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Abstract

Svensk titel: En studie om miljövänliga förpackningars betydelse

Engelsk titel: A study on the environmental importance of packaging

Författare: Fanny Horn och Isabella Pozzi

Färdigställd (år): 2010 

Handledare: Madeleine Ekman Boldizar 

Environmental issues have recently received considerable attention in the community and the 
media, which has created great debates on the subject, especially about the way we produce 
and consume in society.  In Sweden the garbage mountain grow in pace with the Swedes' 
consumption patterns. The more products we can afford to buy the more packaging to recycle, 
incinerate or just adding to landfill. Packaging has thus been the focus where they are seen as 
a major source of the current environmental problems that society is closed with. The green 
revolution and globalization, combined with increased public awareness has led to that more 
buyers  call  for  companies  to  take  greater  social  responsibility,  ethically,  socially  and 
environmentally. 

The purpose of this study is to find out what impact environmentally friendly packaging has 
on  a  company's  environmental  image  and  brand.  We  also  want  to  try  to  find  out  how 
companies should communicate their environmental image to consumer and customer. In the 
paper, we used a multi-case study where the intention was to seek out the distinctive with the 
main case by comparing with the other case. In our interviews, we used a qualitative approach 
to  gain  a  deeper  understanding.  The  respondents  consisted  of  an  expert  in  the  field  of 
environmentally friendly polymeric materials, three packaging suppliers and five companies 
from different industries that use packaging so that we could benefit from different angles. 
The interviews were conducted via telephone and email.

The theories we have been using in the paper to arrive at our results include the packaging as 
a means of communication, brand image and environmental profile. We have come to the 
conclusion  that  there  is  no  uniform  business  definition  for  environmentally  friendly 
packaging; instead they are titled as more or less environmentally friendly. Our conclusion is 
that  you should not just talk about eco-friendly packaging as a separate product attribute. 
Companies should instead have a holistic approach where the package must be seen as a part 
of the whole and that they should see environmental work as something that should permeate 
the  whole  process,  from raw  material  to  consumption.  A  more  environmentally  friendly 
packaging can according to us enhance the company’s brand image. In today's society it is 
becoming increasingly important for businesses to take responsible for the environment and 
therefore we believe that an environmental profile may have a positive impact on the brand. 
Showing  the  society  and  to  take  responsibility  for  the  environment  can  result  in  better 
relationships  with  customers,  consumers  and  the  environment,  which  in  turn  can  lead  to 
greater market share.
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Sammanfattning

Miljöfrågor har på senaste tid fått stor uppmärksamhet i samhället och media vilket skapat 
stora debatter kring ämnet, speciellt kring vårt sätt att producera och konsumera i samhället. I 
Sverige växer sopberget i takt med svenskarnas konsumtionsmönster. Ju fler produkter vi har 
råd att köpa desto fler förpackningar att återvinna, förbränna eller bara lägga på soptippen. 
Förpackningar  har  på  så  sätt  satts  i  fokus  där  de  ses  som en  stor  källa  till  de  rådande 
miljöproblemen som samhället  stångas med. Den gröna revolutionen och globaliseringen i 
kombination med en ökad medvetenhet hos allmänheten har lett till att fler köpare ställer krav 
på företag att ta ett större samhällsansvar, såväl etiskt, socialt och ur miljösynpunkt. 

Syftet med studien är att ta reda på vad för inverkan miljövänliga förpackningar har på ett 
företags  miljöprofil  och  varumärke.  Vi  vill  även  försöka  ta  reda  på  hur  företag  bör 
kommunicerar sin miljöprofil ut mot konsument och kund. I uppsatsen har vi använt oss av en 
flerfallstudie där avsikten var att få fram det säregna med huvudfallet genom att jämföra med 
de andra fallen.  Vid våra intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ ansats för att få en 
djupare  förståelse.  Respondenterna  bestod  av  en  expert  inom  området  miljöanpassade 
polymera material, tre förpackningsleverantörer samt fem företag inom olika branscher som 
använder  sig  av  förpackningar  så  att  vi  kunde  få  ta  del  av  olika  synvinklar  på  ämnet. 
Intervjuerna genomfördes via telefon och e-post. 

De teorier vi tagit hjälp av i uppsatsen för att komma fram till vårt resultat är bland annat 
förpackningar som ett kommunikationsmedel, varumärke och miljöprofil. Vi har kommit fram 
till  att  det  inte  existerar  någon  enhetlig  definition  på  en  miljövänlig  förpackning  utan 
företagen benämner det istället som mer eller mindre miljövänligt. Vår slutsats är bland annat 
att man inte enbart bör prata om miljövänliga förpackningar som ett separat produktattribut. 
Istället bör företag ha ett helhetsperspektiv där förpackningen ses som en del i helheten och 
att  de  bör  se  miljöarbetet  som  något  som  genomsyrar  hela  processen,  från  råvara  till 
förbrukning. Vi anser att en miljövänligare förpackning kan stärka ett företags varumärke och 
miljöprofil. Vi menar att då det i dagens samhälle ställs allt högre krav på företagen gällande 
miljöfrågor kan miljöprofil ha en positiv inverkan på varumärket. Att visa samhället att man 
tar  ansvar  för  miljön kan  leda  bättre  relationer  med kunder,  konsumenter  och omgivning 
vilket i sin tur kan leda till större marknadsandelar. 

Nyckelord: Miljövänliga förpackningar, varumärke, miljöprofil, varumärkesvärde
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1. Inledning

Nedan  redogör  vi  för  vår  problembakgrund,  begreppsdefiniering,  problemdiskussion,  
problemformulering,  syftet,  avgränsningar  samt  uppsatsens  disposition.  De  fyra  första 
kapitlena ger en förklaring till varför vi valt ämnet för uppsatsen samt vilka frågeställningar 
vi har besvarat. Dispositionen ger en sammanfattning av uppsatsens kommande delar.

1.1 Bakgrund

Hållbar utveckling och samhällsutveckling går hand i hand där hållbarhet är en förutsättning 
för en sund utveckling av samhället. Hållbar utveckling är en komplex process som balanserar 
mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten i samhället.1 Samhällets ökade 
välstånd  med  resulterande  överkonsumering,  agerar  som  ett  stort  hot  mot  jordens 
förnyelsebara naturresurser.  Haven fiskas ut  och förorenas,  skogar huggs ner,  jorden görs 
obrukbar och den biologiska mångfalden påverkas (Gregow, 2000) genom att vi använder för 
mycket och fel sorts energi, förorenar vår luft och värmer upp vårt jordklot. (KOM, 2008)

Miljöfrågor har på senaste tid fått stor uppmärksamhet i samhället och media och har skapat 
stora debatter  kring ämnet  där fokus har lagts  på vårt  sätt  att  producera och konsumera i 
samhället.  (KOM, 2008) Gregow (2000)  är  en  av  de  författare  som just  pekar  på  att  de 
miljöproblem som råder idag är ett resultat av jordens välstånd och konsumering där ju mer vi 
konsumerar och ju bättre vi har det desto större miljöpåverkan gör vi. Han menar vidare att 
dagens mer effektiva tekniker kraftigt påverkar och minskar den skadliga påverkan på miljön. 

I Sverige växer sopberget i takt med svenskarnas konsumtionsmönster. Ju fler produkter vi 
har  råd  att  köpa  desto  fler  förpackningar  att  återvinna,  förbränna  eller  bara  lägga  på 
soptippen.2 År 2004 stod svensken för i genomsnitt 462, 6 kilo hushållsavfall, år 2008 hade 
siffran  stigit  till  511,2  kilo.  (Avfall  Sverige,  2009) Av hushållsavfallet  visar  siffror  från 
Nationalencyklopedin på att  förpackningar utgör runt en fjärdedel3 där så mycket  som 60 
procent kommer från mat- och dryckindustrin (Olsmats, 2001). Ur ett företagsperspektiv stod 
i  sin  tur  förpackningar  för  omkring  5  procent  av  det  sammanlagda  industriella  och 
kommersiella avfallet år 2003. (Perez-Sanchez, Barton & Bower, 2003) Förpackningar har på 
så sätt satts i fokus där de ses som en stor källa till de rådande miljöproblemen som samhället 
stångas med. Samhället  har även börjat ställa  allt  högre krav på företagen att  ta ett större 
ansvar för miljön. Den förbrukning av naturresurser och den belastningen på miljön företagen 
bidrar till ska ske på en acceptabel nivå, vilket innebär att företagen även är tvungna att ta 

1 ne.se (2010-03-02)
2 www.radron.se (2010-02-20)
3 ne.se (2010-03-02)
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ansvar för sina förpackningsmetoder. Restriktioner inom området visar sig i form av panter 
och avfalls- och förpackningsavgifter som företagen är tvungna att ta ställning till.4 

Karlström (2006) skriver att den enkelriktade materialhanteringen där icke förnybara resurser 
förbrukas och avfall slängs inte längre är hållbart. Han menar att för en hållbar utveckling 
krävs en cyklisk materialhantering där man genom återvinning av varor och förpackningar 
närmar  sig  det  så  kallade  kretsloppsamhället,  där  resurser  förnyas  i  samma  takt  som de 
förbrukas.  I  Sverige  och  övriga  EU-länder  strävar  man  just  efter  att  uppnå  en  hållbar 
produktion  och  konsumtion.  Eko-design,  eko-  och  energimärkning  är  en  del  av  den 
handlingsplan som kommissionen tagit  fram för att  komma till  rätta  med miljöproblemen. 
(KOM,  2008) Huvudinriktningen  för  miljöpolitiken  har  formats  från  grönboken,  ett 
diskussionsdokument  som  Europeiska  kommissionen  sammanställer  och  släpper  inför  ny 
lagstiftning där de 2001 tog fram en så kallad integrerad produktpolicy (IPP). Syftet med IPP 
är att få företagen att producera gröna produkter och sedan få konsumenter att föredra att köpa 
dem.  (KOM,  2001) Den  drivande  faktorn  är  att  skapa  en  grön  efterfrågan.  För  att 
konsumenter ska efterfråga miljövänliga produkter krävs det att de får en kännedom om hur 
de  påverkar  miljön.  Information  av  den  här  karaktären  skall  tillhandahållas  av  företagen 
genom att de kommunicerar sina produkter med olika typer av miljömärkning.5 

1.2 Problemdiskussion 

Dagens samhällsdebatter pekar, som vi tidigare nämnt, på förpackningarnas vitala roll i de 
rådande miljöproblemen6 . Vi anser därför att ämnet är av stor relevans och vi blev förvånade 
då  vi  hade  svårt  att  hitta  tidigare  forskning  som  behandlade  just  miljövänliga 
konsumentförpackningar. 

Den gröna revolutionen och globaliseringen i  kombination med en ökad medvetenhet  hos 
allmänheten har lett till att fler köpare ställer krav på företag att ta ett större samhällsansvar, 
såväl  etiskt,  socialt  och  ur  miljösynpunkt.  Fler  konsumenter  kräver  att  få  veta  mer  om 
produktens ursprung inför ett inköp och efterfrågan på ekologiska varor fortsätter  att  öka. 
(Berglund & Boson, 2010) Även utvecklingen i teknologin har bidragit till att alternativen till 
miljövänligare förpackningar har ökat. De större tillverkarna inom förpackningsindustrin har 
börjat utveckla produkter med hållbarhet i fokus. Här är bioplaster från majsstärkelser och 
andra naturliga polymerer ett nytt intressant område som utforskas. (Food Engineering and 
Ingridients 2009) Vi anser att företagens strävan efter ständig förbättring är en effekt av den 
ökade  efterfrågan  och  krav  som  kunder  och  konsumenter  har  när  det  kommer  till 
miljövänligare produkter. Frågan är hur långt bak i processen som den gröna revolutionen 
sträcker sig. Bara för att en produkt är miljövänlig behöver det inte betyda att förpackningen 
är det och frågan återstår om en miljövänlig förpackning är av betydelse har för konsumenten. 
Är förpackningen något som konsumenten reflekterar över vid val av produkt eller  är det 
enbart ett yttre som ska skydda innehållet?

4 ne.se (2010-03-02)
5 www.packnyheter.se (2009-12-21)
6 ne.se (2010-03-02)
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Allt som ett företag gör kommunicerar. Det betyder att kommunikation via förpackningen och 
dess design kan säga mer än ord. Här finns chansen att förmedla företagsidentitet och värden 
som företaget står för ut till kund. (Grönroos, 2002) Tänk vad som skulle kunna förmedlas om 
företag,  förutom varumärkesbudskap även kunde förmedla  det  på ett  miljövänligt  sätt.  Vi 
finner det intressant att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför företag ser mer och 
mer till miljövänliga förpackningar. Anser konsumenten att det är av betydande karaktär och 
erbjuder det ett mervärde att företaget använder sig av miljövänliga förpackningar? 

Inom  marknadsföring  har  det  grundlagts  teorier  kring  köpbeteende  vilka  bygger  på  att 
konsumenter köper produkter för att uppfylla specifika behov där de sedan väljer den produkt 
som  tillför  mest  värde.  Ett  värde  som  i  marknadsföringssammanhang  kallas  kundvärde. 
(Kotler et al, 2005) Det är produktens sammantagna attribut som värderas av konsumenten 
och som skapar kundvärdet. För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt med en lyckad 
marknadsföringsstrategi måste de förstå vilka behov konsumenter har. För att förstå behoven 
krävs  det  i  sin tur  att  företag  inhämtar  kunskap om hur konsumenten  tänker,  känner  och 
agerar. (Grönroos, 2002) 

Vi kommer inte att behandla konsumenters syn på miljövänliga förpackningar, dock fann vi 
en studie som kan vara intressant att nämna. En konsumentstudien utförd i 15 länder visade 
att  39  procent  av  de  tillfrågade  ansåg  att  förpackningsdesignen  påverkade  köpbeslutet.  I 
England svarade 40 procent av de tillfrågade att de skulle se till andra alternativ om de trodde 
att  produkten  hade för  mycket  emballage.  (Food Engineering  and Ingridients,  2009)  I  en 
annan  studie,  utförd  i  Sverige,  med  syfte  att  undersöka  betydelsen  av  förpackningen 
miljöpåverkan visade att förpackningens miljöpåverkan är av betydelse för konsumenten. 46 
procent  av  de  tillfrågade  svarade  att  de  kan  avstå  från  att  köpa  en  produkt,  trots  att  de 
egentligen vill ha den, om de vet att förpackningen har en negativ miljöpåverkan. Hela 70 
procent  av de tillfrågade  utgår  från att  förpackningen är klimatsmart,  om den förpackade 
produkten  är  miljöprofilerad.7 Vidare  förutspås  det  i  en  rapport  från  USA  att  hållbara 
förpackningar på den globala marknaden kommer att stiga från 21 procent år 2009 till  32 
procent  år  2014  (Food  Engineering  and  Ingridients,  2009). Sammanfattningsvis  visar 
studierna på att förpackningens design och miljöpåverkan har betydelse vid köp. 

1.3 Problemformulering 

Vi har valt  att  undersöka vilken betydelse en miljövänlig  förpackning har för ett  företags 
varumärke och miljöprofil. Följande huvudproblem formulerades:

”Vilken inverkan har en miljövänlig förpackning på ett varumärke och en miljöprofil?”

För att underlätta hanteringen av vårt huvudproblem har vi delat upp vårt problem i ett antal 
delproblem som ska fungera som stöd i undersökningen. Då vår huvudfråga berör begreppet 
miljövänlig förpackning, anser vi att det är väsentligt  att  ta reda på vad som särskiljer en 
miljövänlig förpackning från en icke miljövänlig. Vår första delfråga lyder därför:

7 www.packnyheter.se (2009-12-21)
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”Vad utmärker en miljövänlig förpackning?”

Utifrån ett företagsperspektiv anser vi även att det utifrån vårt huvudproblem är relevant att ta 
reda på om och hur en miljövänlig förpackning skulle kunna uppfattas som ett mervärde från 
kundens sida. Vår nästa delfråga lyder därför:

”Hur kan en miljövänlig förpackning inge ett extra värde för konsumenten?”

Vi vill även undersöka hur ett företag bör kommunicera ett mer miljövänligt alternativ ut mot 
kund.  Förpackningen  är  det  kommunikationsverktyg  som  vi  har  lagt  fokus  på  i 
undersökningen. Följande delfråga anser vi därför vara relevant:

”Hur kan ett företag använda en miljövänlig förpackning som ett kommunikationsverktyg?”

1.4 Syfte

Syftet med studien är att ta reda på vilken inverkan en miljövänlig förpackning kan ha på ett 
varumärke. För att ta reda på huvudfrågan har vi undersökt vad som utmärker en miljövänlig 
förpackning,  om  den  tillför  ett  extra  värde  för  konsumenten  och  hur  en  miljövänlig 
förpackning kan användas som ett kommunikationsverktyg.

1.5 Perspektiv och relevans

Uppsatsämne  har  behandlats  utifrån  ett  marknadsföringsmässigt  perspektiv.  Vidare  utgår 
studien ifrån ett företagsperspektiv där företagens åsikter behandlas. Studien saknar därmed 
ett konsumentperspektiv på ämnet i fråga. 

Uppsatsämne är av relevant karaktär då, som ovan beskrivits, miljöfrågor är i fokus i dagens 
samhällsdebatt  vilket  medför  att  allt  högre krav ställs  på företagen.  Vi finner även ämnet 
relevant  då  förpackningar  används  inom de  flesta  branscher  och  på  så  sätt  berör  många 
företag. Vi fann även en avsaknad av vetenskapliga artiklar och litteratur kring ämnet vilket 
gjorde ämnet än mer intressant att undersöka.

1.6 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka den möjliga inverkan miljövänliga förpackningar har på ett företags 
varumärke.  Begreppet marknadskommunikation kommer att begränsas till  att  enbart se till 
kommunikationskanalen förpackning.  Med förpackning har vi  valt  att  avgränsa oss till  att 
endast  se  till  förpackningar  ut  till  konsument  och  vi  kommer  därför  inte  att  behandla 
förpackningar som används i logistik.
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De företag vi har valt att intervjua är avgränsade till den svenska marknaden där vi enbart har 
undersökt hur svenska företag arbetar sina förpackningar. 

Vi har valt att inte behandla miljövänliga material ingående i vår studie, utan kommer enbart 
att nämna materialen vid namn och inte gå in på tillverkningsprocesser.

1.7 Centrala begrepp 

Nedan följer  en  förklaring  av  de centrala  begrepp som används i  uppsatsen.  Vi  tar  upp 
begreppen för att undvika att  oklarheter uppstår i  samband med läsning samt påvisa vår  
ståndpunkt gällande begreppen.

Varumärke 

Definition  av  begreppet  ter  sig  något  olika  beroende  på  författare.  Nationalencyklopedin 
beskriver begreppet som något som företag använder för att särskilja sina produkter gentemot 
andra  företags  produkter.  Genom  den  här  klassiska  och  flitigt  använda  definition  är 
varumärke något som skapas av företaget och kan bestå av ord, logotyper, siffror, figurer samt 
yttre produktattribut.8 

De Chernatony och McDonald (1998) å andra sidan definierar begreppet utifrån kundens och 
konsumentens  förståelse  där ett  varumärke,  utöver  att  vara  identifierbart  och särskiljande, 
även ska uppfattas som ett hållbart mervärde av kunderna och konsumenterna. 
 
Vi har utgått ifrån en blandning av ovan nämnda definitioner där företag via varumärket kan 
särskilja  sig  från  konkurrenter.  Varumärket  kan  tillföra  ett  mervärde  genom  att  erbjuda 
produktattribut,  som exempelvis  förpackning  och  miljömärkning,  som uppskattas  av  dess 
kunder och konsumenter. Vi utgår även från att varumärket kan bestå och byggas upp av ord, 
logotyper, siffror, figurer samt yttre produktattribut.

Förpackning

Enligt nationalencyklopedins är syftet med förpackningen att underlätta varans hantering och 
distribution, lämna information, ge varan identitet samt att behålla ursprungskvaliteten och 
öka hållbarhetstiden9. Vidare menar Olsmats (2001) att förpackningen även har till uppgift att 
särskilja företagets  produkt  från konkurrenters och tillföra  extra  värde genom en attraktiv 
design. 

Vi har valt att utgå från ovan nämnda definitioner där förpackningen först och främst finns till 
för  att  skydda  dess  innehåll.  Förpackningen  har  även  stor  betydelse  vid  ett  företags 
marknadskommunikation  där  den  via  ett  attraktivt  yttre  kan  ha  förmågan  att  dra  till  sig 
uppmärksamhet.  Vidare kan den  även kommunicera  vilka  åtagande företag  gör  och vilka 
värden de står för via exempelvis miljömärkningar.
8 ne.se (2010-03-31)
9 ne.se (2010-03-31)
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Hållbar utveckling

Med hållbar utveckling menar  Europeiska kommissionen,  en utveckling som möter  nutida 
behov utan att kompromissa med förmågan av framtida generationer att möta deras behov. 
Det involverar att vända sig till ekonomiska, sociala och miljöfaktorer och deras beroende av 
varandra i organisationens beslutsfattande och aktiviteter. (KOM, 2001) Som ledaren i Food 
Engineering and Ingridients (2009) skriver vill även vi tillägga, att hållbarhet är ett långsiktigt 
mål som bara kan uppnås genom ett kontinuerligt arbete där ständig förbättring är ledordet.

