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Sammanfattning 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kan definieras på olika sätt men 

brukar ofta delas in i tre områden: det ekonomiska, sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet. En bransch där miljöfrågan anses vara särskilt relevant är inom 

förpackningsbranschen. Mjölkförpackningar är ett exempel på förpackningar som 

används i många svenska hushåll. I Sverige har mjölkförpackningarna tidigare bestått av 

kartong med en tunn plasthinna på insidan men idag inkluderar de ofta en skruvkork i 

plast. Detta leder till en större miljöpåverkan då plasten i dessa skruvkorkar utvinns ur 

fossila råvaror. Som skäl till införande av skruvkorksförpackningar anger företagen att 

detta är vad kunderna efterfrågar och att de därmed endast bemöter kundernas 

önskemål. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mejeriföretag arbetar med miljöfrågor 

inom CSR samtidigt som de strävar efter att uppfylla sina intressenters önskemål. 

Frågeställningen som behandlas i denna uppsats är: 

Hur resonerar mejeriföretagen vid val av mjölkförpackning när deras miljöpolicy ej är i 

linje med intressenternas efterfrågan?  

För att utöka infallsvinkeln besvaras även följande frågor:   

Vilka är för- och nackdelarna med mjölkförpackningar med skruvkork sett ur ett 

konsumentperspektiv? 

Vilka är de miljömässiga konsekvenserna när företagen väljer mjölkförpackningar med 

skruvkork, och är kunderna medvetna om dessa? 

Uppsatsen består av en litteraturstudie, en fallstudie samt en kundundersökning. De 

mejeriföretag som undersökts i fallstudien är Skånemejerier och Norrmejerier. 

Kundundersökning genomfördes med studenter på Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm.  

Rapporten visar att förpackningar av takåsmodell med skruvkork medför miljömässiga 

konsekvenser genom ökad användning av plast, ökat antal transporter, samt ökad 

användning av polyetenlaminerad kartong. När det gäller konsumenternas medvetenhet 

om dessa miljökonsekvenser är denna nästintill obefintlig. Detta tyder på bristande 

informations från företagens sida. 

Skruvkorksförpackningens fördel sett ur ett konsumentperspektiv är att den kan 

återförslutas helt. Detta gör i sin tur att förpackningen kan läggas ned i kylskåpet även 

efter att den har varit öppnad. Konsumentnackdelen hos denna förpackning är att den 

kan vara svåröppnad för människor med svaga händer.   

Mejeriföretagen resonerar olika kring valet av mjölkförpackning. Företagen har dock 

båda en stark strävan efter överlevnad och de värderar generellt sett intressenterna högre 

än miljön. Avslutningsvis kan valet av en miljövänlig förpackning leda till att företagen 

värderas högre sett ur ett samhälls- och CSR-perspektiv.  

Ett förslag på fortsatta studier är att utföra en större kundundersökning och att inkludera 

fler företag och förpackningstyper.   

 

 



 

 

How do dairy companies reason when their CSR policy 
conflicts with stakeholder demands? 

Abstract 

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) can be defined in many ways but 

is often divided into three areas: the economical, the social and the environmental 

aspect. An area where the environmental issue is considered to be relevant is within the 

packaging industry. Dairy packaging is an example of packages where the demands are 

high, both from a transportation perspective as well as a sustainable perspective. Up 

until a couple of years ago, the milk containers mainly consisted of cardboard with a 

thin plastic film on the inside. Today however, they often include a screw cap made of 

plastic. This leads to a greater environmental impact since the plastic used in the screw 

caps is derived from raw fossil materials. The reason for introducing these new 

packages is, according to the dairy companies, due to a respond to customer demands. 

The purpose of this paper is to investigate how dairy companies work with 

environmental issues within CSR, while they simultaneously strive to meet the demands 

from stakeholders. The question in this paper is: 

How do the dairy companies reason when choosing packaging for milk, when their 

environmental policy conflicts with stakeholder demands? 

In order to broaden the approach, the following questions are also answered: 

What are the pros and cons of using milk packages with a screw cap, seen from a 

customer perspective? 

What are the environmental consequences of using milk packages with a screw cap, and 

are the customers aware of these?   

The thesis consists of a literature research, a comparative case study and a customer 

survey. The studied companies are Skånemejerier and Norrmejerier. The customer 

survey was performed with students at the Royal Institute of Technology in Stockholm. 

The thesis shows that the gable-top package with a screw cap increases the use of 

plastic, increases the number of transportations, and increases the use of polyethylene 

laminated cardboard.  The customers’ awareness of these environmental consequences 

is nearly nonexistent. This suggests that the customers are lacking information from the 

companies about the environmental impact of the screw cap package. One of the 

advantages with the screw cap package, seen from a customer’s perspective, is that it 

can be reclosed. This gives the consumer the option to lay down the package in the 

fridge instead of letting it stand up. The disadvantage with the screw cap package, seen 

from a customer’s perspective, is that it can be difficult to open for consumers with 

weak hands.  

