialåtervinning respektive förbränning utan 

energiåtervinning (Ecoinvent). För har BK White med ytvikt 290 gsm antagits, och 

klimatpåverkan enligt EPD för denna antagits (BillerudKorsnäs, Richard Odén). 

Materialåtervinning för papper enligt Ecoinvent. 

 

 Mtr åv Förbränning 

LDPE 0,8 5,59 

Aluminium 0,8 12,6 

Papper 0,14 0,41 

 

 
 

Tabell 3. Beräknad klimatpåverkan för de olika förpackningarna. Vikter för de olika materialslagen i 

förpackningarna (ej redovisade här) multiplicerat med respektive materialslags klimatpåverkan från 

Tabell 2. För klimatdata för salsaburken i glas har data från Santa Maria använts. I kalkylerna har 

aluminiumclipsen för risgrötstuben alltid antagits gå till förbränning och glasburken med lock till 

materialåtervinning. 
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Förpackning Mängd 

livsmedel 

g CO2e/ g 

(mtr åv) 

g CO2e/ g 

(förbr) 

Salsa glas 230 122,00 122* 

Salsa duo 230 26,24 183,4 

Salsa trio 230 8,33 50,7 

Sallad 65 g 65 4,40 30,8 

Sallad duo 50 4,56 31,9 

Sallad 65 fri 65 4,40 30,8 

Sallad duo fri 50 4,58 31,9 

Gröt tub 500 19,00 43* 

Gröt låda 330 3,42 9,88 

Gröt påse 330 2,62 18,28 

*Glasburk alltid 100% materialåtervinning, aluminiumclips alltid 100% förbränning 

 

I kalkylerna har salsaburken med lock alltid antagits materialåtervinnas till 100%, 

oavsett scenario. Detta är mer än i verkligheten, men glas återvinns i så hög 

utsträckning att approximationen kan försvaras. Aluminiumclipsen från gröttuben har 

antagits alltid gå till förbränning, dels på grund av att konsumenterna inte 

källsorterar, dels för att det inte finns beredskap att hantera så små fraktioner i 

återvinningsledet. 

 

 

Resultat 

 

I Figur 1 och 2 ses klimatpåverkan från livsmedel och förpackning per produkt vid 

materialåtervinning av förpackningsmaterial respektive förbränning utan 

energiåtervinning. I det svenska energisystemet påverkar inte energiåtervinning av 

avfall klimatpåverkan nämnvärt som diskuterats ovan. Nyttan för andra miljöaspekter 

med energiåtervinning fångas inte upp i denna kalkyl (se ovan), så man kan betrakta 

detta resultat som ett ”worst case”. Se även diskussionsavsnittet. 

 

 
 

Figur 1. Klimatpåverkan för livsmedel och förpackning för de olika  

produkterna vid 100% materialåtervinning. 
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Figur 2. Klimatpåverkan för livsmedel och förpackning för de olika  

produkterna vid förbränning utan energiåtervinning (Salsa glasburk  

antas dock materialåtervinnas). 

 

I Figur 3 är klimatpåverkan per gram livsmedel beräknat vilket är mest relevant för att 

jämföra olika förpackningstyper. Här får t ex salladen högre värden då mängden 

sallad per förpackning är liten jämfört med salsa och gröt. 

 

 
 

Figur 3. Klimatpåverkan från förpackningen per gram livsmedel. Här syns skillnader 

mellan material- och energiåtervinning tydligt. Även här antas salsaburken med lock 

alltid materialåtervinnas och aluminiumclipsen i gröttuben alltid förbrännas. 

 

 

I scenariot med 100%materialåtervinning har alla prototyper för salsa och gröt 

väsentligt lägre klimatpåverkan än den nuvarande förpackningstypen. Dessa 

förändringar medför en tydlig klimatvinst även om livsmedelssvinnet inte skulle 
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minska. För sallad måste dock svinnet minska om det ska vara motiverat att höja 

förpackningens relativa klimatpåverkan. 

 

Även i scenariot med förbränning minskar klimatpåverkan för alla prototyper för salsa 

och gröt med ett undantag, Salsa duo. Det beror på att duoförpackningen har relativt 

hög mängd plast. Antar vi att glasburken återvinns och duoförpackningen förbränns 

blir glasburken det bättre valet. Här har dock inte hänsyn tagits till transportarbetet, 

att transportera glas är mer energikrävande än plast på grund av viktskillnaderna. 

 

I det fall förpackningarna inte materialåtervinns blir prototypen med trepack salsa 

avsevärt bättre än duoförpackningen ur klimatsynpunkt. 

 

Hur stor måste då minskningen av salladssvinn vara för att ökningen av 

förpackningsmaterial ska vara klimatmässigt motiverad? I tabell 4 ges de minsta 

svinn-nivåer som krävs för sallad odlad på friland. 

 
Tabell 4. I kalkylen har antagits att svinn-nivån för de nuvarande förpackningarna ligger 

på 20%. Om salladspåsen materialåtervinns krävs att svinnet minskar 3 procentenheter, 

motsvarande ca 2 gram sallad. Om påsen istället förbränns måste svinnet minska med 

ca 8 gram. 