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA) är ett samlingsbegrepp för olika metoder som analyserar produktens 
totala  miljöpåverkan  under  hela  dess  livscykel.  Syftet  med  LCA  är  att  identifiera  var 
miljöpåverkan  är  som  störst  i  livscykeln  och  vilken  miljöpåverkan  som  kan  minskas. 
(Lindfors, Antonsson et al, 2001)
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2. Metod

Nedan redogör vi för våra val av vetenskapliga förhållningssätt  och metod. Vi behandlar  
vetenskapligt  förhållningssätt,  metodologisk  ansats,  forskningsansats,  datakällor,  
datainsamlingsmetod, urval, samt studiens validitet och reliabilitet.

I vår studie har vi använt ungefär lika mycket av det empiriska och teoretiska perspektivet. 
Via ett  empiriskt  perspektiv  har vi  tagit  reda på hur företag och förpackningsleverantörer 
arbetar med sina förpackningar och hur de ser på förpackningens ändamål. Vi har även tagit 
reda på deras tankar kring miljövänliga förpackningar. För att få en överblick av ämnet valde 
vi även att intervjua en expert inom området miljövänliga förpackningar. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Patel och Davidson (1994) beskriver två vitala vetenskapliga förhållningssätt som de ställer 
mot  varandra  som  motsatser,  positivism  och  hermeneutik.  Positivismen  bygger  på 
observationer som prövas gentemot, idealt, matematiska hypoteser som man ställt där innan. 
Vidare menar de att enligt förhållningssättet kan ett problems helhet studeras genom att bryta 
ner helheten till delar som studeras var för sig. Forskarens roll ska vara objektiv och denne 
ska därför inte kunna påverka studiens resultat. 

Centralt  för  hermeneutiken  är  att  man  tolkar  innebörden  av  texter  och  tolkningen  är  en 
ständigt pågående process där man växlar mellan del- och helhetsperspektiv (Wallén, 1996). 
Hermeneutiker menar att det går att förstå och tolka människors avsikter i deras handlingar 
och språk. Forskarens förhållningssätt  ska, i  motsatts till  den positivistiske forskaren, vara 
subjektiv. Forskarens förförståelse ses som en viktig resurs för att forskaren ska kunna tolka 
och förstå studieobjektet. (Patel & Davidson, 1994)

Vi har i vår tolkning utgått från det hermeneutiska ställningstagandet. I vår forskarroll har vi 
sökt förståelse i de texter och intervjuer vi genomfört och samtidigt tolkat dem. Vi har utgått 
ifrån vår förförståelse och har därefter kompletterat med ny förståelse i form av vald teori och 
empiri. Tolkningen har varit en pågående process under hela arbetets gång där de små delarna 
skapat  helheten  och  vice  versa.  Behandling  av  teori  (helhet)  och  empiri  (del)  har  skett 
parallellt vilket har gett oss en djupare förståelse i vår studie.

Om vi applicerar det hermeneutiska ställningstagandet på vår frågeställning menar vi att det 
inte går att utgå från någon form av generalisering. Alla individer är unika och agerar olika 
beroende på den situation man ställs inför. Att en organisation arbetar på ett visst sätt som 
fungerar för dem behöver inte betyda att det fungerar liknande eller överhuvudtaget på en 
annan organisation.

7



2.2 Metodologisk ansats

Inom samhällsvetenskaperna finns det två former av huvudmetoder, den kvalitativa och den 
kvantitativa  metoden.  I  den  kvalitativa  ansatsen  vill  man  skapa  en  djupare  förståelse  för 
undersökningsobjektet.  Syftet  med kunskapen är förståelse. Avsikten med den kvantitativa 
ansatsen är att få fram en bredare kunskap istället  för en djup. Den karaktäriseras av stor 
användning  av  statistik  och  matematik  och  syftet  är  att  hitta  orsaksförklaranden  i 
undersökningen. (Andersen, 2008)

Uppsatsen är en flerfallstudie där vi har samlat in djup information från flera företag vilket vi 
sedan jämfört med varandra. Genom en flerfallsstudie fås det unika i de enskilda fallen fram 
samtidigt som de bidrar till att skärpa blicken för likheter och olikheter (Johannessen & Tufte, 
2007). Vid intervjuerna har en kvalitativ ansats använts för att få en djupare förståelse. 

2.3 Forskningsansats

Den deduktiva ansatsen är enligt Johannessen och Tufte (2007, s 35):
”en avledning från det generella till det konkreta. Generella påståenden (teorier) testas med 
empiriska data”. 
Vidare beskiver Johannessen & Tufte (2007, s 35) den induktiva ansatsen som: 
”går i korthet ut på att man drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna”.
Den tredje ansatsen är en blandning mellan den deduktiva och den induktiva ansatsen vilken 
kallas  för abduktion.  En abduktiv  ansats  innebär  att  man växlar fram och tillbaka  mellan 
empirin  och  teorin  under  hela  undersökningens  gång.  Den  stora  skillnaden  mellan  den 
abduktiva ansatsen och de övriga två är att den abduktiva behandlar begreppet förståelse i 
större omfattning och lämpar sig mer för fallstudier. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Uppsatsen  har  en  abduktiv  ansats  där  teori  och  empiri  har  hanterats  växelvis.  Utifrån 
förförståelse  har relevant  teori  studerats  vilket  har  legat  till  grund för  vår empiri.  Utefter 
empirin har vi därefter återgått för att korrigera teorin.  

2.4 Datakällor

Det finns två typer av datakällor, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren 
själv  har  samlat  in,  (Andersen,  2008)  exempelvis  intervjuer,  enkäter,  experiment  och 
observationer  (Patel  & Davidson,  1994).  Om data  har  samlat  in  på  annan  väg,  av  andra 
forskare så är data sekundär (Andersen, 2008). 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår studie. Primära data består av vår 
insamlade  empiri  som  ligger  till  grund  för  vårt  empir-,  analys-  samt  slutsatser  och 
diskussionskapitel.  Vår  sekundärdata  består  av  information  från  vetenskapliga  artiklar, 
hemsidor samt andra källor inom det aktuella området som använts i uppsatsen. 
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2.5 Datainsamlingsmetod

Vid insamlingen av empirin har vi använt oss av frågemetoden intervju. Med intervju avses 
att intervjuaren ställer frågor till respondenter i hopp om att få svar vilket kan ske i skriftlig 
form via till  exempel e-post eller  i  muntlig  form såsom en personlig- och telefonintervju. 
(Lekvall,  Wahlbin  & Frankelius,  2001) Vi  har  genomfört  sju  telefonintervjuer  och två e-
postintervjuer. 

Intervjuformen var semistrukturerad vilket enligt Befring (1994) innebär att respondenten får 
chansen  att  vara  mer  flexibel  i  sina  svar  då  det  inte  finns  några  färdigt  formulerade 
svarsalternativ. Enligt Körner och Wahlgren (2002) ger den kvalitativa ansatsen möjligheten 
för  intervjuaren  att  ställa  följdfrågor  och  fördjupningsfrågor  under  intervjuns  gång.  Vid 
telefonintervjuerna förde vi en öppen diskussion med respondenterna där samtalen spelats in 
på diktafon för att undvika att gå miste om väsentlig information.

2.6 Urval 

Lekvall,  Wahlbin  och  Frankelius  (2001)  skiljer  mellan  två  typer  av  urvalsmetoder  – 
sannolikhetsurval  och  icke  sannolikhetsurval.  Sannolikhetsurval  används  vid  kvantitativa 
studier där undersökningsenheter väljs ut på basis av olika strukturerade principer där man 
sedan  kan  beräkna  felrisken  med  hjälp  av  matematiska  sannolikhetstermer.  Vid  icke-
sannolikhetsurval  görs inte  matematiska  bedömningar  av felriskerna utan riskerna görs på 
basis av intuition. Vi har valt att använda oss av icke-sannolikhetsurval vilket är passande då 
vår  studie  är  av  kvalitativ  art.  Den  typ  av  icke-sannolikhetsurval  som  använts  är 
bedömningsurval vilket enligt Lekvall, Wahlbin och Frankelius (2001) innebär ett medvetet 
selektivt urval, där vi valt att intervjua de företag som vi anser vara intressanta för vår studie. 

Vi  har  utfört  sammanlagt  nio  intervjuer.  De  intervjuade  är  en  professor  inom  området 
miljövänliga polymera material, tre förpackningsleverantörer samt fem företag. För att få en 
övergripande bild över området så valde vi att intervjua en expert inom området miljövänliga 
förpackningar. Vi ville även se vårt studieobjekt ur olika synvinklar vilket gjorde att vi vände 
oss  till  olika  delar  i  en  förpacknings  värdekedja.  De  tre  förpackningsleverantörerna  vi 
intervjuade var Tetra Pak, Stora Enso packaging och Eson Pac som valdes då de är stora inom 
området och har utarbetade miljöprofiler. Genom intervjuerna med leverantörerna fick vi reda 
på tillverkarnas perspektiv och åsikter. Vid val av företagen ville vi få olika perspektiv på 
ämnet  och  sökte  därför  kontakt  med  företag  inom  olika  branscher.  De  representerade 
företagen  är  Carlsberg  Sverige  (leverantör  inom  dryckesbranschen),  Lantmännen  och 
Procordia (leverantörer inom livsmedelsbranschen), ICA (koncern inom livsmedelsbranschen) 
samt Nilson Group (koncern inom skobranschen). Intervjuerna med de olika företagen gav 
oss möjligheten att jämföra arbetssätt och åsikter kring förpackningar över olika branscher.
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2.7 Validitet och Reliabilitet

Nationalencyklopedin definierar validitet som:
 ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta”10. 
Begreppet består i sin tur av två andra begrepp – giltighet och relevans. 
”Giltigheten säger något om den generella  överensstämmelsen mellan vårt  teoretiska och 
vårt  empiriska  begreppsplan.  Relevansen  säger  något  om  hur  relevant  det  empiriska  
begrepps- eller variabelurvalet är för vår problemställning” (Andersen, 2008, s 85). 

Vi anser att studiens validitet är relativ hög då vi bedömer både giltighet samt relevansen som 
höga. Våra teorier och vår insamlade empiri har stor överensstämmelse vilket tyder på en hög 
giltighet. Vi anser att studiens relevans är hög då den utgår ifrån företagens perspektiv vilket 
betyder  att  undersökningen  kan  vara  användbar  för  andra  företag  i  andra  sammanhang. 
Undersökningen skulle även kunna användas vid utveckling av nya teorier. I vår studie har vi 
under hela uppsatsförloppet beskrivit vårt tillvägagångssätt vilken är ett annat skäl till varför 
vi anser vår validitet som god. 

Med reliabilitet menas i den mån som studien mäter det den ska mäta.11 Om den insamlade 
empirin  har  hög reliabilitet  har  den en  hög tillförlitlighet.  När  man  tittar  på  reliabiliteten 
granskas  det  sätt  som empirin  är  insamlad  och  bearbetad  samt  vad  för  typ  av  data  som 
behandlas.  (Johannessen & Tufte,  2007) Reliabiliteten kan påverkas av det  mätinstrument 
som används, vem som utfört mätningen, omgivningen kring mätningen och det undersökta 
objektet (Körner & Wahlgren, 2002). Ser vi till reliabiliteten av vår studie är vi medvetna om 
att den kan vara begränsad. Eftersom vi inte är erfarna intervjuare kan reliabiliteten ha blivit 
sämre än om en erfaren intervjuare utfört dem. 

Brister  vid  intervjuer  kan  enligt  Körner  och  Wahlgren  (2002)  vara  om intervjuare  ställer 
ledande frågor och omedvetet styr svaren i en eller annan riktning. Vidare menar de även att 
andra begränsningar kan vara om företagen inte är villiga att dela med sig av viss information 
eller om respondenterna inte besitter tillräckligt med kunskap inom området. Vid intervjuerna 
har vi försökt att  tänka på hur vi  ställt  frågor och strävade efter  att  vara så neutrala  som 
möjligt  i  vår  frågeställning  för  att  inte  styra  respondenten  i  en  viss  riktning.  Vi  är  även 
medvetna om att de svar vi erhållit kan ha påverkats av vår egen förståelsehorisont där det 
även finns risk för att vi besuttit för lite kunskap inom området för att kunna tolka svaren på 
rätt sätt.

Reliabiliteten vid telefonintervjuerna anser vi vara något högre än vid e-postintervjuerna då vi 
vid  telefonintervjuerna  kunde minimera  riskerna för  missuppfattning  genom att  förtydliga 
frågor om så behövdes. Enligt Lekvall,  Wahlbin och Frankelius (2001) är en svaghet med 
telefonintervju att den anses vara tidspressade där en rimlig tid för en engagerande intervju 
anses ligga på 30 minuter. Till en viss mån har vi lyckats undvika ovan nämnd nackdel då vi 
innan intervjuns skede tagit kontakt med företagen och sett till att vi fått rätt kontaktperson. 

10 ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/validitet/338295 (2010-04-05)
11 ne.se (2010-04-05)
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Därefter  har vi  informerade vi respondenterna om beräknad intervjutid  samt stämt  tid  för 
genomförandet. Intervjutiden beräknades till 1 - 1,5 timma. Om man tyder Lekvall, Wahlbin 
och Frankelius (2001) är 1 - 1,5 timma en lång tid för en telefonintervju vilket gör att risken 
finns  att  respondenterna  tappar  engagemanget  och  att  reliabiliteten  på  så  vis  blir  lägre. 
Författarna menar även att en nackdel med e-postintervju är att det är relativ hög risk för stora 
bortfall och begränsning i möjligheten att vara dynamisk i utfrågningen. Vår tanke från början 
var  att  intervjua  tre  opartiska  personer  via  e-post  med  insikt  i  området  miljövänliga 
förpackningar. Som ovan beskrivits hade vi ett stort bortfall vilket resulterade i att vi endast 
fick svar av en. Avsaknaden av dynamiken genom en e-postintervju resulterade även i tunn 
information som i sin tur gav lägre reliabilitet.
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3. Teoretisk referensram

Den  teoretiska  referensramen  berör  teorier  inom  områdena  varumärke,  
marknadskommunikation, förpackningar, livscykelanalys och konsumentbeteenden. I kapitlet  
sista del redogör vi tidigare forskning kring ämnet. 

De grundläggande  karaktärerna  av  produkten  har  kommit  att  bli  allt  mer  lika.  En viktig 
framgångsfaktor är därför att tillföra extra värde såsom exempelvis service, varumärke och 
förpackning.  De  extra  värdena  måste  tillsammans  kommuniceras  till  rätt  segment  och 
framgång  på  marknaden  beror  på  rätt  positionering  och  ett  tillfört  värde  till  produkt. 
Förpackningen kan vara en stark bidragen faktor till det här.

3.1 Varumärke

Ett varumärke ska vara lätt att identifiera och framträda klart och tydligt från förpackningen. 
Varumärket kräver även en unik design så att kunden inte förväxlar företagets produkt med 
konkurrenters, då produkter skyltas sida vid sida i butik. Förpackningens design och grafiska 
utseende har en bidragande faktor då det kommer till att skapa en unik profil för varumärket. 
Kunden  ska  känna  att  genom  att  köpa  en  varumärkt  produkt  försäkrar  den  sig  om  en 
konsekvent produktkvalitet och värde för pengarna. (Olsmats, 2001) 

3.2 Varumärkesvärde

Enligt Grönroos (2000) köper konsumenter inte produkter eller service, de köper fördelarna 
som produkten och servicen tillgodoser dem med. Enligt Aaker (2008) står varumärkesvärdet 
för  de  tillgångar  som  varumärket  representerar  och  han  delar  vidare  in  begreppet  i 
varumärkeskännedom, varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet.

Varumärkeskännedom

Keller  (2003,  se  Uggla,  2003)  menar  att  ett  varumärkes  värde  är  det  som  skiljer  en 
märkesprodukt från en liknande anonym produkt. Varumärkeskännedomen kan på så vis vara 
av  avgörande karaktär  vid  köp av produkt  (Aaker,  2008).  Melin  (1999)  menar  vidare  att 
varumärkeskännedom i  sin  tur  möjliggör  till  att  kunden  skapar  märkesassociationer  med 
varumärket. Enligt honom är välkända varumärken oftast automatiskt förknippade med god 
kvalitet och bra produkter. 

Varumärkesassociationer

Varumärkesassociationer  syftar  till  de  egenskaper  som  varumärket  associeras  med.  I 
litteraturen skiljer man på de attribut som företaget önskar att varumärket ska associeras med 
och  de  associationer  som  konsumenten  kopplar  till  varumärket.  De  associationer  som 
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företaget  använder  i  sin  marknadsföring  används  i  hopp  om  att  vinna  konsumenters 
förtroende.  För  att  skapa  förtroende  krävs  det  att  företaget  använder  sig  av  hållbara 
associationer som är svåra för konkurrenter att kopiera. De marknadsförda associationerna 
ingiver i sin tur förväntningar och löften ut mot konsument vilket innebär att det är viktigt att 
företaget kan uppfylla det som lovats. (Aaker, 2008)  

Uggla (2003) delar in varumärkesassociationerna i fyra olika områden: Produkt, organisation, 
personlighet samt symbol. Produktassociationerna beskrivs som företagets sätt att på materiell 
väg  förmedla  sin  varumärkesidentitet.  Aaker  (2008)  menar  att  produktassociationer 
exempelvis  kan  gälla  företagets  produktkategorier  eller  huruvida  företaget  hänger  med  i 
rådande trender  på marknaden.  Kvalitet  anses  även vara en viktig  produktassociation  där 
Melin (1999) skriver att produktens egentliga kvalitet  samt produktens utseende ligger till 
grund  för  kundens  uppfattade  kvalitetsassociationer.  Vidare  menar  han  att 
kvalitetsassociationerna  i  huvudsak  kan  kopplas  till  förpackningen  men  även  till 
produktnamn, produktpris samt marknadsföringskampanjer.

Organisationsassociationer förmedlar företagets  värderingar (Uggla, 2003). Associationerna 
är  abstrakta  attribut  vilka  är  svåra  för  konkurrenter  att  kopiera.  En  positiv 
organisationsassociation kan vara avgörande vid köp. Ta till exempel bilföretaget Toyota som 
är känt för att värna om naturen. Jämförs en miljövänlig bil från Toyota med en miljövänlig 
bil från ett annat företag så är chansen stor att Toyotas bil skulle anses mer miljövänlig även 
om så ej är fallet. (Aaker, 2008)

Personlighetsassociationer förmedlar företagets  kärna som konsumenten kan identifiera sig 
med (Uggla, 2003). Varumärkets personlighet kan i sin tur hjälpa kunden att uttrycka sin egna 
personlighet  (Aaker,  2008).  Melin (1999)  betonar  att  det  är  viktigt  att  varumärket  har  en 
tilltalande personlighet för att kunden på så sätt ska välja varumärket framför konkurrenters.

Symbolen används i strategiska syften och har till  uppgift att fungera som ”ett ankare för  
andra  associationer”  (Uggla,  2003,  s  84).  Till  Ugglas  (2003)  fyra  associationsområden 
tillägger  Aaker  (2008)  emotionella  och  självuttryckande  associationer  vilka  framkallar 
specifika känslor. Här ska användningen av varumärkets produkter hjälpa konsumenten att 
uttrycka sin personlighet.

Varumärkeslojalitet

Aaker (2008) menar att märkeslojalitet innebär att konsumenten är lojal mot företaget av olika 
skäl.  Varumärkeslojalitet  skapas  enligt  Melin  (1999)  då  en  produkt  har  ett  särskiljande 
mervärde som i sin tur skapar positiva märkesassociationer i konsumentens medvetande. Han 
menar att då konsumenten kan identifiera sig med varumärket blir chansen till lojaliteten än 
större. Aaker (2008) menar att det är lättare att kommunicera och nå kunder som är lojala 
vilket i sin tur kan leda till lägre marknadsföringskostnader. Han anser även att då företag har 
många lojala kunder kan de skapa en positiv varumärkesimage som i sin tur kan leda till att 
det blir lättare att attrahera nya kunder till företaget. 
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3.3 Varumärkesidentitet

Varumärkesidentitet  är  enligt  Grönroos (2002) de värden företaget  vill  att  konsument  ska 
koppla till företaget. Varumärkesidentitet är med andra ord vad varumärket står för, vad som 
ger det mening och vad som gör det unikt där ambitionen är att  förmedla ett  emotionellt 
mervärde (Melin,  1999). Uppshaw (1995, se Holger & Holmberg,  2002, s  120) beskriver 
vidare varumärkesidentiteten som:
”identiteten är ett varumärkes unika fingeravtryck vilket gör det unikt”. 

3.3.1 Identitetsprisman

Uggla (2003) har använt sig av Kapferer’s (1997) modell  Identitetsprisman  för att beskriva 
varumärkesidentitetens olika delar. Identitetsprisman består av sex sidor där avsändare och 
mottagares olika synvinklar beskrivs. Avsändaren (företaget) kan endast styra över de sidor 
som går att se ur företagets vinkel -  fysik  och  personlighet.  Fysiken syftar  till  den fysiska 
produkten och personligheten till varumärkets själ. Vidare så kan företaget använda de två 
begreppen i hopp om att kunna påverka mottagarens (kundens) perspektiv –  reflektion och 
självbild.  De  två  begreppen  syftar  till  på  vilket  sätt  kund  uppfattar  varumärket  på. 
Reflektionen handlar om hur kunderna drar slutsatser om varumärket medan självbilden är 
den personlighet som kunderna relaterar till varumärket. För att marknadsföra varumärket är 
prismans del relation till en stor hjälp. Om företaget har en relation med kunden blir det på så 
sätt  lättare för företaget  att  förmedla varumärket.  Prismans sista del  kulturen  som står  för 
varumärkets värderingar, gör det istället det lättare för både företaget samt dess kunder att ta 
till sig varumärket. 

