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Abstract 

This study aims to examine the possibilities and limitations of residual products from the 

Swedish food industry for new uses in packaging design. The selection in the study is semi 

strategically random and through the selection four interviews were conducted via e-mail, 

two interviews from RISE and two from the Swedish design agencies Snask and Bedow. The 

interviews are based on the study's question issues; What innovative packaging materials with 

properties corresponding to plastics are available in the Swedish market? And How does a selection of 

Swedish design agencies approach the innovative packaging materials available on the Swedish 

market? Through results and analysis we have come to the conclusion that there is a great 

awareness of design agencies when it comes to making environmentally conscious design 

decisions and that it is highly relevant in today's society. During the study, interesting 

packaging material was discovered. What has also emerged is that it is a matter of course to 

have to be climate friendly as everything depends on demand from customers and 

consumers. There are no direct regulations to relate to, but it is up to each individual how to 

relate to a more sustainable development. However, in order for a societal transformation to 

take place, collaboration between the various social sectors is required (Svenska 

vetenskapsrådet Formas, 2018). 
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1. Inledning och problemformulering

Intresset ökar angående att kunna göra mer medvetna val när det kommer till god och säker 

mat. Men detta gäller inte bara speciella livsmedel och dess ursprung, volym, 

produktionsmetod och klimatavtryck. Detta rör också förpackningar och design branschens 

arbete för att kunna nå klimat- och hållbarhetsmål. Vid 2030 är det gemensamma målet att 

plastförpackningar ska vara producerade i återvunnen eller förnybar råvara och dessutom 

materialåtervinningsbara vid 2022 (Svensk dagligvaruhandel, 2019). Världens klimat- och 

miljöproblem är ett av de största problem vi har att hantera idag och samtidigt som alla 

naturresurser ska räcka till ett uthärdligt liv för en växande befolkning. För att klara dessa 

svåra uppgifter måste bland annat världens energisystem övergå till 100% förnybart, vilket 

innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och ersättas (Naturvårdsverket, 2019). 

Som de nämner i rapporten Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet (2019) är 

att under 2019 väntas produktionen och förbränningen av plast generera mer än 850 miljoner 

ton växthusgaser i atmosfären. Den ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra 

möjligheten att nå klimatmålen i Parisavtalet. Nästan all plast tillverkas av fossila bränslen 

och orsakar koldioxidutsläpp under hela livscykeln, från utvinningen av fossila bränslen till 

transporter, raffinering, tillverkning och avfallshantering (Ciel, 2019). Som man kan läsa på 

Naturvårdsverket (2019) har plast inte bara stor påverkan på klimatet i sin tillverkning av 

fossila tillgångar utan är även den största källan till nedskräpning i natur och hav. Det är 

beräknat att det flyter cirka 269 000 ton plast i våra världshav och fortsätter vi människor i 

samma takt kommer havet bestå av mer plast än fisk år 2050. Eftersom plast har extremt lång 

nedbrytningstid på flera hundra år och lämnar sedan efter sig mikroplaster som aldrig 

försvinner och som dessutom produceras i sån hög grad ökar mängden plast i naturen 

konstant (ibid).  

Vad som är viktigt att veta och uppmärksamma är de möjligheter som finns att utveckla nya 

plastliknande material utifrån mer innovativa, förnyelsebara och nedbrytbara källor än de 

från fossila råvaror. Det är därmed relevant att studera hur restprodukter från 

livsmedelsindustrin kan användas i produktionen av förnyelsebara och biologiskt 

nedbrytbara plastliknande material. Det tidigare forskning visar och som de beskriver i 

Forskning & Framsteg (2019) är att vi ska vara vaksamma när det kommer till material som 

utger sig för att vara biobaserad plast. För idag räcker det att blanda i endast en väldigt liten 
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del förnybara råvaror för att slutprodukten ska få kalla sig för biobaserad då det inte finns 

någon övre gräns när det gäller den tillåtna mängden fossil råvara. I Vilket fall så har 

biobaserad plast betydligt mindre klimatpåverkan än fossil plast. Biobaserad plast står 

endast för ungefär 1 procent av all såld plast. Den som säljs idag är framför allt gjord på 

sockerrör och majs, alltså grödor som kan används som livsmedel. Något som kan komma 

att utmana fossila råvaror är alger, vilket det just nu pågår en stor utveckling av på Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm där forskarna använder sig utav icke-ätbara grödor som 

exempelvis halm och alger för att tillverka bioplast (ibid). Vad som även bevisats i forskning 

och som de beskriver i en artikel av framtidens miljö (2015-2019) är att materialet Biodolomer 

som utvecklats av GAIA kan användas för att framställa biogas med samma energivärde 

som en liter bensin. Biodolomer är biologiskt nedbrytbart och komposterbart material som 

består största delen av mineralen dolomit, som används för att ge näring till åkermark, och 

även naturlig stärkelse från exempelvis potatis. Materialet är därför inte bara nedbrytbart 

och ger näring till jorden, det är också optimerat för att framställa biogas (Framtidens miljö, 

2015-2019). Ett annat exempel på alternativa material till fossil plast är något de nämner i 

dagstidnings artikeln The Guardian (2019). Där skriver de om Lucy Huges en ung kvinna 

som har examen i produktdesign från University of Sussex och som fått James Dyson 

utmärkelsen för sitt biologiskt nedbrytbara och komposterbara material känt som 

MarinaTex. Hughes ville ta itu med problemen angående miljöskadlig engångsplast och 

ineffektiva avfallsströmmar genom att samla på sig avfallet från fiskrens i 

livsmedelsindustrin för att skapa ett miljövänligt alternativ till fossil plast. Globala siffror 

visar att 40% av plast som produceras för förpackningar används en gång och sedan kastas. 

MarinaTex är en genomskinlig stark plast vilket gör den lämplig för engångsförpackningar 

såsom sandwich papper och påsar. Plasten kan brytas ner i komposten eller matavfallskärl 

inom fyra till sex veckor (Smithers, 2019).  