Norrmejerier and Skånemejerier reason differently, when it comes to choosing milk 

packaging. Both companies do however have a strong desire for survival and they 

generally value their stakeholders more than the environment. In conclusion, seen from 

a CSR perspective, the choice of environmental packaging may result in a higher valued 

company.  For continued studies it is recommended to perform a larger customer survey 

and to include more companies and more types of packages.  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, dess syfte, frågeställning samt 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Många företag vill idag visa att de inte endast strävar mot att maximera sin lönsamhet, 

utan att de även kan hantera sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället. 

Detta samhällsansvar benämns ofta som Corporate Social Responsibility (CSR) och 

delas ofta upp i tre områden: det ekonomiska, sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet. (Grankvist, 2009;Carroll, 1999)  

Ett område där miljöfrågan inom CSR anses vara särskilt relevant är inom 

förpackningsbranschen. Förpackningar vars främsta uppgift är att förvara en produkt har 

sällan något värde i sig utan slängs oftast direkt efter användandet.  I Sverige genererar 

hushållen cirka fyra miljoner ton avfall varje år (Naturvårdsverket, 2008). Av det totala 

hushållsavfallet upptar förpackningar cirka 25 procent (Millock, 1994), vilket gör att 

valet av förpackning kan ha en betydande roll för påverkan av miljön. (Rogers, n. d.) 

Ett exempel på en bransch där förpackningar är nödvändiga för att kunna möjliggöra 

produkters hantering är mejeribranschen. Idag tenderar bland annat mjölkförpackningar 

att gå mot en allt mer sofistikerad förpackningstyp med avsikt att möta höjda 

bekvämlighetskrav och nya konsumtionsmönster (Lorentzon & Cederberg, 2004). En av 

de ändringar som många mejeriföretag har gjort är att addera en skruvkork av plast på 

sina förpackningar (Milko, n.d.). Detta leder dock till en större miljöpåverkan då plasten 

hos skruvkorken utvinns ur fossila råvaror (Wallman & Nilsson, 2011). Trots att 

mejeriföretagen ofta profilerar sig som miljövänliga med en strävan att optimera sina 

förpackningar för miljöns skull så väljer företagen denna nya typ av förpackning. Som 

skäl till detta anger företagen att det är kunden som föredrar denna förpackning och att 

de därmed endast bemöter kundernas önskemål (Skånemejerier, 2012).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mejeriföretag arbetar med miljöfrågor 

inom CSR samtidigt som de strävar efter att uppfylla sina intressenters önskemål.  

Frågeställningen som behandlas i denna uppsats är: 

Hur resonerar mejeriföretagen vid val av mjölkförpackning när deras CSR-policy ej är 

i linje med intressenternas efterfrågan? 

För att utvidga infallsvinkeln på problemet besvaras även följande frågor:   

Vilka är för- och nackdelarna med mjölkförpackningar med skruvkork sett ur ett 

konsumentperspektiv? 

Vilka är de miljömässiga konsekvenserna när mejeriföretagen väljer mjölkförpack-

ningar med skruvkork, och är kunderna medvetna om dessa? 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar inte den sociala aspekten inom CSR utan främst den miljömässiga 

aspekten men även den ekonomiska. Den ekonomiska delen uttrycker sig i arbetet i 

form av konsumenternas efterfrågan av företagets produkter, då denna efterfrågan 

påverkar företagets försäljning och därmed dess lönsamhet. Gällande företagens 

intressenter behandlar rapporten konsumenter men även reglerande organ och 

intressereorganisationer.      

Uppsatsen innefattar en mindre kundundersökning samt en komparativ fallstudie av de 

två svenska mejeriföretagen Norrmejerier och Skånemejerier. Regionala skillnader 

behandlas ej i arbetet. Utöver detta studeras endast tre utav marknadens 

enlitersförpackningar för mjölk, där förpackningarnas pris i butik ej tas till hänsyn.  
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2. Teori 

Detta kapitel beskriver teorin rörande rapportens område inom CSR och intressenter. 

Teorin används senare i arbetet som ett hjälpmedel för att jämföra företagens CSR-

arbete.  

2.1 Corporate Social Responsibility och intressentmodellen   

Det råder en osäkerhet över hur begreppet Corporate Social Responsibility skall 

definieras, vilket har lett till att det existerar ett flertal olika definitioner. (van 

Marrewijk, 2003) En av dem är att CSR består av tre stycken ansvarsområden: det 

ekonomiska, det miljömässiga och det sociala (Grankvist, 2009). En annan vanlig 

definition av CSR är den som Archie Carroll tagit fram.  För att visualisera definitionen 

brukar den gestaltas som en pyramid kallad Carrolls pyramid, se Figur 1. 

 

 

Figur 1.  Carolls pyramid för CSR (Carroll, 1991). 