Figur 3.3.1 Identitetsprisman

Kapferer, 1997 se Uggla (2003, s 90) 
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Med  utgångspunkt  ifrån  identitetsprisman diskuterar  Kapferer  (1997,  se  Uggla,  2003) 
varumärkesidentiteten  även  utifrån  ett  tidsperspektiv  där  identiteten  å  ena  sidan  bör  vara 
oförändrad och å andra sidan föränderlig. Oförändrad i den meningen att varumärkets kärna, 
varumärkets värderingar och dess grund bör hållas. Föränderlig i den mening att företaget 
hela  tiden  bör  sträva  efter  att  förändra  och  utveckla  varumärket  efter  vad  som  råder  i 
dagsläget. Varumärkets fysik tillhör den del som bör förändras över tiden för att företaget ska 
kunna vara  konkurrenskraftigt.  Även kundernas  reflektioner kring företaget  kommer  även 
sannolikt att förändras över tiden.

3.4 Varumärkesimage

Ett företags image är det sammanlagda uppfattade värdet från företagets befintliga kunder, 
tänkbara  kunder,  förlorade  kunder  samt  andra  intressenter  (Grönroos,  2002)  och  skapas 
genom  direkt  eller  indirekt  interaktion  med  företaget  (De  Chernatony,  2006). 
Varumärkesimagen  är  av  betydande  art  eftersom  den  representerar  hur  kunderna  ser  på 
företaget  vilket  kan  skilja  sig  väsentligt  från  hur  företaget  vill uppfattas,  alltså 
varumärkesidentiteten. (Grönroos, 2002)

Imagen  står  för  kundernas  förväntningar  och  upplevelser  kring  företaget  vilka  i  sin  tur 
kontinerligt  förändras  i  takt  med  nya  upplevelser.  Om  kunden  har  en  positiv  image  av 
företaget fungerar imagen som ett skydd som lindrar kundens upplevelse vid kvalitetsproblem 
medan en negativ image istället förvärrar upplevelsen av problemet. (Grönroos, 2002)

I  samverkan  med  företagets  externa  marknadsföring  förmedlar  imagen  förväntningar  hos 
kunden. Här är det viktigt att företaget utgår ifrån hur företaget ser ut i verkligheten och inte 
försöker kommunicera något som företaget inte är. Om kundens förväntningar inte uppfylls 
finns det risk för missnöjelse och vidare en försämrad företagsimage. En positiv image gör det 
lättare för företaget att nå och kommunicera med kunderna. (Grönroos, 2002)

Imagen har även en intern effekt på företagets anställda där en positiv image kan förmedla 
tydliga  värderingar  inom företaget  vilket  i  sin  tur  kan  stärka  de  anställdas  attityder  och 
insatser. (Grönroos, 2002)

3.5 Marknadskommunikation

Enligt Dahlén och Lange (2003) är marknadskommunikation det sätt företaget kommunicera 
ut sitt varumärke mot marknad för att få en hög kännedom. Vidare menar Melin (1999) att 
den  har  till  uppgift  att  informera,  övertyga  och  påminna  kunder  om varför  de  ska  välja 
företagets  varumärke  framför  konkurrenters.  Det  är  därför  viktigt  att  utformning  av 
marknadskommunikationen både talar till och tilltalar konsumenten.

”Allting kommunicerar någonting om ett företag och dess varor och tjänster – oavsett om 
marknadsföraren accepterar det och agerar därefter eller ej” (Grönroos, 2008, s 289).
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På senare  år  har  det  blivit  allt  svårare  att  nå  fram och göra  intryck  på  konsumenten  då 
konkurrensen har ökat och informationsbruset blivit högre. En grundläggande förutsättning 
för att nå ut med budskapet är därför att vara tydlig och särskiljande i sin kommunikation där 
företag utvecklar en unik kommunikativ identitet som förmedlas på ett enhetligt sätt, oavsett 
vilken kanal som används. (Melin, 1999) Med andra ord krävs det att företagen utbildar sina 
konsumenter med hjälp av sin marknadskommunikation så att miljövänliga produktattribut 
sammankopplas med konsumentvärde (Ottman, Stafford & Hartman, 2006). 

3.5.1 Miljökommunikation

Enligt Victoria Olausson (se Berglund & Boson, 2010), miljökommunikator på Sensemakers, 
utmärker sig ledare inom grön kommunikation och gröna företagskulturer genom att ha en 
klar vision om vart företaget är på väg och hur företagets ska minska sin miljöpåverkan. De 
ska vara transparenta med vad som görs, vad man vill göra och även i de områden där man 
inte riktigt nått ända fram. Slutligen ska de skapa relationer då miljöproblem troligtvis inte 
kan lösas helt av företaget själva. Applicerandet av detta leder till att företagen kan skapa ett 
starkt grönt varumärke. 

Enligt  Victoria  Olausson  (se  Berglund  &  Boson,  2010)  prioriteras  miljöproblem  olika 
beroende på hur man ser på sitt eget ansvar och sin egen möjlighet att agera vilket innebär att 
olika grupper är olika mottagliga för miljöbudskap. Hon menar att människor generellt sätt 
agerar i gröna frågor då de förstår varför de ska göra på ett visst sätt, d.v.s. vilken skillnad de 
kan göra. Därför bör informationen göras enkel och slagkraftig och att konsumenten har ett 
intresse. Vidare är mottagligheten högre då kollektivets ramar belönar ett visst agerande och 
när de ser personliga fördelar i sitt agerande. 

Enligt  Karlström (2006) är det  viktigt  att  miljökommunikationen riktas både till  den egna 
personalen och ut mot samhället. Han menar att det är de egna arbetarna som är de faktiska 
bärarna av varje åtagande på miljöområdet vilket innebär att det är viktigt att de anammar 
synsättet som företaget har för att kunna anamma åtagande och mål på miljöområdet. 

3.5.2 Livscykelanalys

Den totala  miljöpåverkan  hos  varor  har  fått  allt  större  uppmärksamhet.  Livscykelanalyser 
(LCA) används för att kartlägga den potentiella miljöpåverkan i alla led i en produkts eller 
process liv från råvaruuttag, tillverkning och användning, till den slutliga avfallshanteringen. 
et  är  ett  samlingsbegrepp  för  olika  metoder  som  beskriver  varans  totala  potentiella 
miljöpåverkan från ”vagga till graven”. Livscykelanalysen används för att identifiera vilken 
miljöpåverkan  som kan  minskas  men  används  även  vid  utvärdering  av  framtida  möjliga 
förändringar. (Lindfors & Antonsson, 2001)

Det finns inget standardiserat sätt att utföra en LCA på utan den anpassas till det specifika 
syftet. Dock ska en målbeskrivning och omfattning, inventerings- eller materialflödesanalys 
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och  miljöpåverkan  beskrivning  finnas  med. I  målbeskrivning  och  omfattning  anges  vilka 
syften  analysen  har.  Företag  gör  oftast  avgränsningar  i  livscykel,  så  kallade 
systemavgränsningar, med vilka miljöeffekter som studeras. De resultat som erhålls är endast 
till  nytta  då olika system jämförs.  Exempelvis  kan man inte jämföra förpackningsmaterial 
med varandra, utan hela förpackningssystemet måste jämföras. Den andra fasen, inventerings- 
eller  materialflödesanalysen,  är  faktabaserad.  Alla  flöden  kvantifieras  och  innefattar  alla 
material  och  energiflöden,  utflöden  av  produkter,  emissioner  och  avfall,  produktion, 
användning  och  avfallshantering  och  alla  nödvändiga  transporter.  Den  tredje  fasen, 
miljöpåverkansbedömning,  sammanställer  informationen  från  inventeringsanalysen  samt 
beskriver  potentiell  miljöpåverkan.  Miljöpåverkansbedömningen  är  i  sin  tur  indelad  i  tre 
delar, klassificering, karakterisering och viktning.  Klassificering bidrar med information om 
utsläppsmängden av olika ämnen och de typer av effekter de bidrar till. I kategoriseringen får 
man fram en påverkansprofil, uttryckt i mått, som ger meningsfull information vid jämförelse 
av system. Den sista delen, summeringen, är en fortsatt summering av de olika bidragen till 
miljöpåverkan. (Lindfors & Antonsson, 2001)

Livscykelanalyser  används främst  i vägledande syfte.  Den ger en översiktsbild,  som alltid 
innehåller  osäkerheter.  Livscykelanalyser  är  aldrig  fullständig  och  de  miljöeffekter  som 
inkluderas är alltid ett urval. Dock har resultaten som företag erhåller från analysen kommit 
att användas mer och mer i marknadsföring. (Lindfors & Antonsson, 2001)

3.6 Förpackningar 

Förpackningar har traditionellt sett verkat som en viktig del av den fysiska produkten i form 
av att skydda, behålla och leverera produkt till  butik. Vidare har den verkat för att erhålla 
uppmärksamhet från konsument vid köptillfället,  uttrycka en stark varumärkesidentitet och 
kommunicera  varumärkets  drag,  kvalitet  och  värde.  (Underwood,  2003)  I  takt  med  att 
konsumenters  förväntningar  och  krav  förändrats  har  förpackningens  roll  blivit  allt  mer 
betydelsefull  som  ett  verktyg  vid  förmedling  av  produktens  funktioner  (Löfgren,  2004). 
Olsmats (2001) menar att då produkter blir allt mer lika läggs större vikt på utformning av 
förpackningen för att särskilja företagets produkt från konkurrenters genom att tillföra extra 
värde via en attraktiv design. Att använda förpackningen som ett kommunikationsverktyg har 
därför  blivit  allt  vanligare  och  viktigare  vid  marknadsföring,  speciellt  för  homogena 
dagligvaror. (Underwood & Klein, 2002)
Som  beskrivits  tidigare  blir  det  allt  vanligare  att  använda  förpackningen  som  ett 
kommunikationsverktyg  vid  marknadsföring.  Förpackningen  kommunicerar  varumärkets 
personlighet genom logotyp, färg, typsnitt, förpackningsmaterial, bilder, produktbeskrivning, 
form  och  andra  element.  (Underwood,  2003)  Den  ska  även  fånga  konsumentens 
uppmärksamhet,  övertyga  att  det  yttre  stämmer  överens  med  det  inre,  bygga 
varumärkespersonlighet,  instruera och informera.  Förpackningen kan ibland vara den sista 
chansen  i  kommunikationsprocessen  med  konsument  vid  försäljning.  (Smith,  1998) 
Förpackningen verkar även vid relationsbyggande. Det krävs att den sticker ut och förmedlar 
de  värden  företaget  står  för.  Om  inte  rätt  saker  förmedlas  via  förpackningen  kan  den 
igenkännedom konsumenter har gentemot förpackningen gå förlorad. Det är även viktigt att 
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budskapet  i  marknadsföringen stämmer  överens  med  vad förpackningen förmedlar  för  att 
erhålla ett så enhetligt budskap som möjligt ut mot konsument. (Underwood & Klein, 2002)

Då förpackningar ständigt  är med i miljödebatten kommer man se mindre och mindre av 
överdimensionerade förpackningar och onödiga lager. Bra förpackningar förenklar även för 
leverantören  genom att  underlätta  och  hjälpa  till  vid  distributionen,  lagerhanteringen  och 
hyllplatser för att göra det så effektivt som möjligt. Bra förpackningsdesign sparar även på 
tillverkningskostnaderna. (Smith, 1998)

3.6.1 Produktdifferentiering

Med produktdifferentiering menas att företaget skiljer sina produkter åt mot andra företags. 
Genom att särskilja sina produkter mot konkurrenters kan företaget skapa sig en stark position 
på marknaden. Ett företag kan differentiera sig via produktattribut genom produktutveckling 
och produktkvalitet samt genom produktens yttre attribut och dess förpackning. Genom att 
kontinuerligt arbeta med produktutveckling kan företaget på så sätt differentiera sig och inta 
och bibehålla en stark position på marknaden. Att differentiera sig genom produktkvalitet har 
bevisats vara en nyckel till framgång där betoning ligger på betydelsen av att ha en konstant 
kvalitet.  Företag måste  även inse att  kundernas uppfattning om produktkvaliteten och den 
faktiska kvaliteten kan skilja sig väsentligt åt. En produkt kan även differentieras genom dess 
yttre attribut och dess förpackning som särskiljer produkter från andra områden på ett mer 
visuellt plan. Differentiering via materiella attribut ses ha vissa begränsningar då de endast ses 
som kortsiktig eftersom de är lätta för andra företag att kopiera. (Melin, 1999)

3.7 Konsumentbeteenden 

Enligt  Borja  de  Mozota  (2003)  är  konsumentbeteendet  beroende  av  hur  konsumenten 
uppfattar produkten och servicen runtom den.  Här menar han att design spelar en viktig roll 
då design och form hjälper till att differentiera produkten från konkurrenters. 

Oron för miljön kan ses som ett visst konsumentbeteende där konsumenter förväntas, till viss 
del, ha en aktiv roll i förbättringen av miljöproblemen genom att exempelvis återvinna eller 
välja  miljövänligare  produkter.  Bevis  finns  dock  på  att  debatten  kring  miljöproblem inte 
behöver leda till  andra miljörelaterade beteende såsom återvinning eller energibesparingar. 
Bevisen pekar snarare mot att relationen är liten, obefintlig eller till och med kan vara negativ. 
Oklarheten  i  om  produkter  med  miljövänligare  attribut  verkligen  är  av  betydelse  för 
konsumenter leder till problem för marknadsförare och ledning där de inte riktigt vet hur de 
ska  gå till  väga  i  frågan.  Även de mest  miljömedvetna  konsumenterna  väljer  inte  enbart 
produkter  på  miljöbasis  utan  det  sker  en vägning sker  mellan  de  olika  produktattributen. 
(Rokka & Uusitalo, 2008)
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3.8 Tidigare forskning 

Förpackningar som kommunikationsmedel är ett relativt nytt fenomen och vi har haft svårt att 
hitta  vetenskapliga artiklar  och kurslitteratur  som berör området.  Vi ansåg därmed att  det 
kunde vara intressant att även ta med vetenskapliga artiklar som är lite mer aktuella inom 
ämnet med syfte att verka som underlag för vår studie.

3.8.1 Förpackningar som kommunikationsmedel

Syftet med förpackning är att dra konsumentens uppmärksamhet till sig. Beslut som görs vid 
köptillfället, speciellt för homogena dagligvaror, är förpackningen av stor betydelse jämfört 
med andra kommunikationsmedel på grund av att den är lättillgänglig. De menar även att den 
kan  användas  som ett  strategiskt  element  för  varumärkes  differentiering  och identitet.  En 
annan viktig aspekt är då konsumenten konsumerar förpackningen. Den ska vara enkel att 
använda, informationen på den måste vara relevant och den ska passa in i hyllor där de säljs. 
Undersökningar påvisar att förpackningens form, funktion och utseende kan ha en stark effekt 
på hur konsumenter reagerar på en viss produkt. (Underwood & Klein, 2002) 

En  bild  på  förpackningen  kan  öka  försäljningen,  speciellt  hos  produkter  med  ett  okänt 
varumärkesnamn.  Enligt  Underwood,  Klein  och  Burke  (2001)  kan  en  bild  även  dra 
uppmärksamhet  till  sig  och  bidra  med  experimentella  fördelar,  speciellt  för  okända 
varumärken.  Underwood  och  Klein  (2002)  beskriver  vidare  att  bilden  kan  bidra  med  en 
vackrare estetik som i sin kan leda till ett positivare helhetsperspektiv. Slutligen menar de att 
en produktbild kan ha ett informativt syfte som direkt kan påverka konsumenten. 

Enligt Walczyk (2001) kan förpackningens design kan vara av betydande karaktär vid val av 
produkt. Som vi beskrivit tidigare har utseendet stor betydelse när beslut sker vid köptillfället 
då förpackningen är lättillgänglighet. Harckham (1989, se Underwood & Klein, 2002) menar 
att  förpackningen fungerar som ett skyltfönster för produkten genom att  den konsumenten 
skapar sitt första intryck om varumärket, kvaliteten och värden som förpackningen förmedlar. 
Då en produkt som inte köps i sitt slutliga stadium, exempelvis mat, förlitar sig konsumenten 
på att förpackningen ska förmedla hur produkten kommer att se ut i slutligt tillstånd. Företag 
bör  utveckla  förpackningar  som  kommunicerar  via  estetik,  baserad  på  erfarenhet, 
funktionella, symboliska och/eller informativa fördelar till konsumenten. Genom att lägga till 
en bild kan marknadsförare på så vis förstärka konsumentens tankar kring innehållet genom 
ett attraktivt yttre. (Underwood & Klein, 2002)
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Figur 3.8.1 Conceptual Model of package picture effects 

Förpacknings-
design
- Bild

- Ingen bild

Utfall av beslut
- Attityder  gentemot 

förpackning
- Varumärkesuppfattning
- Varumärkesutvärdering

Varumärkeskännedom
- Hög kännedom (känt varumärke)

- Låg kännedom (okänt varumärke)

Underwood & Klein, 2002, s 60. Modellen är fritt översatt. 

Modellen  illustrerar  förpackningsdesignens  effekt  via  tre  variabler  som  är  beroende  av 
varandra:  attityder gentemot förpackningen,  uppfattningen om varumärkesattributen och det 
totala måttet av varumärkesutvärdering.

Förpackningsdesignen kommer i det här avseendet beröra om det finns en bild eller inte. Med 
attityd  gentemot produkt menas hur reklam uppfattas,  hur utvärdering av förpackning och 
innehåll  sker.  Varumärkesuppfattning  baseras  på  den  kunskap  konsumenten  har  om  det 
specifika varumärket och varumärkesutvärdering konsumentens attityd överlag gentemot ett 
specifikt varumärke. 

Förpackningens designeffekt

Enligt Olson och Jacoby (1972, se Underwood & Klein, 2002) är förpackningen en extrinsic  
cue,  det  vill  säga  att  den  är  produktrelaterad  men  tillhör  inte  den  fysiska  produkten 
(exempelvis pris eller varumärke). Richardson (1994, se Underwood & Klein, 2002) menar 
att  konsumenten  ofta  använder  extrinsic  cues  som  ett  hjälpredskap  vid  bestämmande  av 
produktkvalitet,  speciellt  vid  okända  varumärket  (då  osäkerheten  är  hög)  då  de  inte  har 
tillräckligt med kunskap eller möjlighet att utvärdera de inre attributen av produkten

Frågan är om man genom att lägga till en produktbild på förpackning kan använda den som en 
extrinsic  cue.  Två teoretiska perspektiv som bekräftar  att  så skulle vara fallet.  Den första 
menar att bilder är mer levande än ord, viket bör göra dem mer anmärkningsvärda och enklare 
att komma ihåg. Det gäller främst för produkter i snabbköp. Utifrån det andra perspektivet 
menar Feldman och Lynch (1988, se Underwood & Klein, 2002) att förpackningen är mer 
fysiskt  tillgänglig  än  andra  former  av  marknadskommunikation  när  det  kommer  till 
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köptillfället.  Bolen  (1984,  se  Underwood  &  Klein,  2002)  beskriver  att  bilder  (visuell 
information)  i  reklam  oftast  attraherar  mer  uppmärksamhet  än  ordagrann  information. 
Underwood  och  Klein  (2001,  se  Underwood  &  Klein,  2002)  fann  att  en  bild  ökade 
uppmärksamheten  till  produkt  hos  konsumenten  då  varumärkesnamnet  var  okänt. 
Konsumenten  ser  en  produktbild  på  förpackningen  enklare  (jämfört  med  en  ordagrann 
beskrivning) och kan via den visualisera hur produkt ser ut, smakar, känns, luktar eller låter. 
Det  skulle  kunna beskrivas som att  det  visuella  lockar  till  sig konsumenten  för att  sedan 
överlåta övertygelsen till den skrivna informationen, då speciellt dagligvaror där variation i 
pris och kvalitet mellan produkter är liten. Tidigare undersökningar visar även att människor 
lättare tar till sig och lär sig av bilder där det visuella ger mer konkret. (Underwood & Klein, 
2002)  Underwood  (2003)  förklarar  även  att  det  visuella  även  kan  bidra  till  att  öka 
medvetenheten om varumärket och verka för att differentiera varumärket vid köptillfället.

Varumärkeskännedom

Som  modellen  visar  påverkas  varumärkeskännedomen  av  förpackningsdesignen, 
konsumentens  attityd  gentemot  förpackningen,  tron  om  varumärkesattribut  och 
varumärkesutvärdering.  Precis  som  förpackningen  är  varumärket  en  extrinsic  cue  som 
konsument  kan  använda  sig  av  vid  utvärdering  av  produkt.  Enligt  Richardson  (1994,  se 
Underwood & Klein, 2002) sker utvärderingen mer vid okända varumärken än vid kända och 
Zeithaml (1988, se Underwood & Klein, 2002) föreslår att de gör sig gällande då man har 
liten eller ingen erfarenhet av produkten sen innan. 

Underwood, Klein och Burk (2001) antyder att den effekten som visuell produktinformation 
har vid val av varumärke beror på hur bekant konsumenten är med varumärket. De menar 
även att om konsumenten är obekant med varumärket förser förpackningen information om 
vad konsumenten kan basera sin utvärdering på. Utvärderingen sker på ett närmare stadium då 
det är okänt än vid ett känt.