I denna studie kommer det fokuseras på materialutvecklingen på den Svenska marknaden 

och specifikt de innovativa förpackningsmaterial som finns att tillgå och hur ett urval 

designbyråer förhåller sig till dessa. Det har gjorts en fallstudie med två aktörer och deras 

syn på cirkulär design. Detta representerar inte hela designbranschens syn på ämnet men ger 

en inblick i hur två framstående designbyråer förhåller sig till det. Vilka hållbara resurser det 

finns att tillgå och vad som behöver undersökas mer är hur mycket restprodukter som blir 

avfall i livsmedelsindustrin och som istället kan utnyttjas i tillverkningen av förnyelsebara, 

biologiskt nedbrytbara och innovativa material till fossil plast. Och varför det inte används i 

större utsträckning i dagsläget. De måste ändock vara hållbara i ordets alla bemärkelser, med 
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andra ord både hålla för ämnad användning, och inte lämna några spår efter sig i miljön 

(RISE, 2019). 
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Begreppsdefinitioner:  
 

Avfallsgenerering- Generering av avfall. 

 

Ekvivalent- Likvärdig. 

 

Materialflöden-  Är att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga 

kostnader, för att sedan tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.  

 

Engångsplast- En plast som inte går att återanvända eller återvinna. 

 

Biodolomer- Ett biologiskt nedbrytbart material som består till största delen av mineralen 

dolomit, som används för att ge näring till åkermark, och naturlig stärkelse från exempelvis 

potatis. 

 

Biobaserad (bioplast)- Är en plast som tillverkas av biologiskt framställda råvaror, som till 

exempel stärkelse. Annars brukar den vanligaste råvaran till plast vara råolja. 

 

“take, make, use and dispose”- Ta, skapa, använda och slänga. 

 

“take-make-use-reuse”- Ta, skapa, använda- återanvända. 

 

Diffusion- En utbredning, fördelning, jämn spridning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka möjligheter och begränsningar med restprodukter från 

svensk livsmedelsindustri för nya och innovativa användningsområden inom 

förpackningsdesign.   

 

1. Vilka innovativa förpackningsmaterial med egenskaper motsvarande plast finns det på svensk 

marknad?  

 

2. Hur ställer sig ett urval svenska designbyråer till de innovativa förpackningsmaterial som finns på 

den svenska marknaden?  
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3. Teori   
 

Teori är den guide och verktyg som används för att skapa en tydlig struktur kring en forskningsfråga 

där den teoretiska bärande funktionen fungerar som ett föredöme för att förklara, förstå, planera och 

tolka olika fenomen (Bowers, 2011, s.18). Nedan redogörs studiens teoretiska perspektiv, det vill säga 

cirkulär design och teorin om Diffusions of Innovations.  

________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Cirkulär design 
Ett uttryck som Ellen MacArthur (2015) använder om cirkulär design är “take-make-use-reuse” 

där hon förklarar innebörden av cirkulär ekonomi. Defenitionen av cirkulär ekonomi förstås 

möjligtvis lättast i kontrast till den linjära ekonomi som gjort avtryck på samhällets 

industrialisering. I korta drag har den linjära ekonomin handlat om att utvinna 

naturresurser, tillverka, konsumera och använda för att sedan göra sig av med avfallet (SOU 

2017:22). Jämfört med den cirkulära designen beskriver även MacArthur (2015) den linjära 

ekonomin med uttrycket “take, make, use and dispose”. Nedan visas ett exempel på den 

cirkulära ekonomin (designen) och den linjära ekonomin.  

 

                  

 

Designers idag har ett betydande ansvar för att utforma den aktuella statusen för hur 

produkter och tjänster byggs (Moreno, De los Rios, Rowe, & Charnley, 2016). På regeringens 

hemsida beskriver de att vår nuvarande ohållbara linjära ekonomi inte kommer att fungera i 
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en värld som går mot 10 miljarder människor och med en konsumtion som drastiskt ökar. 

Samhället måste ta hand om de värdefulla resurser och återvinna eller återanvända dem 

istället för att de spills eller sprids ut i naturen och på så vis tappar sitt ekonomiska värde 

och förstör jorden (SOU 2017:22). Det är en extrem press på våra gemensamma resurser med 

en ständigt ökande världsbefolkning med en slit och släng mentalitet där producera, 

konsumera, använda och slänga hör till normen (Naturskyddsföreningen, 2019). Detta 

argument stöds även av McArthur (2015).  

 

Övergången till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska nå de globala målet att 

minska konsumtion, rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser som 

skog, metaller och olja (Naturskyddsföreningen, 2019). De primära delarna som berör avfall i 

cirkulär ekonomi är först och främst att förebygga avfallet och därefter bevara det på ett 

effektivt sätt. I förebyggandet är design av produkten väldigt viktig, och i självaste 

avfallshanteringen är återanvändning, återtillverkning och återvinning i fokus (Svenska 

miljöinstitutet, 2019).  

 

“För att nå Sveriges ambitiösa klimat- och miljömål behöver vi ställa om hela samhället. 

Värdekedjor och processer måste drivas från linjära flöden till effektiv cirkularitet” 

  

säger Håkan Ohlsson VD på FTI i en rapport om cirkulära materialflöden (Förpacknings & 

tidningsinsamlingen, 2019). Eftersom alla produkter har sitt ursprung i naturen och om de 

nuvarande mönstren bibehålls, kommer förstöringen och exploateringen av naturresurserna 

att fortsätta, och likaså avfallsgenereringen. Just nu används runt 15 ton material per capita 

och år i EU, varav 10 ton går till bostäder, infrastruktur, bestående varor samt att 6 ton 

lämnar ekonomin som avfall (Europaparlamentet, 2019).  