 

Svinn (break-even) Motsvarar mängd sallad 

17% (mtr åv) 1,95 gram 

7,5% (förbr) 8,12 gram 

 

 

Återigen vill vi betona att siffrorna för förbränning får tas med en nypa salt då andra 

miljöfördelar med energiåtervinning inte ingår i kalkylen. 

 

 

Diskussion 
 

Hur mycket svinnet minskar för de olika lösningarna är givetvis svårt att bedöma. De 

inledande konsumentundersökningarna visade att ytterst få konsumenter använder 

hela produkten vid första tillfället. Andelen konsumenter som uppger att de ibland 

slänger delar av innehållet var i butiksstudien för salsa 77%, sallad 73% och för gröt 

50%. Hur stor andel av innehållet som slängs går inte att bedöma efter studien, men t 

ex 33% av grötkonsumenterna uppgav att de ofta slängde mer än en fjärdedel. En 

brittisk studie visar att ca 40% av salladen som säljs i påse slängs.  

 

Utifrån konsumenttester samt vetenskapliga studier är det helt klart att mängden 

livsmedel i förpackningen har avgörande roll för svinnet. Konsumeras inte livsmedlet 

vid första tillfället är risken avsevärt större att den slängs. Att anpassa mängd efter 

konsumentbehov har varit en viktig parameter i designen av de nya prototyperna. De 
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prototyper för grötförpackningar som tagits fram gör det betydligt enklare att spara 

överbliven gröt vilket även det bör minska svinnet. För sallad visar konsumenttester 

att mängden är betydligt mer anpassad till behovet. 

 

Tömningsbarheten för de nya grötförpackningarna är bättre, dock kan 

tömningsbarheten för sallad bli något sämre eftersom förpackningen är trängre på 

grund av den mindre storleken. 

 

För gröt och sallad bedömer vi att svinnet kommer att minska med hög sannolikhet. 

Detta gäller troligen även för salsa, men där behövs fler konsumenttester. För 

trepacken kommer troligen eventuellt överbliven salsa att slängas. Samtidigt 

förefaller det som avsevärda mängder slängs från glasburken. Vår försiktiga 

bedömning är att svinnet borde minska både för duon och trepacken. 

 

Under arbetets gång har det visat sig hur svårt det är att göra en rättvisande 

miljöbedömning av återvinningssteget, framför allt för plast. En svårighet är att 

bedöma graden av källsortering i konsumentledet. Det svåraste är dock att bedöma 

hur materialåtervinning av olika plastförpackningar kommer att utvecklas framöver. 

Många plastmaterial består av en sammansättning av olika materialtyper som 

försvårar möjligheten att återvinna materialet. Kommer teknik och ekonomiska 

styrmedel att utvecklas så att högre materialåtervinning möjliggörs? Eller kommer 

plasten att hamna i sekundära kvaliteter, som i parkbänkar, blomkrukor etc? Vad är i 

så fall miljönyttan med detta? Eller kommer plastförpackningar till största del att 

brännas upp med energiåtervinning? Hur ska i så fall miljönyttan med 

energiåtervinning bedömas, liksom övriga utsläpp från förbränningen? Hur stor är 

egentligen miljönyttan med avfallsförbränning i ett land som Sverige med stor 

tillgång till biobränslefraktioner som inte används i andra processer? Här finns en 

lång rad frågor som i dagsläget saknar tydliga svar. Att i dagsläget miljövärdera 

plastförpackningar utifrån att de materialåtervinns är dock inte rättvisande. I de 

analyser vi gjort kan nog sanningen sägas ligga mellan de bägge extremerna, 100% 

materialåtervinning och 100% förbränning utan energiåtervinning. 

 

Med tanke på att en stor del av plastförpackningar idag går till förbränning bör man 

väga in det i analysen. För salsa och sallad utgör förpackningen framför allt i 

förbränningsscenariot en relativt stor del av produktens klimatpåverkan. För salsan 

framstår då trepacken som en attraktiv lösning ur klimatsynpunkt då den är gjord av 

papper med låg klimatpåverkan även när den förbränns. 
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Behovsanalys - QFD 

Under projektet genomfördes två behovsanalyser, en vid projektets start och en efter ca halva 

projekttiden. Dessa har gjorts som förenklade QFD (Quality Function deployment) och har 

upplevts som ett bra sätt att undersöka deltagarnas verkliga behov att delta i projektet både 

avseende resultat av projektet och processen. 

Vid projektets start fanns det 15 olika behov av mycket hög vikt. Vid den andra 

behovsanalysen kunde vi observera att behoven generellt hade ökat något. Under hösten 

2016 visade analysen att projektet hade ett bra uppfyllande av behoven ”bra (intern) 

kommunikation”, ”lärandeprocess och kreativa möten” men generellt ett lågt uppfyllande av 

behoven kring extern kommunikation. Utifrån dessa resultat togs en diskussion med hela 

konsortiet (under projektmötet 31 januari 2017) som resulterade i ett beslut om att öppna 

upp mycket av den information som tidigare varit konfidentiell, bl.a. att all information från 

kartläggningen skulle vara helt öppen. 

 

Figur R. Behov och uppfyllelse av behov kring projektets interna processer 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

MV	behov	alla	QFD	I

MV	Behov	alla	QFD	II

Uppfyllda	behov



 
Bilaga 9 

 

2017-09-12 2 
 

 

Figur Q. Behov och uppfyllelse av behov kring projektets resultat 
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