Attityder gentemot förpackningen

Enligt den undersökning Underwood och Klein (2002) utförde där syftet var att ta reda på vad 
en bild  på förpackningen kunde tillföra  gällande  konsumentens  uppfattning  på produkten. 
Resultatet  visade  att  förpackningsdesignen  kan  förändra  konsumentens  attityd  gentemot 
produkt.  Det visade sig att  förpackningar  med bild  föredrogs framför  dem som inte  hade 
någon och de fann ingen skillnad om varumärket var känt eller inte. De menar att en bild kan 
bidra  båda  estetiskt  och  informationsmässigt  till  förpackningen.  När  det  kom  till 
varumärkeskännedom föredrog konsumenten de kända varumärkena framför de okända.

Varumärkesuppfattning

Resultat  visade även att  en bild kunde stärka uppfattningen om smaken där  konsumenten 
ansåg att produkten skulle smaka bättre då en bild fanns på förpackningen. Hur väl bekant 
konsumenten var med varumärket hade ingen betydelse gällande uppfattning av smaken, men 
de antyder att det kan vara av större betydelse då det gäller okända varumärken. Resultaten 
visar på att genom att placera en produktbild på förpackningen, då gällande matvaror, kan 
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företaget  stärka  konsumentens  tro  om  smaken.  De  kom  även  fram  till  att 
varumärkeskännedomen är av stor betydelse, där de kända varumärkena ansågs smaka bättre 
och  vara  nyttigare  jämfört  med  okända  vilket  påvisar  konsumenters  förtroende  gentemot 
kända varumärken. Dock visade studien inte på att bilden skulle ha någon positiv effekt när 
det kom till varumärkesutvärdering. (Underwood & Klein, 2002)
Syftet med studien var att mäta effektiviteten av att placera en produktbild på förpackningen. 
Resultaten  indikerar  på att  genom att  placera en bild  på förpackningen kan företaget  öka 
varumärkesuppfattningen, men det behövde inte leda till en förbättrad varumärkesutvärdering. 
Förpackningsbilden hade även en stark positiv effekt gentemot förpackningen. (Underwood & 
Klein, 2002) 

Figur 3.8.2 Conceptual Model of product package and its role in the communication process
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varumärkeskommunikationen.  Modellen beskriver förpackningens roll i  förhållande till  det 
totala produkterbjudandet, då speciellt för homogena dagligvaror. Som beskrivits tidigare är 
förpackningen  ett  produktrelaterat  attribut  som kan påverka  varumärkesidentiteten  genom 
fortlevande  upplevelser  och  förmedlade  upplevelser.  Vi  vill  genom  modellen  visa  hur 
förpackningen  kan  ge  fördelar  till  varumärket  och  slutligen  till  konsumenten  via 
designelement  som  grafik  och  struktur.  Varumärkesidentiteten  definieras  häri  som  en 
bidragande faktor till varumärkeskännedom och image. (Underwood, 2003)

Enligt Hine (1995, se Underwood, 2003) består förpackningsdesignen huvudsakligen av två 
komponenter,  grafik och  struktur.  Både grafik (färg,  typsnitt,  logotyp)  och struktur (form, 
storlek, material) kan hjälpa till  att stärka varumärket. Enligt Smith (1998, se Underwood, 
2003)  tillför  grafiken  ett  estetiskt  värde.  Han  menar  att  grafiken  kan  användas  som  ett 
försäljningsverktyg  vid  exempelvis  begränsad  upplaga.  Grafiken  kan  även  visa 
produktionsprocesser eller de värden företaget värdesätter till exempel att förpackningen är 
återvinningsbar. Även strukturen på förpackningen är av betydelse. Enligt Smith (1998, se 
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Underwood,  2003)  påverkar  materialvalet  konsumentens  uppfattning  av produktkvaliteten. 
Han menar även att allt högre krav ställs på tillverkare och återförsäljare att använda sig av 
mer miljövänliga alternativ. 

I motsats till reklam är förpackningen ett påtagligt redskap vid marknadskommunikationen 
där  produktens  egenskaper,  nytta  och  funktionalitet  förmedlas.  Fördelarna  (upplevda, 
funktionella och/eller symboliska) som förpackningen förmedlar kan bidra till utveckling eller 
förstärkning av relationen mellan konsumenten och varumärket. Den symboliska meningen 
tillför oftast ett extra värde genom att differentiera oftast homogena produkter från varandra. 
Det tillförda värdet kan ha en central roll vid skapandet eller förstärkning av relationen mellan 
konsument och varumärke. (Underwood, 2003)
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4. Empiri

Vi börjar med att presentera våra respondenter och företag där vi har valt att dela upp dem i  
kategorierna expert,  leverantörer och företag.  Under varje respondent och företag har vi  
därefter redogjort våra intervjuresultat.

4.1 Expert inom förpackningsområdet 

Biträdande  professor  i  miljöanpassade  polymera  material  vid  ett  svenskt  universitet,  en 
position  som han har  haft  i  11 år.  Han är  utbildad  civilingenjör,  tekn  lic  och teknologie 
doktor. Tidigare har han 13 år av arbetslivserfarenhet ifrån näringslivet.

4.1.1 Resultat av intervju

Professorn tror att företag använder sig av miljövänliga förpackningar i marknadsföringssyfte 
och  för  att  profilera  sitt  varumärke.  Han tror  att  företagen  tidigare  använde  miljövänliga 
förpackningar  främst  för att  skapa en stark miljöprofil  men att  det  numer  handlar  om att 
företagen vill visa att de hänger med då allt fler företag använder sig av mer miljövänliga 
förpackningar.  Han  tror  även  att  konsumenten  i  större  utsträckning  förutsätter  att 
förpackningar är miljövänliga och att efterfrågan på dem ökat markant. Vidare anser han att 
miljöanpassning av produkter idag kan anses som nödvändigt då så gott som alla nya lyckade 
produkter har en stark miljöprofil.

4.2 Tetra Pak

”Tetra  Pak  utvecklar,  tillverkar  och  marknadsför  system  för  förädling,  förpackning  och  
distribution av flytande livsmedel”12. 
Företaget grundlades 1951 och finns i över 150 länder. Huvudkontoret är benäget i Schweiz 
och företaget har idag över 20 000 anställda. År 2008 omsatte Tetra Pak 16,7 miljarder kronor 
i Sverige. År 1961 introducerade Tetra Pak världens första kartong som gjorde det möjligt att 
lagra flytande och ömtåliga livsmedel  utan kylning och konserveringsmedel  i  upp till  sex 
månader. Deras vision är att göra mat säker och tillgänglig överallt. För att uppnå visionen har 
Tetra Pak utarbetat en så kallad mission vilket reflekterar företagets tillvägagångssätt.13

Vår intervjuade respondent är Tetra Paks miljöinformatör, vilket hon har arbetat som i nio år. 
På företaget  arbetar  hon med företagets  miljöfrågor  både internt  och externt  samt  skriver 
företagets  miljöredovisning.  Hon  är  utbildad  journalist  och  har  även  erfarenheter  inom 
kommunikationsområdet. Tidigare har hon arbetat på bland annat på dagis och kontor. 

12 www.tetrapak.com/se/about_tetra_pak/the_company/organisation/pages/default.aspx (2010-05-11)
13 www.tetrapak.com (2010-05-11)
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4.2.1 Resultat av intervju

Respondenten på Tetra Pak berättar att Tetra Paks förpackningar består av 75 procent kartong 
vilket är ett material som härstammar från skogen och är en förnyelsebar råvara. Tetra Paks 
mål är att göra förpackningar som är så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Förutom kartong 
förekommer  plast  och  för  aseptiska  förpackningar  även  aluminium  i  Tetra  Paks 
förpackningar.  Respondenten  förklarar  att  det  är  nödvändigt  att  använda  plast  och  för 
aseptiska produkter såsom juice och vin även aluminium för att produkten i förpackningen 
ska hålla och inte bli förstörd.

Tetra Pak förespråkar återvinning och vill därför att deras förpackningar återvinns så att de 
kan bli  till  nya  förpackningar  för torra  livsmedel.  Alla  företag som producerar  och fyller 
förpackningar  betalar  en  avgift  till  REPA  för  att  det  ska  finnas  system  och 
återvinningsstationer  för  olika typer  av förpackningsmaterial.  Företagen får  inte  betalt  för 
materialet utan det är det bruk som återvinner som får betalt relaterat till mängden kartong 
som de får in och kan sälja vidare för att bli nya kartonger.

Tetra  Pak  arbetar  kontinuerligt  med  att  effektivisera,  förbättra  och  vara  i  framkant  på 
miljöområdet. De har en strategi som innebär att arbeta med förnyelsebara material – det vill 
säga kartong, återvinning samt reducering av allt från materialet i förpackningen så att de inte 
använder onödigt mycket material, till att reducera energianvändningen och klimatpåverkan i 
verksamheten.  De  arbetar  även  frekvent  med  att  hitta  mer  miljöanpassade  material  och 
försöker  se  hur  transporter  kan effektiviseras.  Miljöfrågan är  något  som genomsyrar  hela 
företaget  där  ett  kontinuerligt  arbete  gällande  effektivisering  sker  både  i  fabrik  och  på 
företaget i stort. 

Det  är  kunden som äger  utsidan på Tetra  Paks  förpackningar.  Tetra  Pak samarbetar  med 
kunden om hur dekoren ska se ut samt val av förpackningstyp beroende på vad det är för 
produkt som ska förpackas. Tetra Pak använder mest vattenbaserade färger men även av en 
del lösningsbaserade. Här försöker Tetra Pak påverka färgindustrin att hitta bättre och mer 
miljöanpassade färger.

Respondenten  berättar  att  kunderna  börjar  ställa  mer  och  mer  krav  på  Tetra  Pak  och 
miljöarbetet men att det självklart sker ett samarbete mellan dem. Tetra Pak ställer också krav, 
på sina leverantörer och på så sätt bildas en kedja där alla ställer krav på varandra vilket 
möjliggör för förbättringar på miljöområdet. 

Tetra Pak använder sig inte av uttrycket miljövänlig utan istället  uttrycket  miljöanpassade 
förpackningar då de menar att allt som tillverkas har påverkan på miljön. Istället menar de på 
att en förpackning skall spara mer än den kostar, förpackningar som producerar nytta och som 
har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Syftet med förpackningar är att packa och 
bevara livsmedel.

Respondenten berättar att det finns specifika instruktioner som exempelvis EU-direktiv för 
vad som menas med en förpackning och hur den ska produceras, förpackningsförordningen. 
Man ska inte  slösa med resurserna i  den meningen att  man inte  ska använda för mycket 
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material eller onödigt stora förpackningar eller paketera i onödigt små volymer. Hon menar 
även  på  att  det  finns  regler  kring  hur  tillverkaren  ska  ta  hand  om  förpackningen  efter 
användningen genom exempelvis återvinning eller förbränning, producentansvaret.

Respondenten berättar att det inte finns några specifika regler för hur mycket energi som får 
användas för att producera en vara. Däremot finns det många regler för hur en verksamhet 
eller  produktion får  ske,  exempelvis  hur stora utsläpp till  luft  eller  vatten får  vara.  Varje 
företag skriver en miljörapport varje år som man lämnar in till miljömyndigheten där de bland 
annat redovisar hur mycket som man har släppt ut under året och hur många förpackningar 
som producerats och hur mycket energi man har använt. 

Respondenten på Tetra Pak anser att det idag inte finns några riktigt bra miljömärkningar till 
förpackningar. Hon berättar att många länder och organisationer märker på olika sätt samt att 
det lätt uppstår en allmän förvirring kring huruvida det är produkten eller förpackningen som 
märkningen gäller  för. Hon nämner  även att  det  pågår en hel del  debatter  inom industrin 
angående hur en förpackning på bästa  sätt  bör märkas.  För övrigt  arbetar  Tetra  Pak med 
organisationer, SIS med flera för att kunna komma fram till en standard som kanske kan gälla 
för hela Europa eller hela världen.  Hon nämner dock några märkningar som idag finns på 
förpackningar  såsom  ekologiskt,  kravmärkt,  rättvisemärkt,  FSC  (Forest  Stewardship 
Council). 

Tetra  Pak  själva  använder  sig  av  FSC-märkningen  på  en  del  av  sina  förpackningar. 
Märkningen  innebär  att  materialen  i  förpackningen  kommer  ifrån  skogar  som är  hållbart 
brukade. Anledningen till att märkningen inte finns på alla Tetra Paks förpackningar förklarar 
de med att det fortfarande inte finns tillräckligt  mycket kartongmaterial  som kommer från 
FSC-certifierade skogar eller så mycket areal som är FSC-märkt. De menar även att det är 
mycket regler som ska följas för att ett företag ska få använda sig av märkningen. Tetra Paks 
mål är dock att öka mängden FSC-märkt material för att i slutändan ha märkningen på alla 
sina förpackningar. De ser en ökning av intresset för FSC-märkningar från sina kunder vilket 
de tror beror på att deras kunder börjar bli mer medvetna om hur de kan, med hjälp av sin 
förpackning, profilera sig på ett bättre sätt på miljöområdet. 

4.3 Stora Enso

Stora Enso verkar inom pappers-, förpacknings- och träproduktsindustrin där de bland annat 
tillverkar industri- och konsumentförpackningar. Företaget finns i 35 länder runt om i världen 
och har 27 000 anställda. År 2009 omsatte Stora Enso 8,9 miljarder euro. Företagets mission 
är: 14

”att använda och utveckla sin kompetens i förnybara material för att tillgodose kundernas  
behov och för att möta många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror” 15. 

Vår respondent på Stora Enso arbetar som marknadschef på Stora Enso packaging där han är 
ansvarig för marknadskommunikationen vilket innebär att han ansvarar för allt vad företaget 
14 www.storaenso.com (2010-05-15)
15 www.storaenso.com/about-us/stora-enso-in-brief/Pages/Stora-Enso-i-sammandrag.aspx (2010-05-15)
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gör, hur företaget ser ut och förpackningsdesignen på företaget. Tjänsten som marknadschef 
har  han  haft  i  två  och  ett  halvt  år.  Tidigare  arbetslivserfarenheter  är  tio  år  från  en 
pappersgrossist där han arbetat som försäljningschef och kom till Stora Enso på grund av att 
huvudkontoret  låg  i  Jönköping.  Han  är  utbildad  inom  teknik,  marknadsekonomi  och 
management.

4.3.1 Resultat av intervju

Stora Enso packaging tillverkar förpackningar i well vilket de anser är miljövänligt då det 
baseras på fiberråvara. Stora Enso arbetar just nu med ett stort projekt som heter DeLight där 
syftet  är  att  byta  ut  plast  mot  mer  miljövänliga  material  som  exempelvis  formgjutna 
förpackningar gjorda på trämassa.

Stora Enso packaging får oftast en produkt från sina kunder som de vill ha en förpackning till. 
Därefter är det upp till Stora Enso att utveckla en förpackning som är optimal för produkten. 
Företaget har även en säljkår vars uppgift är att hitta kunder och försäljning via grossister. 

Företaget  använder  sig  av  retursymbolen  på  sina  förpackningar  och  skriver  även  hur 
förpackningen ska återvinnas.  Han berättar  även att  alla wellproducenterna i  Sverige äger 
återvinningsföretag  där  förpackningarna  återvinns  och  där  fibern  i  förpackningarna  kan 
återvinnas upp till sju gånger.

Respondenten på Stora Enso packaging anser att hörnstenarna för en miljövänlig förpackning 
är en förpackning som är återanvändningsbar och som inte är gjord på ändliga resurser som 
exempelvis oljebaserade produkter. Han anser även att det krävs en helhetsbedömning där 
både  förpackningens  råvaror  och  tillverkning  tas  i  beaktning.  Miljövänligt 
förpackningsmaterial  förknippar han med material  gjorda på träfiber där han, bland annat, 
menar att koldioxidutsläppet är neutralt. Vidare anser han att vattenbaserade färger som inte 
innehåller olja och alkohol är det bästa färgalternativet till förpackningar ur miljösynpunkt. 
Den bransch han anser ha kommit  längst i  utvecklingen av miljövänliga förpackningar  är 
matindustrin. 

Intervjupersonen menar  att  miljöfrågan om förpackningar är problematiskt och tar  upp ett 
beskrivande exempel om nyfibrer eller  returfibrer som används. Nyfiber innebär att fibern 
används  för  första  gången  och  en  returfiber  är  en  fiber  som  tidigare  har  används  i  en 
förpackning som sedan malts  ner  till  lösliggande fibrer.  En förpackning som är  gjord på 
nyfiber  innebär  en  dyrare  process,  då  virket  ska  processeras  och  så  vidare.  Dock  blir 
returfibern  svagare  ju  fler  gånger  den  används  och  den  kräver  på  så  vis  mer  gram per 
kvadratmeter för att få samma styrka i förpackningen som med en nyfiber.

Stora  Enso  packaging  tror  att  miljövänliga  förpackningar  kommer  att  bli  allt  vanligare  i 
framtiden. Han syftar till att de stora varumärkena i England och i USA börjat arbeta stort 
med miljöförpackningen som en del i deras strategi. Han ser miljövänliga förpackningar som 
en marknadsfördel om företaget tillhandahåller miljövänliga produkter. Vidare beskriver han 
att deras kunder har ett stort intresse kring hur företaget sköter sin miljöbit. Han tror även att 
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konsumenter  allt  mer  börjar  reagera  mot  överförpackat,  där  förpackningar  ligger  i 
förpackningar.  

4.4 Eson Pac

Eson  Pac  verkar  inom  förpackningsbranschen  där  de  tillhandahåller  både  produkter  och 
tjänster inom området förpackningslösningar. Företagets affärsidé lyder16:
”Eson Pac skall utveckla, tillhandahålla och marknadsföra kompletta förpackningslösningar  
till kunder som sätter förpackningen i centrum samt värdesätter ett djupare samarbete”. 
Det är ett familjeföretag som grundades 1967 och huvudkontoret är benäget i Veddige som 
ligger  i  utkanten  av  Varberg.  Företaget  har  idag  ungefär  250  heltidsanställda  och 
omsättningen per år  ligger  runt 300 miljoner  kronor.  Eson Pacs huvudsakliga marknad är 
Skandinavien  men  en  del  export  sker  till  länder  såsom  Tyskland,  Frankrike,  Polen  och 
England.  Företaget  vänder  sig  till  största  del  mot  läkemedelsföretag,  hälsa,  hygien  och 
kosmetik, livsmedelsförpackningar samt andra konsumentförpackningar.17

Vår respondent på Eson Pac har vart 14 år på företaget och arbetar idag som divisionschef där 
han ansvarar för inköp, kvalitet, miljö, logistik, IT och data samt fastigheter och investeringar. 
Han utbildad ingenjör och civilekonom och har tidigare arbetat som konstruktör, arbetat med 
försäljning, inköp och som logistikchef. Tidigare erfarenheter är inom förpackningsindustrin 
där han jobbat med läkemedelsförpackningar.

4.4.1 Resultat av intervju

Intervjupersonen  tror  att  företag  använder  sig  av  miljövänliga  förpackningar  i 
marknadsföringssyfte och tror även att det finns en större miljömedvetenhet i företagen idag 
än tidigare. Han tror inte att konsumenter är så insatta i ämnet utan anser att de flesta går på 
pris och märke vid köp. Dock menar han att det finns specifika kundgrupper som värdesätter 
en miljövänlig förpackning och han tror att det finns en möjlighet att de skulle avstå från köp 
om inte förpackningen skulle vara miljövänlig. 

Eson Pacs förpackningar görs på papper och kartong. Respondenten säger att förpackningarna 
har en hållbarhet på ungefär två år då förpackningarna till slut gulnar. Företaget använder sig 
av vegetabiliska tryckfärger. Eson Pac verkar till största del i Skandinavien och fraktar därför 
huvudsakligen outputen från fabrikerna med lastbil. Inleverans av råvara till fabrik sker oftast 
i kombination med antingen båt och lastbil eller båt, tåg och lastbil. Företaget försöker att 
minimera miljöpåverkan relaterad till förpackningar genom att fylla upp sina transportbilar så 
att de inte kör halvfulla. Som leverantör anser han att det är lättare för företaget att påverka att 
leverans av råvarorna till produktion blir miljövänligt än outputen eftersom det är företagets 
kunder som bestämmer hur mycket de vill köpa och frakta åt gången. Allt som de producerar 
och allt avfall från produktion går till återanvändning.

16 www.esonpac.se/svenska/eson-pac-ab/affarside/ (2010-05-12)
17 www.esonpac.se (2010-05-12)
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Företagets kunder är de som sätter dit eventuella miljömärkningar på förpackningarna. Eson 
Pac skriver på följesedlarna vad för material och så vidare som förpackningarna är gjorda på. 
De är även med i REPA som tar hand om allt förpackningsmaterial och kostnaden att vara 
med anser respondenten vara låg.

Eson Pac har utfört egna undersökningar med sina kunder pm sin miljöprofil där resultatet 
påvisar att kunder uppfattar företagets förpackningar som relativt miljövänliga. De har även 
börjat informera sina kunder om vad företaget gör för miljön, hur mycket utsläpp de haft och 
så vidare och tror att genom att informera sina kunder att de i sin tur för informationen vidare 
till sina kunder.

Respondenten på Eson Pac anser att det största kriteriet för att förpackningen ska anses som 
miljövänlig är att den är gjord på förnyelsebara produkter där han ser papper och kartong som 
det  främsta  valet.  Han menar  även att  det  finns  andra aspekter  som spelar  in  där  val  av 
transport är en bidragande del. Han tror att kartongindustrin är den bransch som har kommit 
längst  i  utvecklingen  av  miljövänliga  förpackningar  då  han  anser  att  de  har  uppnått  ett 
miljövänligt mål. I framtiden så tror han att utvecklingen av organiska plaster kommer att bli 
vanligare vilket han tror kommer att ersätta den traditionella plasten.