 

Cirkulär ekonomi är den ekonomi där avfall i stort sett inte existerar och som har 

förutsättningar att vara ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar (SOU 2017:22).  Detta 

främjar hållbar ekonomisk tillväxt, genererar fler arbetstillfällen samt ökar 

materialåtervinningen, återanvändning och öka den globala konkurrenskraften (Europeiska 

kommissionen, 2015). Vidare måste det noteras att cirkularitet inte ska betraktas ekvivalent 

med ekologisk hållbarhet. Användningen av material som körs i cykler kan också ha 

negativa effekter på ekosystem och biologisk mångfald (Haas, Krausmann,Wiedenhofer & 

Heinz, 2015).  
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McArthur (2015) nämner i sin föreläsning “skräp borde inte få finnas” att en ytterst liten 

procent är rent avfall och är oanvändbart. Allt som slängs på soptippen har ett värde och kan 

på ett eller annat sätt återvinnas (McArthur, 2015). Biologiskt material ska kunna 

komposteras och återstående material ska designas så att det går att återbrukas, 

materialåtervinnas och energi utvinnas och detta ska göras i denna nämnda turordningen 

(Science park Borås, 2018). Vi skulle exempelvis helt kunna gå ifrån kemiska och giftiga 

gödselämnen inom jordbruken som skadar både levande organismer och natur om vi 

återanvände matavfallet istället för att bränna det (MacArthur, 2015).  

 

3.2 Teorin om Diffusions of Innovations 
Diffusion of innovations är en tidig teori inom samhällsvetenskaplig forskning som 

utvecklades 1962 av E.M Rogers. Teorin har sitt ursprung i kommunikation för att förklara 

hur en idé eller produkt med tiden får fart och sprider sig genom en specifik befolkning eller 

socialt system. Slutresultatet av diffusion är att människor som är en del av det sociala 

systemet anammar en ny idé, beteende eller produkt. Antagandet innebär att en person gör 

något de tidigare aldrig gjort eller prövat till exempel köpa eller använda en ny produkt, 

skaffa och utföra ett nytt beteende etc. Nyckeln till själva antagandet är att personen måste 

uppfatta idén, beteendet eller produkten som ny eller innovativ. Det är genom detta 

diffusion är möjlig (LaMorte, 2019). Vad som framförallt behövs så är det innovationer där 

teknisk utveckling, beteendeutveckling och affärsutveckling samverkar (Ilstedt Hjelm, 2011).  

 

Everett Rogers första steg i diffusion of innovation är kunskap. Det är vid denna punkt som 

personen först blir medveten om en innovation. De har ännu inte tillräckligt med 

information för att fatta ett beslut och faktiskt köpa produkten och är inte heller tillräckligt 

inspirerade att ta reda på mer. Det är i detta skede som marknadsförare ser till att öka 

medvetenheten om produkten och ge tillräckligt med kunskaper för att den blivande 

adoptanten förflyttar sig till andra steget. För om användaren inte hittar den så finns den inte 

(Interaction design foundation, 2018). Nedan står de fem stegen av Rogers.  

1.  Kunskap - personen blir medveten om en innovation och har en idé om hur den fungerar. 

2.  Övertalning - personen bildar en gynnsam eller ogynnsam inställning till innovationen. 

3.  Beslut - personen deltar i aktiviteter som leder till ett val att anta eller avvisa 

innovationen. 

4.  Implementering - personen använder en innovation. 
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5.  Bekräftelse - personen utvärderar resultaten av ett beslut som redan fattats om innovation  

(Rogers, 1995).  

Vårt samhälle bygger idag på stor konsumtion och tillväxt med ekonomiska incitament som 

drivkraft och utveckling. Det som behövs är en övergång till ett mer hållbart samhälle på alla 

plan, en samhällsomvandling som saknar motsvarighet i historien, men den drivande 

kraften är oklar och besvärlig (Ilstedt Hjelm, 2011). Sverige är i behov av framstående 

forskning och innovation för att vara ett öppet, starkt och attraktivt samhälle med kraft att 

möta de utmaningar som kommer.  

För att ge förutsättningar till tillväxt, hållbarhet och välfärd kommer det krävas forskning 

som kan generera kunskap om detta. Nya innovationer är en betydelsefull faktor för de stora 

omställningarna som ligger framför oss. Sammanfattningsvis förutsätter detta en nära 

interaktion mellan samhällets olika delar (Svenska vetenskapsrådet Formas, 2019). Tidigare 

innovationsexpert på Business week, Bruce Nussbaum säger att, 

”I en värld av osäkerhet och övergripande förändring kan design vara vår navigator.  

Vi borde omfamna det.” 

 och syftade på designers, designtänkare och innovatörer som arbetar med 

förändringsverksamhet inom samhälle och näringsliv  (Nussbaum, 2010). Enligt Ilstedt Hjelm 

(2011) är det de områden som har stor betydelse för en hållbar utveckling livsstil, 

köpmönster och beteende. De som har en nyckelroll när det kommer till att påverka 

beteenden genom att skapa trender för konsumtion är designers.  

När designers har mer kännedom om livscykelanalys, resurseffektivisering och 

materialaspekter har de möjlighet att göra bättre val i sitt arbete och kan påverka 

återvinning, val av material och tekniska avdelningar. Designbranschen är en viktig nyckel i 

påverkan av livsstilar, produktutveckling och konsumtionsbeteenden. Designmetoder är 

därför ett viktigt verktyg när det kommer till omställningen inom hållbar utveckling. (ibid). 

Även ett samarbete mellan olika samhällssektorer (akademi, industri, den offentliga sektorn 

och civilsamhällets organisationer) är en viktig ingrediens i framgångsrika 

forskningsprogram som syftar till att främja en medvetenhet och en ökad användning av 

forskningsresultat. Exempelvis klimatutmaningen är både svår att föreställa sig och förklara 

på ett tydligt och förståeligt sätt. I många fall finns det ett ganska stort gap mellan 
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klimatscenarierna som beskrivs av forskare och en individs egen uppfattning om deras 

omgivningar och dagliga liv (Svenska vetenskapsrådet Formas, 2018). 