4.5 Carlsberg Sverige

Carlsberg Sverige är ett bryggeri som är koncentrerad på diverse olika drycker där de själva 
utvecklar, tillverkar och säljer dryckerna. Företagets mission lyder:
”Carlsberg Sveriges mission är att skapa njutning i vardagen genom att göra drycken till en  
upplevelse för alla människor. Vi ska leda vår verksamhet till lönsamhet och tillväxt, via en  
kultur som präglas av kvalitet, innovation och pågående förbättringar 18. ”
Verksamheten är en del av den internationella koncernen Carlsberg Group och tillhandahåller 
varumärken såsom Carlsberg,  Pripps,  Falcon och Ramlösa.  Carlsberg Sverige skapades år 
2001 genom hopslagning med Pripps och Falcon och genom dessa företag  når  företagets 
historia ända bort till 1670-talet. År 2007 hade företaget 1 200 anställda och en omsättning på 
3,1 miljarder kronor.19

Personen  vi  intervjuade  är  projektledare  för  förpackningar  på  Carlsberg  Sveriges 
innovationsavdelning där hon har jobbat i två och ett halvt år. Hon är utbildad civilingenjör 
med inriktning på ergonomisk design och produktion. Tidigare har hon jobbat olika typer av 
produktutveckling  bland  annat  medicin  teknisk  utveckling  av  hjälpmedel  och  även  att 
förbättra effektiviteten i produktion och arbetsmiljö på ett läkemedelsföretag.

4.5.1 Resultat av intervju

18 www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Omoss/Sidor/Omoss.aspx (2010-05-12)
19 www.carlsbergsverige.se (2010-05-12)

29



Projektledaren  på Carlsberg Sverige ser  på förpackningar  som ett  sätt  för  varumärken att 
kommunicera  budskap – vilka de är  som företag  och vad företaget  står  för.  Hon nämner 
exempelvis att varumärkets identitet går att förmedlas via förpackningens grafiska design och 
förpackningens utformning såsom storlek. Vidare menar hon att förpackningen i allmänhet är 
en viktig del i varumärkesarbete för att differentiera sina produkter och positionera sig på 
marknaden. För att konsumenten ska välja företagets produkt och sticka ut i mängden så anser 
hon att det är vitalt att förpackningen är unik. 

Respondenten anser att minimalt med material bör användas till förpackningen dels för miljön 
och dels för hanteringen i butik. Innehållet i förpackningen bör stå tydlig på förpackningen 
och,  om det  inte  är  allmänt  vedertaget,  att  det  även  står  förklarat  hur  förpackningen ska 
användas. Respondenten anser att det finns en rådande trend där konsumenter alltmer önskar 
information gällande produktens ursprung, vad förpackningen innehåller, antal kalorier och så 
vidare. Hon ser även en önskan från konsument kring så kallade storytelling, en berättelse 
kring varumärket eller produkten. Gällande funktioner anser respondenten att det viktigaste är 
att förpackningen är effektiv i den meningen att den ska underlätta för konsumenten. Hon 
anser  även  att  det  är  viktigt  att  tänka  på  att  förpackningen  ska  vara  ergonomisk  för 
användarna.

Eftersom Carlsberg Sverige  arbetar  med drycker  så  begränsas  på så sätt  valmöjligheterna 
kring material att använda sig av för att drycken ska hålla rätt kvalitet. Företaget använder sig 
idag av engångsglas, returglas, aluminiumburkar och PET-plast till sina förpackningar. Till 
aluminiumburkarna  används  även  papp  för  att  hålla  samman  burkarna  i  butik.  Till 
restauranger  har  de även fatöl  och  till  hemmabruk  har  de  en  så  kallad  draft  master  som 
kopplas till en maskin som serverar fatöl. Val av förpackning beror på vad det är för dryck 
och vid vilket dryckestillfälle drycken ska förtäras. Aluminiumburken är den som används 
flitigast i företaget. Respondenten berättar att det även finns en branschöverenskommelse som 
styr  valet  av  förpackningsmaterial  som  exempelvis  returglasen  som  köps  i  rödbackar  i 
snabbköpen som är standardiserade oberoende av varumärke. 

Företaget  arbetar  proaktivt  med  att  utveckla  miljövänligare  förpackningar  där  Carlsberg 
nyligen lanserat en PET-flaska som de har till en av deras ölsorter som de ser som ett stort 
steg  i  utvecklingen  då öl  är  en  komplex  produkt  att  förpacka.  Företaget  använder  sig  av 
PANT-symbolen, vilket idag anses som en miljömärkning, på de flesta av sina förpackningar. 
PET-flaskor finns till väldigt många andra drycker men just till öl är det ett nytt fenomen och 
ett bättre miljöval än engångsglas. På senare tid har företaget bytt ut en öl i glasflaska mot 
PET-plast för att den är bättre ur miljösynpunkt från råvara till tillverkningen. 

Respondenten  på  Carlsberg  Sverige  berättar  om förändringar  kring  förpackningsalternativ 
som det gjort på företaget under senare år där hon berättar om de gamla PET-flaskorna som 
de  tidigare  använde  sig  av.  PET-flaskorna  återanvändes  hela  och  transporterades  till 
produktionen för att åter bli fyllda. Nuförtiden återvinns först PET-flaskorna och levereras 
därefter till Carlsberg Sverige i form av små rör som sedan företaget själva blåser upp till nya 
flaskor på plats. Det här sättet sparar både mycket energi och frakt. 
Carlsberg Sverige arbetar mycket med att hitta olika lösningar och bygga in funktioner för att 
underlätta för kund och konsument. Exempelvis så har de kapsyler som kan skruvas på vilket 
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gör att traditionella kapsylöppnare inte behövs. De jobbar även på att flaskorna ska vara lätta 
och sköna att hålla i och de ska vara lätta för kunden att öppna. Företaget arbetar även med att 
försöka reducera  materialåtgången i  förpackningarna  samtidigt  som kvaliteten  på drycken 
bibehålls. 

Respondenten på Carlsberg Sverige upplever att deras kunder tycker det är väldigt viktigt 
med företagets val av förpackningar och att förpackningen tillför dem ett mervärde eftersom 
konsumenten köper Carlsberg Sverige produkter från dem. Hon menar att det finns de kunder 
som förutsätter att förpackningarna är miljövänliga. För Carlsberg är det viktigt att de förstår 
sina kunders (företagens) profil och även tillgodoser dem med ett sortiment som passar i deras 
butik.  När  det  kommer  till  konsumenter  tror  respondenten  inte  att  val  av 
dryckesförpackningar  är  ett  aktivt  miljöval.  I  och  med  dagens  miljödebatter  och 
naturkatastrofer tror respondenten att efterfrågan på miljövänliga förpackningar kommer att 
förändras  i  framtiden  där  de  kommer  att  bli  mycket  hårdare  och  förvänta  sig  mer  av 
leverantörerna. 

Vidare  berättar  hon  att  hela  förpackningens  livscykel,  från  råvara  till  återvinning  och 
liknande,  påverkar  huruvida  en förpackning är  miljövänlig  eller  ej.  Hon menar  att  det  är 
mycket  som  spelar  in,  exempelvis  en  råvara  som  kommer  från  naturen  och  som 
materialmässigt anses vara mer miljövänlig än ett annat material kanske är väldigt mycket 
mer energikrävande vid produktion. Material som hon förknippar med miljövänligt är papp 
och kartong om det  används i  bra mängder.  Vidare anser hon att  förpackning bör kunna 
återvinnas, vara förnyelsebar eller kunna brytas ner för att kunna betecknas som miljövänlig. 
Gällande  miljövänliga  förpackningars  utveckling  ser  hon  att  det  blir  allt  vanligare  med 
nedbrytningsbar  plast,  vilket  hon  anser  kan  vara  en  risk  då  ordet  nedbrytningsbar  kan 
misstolkas så att förpackningen bara slängs i naturen. 

Gällande  miljömärkningar  på  förpackningar  så  nämner  hon,  förutom retursymbolen  även 
Carbon  footprint som  indikerar  hur  mycket  koldioxid  tillverkningen  av  förpackningen 
motsvarar av en persons dagliga koldioxidutsläpp.

4.6 Lantmännen 

Lantmännen är en internationell koncern med sitt säte i Sverige och verkar inom områdena 
livsmedel, energi och lantbruk. Affärsidén är följande:
”Lantmännen  är  ett  kundnära  företag  med  kompetens,  kontroll  och  närvaro  inom  hela  
värdekedjan – från jord till bord. Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens  
resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör 
basen för våra verksamheter”20.
Koncernen har bland annat varumärkena Axa, Kronfågeln, Kungsörnen och Gogreen.21

Respondent på Lantmännen jobbar på företagets utvecklings- och supportavdelning och har 
varit projektledare där i fem år. Hon arbetar i huvudsak med lagstiftningsområdet och med att 
20 lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Om-koncernen/Vilka-ar-vi/Mission-vision-och-affarside/ (2010-05-15)
21 lantmannen.se (2010-05-15)
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kartlägga de krav som företaget måste ställa på sina förpackningsleverantörer för att uppfylla 
EU  och  nationella  lagar.  Hon  är  utbildad  civilingenjör  i  kemiteknik  med  inriktning  mot 
livsmedel. 

4.6.1 Resultat av intervju

Förpackningen har en stor betydelse för Lantmännen, dels ur kommunikationssynpunkt där 
förpackningen förmedlar företagets ståndpunkter och dels ur ett produktsäkerhetsperspektiv 
där förpackningens syfte är att skydda och ge en säker produkt. Hon menar exempelvis att om 
ett  företag  ämnar  förmedla säkra  produkter  och  hög  kvalitet  ska  även  det  speglas  av 
förpackningen. Då de flesta konsumenter fattar sina beslut i butik där det finns ett enormt 
urval  att välja mellan menar respondenten att förpackningen behöver sticka ut och fånga ett 
intresse hos konsumenten. Förpackningen måste även ge rätt intryck av innehållande produkt 
så att konsument inte blir besviken. Hon tror även att Lantmännen och andra företag kan bli 
mycket bättre på att utnyttja förpackningar som en kommunikationskanal. 

Hon berättar vidare att förpackning exempelvis bör vara bekväm, lätt att använda, öppna och 
förvara  hemma  och  inte  läcka  när  man  öppnar  den.  Enligt  Lantmännen  har  kunder  och 
konsumenter  olika  förväntningar  och  krav  på  förpackningar.  En  person  som  är  väldigt 
bekväm av sig kanske väljer lite mindre förpackningar som är lätta att återförsluta medan en 
annan kanske tycker att det är viktigt att förpackningen är miljövänlig. 

Lantmännen  köper  in  sina  förpackningar  från  olika  leverantörer  som de  sedan fyller  och 
försluter själva. De arbetar med olika sorters förpackningar men i huvudsak är det kartonger. 
Exempel på pappersförpackningarna som de använder sig av är exempelvis Tetra Paks recart-
förpackning som är både återvinningsbara och har en minimal miljöpåverkan. De använder 
sig  inte  av  någon  symbol  eller  liknande  på  förpackningen  för  att  visa  att  materialet  är 
miljövänligt. I de fall Lantmännen använder sig av material som är mindre miljövänliga tror 
respondenten att det kan bero på att det är en stor process att byta vilket inte kan ske över en 
natt. 

Företaget har krav på att materialen ska uppfylla de lagkrav som finns och färgerna som de 
använder på sina förpackningar måste vara godkända och säkra för konsumenten.

Lantmännen arbetar för att ständigt bli bättre och göra bättre val. De följer utvecklingen av 
förpackningsmaterial nära och deltar i projekt kring området exempelvis externa projekt som 
bedrivs av högskolor eller universitet. Företaget undersöker löpande hur förpackningar kan 
transporteras på ett mer effektivt sätt. De använder exempelvis Tetra Paks pappförpackningar 
till bönor i sortimentet Gogreen vilket är ett mer miljövänligt alternativ till konservburken. 
Papp är dessutom lättare att transportera och packa och även lättare att stapla än en burk.

Lantmännen har länge använt sig av livscykelanalyser på sina produkter och efter ett ökat 
intresse  från  marknadsavdelningarna  så  har  de  även  börjat  utföra  analyserna  på  sina 
förpackningar. Respondenten anser att analyserna är vitala då företaget vill uppfattas som ett 
företag som tar ansvar från jord till jord.
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Vidare anser hon att deras kunder ställer krav på Lantmännen som de måste leva upp till för 
att kunden ska ta in produkten. Hon tror även på att konsumenten vill att förpackningen ska 
vara bra. Lantmännen försöker hela tiden fånga upp signaler från omvärlden gällande krav på 
förpackningar och försöker att handla därefter.

Lantmännen  har  ingen  uttalad  definition  inom  företaget  om  vad  som  anses  vara  en 
miljövänlig förpackning. Företaget hoppas dock kunna hitta ett gemensamt sätt att tänka när 
det  gäller  förpackningar  och  ser  en  möjlighet  till  en  uttalad  definition  i  framtiden. 
Plastindustrin  anser  hon  är  den  bransch  som möjligtvis  kommit  längst  i  utvecklingen  av 
miljövänliga  förpackningar  eftersom  de  där  använder  så  pass  mycket  råolja  till  den 
traditionella  plasten vilket  betytt  att  de blivit  tvungna att  jobba mer  med utvecklingen av 
miljövänliga material. 

Respondenten på Lantmännen anser att det är mycket som spelar in huruvida en förpackning 
är miljövänlig och hon menar att valet bör bedömas från fall till fall genom livscykelanalyser 
där produktens tillverkning, material och transport tas i beaktning. Hon anser exempelvis att 
en förpackning som ökar hållbarheten på produkten kan ses som miljövänlig då svinnet på 
produkt kan minskas. Hon ser även biobaserade återvinningsbara plastmaterial som PLA-plast 
av majsstärkelser som ett bra alternativ, vilket hon ser blir allt vanligare. Även biprodukter 
och spannmålskärnor, som inte används till livsmedel eller foder, ser hon som en utveckling 
inom området miljövänliga förpackningsmaterial.

Respondenten tror att förpackningens betydelse kommer att öka i framtiden och att dagens 
naturkatastrofer  ökar  medvetenheten  hos  människan.  Det  anser  hon  i  sin  tur  kommer  att 
påverka den individuella  människan till  att  försöka göra bättre  val.  Hon tror även att  det 
framöver  kommer  att  bli  en avgörande faktor för företag att  använda sig av miljövänliga 
förpackningar. Hon ser dock en risk med miljövänliga förpackningar där produktsäkerheten 
och funktionaliteten i vissa fall kan försämras vilket inte är acceptabelt för Lantmännen då 
produktsäkerheten alltid måste komma först.

När det kommer till miljömärkningar på förpackningar som hon känner till nämner hon FSC 
(Forest Stewardship Council) som en miljömärkning på förpackningar och även Svanen, men 
är lite osäker på om certifieringen bara används till produkten eller om det går att certifiera 
även förpackningen. Hon nämner även retursymbolen men menar samtidigt att den egentligen 
inte är en certifiering utan har istället med hanteringen av förpackningen att göra. 

4.7 Procordia

Procordias utarbetade affärsidé lyder:
”Procordia är ett svenskt företag som tillagar, marknadsför och säljer mat och dryck under  
starka, välkända varumärken”22.
Företaget har bland annat varumärkena Önos, Felix, Ekströms och Den Gamle Fabrik. 23

22 procordia.se/eway/default.aspx?pid=4&trg=Main_172&Main_172=213:0:2,104:1:0:0:::0:0 (2010-05-15)
23 procordia.se (2010-05-15)

33



Vår respondent på Procordia arbetar inom området innovation och emballage. Han ansvarar 
över emballage på en av företagets fabriker och har arbetat med emballage i hela sitt liv.

4.7.1 Resultat av intervju

För  Procordia  är  förpackningen  företagets  ansikte  utåt  och  ska  kommunicera  företagets 
värderingar.  Vidare  menar  han  att  förpackningen  har  till  uppgift  att  bevara,  skydda  och 
informera. Han anser även att en information på förpackningen bör vara lättläst, lättförståelig, 
enkel, tydlig och ha rätt fakta.

Procordia använder sig av lite olika material till sina förpackningar, vanligast är dock glas, 
kartong och plast. Vilka material som används till förpackningarna beror på vad för produkt 
som ska förpackas. Oftast bestämmer Procordia förpackningsalternativ på basis av produktens 
hållbarhet men ibland så förpackas produkterna utefter tradition såsom exempelvis gurka i 
glasburkar. Förpackningarna köps in från externa tillverkare som väljs ut på basis av pris, 
kvalitet, leveranssäkerhet, kunskap och utvecklingsmöjligheter.

Företaget arbetar med att minimera sina vikter på sina glasförpackningar för att ligga mer rätt 
i tiden. Oftast är det av marknadsmässiga skäl men företaget bär alltid med miljötänket vid 
eventuella förändringar men det får inte påverka produktkvaliteten.

Enligt  respondenten  kännetecknas  en  miljövänlig  förpackning  av  att  den  antingen  är 
återvinningsbar eller förnyelsebar. Han menar att det finns mycket som spelar in huruvida en 
förpackning är miljövänlig, exempelvis förpackningens vikt och hur den transporteras där så 
lite energi som möjligt bör användas. När han pratar om förpackningens storlek i förhållande 
till dess innehåll så anser han att det måste finnas en relation mellan de två. Material såsom 
papper, kartong och glas är enligt honom miljövänliga material eftersom det finns en koppling 
mellan materialen och förnyelsebart, returanvändning samt oändliga resurser. 

Innovationer inom området miljövänliga förpackningar ser respondenten inte direkt några nya 
material.  Han menar istället  att material  från certifierade skogar eller  där tillverkning sker 
med mindre utsläpp är innovationer. Den bransch som har kommit längst i utvecklingen av 
förpackningar anser han är pappersindustrin. Gällande miljömärkningar på förpackningar som 
han känner till nämner han Svanen och Grüne punkt.

De  fördelar  som  respondenten  på  Procordia  ser  med  miljövänliga  förpackningar  är 
minskningen  av  sopberget  och  koldioxidutsläpp,  mindre  miljöpåverkan  och  resurssnålhet. 
Nackdelar anser han vara att miljövänliga förpackningar inte är kommersiella och på så sätt är 
de dyra vilket han anser som ett hinder då dagligvaror måste vara billiga. Vidare anser han att 
de är dåligt utvärderade och att de möjligtvis kräver stora maskininvesteringar. Han tror även 
att produktsäkerhet och hållbarhet kan bli sämre.
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4.8 ICA

ICA är  en koncern som verkar  inom detaljhandeln  och har  idag omkring  2 200 butiker  i 
Sverige, Norge och Baltikum. ICA:s mission lyder: 

”Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”24. 
Företaget har omkring 20 412 anställda och en omsättning på 94 651 miljoner kronor. 25

Vi har intervjuat två personer från företaget. Den ena har jobbat på företaget i sex år varav två 
och ett halvt år på den befintliga tjänsten. Han började arbeta på företagets lager med diverse 
arbetsuppgifter  alltifrån  att  packa  varor  till  lagerläggningsfrågor.  Hans  arbetsuppgifter 
innefattar idag förpackningsfrågor, inköp och logistik. Han är utbildad till produktutvecklare. 
Vår andra respondent har jobbat på företaget i 20 år och gjort det mesta inom företaget vilket 
enligt honom själv har resulterat i en stor förståelse för logistik och hela kedjan. Han arbetar 
idag med att förbättra kvaliteten på förpackningarna för företagets alla externa märken.

4.8.1 Resultat av intervju

Respondenterna  på  ICA  anser  att  det  visuella  hos  förpackningen  har  ett  stort 
marknadsföringsvärde – då i form av utseende, formgivning samt de exponeringslösningar 
som den möjliggör. Genom logotyp, färg och form kan företaget kommunicera sitt varumärke 
ut mot kund och konsument.  De menar på att  kunder/konsumenter,  genom färg och form, 
känner igen förpackningen och på så vis vet vad denne får. Det är även viktigt för ICA att 
förpackningen  är  lätthanterlig  för  de  anställda  som  hanterar  dem  såsom  kassörskor  och 
personal som plockar upp förpackningarna på hyllorna. Respondenterna anser även att annan 
information  som skulle  kunna påverka köpet  bör  finns  på förpackningen som exempelvis 
antal/mängd i förpackningen, produktens hållbarhet och förvaring. 

ICA använder sig av en stor variation material på sina egna varumärkens förpackningar. Dock 
har det skett en minskning av konserver som de bytt ut mot Tetra Paks kartongförpackningar. 
Kartongförpackningarna  är  lättare  vid  hanteringen,  lättare  att  transportera,  snyggare  vid 
exponering och går att återförsluta. ICA har ingen egen tillverkning och överlåter materialval 
till  sina leverantörer.  Respondenterna på ICA berättar  om ICA:s egna varumärken där de 
arbetar med att förenkla förpackningarnas utseende vilket är både bra ur miljösynpunkt samt 
att det blir billigare.

Produktsäkerheten är en viktig för ICA. De strävar efter att deras förpackningar ska vara så 
hållbara  som  möjligt  så  att  de  kan  klara  alla  leden  i  processen.  De  arbetar  även  med 
förenkling av förpackningen. Till deras eget varumärke försöker de minimera antalet färger 
och tryck på förpackningen. 

ICA:s huvudkontor får statistik och underlag från sina butiker och lager om de produkter och 
förpackningar som har gått sönder vid leverans och i hantering. Utifrån det här försöker de 

24 www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/ (2010-05-18)
25 www.ica.se (2010-05-18)
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hitta orsaken till varför de gått sönder för att sedan diskutera med leverantörer och hitta andra 
förslag och lösningar. De krav som ICA ställer på sina förpackningar är desamma oavsett om 
förpackningen är mer  miljövänlig  eller  inte där det är  viktigt  att  förpackningen håller  vid 
hanteringen.