En övergång till ett hållbart samhälle däremot som ska vara realistiskt måste ses som en 

möjlighet till affärsutveckling. Samhällsekonomiska vinster kan bli stora om konsumenter 

väljer energisnåla och resurseffektiva produkter (Ilstedt Hjelm, 2011). Företag kan tjäna 

pengar på kringservice, tjänster, upplevelser och miljövänliga produkter. Som EU’s policy 

organ BEPA fastställt är inte teknisk innovation tillräcklig för att möta ”de stora 

utmaningarna”, det krävs även ett annorlunda beteende och förändrade innovationer inom 

det sociala området (Ilstedt Hjelm, 2011). Det är dock svårt att nå framgång med innovativa 

material, och nya produkter misslyckas ofta i marknads introduktionsstadiet - ibland trots 

god funktionell prestanda (Ljungberg & Edwards, 2003). Studier visar att 

diffusionsprocessen av ett nytt material normalt kan ta upp till 10 år eller mer (A.Roos, 

M.Lindström, L.Heuts, N.Hylander, E.Lind & C.Nielsen, 2014).  
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4. Metod och material     

I detta kapitel beskrivs det material som studien avser att undersöka, vilka avgränsningar som gjorts, 

redogör tillvägagångssättet som urvalet och materialet gjorts ifrån samt en presentation av valet av 

metod som är kvalitativ intervju. Hur utformningen och genomförandet av intervju och 

intervjumanual gjorts. I slutet på detta kapitel tas även metodproblem upp. 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Material 
Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer via e-mail. Vi har valt 

att genomföra intervjuerna via e-mail på grund av att respondenterna inte hade möjlighet att 

träffas med andledning av tidsbrist eller långa avstånd . Den valda intervjuformen är 

semistrukturerad slumpmässig med relativt öppna frågor för att respondenterna inte skulle 

bli alltför hämmade eller styrda i sina svar.  För att besvara syftet gjordes kvalitativa e-mail 

intervjuer med två designbyråer och en professor samt en gruppchef på forskningsinstitutet 

RISE. De enskilda intervjuerna sammanställdes och analyserades, därefter kunde ett resultat 

utkristalliseras.  

 

4.2 Urval  
I denna studie användes ett par personer från RISE och ett par designers från svenska 

designbyråer. Dessa designbyråer har valts ut då de är framstående i sin bransch där Bedow 

vunnit flera priser däribland guldägget (Nilsson, 2019) och Snask blivit nominerade till detta 

pris 2015 (Buch, 2015). De fyra respondenterna besitter relevant kunskap och innehar den typ 

av information som krävs för att kunna besvara de ställda intervjufrågorna.  

 

I denna studie har det tillämpats ett semi strategiskt slumpmässigt urval och det söktes då 

efter personer som jobbar inom den svenska designbranschen vars byråer arbetar mycket 

med förpackningsdesign. Med medvetenhet om att det skulle bli svårt att nå respondenter 

veckan innan jul föll urvalet på dem som svarade på mailen som skickades ut. Samma gällde 

de respondenter från RISE men i detta urval skedde det ett visst snöbollsurval. Det söktes 

respondenter som var relevanta för denna studie men som i sin tur hänvisade till ytterligare 

respondenter att komma i kontakt med. Stickprovet är troligen inte representativt för en 

population och kan inte generaliseras (Linköpings universitet, 2019). Men urvalet ger en 
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övergripande uppfattning över den forskning som finns inom hållbara material i Sverige och 

hur dessa material tillämpas inom svensk designmetod.  

 

4.3 Tillvägagångssätt     

Processen med att bestämma vilket urval av företag som skulle kontaktas inleddes med att 

söka de bästa designbyråerna inom förpackningsdesign i Sverige samt personer med expertis 

inom hållbar utveckling från RISE, svenskt forsknings institut. Totalt kontaktades 12 

designbyråer samt 5 personer från RISE mailades. Av de kontaktade företagen återkopplade 

9 representanter, varav 2 var villiga att ställa upp på en intervju. Företagen blev 

inledningsvis erbjudna att ta intervjun via telefonsamtal eller via e-mail men som förmodats 

på grund av tidbristen hade de inte tid för telefonintervju därför skedde intervjuerna via 

e-mail. Sedan bifogades intervjufrågorna i samma e-mail för att göra det mer tidseffektivt, 

det har varit två personer som har gjort frågorna. Totalt genomfördes fyra intervjuer. 

 

Presentation av organisation och designbyråer:  

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. De har ett världsomfattande 

samarbete med företag, vetenskapligt samfund och offentlig sektor som bidrar till en 

konkurrenskraftig produktion samt ett hållbart samhälle. RISE har 2 800 medhjälpare som 

driver och stödjer alla slags innovationsprocesser. De är ett statligt forskningsinstitut som är 

oberoende och erbjuder expertis och 100-tal test- och demo stationsmiljöer för framtidssäkra 

teknologier, produkter och verksamheter (RISE, 2019).  

Snask är en designbyrå i Stockholm som strävar efter att utmana branschen genom att göra 

saker annorlunda. De tycker om okonventionella idéer, charmiga leenden och verkliga 

känslor. Snask ser den gamla konservativa världen som otroligt tråkig och är deras största 

fiende (Snask, 2019).  

Bedow är en designbyrå i Stockholm. Det hela började 2002 när Perniclas Bedow förlorade 

sitt jobb på en reklambyrå. Och att försöka imponera Stockholms designbyråer med en usel 

portfölj var inte den enklaste uppgiften. Bedow var alltså tvungen att och starta sin egen 

studio. Designbyråns ambition är att utmana och skapa (Bedow, 2019). Designbyrån Bedow 

har under åren uppmärksammats världen över i designtävlingar. Några av deras 

framgångar är att de vunnit priser som Guldägget & European Design Awards  (Nilsson, 

2019). 

15 



Cirkulärt + plast = sant? -  En studie om innovativa material till cirkulära förpackningar som alternativ till petroleum plast 

 Andrea Lind von Mentzer & Micaela Lockner 

____________________________________________________________________________________________________ 

Presentation av respondenter: 

Helena Halonen: Gruppchef på RISE 

Mikael Lindström: Affilierad professor i material och hållbarhet på konstfack och RISE 

Fredrik Öst: Creative director och founder på designbyrån Snask 

Perniclas Bedow: Creative director och founder på designbyrån Bedow 

 
4.4 Metodproblem   

Metoden som valts att utföras i denna undersökning är kvalitativ intervjumetod. Enligt 

Bryman och Bell (2017) är kvalitativa intervjuer ännu bättre än till exempel enkäter för att 

kunna få mer utförliga svar. Även Esaiasson (2017, s. 260) lyfter detta, han menar att 

samtalsintervjuer är ett perfekt tillfälle att dokumentera oväntade svar av den som blir 

intervjuad. Detta var dock inte väsentligt i denna undersökning då ett problem upptäcktes 

när respondenterna i intervjuerna endast kunde svara på frågorna via e-mail. Detta gör då att 

intervjun tappar dessa oväntade svar. Ännu ett problem är att respondenten då tenderar att 

svara med kortare svar än om de hade pratat i samtalsintervju som till exempel i telefon. Å 

andra sidan är det bra då inget material går till spillo eller kan misstolkas. Ett till problem var 

att respondenterna från RISE inte kunde ge fullständiga svar så respondenterna fick hjälpa 

varandra och komplettera svaren tillsammans, vilket slutade med ett och samma svar från 

båda respondenter vilket kan anses bristfälligt. Ytterligare ett problem som stöttes på under 

undersökningen var tiden på året. Studien gjordes under jul och nyår vilket resulterade i 

inget svar alls av intervjupersonerna eller ett svar på frågorna efter en längre tid.  

Reliabilitet och Validitet     

Under denna rubrik observeras intervjumetoden utifrån två forskningsmetodiska begrepp. För att 

tydliggöra och se relevans i studien måste metoden presenteras i relation till de forskningsmetodiska 

begreppen. 

__________________________________________________________________________________ 

4.5 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att studiens metod är mätnoggrann och tillförlitlig (Stukát 2011, s. 133). 

Intervjumetoden av studien är semistrukturerad vilket är en tillförlitlig metod för studiens 

syfte, därför att samtalet är mer öppet och ger den person som intervjuas en möjlighet att 

utveckla sina svar. Jämfört med en enkätundersökning där det skulle bli korta svar vilket i 

sin tur kan resultera i ett tunnare material att analysera. Det skulle heller inte ge breda eller 

djupa svar. Den semistrukturerade intervjumetoden med en intervjumanual som 
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utgångspunkt vid varje intervju mäter studiens syfte, vilket är att undersöka möjligheter och 

begränsningar med restprodukter från svensk livsmedelsindustri för nya 

användningsområden inom förpackningsdesign. Designbyråernas och RISE svar samt 

materialet efter transkriberingen visar tydligt att valet av metoden var befogat för studiens 

syfte och frågeställning. Se intervjumanual i bilaga 3 och 4. 

4.6 Validitet 

Validitet är det andra forskningsmetodiska begreppet i sammanhanget, detta innebär att 

forskaren mäter det som är avsett att mäta. Det är alltså forskaren som mäter relevansen för 

studien (Stukát 2011, s. 135). Frågan är då om denna frågemanual mäter det som skulle 

mätas, vilket är: att undersöka möjligheter och begränsningar med restprodukter från 

svensk livsmedelsindustri för nya användningsområden inom förpackningsdesign. Frågorna 

under intervjun fyllde sin funktion då det framkom av datan. Korrekta frågor ställdes och 

som i sin tur gav ett material som besvarade studiens syfte och övergripande frågeställning. 

Validiteten när man gör en respondentintervju kan dock ifrågasättas, när ett lägre antal 

personer väljs ut, till exempel då endast fyra personer kunde medverka som respondenter 

för denna studie om innovativa material. Validiteten kan då minska på grund av att 

respondentens svar kan ses som otillräckliga. Esaiasson (2017) skriver att god 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet.  
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6. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat där analysen sker fortlöpande i texten. Det 

empiriskt insamlade materialet har genererats genom fyra intervjuer via e-mail. Resultatet är uppdelat 

efter studiens frågeställningar för att skapa en röd tråd genom undersökningen. För att förtydliga 

resultatets och analysens struktur så har teman gjorts utifrån intervjufrågorna. Under studien har det 

intervjuats en professor och en gruppchef på forskningsinstitutet RISE samt två designers på två olika 

svenska designbyråer. 

__________________________________________________________________________________ 

 

        Frågeställning 1 är baserad utefter teorikapitlet om Cirkulär Design. 

Vilka innovativa förpackningsmaterial med egenskaper motsvarande plast 

finns det på svensk marknad?  

(Besvaras av RISE) 

1. Vad finns det för material på den svenska marknaden som är gjorda utav restprodukter 

inom livsmedelsindustrin? 

Vad som framkommit under intervjuerna med Helena Halonen och Mikael Lindström från 

forskningsinstitutet RISE är att mycket utveckling sker i Asien inom detta ämne. Det kan 

finnas grossister som förser den svenska marknaden med produkter gjorda av restprodukter 

från livsmedelsindustrin. Svaret på just frågan vad det finns för material på den svenska 

marknaden som är gjorda utav restprodukter inom livsmedelsindustrin besvarar Halonen 

från RISE med att det finns till exempel grödors skal (tänk raps där man pressar ur olja, 

liksom sojabönor för sojamjölk, eller vetekli för produktion av mjöl). Men också protein så 

som vassle vid osttillverkning. Ett annat exempel som Lindström nämner är kitosan från 

kitin som är från skaldjursrester och chitosan.  

 

“Exakt vad som finns på svenska marknaden är jag tyvärr inte helt uppdaterad på. 

Mycket utveckling sker bl a i Asien och det kan finnas grossister som förser den 

svenska marknaden med produkter gjorda av restprodukter från 

livsmedelsindustrin.”- Helena Halonen. 
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Analysdel 

Som nämnt i teorikapitlet måste samhället ta hand om de värdefulla resurser och återvinna 

eller återanvända dem istället för att de spills eller sprids ut i naturen (SOU 2017:22). Detta 

menar också Halonen och Lindström då de tar upp olika alternativ av restprodukter i 

livsmedelsindustrin. Cirkulär design beskrivs lätt med ett uttryck Ellen MacArthur (2015) 

använder nämligen “take-make-use-reuse” som visar på att det viktigaste idag är att ta tillvara 

på de material och livsmedel vi redan har, att ta material, göra materialet användbart, 

använda materialet och sedan återanvända materialet. Genom detta uttryck skapas material 

såsom kitosan, potatis plast, Marinatex osv.  