ICA har exempelvis telefonnummer på sina förpackningar så att konsumenten kan höra av sig 
till  företaget angående synpunkter om produkten. Respondenterna menar på att det ger en 
känsla av trygghet där företaget visar att de står bakom sin produkt till hundra procent vilket 
de  i  sin  tur  anser  vara  varumärkesstärkande.  Via  förpackningen  förmedlar  de  även 
miljömärkningar i form av symboler och klartexter, så att konsumenten som söker den typen 
av produkter lätt ska kunna hitta dem.

Respondenterna  anser  att  det  är  svårt  att  konkret  definiera  vad  som  kännetecknar  en 
miljövänlig förpackning. Respondenterna menar att en miljövänlig förpackning många gånger 
kan vara mer skadlig för miljön om själva förpackningen är dålig eftersom det innebär större 
hantering än en förpackning som inte är miljövänlig men som fungerar utmärkt i alla led. De 
menar på att det är många faktorer som spelar in där de nämner transport som exempel.

Respondenterna  på  ICA  nämner  att  en  miljövänlig  förpackning  kan  ha  ett  mervärde  för 
konsumenter  som  exempelvis  köper  ekologiska  produkter.  De  tror  att  efterfrågan  på 
miljövänliga förpackningar kommer att öka och hamna mer i fokus i framtiden. I framtiden 
tror de att plaster som är biologiskt nedbrytningsbara kommer bli stort. Vidare tror de även på 
förpackningar gjorda på återvunnet material och som är nedbrytningsbart och återvinningsbart 
vilket de ser som ideologiskt för den målgrupp som värderar miljövänliga produkter.

4.9 Nilson Group

Nilson  Group är  ett  detaljistföretag  inom skobranschen.  Företaget  består  av  skobutikerna 
DinSko, Nilson, Skopunkten, Jerns och Radical Sports. Företaget verkar i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Huvudkontoret är benäget i Varberg. Företagets historik går tillbaka 
till 1955 där grundaren Rolf Nilsson startade sin första butik. År 1989 startade själva kedjan. 
Företaget  arbetar  kontinuerligt  med  företaget  sociala  ansvar. 26 Företaget  har  satt  upp tre 
viktiga punkter som ska genomsyra verksamheten:
”Vi skall driva vår verksamhet med lönsamhet och god etik.   Vi skall aktivt  verka för att  
minimera våra affärers negativa effekter på samhället. Vi skall ur ett långsiktigt perspektiv  
sträva efter en hållbar utveckling”. 27

Respondenten är ansvarig för inköpsutvecklingen på skoföretaget med ansvarar över bland 
annat  uppförandekod,  miljöarbete,  kvalitetsarbete  och  produktion.  Förpackningar  har  hon 
kommit i kontakt med genom de projekt som hon medverkar i. Från grunden är hon utbildad 
textilekonom.

26 www.nilsongroup.com (2010-05-12)
27 www.nilsongroup.com/VartAnsvar (2010-05-12)

36



4.9.1 Resultat av intervju

Respondent  på  Nilson  Group  menar  att  förpackningen  i  allmänhet  kan  användas  i 
marknadsföringssyfte där företaget visar sina budskap ut mot kund. En del av Nilson Groups 
externa märken arbetar på det här sättet. Nilson Group själva använder enbart förpackningar i 
ett funktionellt sammanhang då i transportsyfte för att skydda produkten och säkerställa dess 
kvalitet.  Nilson Group anser på så vis att förpackningen inte skapar något värde för deras 
företag då dess uppgift inte är att förmedla något ut mot kund eftersom den inte syns i butik. 
Eftersom förpackningen inte skyltas i butik anser hon att det inte är viktigt att den förmedlar 
eller har några specifika funktioner. Respondenten tror dock att förpackningen kan tillföra ett 
mervärde i andra branscher såsom exempelvis livsmedelsindustrin. 

Nilson Group använder sig av enkla vita pappkartonger och 70-80 procent av skorna säljs 
utan förpackningar. Förpackningarna tillverkas av externa tillverkare. Företaget arbetar för att 
reducera  förpackningar  i  den  mån  det  går  då  de  inte  tillför  något  mervärde,  varken  för 
företaget  eller  för kunden. De arbetar även med att  dra ner på fyllnadsmaterialen och har 
lyckats bra med detta på sina största varumärken DinSko och Skopunkten. Just nu har de ett 
projekt  gällande  förpackningar  där  de ska försöka få  total  kontroll  över exempelvis  vilka 
underleverantörer som ska användas, förpackningens konstruktion samt hur transport ska ske. 

Respondenten  på Nilson Group berättar  att  de  inte  får  så  mycket  feedback gällande  sina 
förpackningar från konsumenter. Hon menar istället att de föredrar att inte ha kartonger till 
sina skor. För övrigt har hon inte märkt någon större förändring gällande krav från samhället. 

Nilson  Group  anser  att  alla  delar  i  förpackningens  process  måste  tas  i  åtanke,  både 
förpackningens  konstruktion  och dess  innehåll  för  att  kunna avgöra  om förpackningen är 
miljövänlig  eller  ej.  Hon  anser  dock  att  förpackningar  gjorda  på  återvunnet  material  är 
miljövänliga.  Vidare tycker  hon att  förpackningar  ur  miljösynpunkt  ska ha konstruktioner 
som är lätthanterliga och lätta att transsportera och att de inte ska ta stor plats vid transporter. 
Hon tycker även att förpackningarna som inte kräver olika lim och lösningsmedel, där antalet 
färger och kemikalier hålls nere samt att de inte tar onödigt mycket plats för att undvika att 
frakta luft är bra ur miljösynpunkt.

Respondenten på Nilson Group ser många fördelar med miljövänliga förpackningar där hon 
framför  allt  tror att  det  kan leda till  besparingar för företag genom användande.   Som en 
nackdel nämner hon att återvunnet material kan innebära försämrad kvalitet och hållbarhet. 
Vidare menar hon att det gäller att hitta en balans så att förpackningen kan vara så miljövänlig 
som möjlig samtidigt som kvaliteten på förpackningen behålls. 

Respondenten vet inte några direkta miljömärkningar för förpackningar men förutsätter att det 
finns både Svanen, Falken och EU-blomman. Hon tror att matindustrin är den bransch som 
kommit längst i utvecklingen av miljövänliga förpackningar då förpackningen används till att 
förmedla budskap i butik.
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5. Analys

Här  knyter  vi  samman vår  teori  och  empiri.  Vi  analyserar  vår  teori  och  empiri  utifrån 
begreppen varumärke, varumärkesvärde, varumärkesidentitet, varumärkesimage, miljöprofil,  
produktdifferentiering och förpackningar som kommunikationsmedel.

5.1 Varumärke

Enligt  Olsmats  (2001)  ska  ett  varumärke  vara  lätt  att  identifiera  och framträda  klart  och 
tydligt från förpackningen. Han menar vidare att då produkter skyltas sida vid sida i butik 
krävs det en unik design så att kunden inte förväxlar företagets produkt med konkurrenters. 
Vidare anser han att förpackningens design och grafiska utseende har en bidragande faktor då 
det kommer till att skapa en unik profil för varumärket. Kunden ska känna att genom att köpa 
en  varumärkt  produkt  försäkrar  den  sig  om en  konsekvent  produktkvalitet  och  värde  för 
pengarna. Våra respondenter som representerar företag i livsmedels- och dryckesbranschen 
stödjer  ovan  uttalanden  där  de  ser  förpackningen  som  en  viktig  del  i  företagets 
varumärkesarbete.  Förpackningen  ses  som  ett  marknadsföringsmedel  där  varumärket  och 
företagets  ståndpunkter  förmedlas.  Av  detta  tolkar  vi  det  som att  företagen  anser  att  en 
”miljövänlig förpackning” kan ha en positiv inverkan på varumärket. Nilson Group som inte 
tillhör  livsmedels-  eller  dryckesbranschen  går  emot  ovan  teori  och  menar  att  deras 
förpackningar endast används i funktionella syften och inte för att kommunicera varumärket. I 
och med att förpackningarna inte visualiseras i Nilson Groups butiker tyder detta på att det 
finns undantag från Olsmats (2001) uttalanden vilket gäller i de fall där förpackningen inte 
säljer varan. 

5.2 Varumärkesvärde

Grönroos (2000) menar att konsumenter inte köper varor eller service, utan att de köper de 
fördelar som varorna och servicen tillgodoser dem med. Flera av företagen inom dryckes- och 
livsmedelsbranschen  anser  att  en  ”miljövänlig  förpackning”  kan  tillföra  ett  mervärde  för 
konsument. ICA tror exempelvis att en miljövänlig förpackning kan tillföra ett mervärde om 
förpackningens  innehåll  är  ekologisk.  Aaker  (2008)  beskriver  varumärkesvärdet  som 
varumärkets  tillgångar  och  delar  vidare  in  begreppet  i  varumärkets  kännedom  och 
associationer samt kundernas lojalitet.

Varumärkeskännedom

Keller  (2003,  se  Uggla,  2003)  beskriver  att  ett  varumärkes  värde  är  det  som  skiljer  en 
märkesprodukt  från  en  liknande  anonym  produkt.  ICA  beskriver  förpackningen  som  en 
tillgång till företaget som genom dess färg och form kan skapa varumärkeskännedom. Några 
av  företagen  inom  livsmedelsbranschen  berättar  att  de  använder  förpackningen  för  att 
särskilja sina produkter och Carlsberg Sverige och Lantmännen betonar att det är viktigt att 
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förpackningen är unik och sticker ut. Resonemangen tyder på att en miljövänlig förpackning 
kan  ha  ett  varumärkesvärde  i  sammanhang  där  förpackningen  används  för  att  särskilja 
företagets  produkter.  Denna  teori  stärks  ytterliggare  då  Nilson  Group  som inte  har  sina 
förpackningar i butik inte anser att förpackningen är värdeskapande för varken företag eller 
kund.

Varumärkesassociationer

Aaker (2008) beskriver varumärkesassociationer som alla attribut som varumärket associeras 
med. De associationer som ett företag kan använda i sin marknadsföring, delar Uggla (2003) 
in i produkt, organisation, personlighet och symbol. En produktassociation kan gälla huruvida 
företaget hänger med i rådande trender (Aaker, 2008). Flera av respondenterna identifierar 
dagens miljötrend där konsumenter blir alltmer miljömedvetna. Vidare ser de miljötänket som 
en  ihållande  faktor  vilket  gör  att  vi  anser  att  det  är  viktigt  att  företagen  hänger  med  i 
utvecklingen för att på så vis bli positivt produktassocierade. Uggla (2003) skriver att företag 
kan  förmedla  sina  värderingar  genom  organisationsassociationer  vilka  är  attribut  som  är 
svårare för konkurrenter att kopiera än andra associationer.  Alla respondenter arbetar med 
organisationsassociationer kopplade till miljö där de alla på olika sätt arbetar med att förbättra 
sig inom miljöområdet och försöker följa de rådande trenderna. De anser även att deras arbete 
med miljöfrågor är attribut som kan skilja dem från konkurrenter som inte verkar lika flitigt 
inom  området.  Tetra  Pak  arbetar  hela  tiden  med  att  effektivisera,  förbättra  och  ligga  i 
framkant på miljöområdet. De försöker även reducera så mycket material som möjligt från 
förpackningarna och arbetar frekvent med att hitta mer miljöanpassade material och försöker 
se hur transporter kan effektiviseras. Stora Enso arbetar med ett projekt som heter DeLight 
där syftet är att byta ut plast mot mer miljövänliga material. Ser man till Nilson Group arbetar 
de på ett annorlunda sätt  gentemot våra andra respondenter där de istället  arbetar med att 
reducera  förpackningen  då  den  inte  tillför  något  värde  för  deras  konsumenter.  Procordia 
arbetar med att bland annat minimera vikten på sina glasförpackningar. Carlsberg anpassar sig 
till  rådande trender genom att försöka hitta olika funktioner som underlättar  för kund och 
konsument vid hantering och att flaskorna ska vara mer ergonomiska och lätthanterliga. Även 
de,  precis  som  Nilson  Group,  arbetar  med  att  försöka  minimera  materialåtgången  i 
förpackningen. ICA, precis som Carlsberg arbetar med att förenkla sina förpackningar där de 
även försöker minimera antalet färger och tryck på förpackningen. Lantmännen försöker följa 
utvecklingen  av  förpackningsmaterial  och  även  de  deltar  i  projekt  där  de  för  nuvarande 
undersöker hur man ska transportera förpackningar på ett effektivt sätt. Vi tolkar det som att 
de  attribut  företagen  använder  sig  av  vid  varumärkesassociationer  är  att  vara  i  framkant 
gällande miljöanpassade material och innovation där de kontinuerligt strävar efter att förbättra 
sig. 

Varumärkeslojalitet

Varumärkeslojalitet skapas enligt Melin (1999) då en produkt har ett särskiljande mervärde 
som i sin tur skapar positiva märkesassociationer i konsumentens medvetande. Han menar att 
chansen för att konsumenten blir lojal till företaget ökar om konsumenten kan identifiera sig 
med varumärket. Alla intervjupersoner ansåg att en mer miljövänlig förpackning kan särskilja 
företaget  från  ett  som använder  sig  av  mindre  miljövänliga  alternativ.  Carlsberg  Sverige 
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upplever att val av förpackning är väldigt viktigt för deras konsumenter där hon menar att 
många  idag  förutsätter  att  förpackningarna  är  miljövänliga.  Även  Eson  Pac  hävdar  att 
konsumenten många gånger anser att det självklart att förpackningar ska vara miljövänliga. 
Han  menar  att  det  finns  en  möjlighet  att  konsumenten  till  och  med  avstår  från  köp  om 
förpackningen inte är det. Vidare anser Stora Enso att deras kunder har ett stort intresse kring 
”miljövänliga  förpackningar”  och  hur  företaget  sköter  frågor  gällande  miljö.  Han tror  att 
konsumenter  allt  mer  börjar  reagera  mot  onödigt  emballage  och  ICA  menar  vidare  att 
efterfrågan  på  ”miljövänliga  förpackningar”  kommer  att  öka  och  hamna  mer  i  fokus  i 
framtiden. Vad som tidigare beskrivits kan även kopplas till det Aaker (2008) beskriver som 
varumärkesassociationer  vilket  syftar  till  alla  attribut  som  varumärket  associeras  med. 
Företagens arbete med miljön kan även kopplas samman med vad han kallar emotionella och 
självuttryckande associationer,  vilka är attribut som har till  uppgift  att  framkalla specifika 
känslor för varumärket där användningen av varumärkets produkter ska hjälpa konsumenten 
att  uttrycka  sin  personlighet.  Här  har  alla  respondenter  samma  mening  om  att  en 
miljövänligare  produkt  eller  förpackning  kan  framkalla  specifika  känslor  hos  kund  eller 
konsument som i sin tur via sitt val kan uttrycka sin personlighet i form av till exempelvis 
ansvarstagande  för  miljön.  Vår  tolkning  är  att  en  ”miljövänlig  förpackning”  kan  skapa 
positiva märkesassociationer i konsumentens och kundens medvetande, speciellt för dem som 
värdesätter ekologiska produkter. Vi menar att den ”miljövänliga förpackningen” kan vara ett 
attribut  som särskiljer  företagets  produkter från konkurrenters och kan vara av avgörande 
betydelse  vid  köptillfället.  Utifrån  de  här  resonemangen  anser  därför  att  en  ”miljövänlig 
förpackning” även kan skapa lojala kunder.

5.3 Varumärkesidentitet

Varumärkesidentitet är enligt Grönroos (2002) de värden företaget vill att konsumenten ska 
koppla till företaget. Med andra ord vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad 
som gör det unikt där ambitionen är att förmedla ett emotionellt mervärde (Melin, 1999). 

Samtliga respondenter anser att förpackningen förmedlar de värden som företaget står för med 
undantag för Nilson Group som inte använder förpackningen i det syftet.  Dock skiljer sig 
deras  uppfattning  en  aning  åt  om  vad  de  vill  förmedla.  För  Lantmännen  förmedlar 
förpackningen  företagets  ståndpunkter  speciellt  ur  ett  produktsäkerhetsperspektiv  där 
förpackningens syfte är att skydda produkten och ge en säker produkt. Hon menar exempelvis 
på att om ett företag ämnar förmedla säkra produkter och hög kvalitet ska även det speglas av 
förpackningen.  Hon  anser  även  att  förpackningen  måste  ge  rätt  intryck  av  innehållande 
produkt så att konsument inte blir besviken. Carlsberg Sverige nämner istället att varumärkets 
identitet går att förmedlas via förpackningens grafiska design och utformning. Vi tolkar det 
som  att  företagen  förmedlar  sin  varumärkesidentitet  via  miljömärkningar  och  deras 
miljöarbete där de visar vilka värden de står för där förhoppningen ligger i att bidra med ett 
mervärde för konsument.
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5.4 Varumärkesimage

Varumärkesimagen står för kundens upplevelser och värderingar kring företaget vilket kan 
skilja sig väsentligt från varumärkesidentiteten. Imagen har olika roller, bland annat ska den 
förmedla förväntningar hos kunden. En positiv image verkar som ett skydd då kund upplever 
smärre kvalitetsproblem medan en negativ image förvärrar upplevelsen. (Grönroos, 2002) 

Grönroos  (2002)  skriver  att  kundens  förväntningar  skapas  utifrån  den  varumärkesimage 
företaget har hos kunden och att imagen i sin tur förändras i takt med kundens upplevelse. 
Författaren nämner att kunden ofta har vissa förväntningar på kvaliteten. Professorn anser att 
konsumenter  har  mindre  acceptans  än  tidigare  gällande  bristande  funktioner  på 
miljöanpassade  produkter.  Nilson  Group  identifierar  en  nackdel  med  en  förpackning  i 
återvunnet material där hon menar att det finns en risk att förpackningen får sämre kvalitet 
och hållbarhet. Om kunden har en positiv image av företaget så har denne även förväntningar 
på förpackningens kvalitet. Om då företaget skulle byta förpackningsmaterial till återvunnet 
material  och kvaliteten  på förpackningen skulle  bli  sämre  så ser  vi  detta  som en risk att 
kunden skulle bli besviken vilket i sin tur skulle leda till  att kundens image försämras.  Å 
andra sidan ser vi även att om företaget via sin miljöprofil byggt upp en stark image så kan en 
försämrad kvalitet på förpackningen lättare gå förbi hos kund än om imagen var låg. 

Grönroos (2002) skriver att det är viktigt att företagen utgår från hur de är i verkligen och att 
de inte försöker att  kommunicera något som de inte är. Respondenterna anser att  rådande 
miljödebatter har lett till att efterfrågan på miljövänliga förpackningar ökat. Enligt professorn 
så förväntar sig konsumenter allt mer att förpackningarna är miljövänliga. Företagen vi har 
intervjuat vill alla uppfattas som att de värnar om miljön. Respondenten på Carlsberg Sverige 
upplever att deras kunder (företagen) tycker att företagets val av förpackningar är viktigt och 
att de ständigt arbetar med att leva upp till de krav som ställs. Som tidigare nämnts så arbetar 
alla  intervjuade  företagen  på  olika  vis  med  miljöförbättringar  kring  förpackningsområdet 
vilket vi anser tyder på att företagen tar ett miljöansvar och att de inte kommunicerar något 
som inte stämmer överens med verkligheten. Eson Pac verifierade vårt påstående genom att 
referera  till  sina  utförda  konsumentundersökningar  gällande  sina  förpackningsval  där 
resultatet  indikerade  på  att  konsumenterna  ansåg att  Eson Pacs  förpackningar  var  relativt 
miljövänliga.

5.5 Miljöprofil

Samhället, konsumenter och anställda ställer allt högre krav på att företagen ska ta ett större 
ansvar för miljön. Det har därför blivit allt viktigare för företag att ha en utarbetad miljöprofil. 
(Berglund & Boson, 2010) Rokka och Uusitalo (2008) skriver att företag kan skapa en positiv 
image  genom  att  implementera  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  i  verksamheten. 
Professorn  som  vi  intervjuat  anser  att  det  idag  är  nödvändigt  att  företag  arbetar  med 
miljöanpassning då han menar att alla nya lyckade produkter har en miljöprofil. Anledningen 
till att företagen från början använde sig av miljövänliga förpackningar ser han vara för att 
företagen ville skapa sig en stark miljöprofil.  Vidare så tror han att det i dagsläget istället 
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handlar om att företagen vill visa att de är med i tiden. 

Vi  upplever  att  alla  företag  vi  intervjuat  har  utarbetade  miljöprofiler  där  de  kontinuerligt 
arbetar med miljöfrågor och hela tiden försöker att förbättra sig inom området. Berglund och 
Boson  (2010)  skriver  att  företaget  genom  att  ta  ett  miljömässigt  ansvar,  agerar  på  ett 
långsiktigt  hållbart  vis  där  resurser  utnyttjas  på  bästa  hållbara  sätt.  Tetra  Pak  beskriver 
komplexiteten  då  vissa  råvaror  begränsar  materialvalen  i  förpackningarna.  Hon  nämner 
exemplet med juice där förpackningarna kräver ett visst innehåll av plast, ett material vilket 
enligt oss kanske inte klangar med ”bästa hållbara sätt”. Utifrån våra intervjuer så anser vi på 
så  vis  att  förpackningens  ändamål  måste  ligga  till  grund  för  hur  ”miljövänligt” 
förpackningarna går att göras vilket vi tolkar som viss avvikelse från Berglund och Bosons 
(2010) uttalanden. 