 
2. Hur påverkar de miljön jämfört med fossila material?  

Halonen och Lindström besvarade inte denna fråga utan skickade en länk om nuvarande 

bioplaster där man kan få en viss inblick i hur man tänker gällande hur “miljövänliga” dessa 

biobaserade plaster är. I länken kan man läsa om just bioplaster och om hur de är det 

naturliga framtidsmaterialet, om vad bioplaster innehåller hur de återvinns samt hur 

marknaden för bioplaster ser ut idag. 

 

På grund av bristfälliga svar kan detta inte analyseras. 

3. Hur kan dessa material återvinnas och eventuellt komposteras?  

Respondenterna svarade se fråga 2.  

På grund av bristfälliga svar kan detta inte analyseras. 

4. Hur får designbranschen information om cirkulära material? 

I intervjun svarar Halonen och Lindström att de har ett visst samarbete med 

designbranschen. De säger även att många designbyråer är med i forskningsgruppen Green 

Leap. GL är en plattform som fokuserar på design och hållbar utveckling på Kungliga 

Tekniska högskolan. Deras målsättning är att fungera som en katalysator för utveckling 

genom att engagerar sig i hållbar utveckling och design (Green Leap, 2017). Idag har alla de 

stora konsultfirmorna börjat bygga eller köpt design avdelningar. McKinsey har till exempel 

köpt Veryday och en annan konsultfirma pwc har experience lab i Stockholm. Lindström 

professor på konstfack säger också att konstfacks ID utbildning leder till att man efter 

examen ska kunna kalla sig hållbarhets designer.  

“Vi har ett visst samarbete med designbranschen och själv är jag affilierad 

professor i material och hållbarhet på konstfack. På KTH finns dessutom Green 

19 



Cirkulärt + plast = sant? -  En studie om innovativa material till cirkulära förpackningar som alternativ till petroleum plast 

 Andrea Lind von Mentzer & Micaela Lockner 

____________________________________________________________________________________________________ 

Leap en plattform där de flesta designbyråer är med. GLs uppgift är att 

tillgängliggör KTHs forskning för designers.” - Mikael Lindström. 

Analysdel 

I teorin ser man hur detta stöds med hjälp av E.M Rogers (1962) teori diffusion of 

innovations, genom att människor som är en del av det sociala systemet anammar en ny idé, 

beteende eller produkt. Precis som respondenterna från RISE svarar tar designbyråerna 

hjälp av andra plattformar och företag för att få information och hjälp om hållbar utveckling. 

Att designbyråerna engagerar sig i hållbarhetstänket och faktiskt anställer företag som 

Green Leap för att få hjälp och guide till mer hållbara material.  

5. Efterfrågas mer cirkulärt hållbara material av designbranschen? 

Halonen och Lindström svarar ja, man letar efter material och nya affärsmodeller, men att 

kraven kommer från varumärkes ägarna.  

 

“Ja, man letar efter material och nya affärsmodeller, men kraven kommer från 

varumärkes ägarna.”- Mikael Lindström. 

Analysdel  

Precis som Ilstedt Hjelm (2011) hävdar i teorikapitlet kan samhällsekonomiska vinster bli 

stora. För att kunna ta fram nya hållbara material från livsmedelsindustrin måste det finnas 

en ekonomisk vinning för varumärkesägarna. Pengar är alltså en av de största faktorerna 

som spelar mest roll även i designbranschen.  

 

Frågeställning 2 är baserad utefter teorikapitlet om Diffusion of Innovation. 

Hur ställer sig ett urval svenska designbyråer till de innovativa 

förpackningsmaterial som finns på den svenska marknaden?  

(Besvaras av designbyråer) 

 
1. Gör ni medvetna val när det kommer till cirkulärt hållbara förpackningsmaterial? Hur 

tänker ni kring det? 

Vad som har framkommit under intervjuerna med respondenterna på designbyråerna är att 

mycket faller på kundens efterfrågan när det kommer till val av material. Det kan vara svårt 

att hålla sig till cirkulärt hållbara material eftersom kunden bestämmer allt från tryck till val 

av material menar Fredrik Öst.  
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“ Tyvärr så hamnar denna fråga på kunden i de flesta fall då det är dom som 

beställer och bestämmer allt från tryck till andra saker. ” - Fredrik Öst. 

 

Det går för det mesta att göra bra och mindre bra val av material hävdar Perniclas Bedow. 

Medvetenheten när det kommer till miljön är ändock ständigt närvarande fastän det inte 

alltid går att göra det mest miljövänliga valet när det kommer till materialen. Bedow nämner 

att de väljer papper som har kortast transport och att de trycker böckerna så nära bokens 

slutdestination som möjligt. De har även en stor del av sina möten med internationella 

uppdragsgivare via videomöten för att bespara miljön den påfrestningen med resor. 

 

“Vi tänker alltid på miljön. I de flesta fall så går det att göra mindre dåliga val. “  

- Perniclas Bedow. 

 

Analysdel 

Intervjun med designbyråerna visar att det är svårt att kontrollera valet av mer hållbara 

material för i slutändan är det ändock kunden som beställer och bestämmer för det är dem 

som väljer vad de vill betala för. För att vi ska kunna övergå till ett hållbart samhälle på alla 

plan kommer det krävas obekväma drivkrafter (Ilstedt Hjelm, 2011). Även fast 

medvetenheten finns där hos designbyråerna krävs det att den även finns hos beställarna och 

nya hållbara innovationer är en mycket viktig faktor för de omställningar som kommer 

krävas av oss framöver. Det är då en förutsättning att det finns ett samspel mellan samhällets 

olika delar (Svenska vetenskapsrådet Formas, 2019). 

 

2. Är man medveten som designer vilken påverkan man har på människors livsstil, 

köpmönster och konsumtionsbeteende? Utvärderar ni hur er design påverkar när den 

kommit ut på marknaden? 

Det man kan understryka är att de designbyråer som intervjuats till denna studie är ytterst 

medvetna om vilken påverkan de har på människor när det kommer till livsstil, köpmönster 

och konsumtionsbeteende. Perniclas Bedow hävdar att de är högst medvetna att deras arbete 

kan påverka och till och med lura konsumenter därför arbetar de bara med företag som de 

kan stå bakom. Vad Fredrik Öst på designbyrån Snask anser är att de tror att det finns 

moraliska olikheter inom de flesta branscher och att de finns dem som verkligen anstränger 

sig för att bibehålla och öka sin etik och moral men även de med avsaknad av detta.  
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“Vi är högst medvetna om att vårt arbete både kan påverka och till och med lura 

konsumenter. Därför arbetar vi bara med företag som vi själva kan stå bakom.” 

 - Perniclas Bedow. 

 

Det anser att det blir svårt att urskilja graden av moral när det kommer till val av olika 

produkter, företag och tjänster att samarbeta med. Utvärdering av hur deras design påverkar 

på marknaden har till synes ingen av dem gjort.  

 
Analysdel 

Som Ilstedt Hjelm beskriver i teorin om hur designers och designbranschen är en nyckel till 

påverkan av människors köpbeteenden och livsstil eftersom de kan påverka val av material, 

återvinning, uppgradering och andra tekniska områden. Men som Bedow beskriver så har de 

även makten att lura konsumenter och designmetoder är ett viktigt verktyg i strävan för att 

det ska ske en förändring inom miljö och hållbar utveckling (Ilstedt Hjelm, 2011). Han lägger 

vikt vid hur viktigt det är för dem att arbeta tillsammans med företag de kan stå bakom och 

som Fredrik Öst säger är det inte alla som har den etik och moral som strävar mot en mer 

hållbar utveckling.  

 

3. Ser ni som designbyrå några ekonomiska vinningar genom att jobba med hållbara 

material? 

Designbyråerna anser båda att det är viktigt att gå mot en mer hållbar värld och att de är 

gärna är med och uppmuntrar till detta men att vi tillsammans måste värna om miljön på 

bästa sätt och det stora incitamentet är solidaritet. Öst ser definitivt ekonomiska vinningar i 

att välja mer hållbara material fast Bedow ser det inte på kort sikt. 

 

Analysdel 

Om en övergång till ett hållbart samhälle ska ses som en affärsmöjlighet och 

samhällsekonomiska vinster ska kunna uppstå måste konsumenter välja energisnåla och 

resurseffektiva produkter (Ilstedt Hjelm, 2011). Som Bedow nämner angående att han inte 

ser någon ekonomisk vinning på kort sikt styrks även i teorin där Ljungberg & Edwards 

(2003) hävdar att det är svårt att nå framgång med innovativa material och att nya produkter 

med god prestanda ofta misslyckas redan marknads introduktionsstadiet.  

Något som kan vara till en ekonomisk tillgång för företag är att de kan tjäna pengar på 

tjänster, upplevelser, kringservice och miljövänliga produkter. Vad EU´s policy organ BEPA 
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menar är att teknisk innovation är otillräckligt för att hantera de utmaningar vi står inför. Det 

kommer krävas innovationer och förändrade beteenden inom sociala områden.  

(Ilstedt Hjelm, 2011).  

 

4. Hur får designbranschen information om cirkulära material?  

Något som framträder tydligt i intervjuerna angående hur designbranschen får till sig 

information om mer hållbara material är att det är något varje enskild byrå får ta reda på 

själv. Det är ytterst svag bevakning när det kommer till design branschens förhållning till 

hållbara material och alla måste ta sitt eget ansvar för att bidra till ett bättre klimat menar  

Perniclas Bedow. Fredrik Öst hävdar att tryckerierna säkerligen besitter kunskap om mer 

hållbara material men de uppmuntrar inte eller ger byråerna information att välja dem. De 

väljer snarare att framhäva alternativ som blir billigare, mer estetiskt eller mer funktionellt. 

 

Analysdel 

När designers har en så pass viktig nyckelroll att de kan påverka konsumenters beteenden 

och köpstilar (Ilstedt Hjelm, 2011) och har stor makt när det kommer till val av cirkulära 

material. Designbyråerna hävdar att de inte får denna viktiga information tilldelade till sig 

utan att de måste ta reda på denna information på eget bevåg.  

 

5. Efterfrågas mer cirkulärt hållbara material av designbranschen? 

Fredrik Öst svarar ja och att han tycker att det efterfrågas. Perniclas Bedow svarar att han har 

stort intresse för just denna fråga men han tydliggör att han endast kan prata för sig själv. 

Bedow säger att han gärna skulle vilja se fler granskningar om denna fråga i 

designbranschen. Han ställer några frågor till sig själv, måste man flyga till Paris över dagen 

för att ta ett möte? Är det viktigt att pappret i boken kommer från Japan? Är det rimligt att 

trycka böcker i Kina om de ska sälja på den svenska marknaden? Svaret på dessa frågor hade 

han inte.  
 

Analysdel 

Som Bedow nämner är det många frågor man kan ställa sig själv angående hur man kan ha 

ett hållbart förhållningssätt till de val man kan göra i vardagen. “Slit och släng” mentaliteten 

kommer, och är inte hållbar och det är en extrem press på våra gemensamma resurser 

(Naturskyddsföreningen, 2019). Medvetenheten inom hållbarhet är högst individuell och i 

många fall finns det ett ganska stort gap mellan klimatscenarierna som beskrivs av forskare 

och en enskild individs egen uppfattning om deras omgivningar och dagliga liv. För att 
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främja medvetenheten krävs ett samarbete mellan olika samhällssektorer (akademi, industri, 

den offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer) för att stötta 

forskningsprogrammen och öka användandet av resultaten från forskningen om hållbar 

utveckling (The Swedish Research Council Formas, 2018). Det kommer som tidigare nämnts 

behöva göras en samhällsomvandling som både är obekväm och diffus (Ilstedt Hjelm, 2011).  
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7. Slutsats  
 
I detta kapitel diskuteras studiens syfte samt vad man kommit fram till. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och begränsningar med restprodukter 

från svensk livsmedelsindustri för nya och innovativa användningsområden inom 

förpackningsdesign. För att besvara frågeställningarna; vilka innovativa 

förpackningsmaterial med egenskaper motsvarande plast finns det på svensk marknad? 

samt, hur ställer sig ett urval svenska designbyråer till de innovativa förpackningsmaterial 

som finns på den svenska marknaden? För att besvara dessa gjordes fyra semi strukturerade 

slumpmässiga intervjuer. 