5.6 Förpackning

Traditionellt sett har förpackningar verkat som en viktig del av den fysiska produkten i form 
av att skydda, behålla och leverera produkt till butik (Underwood, 2003). Den meningen delas 
av alla respondenter där de anser att det är viktigt att förpackningen skyddar innehållet och 
samtidigt bevarar produkten. De menar även att förpackningen ska fungera som skydd under 
transporter. Beroende på vilken bransch respondenten tillhörde så lades antingen störst vikt på 
att det vitigaste var att förpackningen skyddade produkten medan andra betonade att det var 
hållbarheten som stod i centrum. För Nilson Group var förpackningens huvudsyfte att skydda 
produkten under transport för att undvika skador. Bortsett från att förpackningen ska skydda 
produkt vid transport frångår Nilson Group har det som Underwood (2003) menar. Nilson 
Group berättar att hållbarheten på förpackningen inte är av betydelse då förpackningen oftast 
vid köp eller snart därefter kastas. Däremot styrks resonemanget av övriga respondenter där 
hållbarheten  var  viktig.  Hållbarheten  på  förpackningen  ansågs  även  som  ett  skydd  för 
produkten. 

Vidare anser alla respondenter, som nämnts tidigare, att förpackningen även används för att 
erhålla uppmärksamhet från konsument vid köptillfället och för att kommunicera varumärkets 
drag,  kvalitet  och  värde  vilket  även  Underwood  (2003)  betonar.  Respondenten  på 
Lantmännen tillägger  att  både  de  och andra företag  kan bli  mycket  bättre  på  att  utnyttja 
förpackningar som en kommunikationskanal. Vi anser att det tyder på att förpackningen som 
ett kommunikationsmedel är ett relativt  nytt  fenomen som företag mer och mer har börjat 
anamma. 

Löfgren (2004) skriver att förpackningens roll blivit alltmer betydelsefull som ett verktyg vid 
förmedling  av  produktens  funktioner  samtidigt  som konsumenters  förväntningar  och  krav 
förändrats. Därmed menar Underwood och Klein (2002) att användningen av förpackningen 
som ett kommunikationsverktyg har blivit allt vanligare och viktigare vid marknadsföring, då 
speciellt  för homogena dagligvaror.  Då de flesta respondenterna har produkter som tillhör 
kategorin homogena dagligvaror var det inte konstigt att även de ansåg att förpackningen var 
ett  viktigt  verktyg  vid  förmedling  av  produktens  funktion  och  som  ett 
kommunikationsverktyg. Nilson Group menade däremot tvärtom, att förpackningen inte hade 
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som uppgift att förmedla någon specifik funktion och heller inte agera som kommunikator 
med respondent då förpackningen oftast inte blir synlig förrän vid köp.  Respondenten på 
Lantmännen beskriver att förpackningen förmedlar företagets ståndpunkter. Hon menar vidare 
att om ett företag ämnar förmedla säkra produkter och hög kvalitet ska även det speglas av 
förpackningen. 

Då  produkter  blir  allt  mer  lika  läggs  större  vikt  på  utformning  av  förpackningen  för  att 
särskilja företagets produkt från konkurrenters genom att tillföra extra värde via en attraktiv 
design (Olsmats, 2001). En attraktiv design kan ses ur olika synvinklar där designen även ta 
form genom att förpackningen är användarvänlig och ergonomisk eller att den underlättar för 
användaren. Av det som framgått i intervjuerna anser vi att de flesta respondenterna menar att 
det krävs eftertanke när det kommer till utformning av förpackningen. Lantmännen menar att 
för dem är det viktigt att förpackningen är bekväm och lätt att använda, öppna och förvara 
hemma  och  att  den  inte  ska  läcka  när  man  öppnar  den.  Procordia  däremot  anser  att 
information på förpackningen kan vara en bidragande faktor av tillförande av extra värde. De 
anser att informationen bör vara lättläst, lättförståelig, enkel, tydlig och ha rätt fakta för att ett 
tillfört värde. Carlsberg Sverige fyller ut med att även information om ursprung och innehåll 
kan  påverka  och  ICA  anser  att  även  hållbarhet  och  förvaring  är  viktigt.  Även  att 
förpackningen tillverkas med så lite material som möjligt  kan ha en positiv effekt. Vidare 
menar  Carlsberg  Sverige  att  förpackningens  grafiska  design  och utformning  kan  särskilja 
produkt  från  konkurrenters.  Likaså  menar  ICA  att  det  visuella  har  stor  betydelse  för 
förpackningen och de exponeringsmöjligheter som det möjliggör.

Smith (1998) beskriver att då förpackningar ständigt är med i miljödebatten kommer man se 
allt mindre och mindre överdimensionerade förpackningar och onödiga lager. Han menar att 
bra förpackningar  förenklar även för leverantören genom att  underlätta  och hjälpa till  vid 
distributionen,  lagerhanteringen  och  hyllplatser  för  att  göra  det  så  effektivt  som möjligt. 
Precis som Smith så anser alla respondenter att förpackningarna bör vara lätthanterliga och 
ICA betonar att det inte bara är viktigt att ha i åtanke gällande kund och konsument utan att 
det  även  är  viktigt  att  tänka  på  personalen.  Några  av  våra  intervjuade  företag  arbetar 
kontinuerligt med att hitta och utveckla smarta och ergonomiska lösningar som underlättar för 
användaren. Som Smith (1998) antyder med överdimensionerade förpackningar försöker även 
företagen minimera material och storlek på förpackning och effektivisering är ett ord som 
dyker upp hos dem alla. 

Miljövänlig förpackning

Lindfors och Antonsson (2001) beskriver begreppet livscykelanalys som ett samlingsbegrepp 
för  olika  metoder  som beskriver  varans  totala  potentiella  miljöpåverkan  från  ”vagga  till 
graven”.  När  vi  frågade  respondenterna  om  vad  de  anser  kännetecknar  en  miljövänlig 
förpackning så fick vi väldigt många olika definitioner. De flesta av respondenterna ansåg att 
det inte finns någon direkt definition och att det är många faktorer som spelar in. Tetra Pak 
använder sig inte av begreppet ”miljövänlig” utan hänvisade istället till ”miljöanpassade” då 
hon menar att allt som tillverkas har en påverkan på miljön. Vidare så styrker även några av 
respondenterna att  det  krävs en livscykelanalys  för att  avgöra huruvida en förpackning är 
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miljövänlig eller miljöanpassad. Deras svar visar även på att förpackningar sällan miljömärks 
bortsett  från FSC-märkningen  och retursymbolen.  Hur uppfattar  då  konsumenterna  att  en 
miljövänlig förpackning kännetecknas?  

5.6.1 Produktdifferentiering

Genom produktdifferentiering särskiljer företaget sina produkter mot konsumenternas vilket 
möjliggör att företaget kan skapa en stark position på marknaden (Melin, 1999). Vidare menar 
Olsmats (2001) att då produkter skyltas sida vid sida i butik krävs det en unik design så att 
kunden inte  förväxlar  företagets  produkt  med  konkurrenters.  Såsom Melin  (1999)  skriver 
använder  sig  Carlsberg  Sverige  förpackningen  i  syfte  att  differentiera  sina  produkter  och 
positionera sig på marknaden. Vi anser att Carlsbergs nyintroducerade ölflaska i plast är ett 
bra exempel på produktdifferentiering då den skiljer sig från övriga glasflaskor. Respondenten 
på Lantmännen förklarar vidare att det är vitalt att förpackningen sticker ut ur mängden och 
fångar konsumentens intresse. Även de övriga respondenterna understryker att det är viktigt 
att skilja sin produkt åt från konkurrenters.

Ett  företag  kan  även  differentiera  sig  genom produktutveckling.  Genom att  kontinuerligt 
arbeta med produktutveckling kan företaget på så sätt differentiera sig och inta och bibehålla 
en stark position på marknaden. (Melin, 1999) Flera av företagen är med i projekt där de 
strävar  efter  att  hitta  nya,  mer  miljövänliga  lösningar  till  deras  nuvarande  förpackningar. 
Nilson Group försöker till största del att minimera användningen av förpackning. Just nu har 
de ett projekt på gång gällande hela förpackningsprocessen som går ut på att få total kontroll 
över exempelvis vilka underleverantörer som ska användas, förpackningens konstruktion samt 
hur  transport  ska  ske  på  bästa  miljömässiga  sätt.  Övrigas  arbete  skiljer  sig  en  aning  åt 
beroende på företag. Vissa av dem arbetar med att hitta nya material medan andra försöker 
minimera de material  som de används.  Carlsberg Sverige försöker hitta  mer  ergonomiska 
lösningar  på deras  flaskor  så  att  de ska bli  mer  lätthanterliga  och Tetra  Pak arbetar  med 
förnyelsebara material. Alla arbetar dock på sitt med att differentiera sig på marknaden via 
produktutveckling. 

En  produkt  kan  även  differentieras  genom  dess  yttre  attribut  och  dess  förpackning  kan 
särskilja produkter från andra områden på ett mer visuellt plan. Differentiering via materiella 
attribut sägs ha vissa begränsningar då de endast ses som kortsiktig då de är lätta för andra 
företag  att  kopiera.  (Melin,  1999)  ICA  anser  som  tidigare  nämnt  att  det  visuella  hos 
förpackningen är av stor betydelse då i form av logotyp, färg och form. Överlag menar alla 
respondenter att det är viktigt att förpackningen sticker ut vilket kan ske i form av storlek, 
miljömärkning  eller  färgsättning.  Ser  vi  till  Melins  (1999)  resonemang  angående  att  det 
materiella  är  ett  miljövänligare  material  enbart  av  kortsiktig  betydelse  vi  differentiering. 
Dock, som det ser ut för tillfället, har inte alla företaget resurser till att följa utvecklingen i 
början. Vi menar att de företag som redan nu differentierar sig med miljövänliga material kan 
vinna  marknadsandelar  genom att  vara  först.  Det  kan  i  sin  tur  leda  till  ett  stärkande  av 
varumärket  då det  kan leda  till  att  kunder  när  de tänker  på varumärket  ser  dem som ett 
företaget  som följer  utvecklingen och som värnar  om miljön,  vilket  i  dagens samhälle  är 
viktigt. 
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5.7 Marknadskommunikation

Enligt Dahlén och Lange (2003) är marknadskommunikation det sätt företaget kommunicera 
ut sitt  varumärke mot marknad för att få en hög kännedom. Melin (1999) menar även att 
marknadskommunikationen har till uppgift att informera, övertyga och påminna kunder om 
varför  de  ska  välja  företagets  varumärke  framför  konkurrenters.  Det  är  därför  viktigt  att 
utformning av marknadskommunikationen både talar till och tilltalar konsumenten. ICA anser 
att genom förpackningens logotyp, färg och form kan de kommunicera sitt varumärke ut till 
kund och konsument där de menar att attributen bidrar till ett igenkännande till förpackningen 
och på så vis vet kund och konsument vad de får.

Enligt Melin (1999) har att det på senare år blivit allt svårare för företagen att nå fram och 
göra intryck på konsumenten då konkurrensen har ökat och informationsbruset blivit större. 
Han menar att en grundläggande förutsättning för att nå ut med budskapet är därför att vara 
tydlig  och  särskiljande  i  sin  kommunikation  där  företag  utvecklar  en  unik  kommunikativ 
identitet  som förmedlas  på ett  enhetligt  sätt,  oavsett  vilken kanal som används. Procordia 
Styrker  resonemanget  och  menar  att  information  på  förpackningen  bör  vara  lättläst, 
lättförståelig, enkel, tydlig och ha rätt fakta. Vidare menar Carlsberg Sverige att konsumenter 
efterfrågar  och  värdesätter  information  på  förpackningen  gällande  produktens  ursprung, 
innehåll,  antal kalorier och så vidare. Även ICA anser att förpackningen kan hjälpa till att 
skapa en kommunikativ identitet för företaget och att informationen kan påverka köpet.

Det  krävs  även  att  företag  utbildar  sina  konsumenter  med  hjälp  av  sin 
marknadskommunikation  så  att  miljövänliga  produktattribut  sammankopplas  med 
konsumentvärde (Ottman,  Stafford & Hartman,  2006). En del av företagen kommunicerar 
sina miljömärkningar ut mot kund och konsument via en symbol och text på förpackningen. 
Dock  anser  vi  inte  att  de  utbildar  konsumenterna  med  exempelvis  information  om  vad 
märkningen står för. Företagen förklarar att det finns ett överflöd av märkningar och att inte 
alla  kan  appliceras  på  förpackningen.  Företagen  försöker  istället  använda  sig  av  ett  fåtal 
märkningar som exempelvis återvinningssymbolen och FSC-märkningen och vi anser att det 
kan vara ett sätt för företagen att förenkla informationen. Vi menar att om en förpackning 
översållas med miljömärkningar kan det bli svårt för konsumenten greppa vad märkningen 
egentligen ska förmedla. Det enda företaget som nämnde att de informerade sina kunder om 
hur deras förpackning skulle återanvändas och därmed utbildar sina kunder med hjälp av sin 
förpackning i form av ord var Stora Enso.

På senare år har begreppet miljökommunikation kommit upp. Enligt Victoria Olausson (se 
Berglund & Boson, 2010), miljökommunikator  på Sensemakers,  utmärker  sig ledare inom 
grön kommunikation och gröna företagskulturer genom att ha en klar vision om vart företaget 
är på väg och hur företagets ska minska sin miljöpåverkan. De ska vara transparenta med vad 
som görs, vad man vill göra och även i de områden där man inte riktigt nått ända fram. De 
tillfrågande respondenterna pratar öppet om hur de arbetar idag samtidigt som de även säger 
att de kanske inte är det mest miljövänliga alternativet. Samtliga företag arbetar med att hitta 
nya och bättre lösningar till deras nuvarande arbetssätt och många av de tillfrågande är med i 
diverse projekt för att finna lösningar till nuvarande förpackningssätt och materialval. Att tyda 
från intervjuerna så finns en vision inom företagen om hur de vill att det framtida arbetet ska 
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se ut. Dock menar de att de inte kan helt klart och tydligt kan säga specifikt hur det ska ske 
eftersom miljövänliga förpackningar och material fortfarande är under utvecklingsprocess. De 
menar att på grund av att ämnet är så nytt så har de istället försökt gå med i olika projekt där 
de kan hjälpa till  att hitta alternativ.  De berättar även att projekten i sin tur att som de är 
involverade i kanske inte kommer att bli tillgängliga på marknad med en gång men de hoppas 
att de ska ha en bidragande effekt till utvecklingen. Respondenterna är även ärliga med att 
säga att de inte riktigt nått ända fram och menar att det är för att det inte finns ett ”rätt” sätt 
eller  alternativ  ännu.   Vi  anser  därför  att  många  utav  företagen  har  en  bra 
miljökommunikation.

Victoria Olausson (se Berglund & Boson, 2010) menar slutligen att företag, för att skapa ett 
grönt  varumärke,  behöver  samarbeta  då  miljöproblem  troligtvis  inte  kan  lösas  helt  av 
företaget  självt.  Genom samarbete  kan företagen skapa ett  starkt  grönt  varumärke.  Då de 
flesta av företagen inte tillverkar sina förpackningar själva menar de att det är viktigt att det 
sker ett samarbete mellan dem och dess leverantörer och kunder. Alla företag som producerar 
och fyller  förpackningar betalar  en avgift till  REPA, som är en organisation som hanterar 
återvinning av förpackningsmaterialet. Vidare berättar Tetra Pak Tetra Pak samarbetar med 
kunden om hur dekoren ska se ut samt val av förpackningstyp beroende på vad det är för 
produkt som ska förpackas. 

5.8 Konsumentbeteende

Oron för miljön kan ses som ett visst konsumentbeteende där konsumenter förväntas, till viss 
del, ha en aktiv roll i förbättringen av miljöproblemen genom att exempelvis återvinna eller 
välja  miljövänligare  produkter.  Borja  de Mozota (2003)  menar  att  konsumentbeteendet  är 
beroende av hur konsumenten uppfattar produkten och servicen runtom den. Samtliga företag 
ser att utvecklingen går mot att kunder och konsumenter tar en mer aktiv roll i miljöfrågor. 
Respondenterna menar att samhället inte bara ställer högre krav både på företag men även på 
den enskilde individen. Vidare anser vi att de företagen som erbjuder miljövänliga produkter 
ser  ett  behov  oh  efterfrågan  hos  konsumenten.  Respondenterna  berättar  att  de  sett  en 
förändring i köpmönster där mer och mer miljövänliga produkter efterfrågas.
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6. Diskussion och slutsatser

Nedan presenterar vi våra slutsatser och diskussion  som vi drar utifrån vår genomförda studie vilket  
vi knyter an till uppsatsens syfte och forskningsproblem. Uppsatsens delproblem besvaras först för att  
lägga grunden till  besvaringen av huvudfrågan.  I slutet  av kapitlet  ger vi  även förslag på vidare 
studier.

6.1 Miljövänlig förpacknings kännetecken

Inga av våra intervjuade respondenter har någon konkret definition på vad en miljövänlig 
förpackning är men de har alla olika idéer om vad de anser att en miljövänlig förpackning bör 
ha  för  egenskaper.  Vad  respondenterna  i  generella  drag  ansåg  vara  utmärkande  för  en 
miljövänlig  förpackning  var  att  den  skulle  vara  återanvändningsbar,  återvinningsbar, 
nedbrytningsbar  och/eller  förnyelsebar.  Vidare  ansåg  de  att  minimalt  med  material  skulle 
användas vid tillverkningen. Vad vi kommit  fram till  är att  man inte enbart  bör prata om 
miljövänliga förpackningar där man endast ser till separata produktattribut. Istället bör företag 
ha  ett  helhetsperspektiv  där  förpackningen  ses  som en  del  i  helheten  och  att  de  bör  se 
miljöarbetet som något som genomsyrar hela processen, från råvara till förbrukning. Vidare 
anser vi att företagen även bör bli bättre på att informera kund och konsument om vilken 
bidragande faktor de kan ha i miljöarbetet. Oftast är det företaget som har kunskaperna då de 
har experter inom området och eftersom det är företagen som har insikt i förpackningarnas 
konstruktion och tillverkning. Att företagen delar med sig av kunskap anser vi kan leda till ett 
helhetsperspektiv där förpackningens alla delar tas i tanke vid utvärdering.

Gällande miljövänliga material så anser nästan alla av respondenterna att papper och kartong 
tillhör  de  mest  miljövänliga  materialen  i  dagsläget.  Även  material  såsom  biologiskt 
nedbrytbar plast såsom PLA-plast, gjord på majsstärkelser kom även på tal. Många ser dock 
att  utvecklingen  inom  området  går  framåt,  vilket  vi  utifrån  studien  anser  beror  på  att 
konsumenter ställer högre allt krav samt för att det i slutändan kan bidra till ett högre värde 
för företaget. 

Vad vi  kan se  så  är  det  viktigaste  kanske inte  att  hitta  en miljömärkning  som gäller  för 
enskilda  attribut  till  förpackningen  utan  att  det  istället  krävs  en  märkning  som  ger  ett 
helhetsperspektiv  där  den  totala  produktens  livscykel  tas  i  beräkning.  Genom 
livscykelanalyser  kan  företaget  visa  den  totala  miljöpåverkan  och  försöka  identifiera  vart 
någonstans miljöpåverkan är som störst för att på så vis kunna göra förbättringar. Vidare så 
anser vi att det skulle vara mer lämpat att använda någon form av märkning på förpackningen 
som grundas på livscykelanalyser vilket vi anser skulle ge en mer rättvisande bild. På detta vis 
skulle  företagen  kunna  visa  på  sina  ståndpunkter  gällande  allt  från  förpackningarnas 
materialval  till  transportsätt.  Genom  att  informera  konsument  och  kund  om 
livscykelanalysens  betydelse och hur resultat  kan utläsas anser vi  skulle  ge en kunden en 
större förståelse. 
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Om företag vill erbjuda förpackningar som är mer miljövänliga kan de ta hjälp av de kriterier 
som finns för hållbara förpackningar som Sustainable Packaging Coalition, en Internationell 
arbetsgrupp med nästan 200 organisationsmedlemmar såsom Coca Cola och Tetra Pak, har 
angivit. Hållbara förpackningar ska, genom hela dess livscykel vara fördelaktiga, säkra och 
hälsosamma för individer och samhälle. De ska vara sourcade, tillverkade, transporterade och 
återvunna  genom  användning  av  förnyelsebar  energi.  Användning  av  förnyelsebar-  eller 
återvunna  material  ska  optimeras  där  tillverkning  sker  genom  användning  av  ren 
produktionsteknologi och ”best practice”. Förpackningen ska även vara tillverkad av material 
som inte riskerar hälsan. Vidare ska de vara fysiskt designade för att optimera material och 
energi.  Slutligen  ska  förpackningen  vara  effektivt  återvunnen  och  utnyttjade  i  biologiska 
och/eller industriellt stängda cyklar. Dock finns det än så inga förpackningar på marknaden 
som uppfyller  alla  dessa  krav  eller  som är  100 procent  hållbara. (Food Engineering  and 
Ingridients,  2009)  Vi  anser  att  livscykelanalyser  och  de  kriterier  som  finns  för  hållbara 
förpackningar kan verka som stöd i företagets miljöarbete med förpackningar. 

6.2 Miljövänlig förpackning som ett mervärde

Utifrån intervjuerna har i kommit  fram till  att huruvida förpackningen tillför ett  mervärde 
eller ej beror på vad det är för typ av företag samt vilken bransch/industri. För Nilson Group 
som verkar inom skobranschen så tillför förpackningen inget mervärde då förpackningen först 
och främst  inte  skyltas  i  butik och för att  den mest  ses som ett  besvär för konsumenten. 
Förpackningen har dock visat sig tillföra ett mervärde i andra branscher  såsom livsmedels- 
och dryckesbranschen,  där förpackningen är  en del  av produkten och har som uppgift  att 
underlätta för användaren. En miljövänlig förpackning anser vi även på så vis kan bidra med 
mervärde  inom  branscher  där  förpackningen  användas  i  marknadsföringssyfte  och 
visualiseras på hyllan i affären. Vår studie har visat på att både företag och konsument blir allt 
mer miljömedvetna och att trenden inte verkar avta. Våra respondenter kan se att det idag 
finns  de  kundsegment  som  värdesätter  en  miljövänlig  förpackning  och  vi  tror  att  detta 
segment kommer att bli större i framtiden. 

En miljömärkning på förpackningen kan ge sken av att förpackningen är miljövänlig. Dock 
anser  vi  att  detta  inte  behöver  inbringa  ett  extra  värde  för  konsumenten.  Vi  anser  att 
konsumenterna  ofta  är  ovetande  om märkningens  innebörd  vilket  enligt  oss  kan  leda  till 
förvirring. Om företag vill förmedla extra värde genom en miljömärkning på förpackningen 
anser  vi  att  de bör  informera  kunden om märkningens  innebörd.  Om inte  kunden förstår 
betydelsen anser vi att syftet med miljömärkning lätt kan gå förlorad.

Vi anser även att företag många gånger märker produkter och förpackningar enbart för sakens 
skull då de tror att märkningen i sig kan tillföra ett mervärde. Vi anser att man kan se det ur 
två perspektiv. För det första menar vi att en miljömärkning för många anses som ett positivt 
produktattribut med andra ord en ”extrinsic cue”. Även om konsument inte fullt ut vet vad 
märkningen står för så kan konsumenterna på ett omedvetet plan koppla märkningen till något 
positivt. Å andra sidan anser vi även att värdet kan gå förlorat om konsumenten inte förstår 
vad  märkningen  står  för.  Vi  anser  även  att  det  kan  vara  ett  förslag  att  försöka  finna 
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gemensamma märkningar som gäller i samtliga länder så att, oberoende av land och språk, 
förstår märkningens betydelse.

6.3 Miljövänlig förpackning som kommunikationsmedel

Vad vi kan utläsa av intervjuerna är att samtliga företag anser att förpackningen kan användas 
i syfte att kommunicera företagets värderingar och ståndpunkter. Då de flesta av företagen 
tycker att förpackningen kan användas vid kommunikation visar på att det finns potential för 
företag att kommunicera en miljöprofil ut mot kund och konsument. Vi anser att företagen 
kan göra det via de miljömärkningar de redan använder sig av i dagsläget men att de bör bli 
bättre på att kommunicera märkningens innebörd. Vad som framgått vid intervjuerna är att det 
finns en mängd olika miljömärkningar där inte ens företagen vet om alla som finns. Om inte 
företag som under daglig basis arbetar med miljöfrågor vet betydelsen hur ska då kund och 
konsument kunna det? 

En  förpackning  ses  även  som  en  potentiell  bidragande  faktor  när  det  kommer  till 
varumärkesidentifiering och produktdifferentiering. Även här finns det potential för företag 
att särskilja sig via förpackningen genom att erbjuda en unik design eller påvisa att de tar ett 
miljömässigt  ansvar  genom  exempelvis  återvinning.  Företag  kan  via  ett  miljövänligt 
ansvarstagande  differentiera  sig  gentemot  konkurrenter  som  lägger  mindre  vikt  vid 
miljöfrågor. Miljö är ett hett ämne i dagens debatter och det förväntas att företag såväl som 
kunder  och  konsumenter  visar  att  de  värnar  om miljö  vilket  vi  anser  tyder  på  att  det  i 
framtiden kommer att vara ohållbart för företag att inte bry sig om miljö. De företag som i 
dagsläget  kommunicerar  en miljöprofil  anser  vi  har  chans  att  vinna  marknadsandelar  och 
skapa ett förtroende gentemot kund och konsument. Att ligga i framkant där företaget ständigt 
försöker hitta nya lösningar på rådande problem och anamma innovationer inom området kan 
även stärka förtegets miljöprofil. Ut mot kund och konsument anser vi att de kommunicerar 
ett ansvarstagande där de värnar om miljö och samhälle. 

Alla tillfrågade anser att dagens miljödebatter och naturkatastrofer lett till att efterfrågan på 
miljövänligare alternativ ökat hos konsumenter. Ser vi till vad som tidigare beskrivits kan det 
vara en ypperlig chans för företag att bygga upp varumärket genom att kommunicera att de 
har  miljövänligare alternativ.  Vi menar  att  fler  och fler  företag kommer att  söka efter  att 
ständigt förbättra sina val där det i dagsläget enbart är i startfasen. I slutändan anser vi att ett 
företag som inte tar ansvar för sin omgivning inte heller visar ansvar mot sina kunder och 
konsumenter vilket leder till att de enbart är ute efter korta affärer. Ett företag som inte strävar 
efter långsiktig fortlevnad kommer troligtvis inte heller bli långvariga på marknaden. 

6.4 Förpackningens inverkan på ett varumärke

Ingen  av  leverantörerna  har  som  tidigare  påpekat  någon  direkt  definition  på  vad  en 
”miljövänlig förpackning” är. Däremot pratar de om olika miljövänligare alternativ kopplad 
till material och hantering. Det vi kommit fram till är att det i dagsläget inte finns något som 
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kan karaktäriseras som en ”miljövänlig förpackning”. Istället benämner man förpackningar 
som mer  eller  mindre  miljövänliga  eller  miljöanpassade  vilket  även  varierar  beroende  på 
person,  företag  och  bransch.  En  förpackning  sägs  vara  mer  miljövänlig  då  materialet  är 
återvinningsbart,  återanvändningsbart  eller  nedbrytningsbart.  Dock  behöver  inte  det  här 
betyda att förpackningen är mer miljövänlig. Vår studie visar på att det finns mycket mer som 
behövs ta i beaktning för att en förpackning ska kunna betecknas som miljövänlig, exempelvis 
hur framställning och produktionen sker, hur varorna fraktas, energiåtgång och hanteringen. 
Vi förstod problematikens innebörd då exempelvis ICA berättade att även om förpackningen 
är av ett miljövänligt material kan det betyda att den är mindre miljövänlig i det stora hela då 
materialvalet kanske inte klarade av transport och i slutändan får kastas innan den nått kund. 
Vi  är  så  fokuserade  på  ordet  miljövänligt  att  man  glömmer  bort  det  som existerar  runt 
omkring.  Miljövänligt  består  inte  enbart  av  att  diverse  material  eller  att  en  viss 
produktionsprocess är det. I slutändan ska även det som framställs användas i det syfte som 
det var menat från början. Missar man den lilla detaljen betyder det att allt där innan är av 
ringa betydelse då produkten i slutändan är obrukbar och resurser har slösats i onödan.

Som några av våra respondenter nämnde så bör större vikt läggas på livscykelanalyser för att 
ge en mer rättvis bild där förpackningens miljömässighet ses ur ett helhetsperspektiv. Vi anser 
att det är här som företag kan skapa fördelar. Genom att se till hur miljöpåverkan är i de olika 
stegen kan företaget identifiera vart problem uppstår vilket innebär att det även blir lättare att 
åtgärda dem. Det räcker inte att bara säga att man värnar om miljön utan måste även bevisa 
det på något sätt. Genom miljömärkningar och livscykelanalyser försöker företag uppfylla det 
de lovar vilket i sin tur skapar förtroende hos konsumenten då de bevisar att det de säger 
verkligen är något som de hoppas på att uppfylla.

Det är främst i livsmedels– och dryckesbranschen som förpackningen kommit att bli den stora 
miljöboven  eftersom de  är  homogena  dagligvaror  som konsumeras.  Förpackningen  är  ett 
onödigt ont som ska förvara produkten där det krävs att den är hållbar. Det pågår forskning 
inom  området  och  det  finns  vissa  företag  som  ligger  i  framkant  då  det  kommer  till 
miljövänligare material. Ser vi till andra branscher som i exempelvis Nilson Groups fall, så 
visar  det  istället  på  att  det  kan  vara  bättre  att  istället  reducera  förpackningen.  Oftast  är 
förpackningen  något  som anses  vara  ett  problem efter  köp.  Om vi  ser  till  hur  vi  själva 
resonerar kan en stor kartong vara till besvär då produkten packats upp och förpackningen ska 
slängas. 

Även då  vi  har  kommit  fram till  att  det  i  dagsläget  inte  går  att  definiera  en miljövänlig 
förpackning så anser vi att benämningen kan ha en positiv påverkan på ett varumärke. Kunder 
och konsumenter har oftast inte tillräcklig med kunskap för att kunna skilja på vad som är mer 
eller mindre miljövänligt utan de kan enbart förlita sig på vad företaget kommunicerar med 
hjälp av förpackningen. Företags miljöarbete kan stärka varumärket där företag visar att de 
bryr  sig  om sin omgivning.  Då det  i  dagens  samhälle  ställs  allt  högre krav på  företagen 
gällande  miljöfrågor  anser  vi  tyder  på  att  en  mer  miljövänlig  förpackning  kan  stärka  ett 
varumärke. Att visa samhället att man tar ansvar för miljön kan leda bättre relationer med 
kunder, konsumenter och omgivning vilket i sin tur kan leda till större marknadsandelar. 

50



Våra intervjuade företag har alla som mål att ständigt förbättra sig inom miljöområdet. Vi 
anser att en förbättring bäst kan ske då samarbeten sker via de olika leden vilket även framgått 
i intervjuerna att företagen lägger vikt på. Kanske är det via samarbeten som bästa resultat kan 
uppnås för en bättre miljö där man delar med sig av de kunskaper man har inom de olika 
områdena så att alla får ta del av den information som finns om miljövänligare förpackningar. 

6.5 Förslag till vidare forskning

När vi genomförde vår studie så upptäckte vi att det låg stort fokus kring livscykelsanalyser 
för att kunna avgöra hur miljövänlig en förpackning egentligen är. Ett bra förslag på vidare 
forskning anser vi vara att just undersöka mer och mindre miljövänliga förpackningsalternativ 
och jämföra dem i en livscykelanalys. 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att se saken ur konsumenternas perspektiv – vad 
anser  de  vara  en  miljövänlig  förpackning  och  hur  de  värdesätter  en  förpackning  ur  ett 
miljöperspektiv.  Vidare  anser  vi  även  att  det  kan  vara  intressant  att  undersöka  hur 
konsumenten tänker då det står i valet mellan en förpackning som är miljövänligare och en 
som är mindre miljövänlig.
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Bilaga 1
Intervjuguide för professorn i miljövänliga polymera material

Vad kännetecknar en miljövänlig förpackning?
• Vilka krav anser du/ni finns för att förpackningarna skall anses vara miljövänliga?

o Återvinningsbara?
o Förnyelsebara?
o Komposterbara?
o Vikt?
o Transport?
o Annat?

• Finns det något speciellt hållbarhetskrav?
• Finns  det  några  specifika  restriktioner  gällande  förpackningarnas  tillverkning  som 

exempelvis energiförbrukning, genomgående processer, utsläpp etc?
• Finns det restriktioner angående en förpacknings storlek ur miljösynpunkt, exempelvis 

förpackningens storlek i allmänhet eller storlek i förhållande till innehåll?
• Vilka material anses vara miljövänliga/mer miljövänliga och varför?
• Vilka typer av färger anses vara miljövänliga/mer miljövänliga?
• Vilka miljömässiga kriterier har ni vid val av färgställning på förpackning?
• Vilka material anses vara miljövänliga/mer miljövänliga och varför?
• Vilka typer av färger anses vara miljövänliga/mer miljövänliga?
• Vilka miljömässiga kriterier har ni vid val av färgställning på förpackning?
• Finns det några miljömärkningar som gäller för förpackningen och i så fall vilka?

Vad  anser  du  är  det  största  skälet  till  att  företag  använder  sig  av  miljövänliga 
förpackningar?

• I  vilken  utsträckning  anser  du  att  konsumenten  efterfrågar  miljövänliga 
förpackningar?

• Ser du någon förändring i efterfrågan på miljövänliga förpackningar och i så fall hur? 

Kan Du berätta lite kortfattat om Dig själv?
• Berätta  lite  om  din  bakgrund,  exempelvis  utbildning  och  tidigare 

arbetslivserfarenheter?
• Nuvarande titel och arbetsuppgifter?

Finns det något som du skulle vilja tillägga som inte har framgått i intervjun?

Tack så jättemycket för Din medverkan!
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Bilaga 2
Intervjuguide för Tetra Pak, Stora Enso och Eson Pac

Vad kännetecknar en miljövänlig förpackning?
• Vilka krav anser du/ni finns för att förpackningarna skall anses vara miljövänliga?

o Återvinningsbara?
o Förnyelsebara?
o Komposterbara?
o Vikt?
o Transport?
o Annat?

• Finns det något speciellt hållbarhetskrav?
• Finns  det  några  specifika  restriktioner  gällande  förpackningarnas  tillverkning  som 

exempelvis energiförbrukning, genomgående processer, utsläpp etc?
• Finns det restriktioner angående en förpacknings storlek ur miljösynpunkt, exempelvis 

förpackningens storlek i allmänhet eller storlek i förhållande till innehåll?
• Vilka material tycker du/ni är miljövänliga? Utveckla ditt svar.
• Vilka typer av färger tycker du/ni är miljövänliga? Utveckla ditt svar.
• Vilka miljömässiga kriterier har ni vid val av färgställning på förpackning?
• Har ert företag en uttalad definition på vad som gör en förpackning miljövänlig? I så 

fall hur lyder den?
• Känner du till om det finns några allmänna miljömärkningar av förpackningar och i så 

fall vilka?

Kan du berätta lite om miljövänliga förpackningars utveckling?
• Ser du/ni några innovationer inom området miljövänliga förpackningsmaterial?
• Vilken bransch anser ni har kommit längst i utvecklingen?
• Hur ser du/ni på miljövänliga förpackningars utveckling i framtiden? 

Kan du berätta lite om företagets nuvarande förpackningsutbud?
• Vilken typ av förpackningar arbetar ni med? Varför?
• Skiljer sig arbetet åt mellan tillverkning av vanliga förpackningar och miljövänliga? 

Hur?
o Märker ni (med symbol eller liknande) era miljövänliga förpackningar och i så 

fall hur?
• Upplever  ni  någon  skillnad  i  tillverkningskostnaden  (billigare/dyrare)  mellan 

miljövänliga och icke miljövänliga förpackningar? Om ni upplever att det finns en 
skillnad i kostnaden, vad anser ni i så fall att det beror på? 

Vad  tror  ni  är  det  största  skälet  till  att  företag  använder  sig  av  miljövänliga 
förpackningar?

• I vilken utsträckning anser ni att konsumenten efterfrågar miljövänliga förpackningar?
o Får ni några frågor från konsumenter angående förpackningars miljövänlighet? 

Om ja, vad för typ av frågor?

58



Kan du berätta lite kortfattat om ert företag?
• Vad är er affärsidé?
• Beskriv er målgrupp/era kunder?

o Är det oftast ni eller kunden som tar kontakt?
o Vad för typ av kund (företag) använder sig av Era miljövänliga förpackningar?
o Vad upplever ni är det vanligaste skälet/skälen till att  företag använder sig av 

miljövänliga förpackningar?
o Vad upplever ni är de vanligaste skälen till att företag vill byta till miljövänliga 

förpackningar?

Kan Du berätta lite kortfattat om Dig själv?
• Berätta  lite  om  din  bakgrund,  exempelvis  utbildning  och  tidigare 

arbetslivserfarenheter?
• Nuvarande titel och arbetsuppgifter?

Finns det något som du skulle vilja tillägga som inte har framgått i intervjun?

Tack så jättemycket för Din medverkan!
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Bilaga 3
Intervjuguide för företagens perspektiv på förpackningar

Berätta lite om din/er syn på förpackningar? 
• Vad anser du/ni att en förpackning bör förmedla?
• Vilken betydelse anser du/ni att förpackningen har för ert företag? 
• Vilken betydelse anser du/ni att förpackningen har för kunden/
• Vilken betydelse anser du/ni att förpackningen har för konsumenten? 

o Anser du/ni att förpackningen tillför ett mervärde för företaget och i så fall på 
vilket sätt?

o  Anser du/ni att förpackningen tillför ett mervärde för era kunder och i så fall 
på vilket sätt?

• Vilka attribut anser du att en bra förpackning bör ha gällande information?
• Vilka attribut anser du att en bra förpackning bör ha gällande funktioner?
• Vilka attribut anser du att en bra förpackning bör ha gällande design?
• Vilka attribut anser du att en bra förpackning bör ha gällande ergonomi?
• Vilka attribut anser du att en bra förpackning bör ha gällande varumärke? 

Vad kännetecknar enligt dig en miljövänlig förpackning?
• Vilka krav anser du/ni finns för att förpackningarna skall betecknas som miljövänliga?

o Återvinningsbara?
o Förnyelsebara?
o Komposterbara?
o Vikt?
o Transport?
o Annat?

• Finns det något speciellt hållbarhetskrav?
• Finns  det  några  specifika  restriktioner  gällande  förpackningarnas  tillverkning  som 

exempelvis energiförbrukning, genomgående processer (behandling av ytskick mm), 
utsläpp etc?

• Finns det restriktioner angående en förpacknings storlek ur miljösynpunkt, exempelvis 
förpackningens storlek i allmänhet eller storlek i förhållande till innehåll?

• Vilka typer av material förknippar du med miljövänliga förpackningar och varför?
• Vilka andra egenskaper anser du/ni vara väsentligt för en miljövänlig förpackning?
• Har  ert  företag  en  uttalad  definition  på  vad  det  innebär  att  en  förpackning  är 

miljövänlig? I så fall hur lyder den?
• Känner du/ni till någon/några miljömärkningar som gäller för förpackningen och i så 

fall vilka?

Har ni tidigare haft förpackningar som varit mer eller mindre miljövänliga?
• Vad var i så fall skillnaden gentemot era nuvarande förpackningar?
• Vad var anledningen till att ni bytte förpackningingssätt? 
• Vilken  inverkan  har  bytet  haft  på  företagets  ekonomi  (ex.  skillnader  på  intäkt, 

kostnad)? Om ni upplever en förändring, vad anser ni i så fall att det beror på? 
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Berätta lite om era nuvarande förpackningar?
• På vilket sätt kommunicerar ni ert varumärke via förpackningen ut mot kund?
• Vilken typ av förpackningar arbetar ni med? 

o Varför har ni valt att använda dessa förpackningar?
• Vilka är de vanligast förekommande materialen på era förpackningar? Utveckla gärna. 

o Varför använder ni er av just dessa material?
• Varför eller varför arbetar ni inte med miljövänliga förpackningar?
• Vilka fördelar anser du att det finns med miljövänliga förpackningar? 
• Vilka nackdelar anser du att det finns med miljövänliga förpackningar?

o Hur tror ni era kunder upplever ert val av förpackningsalternativ?
o Om ni arbetar med miljövänliga förpackningar: Kommunicerar ni ut mot kund 

att  förpackningen  är  miljövänlig?  (Exempelvis  genom  symbol,  text  eller 
liknande.)

• Hur  ser  er  framtidsvision  ut  kring  förpackningar?  Exempelvis  utveckling  av 
förpackningar?

• Vilket inflytande har era kunder kring ert val av förpackningar?
o Har ni märkt någon förändring gällande krav från era kunder de senaste åren?
o Har ni märkt någon förändring gällande krav från samhället de senaste åren?

• Hur påverkas ert förpackningsval av lagar och restriktioner?

Vilka kriterier/krav har ni vid val av förpackning? 
• Hur väljer ni material till era förpackningar?
• Vilka krav har ni på förpackningens färger?
• Vilka övriga krav har ni? Utveckla gärna.

Kan du berätta lite om miljövänliga förpackningars utveckling?
• Ser du/ni några innovationer inom området miljövänliga förpackningsmaterial?
• Vilken bransch anser ni har kommit längst i utvecklingen vad gällande förpackningar?
• Tror du/ni att efterfrågan på miljövänliga förpackningar kommer att förändras inom 

den närmsta framtiden? 

Berätta lite kort om företaget.
• Hur skulle ni beskriva er målgrupp/era kunder?

o Hur anpassar ni er till dem?
• Hur arbetar ni med miljöfrågor? 
• Har ni några miljövänliga produkter i sortimentet?

o Vad för slags produkter?
o Har ni märkt dessa på något specifikt sätt?

• Hur införskaffar ni era förpackningar? 
o Producerar ni själva era förpackningar eller anlitar ni externa tillverkare? 

 Hur väljer ni ut extern tillverkare?
 Vilka arbetar ni med? Exempel Tetra Pak, Stora Enso eller annan? 
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Kan du kortfattat berätta om Dig själv?
• Berätta lite om din bakgrund, exempelvis utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter?
• Nuvarande titel och arbetsuppgifter?
• Vad  har  du  för  tidigare  erfarenheter  kring  förpackningar,  exempelvis  arbete, 

utbildning etc? 

Finns det något som du skulle vilja tillägga som inte har framgått i intervjun?

Tack så jättemycket för Din medverkan!
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