 

En tydlig slutsats är att det finns en stor medvetenhet hos designbyråer när det kommer till 

att göra miljömedvetna designbeslut och att det är högst relevant i dagens samhälle. Under 

undersökningen har det i efterforskningarna upptäckts intressanta förpackningsmaterial 

men informationen som utkom från respondenterna var knapphändig. Det kan fastställas att 

det görs forskning om nya innovativa förpackningsmaterial i Sverige från 

livsmedelsindustrin men att mesta utvecklingen sker i Asien. Några restprodukter som kan 

användas från livsmedelsindustrin är, som Helena Halonen från RISE berättar gjorda av 

bland annat grödors skal. Även protein så som vassle från osttillverkning kan användas till 

olika material. Mikael Lindström från RISE nämner kitosan från kitin som utvinns från 

skaldjursrester. Vad som även framgått är att det är ingen självklarhet att behöva vara 

klimatvänlig då allt beror på efterfrågan från kunder och konsumenter. Det finns inga 

direkta regelverk att förhålla sig till utan är upp till var och enskild hur man vill förhålla sig 

till en mer hållbar utveckling. För att det ska ske en samhällsomvandling krävs som sagt ett 

samarbete mellan de olika samhällssektorerna (The Swedish Research Council Formas, 2018). 

För som McArthur (2015) beskriver i sin föreläsning är det ytterst en liten procent som är rent 

avfall och oanvändbart och allt som slängs på soptippen har ett värde. Biologiskt material 

ska kunna komposteras och återstående material ska designas så att det går att återbrukas, 

materialåtervinnas och energi utvinnas och detta ska göras i denna nämnda turordningen 

(Science park Borås, 2018). Det som verkar vara svårigheterna med innovativa material inom 

hållbar utveckling är att det kan ta lång tid för diffusionsprocessen eftersom den kan ta upp 

till 10 år eller mer (A.Roos, M.Lindström, L.Heuts, N.Hylander, E.Lind & C.Nielsen, 2014) 
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och kan på så vis vara svårt att nå framgång med nya produkter och kan lätt misslyckas 

redan i marknads introduktionsstadiet och detta trots god funktionell prestanda (Ljungberg 

& Edwards, 2003).  
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8. Slutdiskussion  
 
I detta kapitel diskuteras vilka fortsatta studier som vore värde av att göra likaså vad vi stött på för 

problem och hur vi hade möjligtvis löst dem. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Under arbetet med uppsatsen har mycket intressant information kring cirkulära material 

framkommit. Exempelvis att det finns mycket innovativa material gjorda av restprodukter 

från livsmedelsindustrin men att de ännu inte verkar vara särskilt etablerade. Det pågår 

däremot forskning om ämnet i dagsläget och efterfrågas av designbyråer som är medvetna 

om att deras val påverkar konsumenterna och i sin tur miljön. Varför det inte finns mer 

cirkulärt hållbara material på marknaden kan kanske bero på att det finns höga risker att 

misslyckas med innovativa och oprövade material. Detta kan vara en bidragande faktor att 

konsumenterna väljer beprövade material som redan bevisat att de fungerar på marknaden 

utan att ha i åtanke om de är hållbara eller inte för de ger en högre ekonomisk utdelning. Vi 

anser att det borde finnas fler förhållningsregler och lagar för hur det får produceras nya 

förpackningsmaterial och att vara miljövänlig inte ska vara ett val utan ett krav som ska 

ställas på alla i samhället från den enskilde individen till de olika samhällssektorerna. 

Speciellt när det kommer till återvinningen av avfall bör det material som kan återanvändas 

även bli återvunnet och ha i åtanke att inget är skräp utan det finns värde i det och tänka som 

McArthur (2015) så väl uttryckt sig “take-make-use-reuse”.  
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Bilaga 3  
Intervjumanual till RI.SE 

Hej, tack för att du tar dig tid att ställa upp och hjälpa oss i vår undersökning med cirkulära 

material. 

Vi skulle först vilja veta vilken profession du har inom RI.SE och sedan om det är tillåtet att 

använda ditt namn i undersökningen?  

Här nedan bifogar vi fem frågor som vi är tacksamma att du besvarar via mail. 

1. Vad finns det för material på den svenska marknaden som är gjorda utav 

restprodukter inom livsmedelsindustrin? 

2. Hur påverkar de miljön jämfört med fossila material?  

3. Hur kan dessa material återvinnas och eventuellt komposteras?  

4. Hur får designbranschen information om cirkulära material?  

5. Efterfrågas mer cirkulärt hållbara material av designbranschen?  

 

Vänliga hälsningar,  

Andrea Lind von Mentzer och Micaela Lockner    
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Bilaga 4  
Intervjumanual till designbyråerna 

Ämne: Studenter från Mittuniversitetet Sundsvall Grafisk Design  

Hej namn, 

Vi heter Andrea och Micaela och studerar Grafisk Design på Mittuniversitetet Sundsvall. Vi 

förstår att det är mycket att stå i såhär innan jul och vår B-uppsats kommer mycket olägligt 

men vi skulle verkligen behöva er hjälp att besvara några frågor. Vi skriver just nu en 

vetenskaplig uppsats om cirkulärt hållbara material inom förpackningsdesign och vi skulle 

vara väldigt tacksamma om du kunde svara på några få frågor till undersökningen.  

Som en första fråga undrar vi om vi får tillåtelse att använda ditt namn i undersökningen? 

Om inte är det inga problem.   

Här nedan bifogar vi fem frågor som vi är tacksamma att du besvarar via mail. 

1. Gör ni medvetna val när det kommer till cirkulärt hållbara förpackningsmaterial? Hur 

tänker ni kring det? 

2.  Är man medveten som designer vilken påverkan man har på människors livsstil, 

köpmönster och konsumtions beteende? Utvärderar ni hur er design påverkar när 

den kommit ut på marknaden? 

3. Ser ni som designbyrå några ekonomiska vinningar genom att jobba med hållbara 

material? 

4. Hur får designbranschen information om cirkulära material?  

5. Efterfrågas mer cirkulärt hållbara material av designbranschen? 

Vänliga hälsningar,  

Andrea Lind von Mentzer och Micaela Lockner 
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