Det ekonomiska ansvaret är basen för pyramiden och innefattar att företagen har ansvar 

för att deras verksamhet skall vara vinstdrivande. Nästa byggsten är det legala ansvaret 

som innebär att företagen skall följa de lagar och regler som finns i samhället. Det tredje 

ansvaret, som anses vara det mest fundamentala, är det etiska ansvaret. Detta ansvar 

innebär att företagen skall vara rättvisa och leva upp till de förväntningar som samhället 

har. Företagen skall förutom detta arbeta för att deras verksamhet inte skadar samhället 

och dess miljö. Det fjärde och sista ansvaret innebär att företagen skall vara goda 

medborgare genom att bidra med ekonomiska och mänskliga resurser till samhället. 

(Carroll, 1991;2003) 

Ytterligare en aspekt inom CSR är att dess viktigaste mål är att skapa ett mervärde för 

företagets intressenter (Freeman och Velamuri, 2006). Ett företags intressenter 
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definieras som de grupper och individer som drar nytta eller skada av företagets 

verksamhet (Evan och Freeman, 1988). Figur 2 nedan visar ett exempel på ett företags 

möjliga intressenter. 

 

Figur 2. Exempel på ett företags möjliga intressenter. 

En teorimodell som förespråkar att företagen skall ta ansvar och visa hänsyn mot sina 

intressenter, och inte mot bara sina ägare, är intressentmodellen. En del intressenter kan 

dock vara mer betydelsefulla än andra, varvid företagen ibland visar mer hänsyn till 

dessa trots att större intressentgrupper existerar (Carson, 1993). För att kunna tillämpa 

intressentmodellen i praktiken har sju principer tagits fram, vilka går under namnet 

Principles of Stakeholder Management. Nedan presenteras princip nummer två.   

‘Managers should listen to and openly communicate with stakeholders about their 

respective concerns and contributions, and about the risks that they assume because of 

their involvement with the corporation.’ (Clarkson Center for Business Ethics, 1999) 

Denna princip förordar att chefer, och därmed även företaget, skall föra en dialog med 

sina intressenter och informera dem om vilka risker de tar genom att vara involverade i 

företaget.  

Företag 

Stat 

Media 

Anställda 

Konsumenter 
Intresseorg- 

anisationer 

Ägare 

Leverantörer 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras metoden för arbetsprocessen. För att säkerhetsställa 

tillförlitligheten i resultatet används metodtriangulering. Detta genom en kvantitativ 

litteraturstudie, en kvalitativ fallstudie samt en kundundersökning.   

3.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att inhämta sekundär information och kunskap om 

mejeriförpackningar och deras inverkan på miljön. Denna kunskap används sedan för att 

undersöka vilka miljömässiga konsekvenser mjölkförpackningar med skruvkork medför 

samt för att utforma intervjufrågor till mejeriföretagen. Litteraturstudien omfattas av 

teori inhämtad från bland annat rapporter av Livsmedelsverket, Institutet för Livsmedel 

och Bioteknik AB (SIK), Klimatcertifiering för mat, Svensk mjölk, Miljöstyrningsrådet 

samt Inventia.  

3.2 Fallstudie 

För att inhämta empirisk data har en komparativ fallstudie gjorts med hjälp av företagens 

årsredovisningar samt företagsintervjuer. Syftet med dessa intervjuer är att undersöka 

hur mejeriföretagen resonerar när deras miljöpolicy ej är i linje med kundförfrågan. 

Såväl Skånemejerier som Norrmejerier är belägna på annan ort, varvid intervjuerna 

utfördes över telefon och via epost. Personerna som intervjuades valdes på grund deras 

insikt i företagens miljöpolicy och produktframtagning. På Norrmejerier intervjuades 

miljöchefen Camilla Wolf-Watz och kvalitetsansvariga Birgitta Sjögren. På 

Skånemejerier gjordes en intervju med Anna Oliw som arbetar med produktutveckling 

och Armina Mustafic som är miljöansvarig. Viktigt att notera är att fallstudien består 

utav primära källor och att informationen därmed inte är objektiv. 

3.3 Kundundersökning 

För att undersöka konsumenternas köpvanor, tankar och medvetenhet kring 

mjölkförpackningar utfördes en kundundersökning med 15 stycken studenter på 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Kundundersöknings validitet är hög 

då den besvarar en del av rapportens syfte. På grund av kundundersökningens ringa 

storlek och att den endast omfattar studenter kan dess reliabilitet ifrågasättas. 

Kundundersökningen ger dock en indikation på konsumenters tankar kring 

mjölkförpackningar.  
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4. Empiri och data 

I detta kapitel redovisas rapportens empiri och data rörande mjölkförpackningar.  

4.1 Förpackningstyper och regelverk 

Mjölkförpackningens huvudsakliga syfte är att skydda mjölken vid transport och 

hantering. Utöver detta fungerar förpackningen som informationsbärare till 

konsumenten och informerar om bäst-före-datum, produktinnehåll samt hur 

förpackningen skall sorteras vid återvinning. Slutligen har förpackningen och dess 

utformning en roll som marknadsföringsinstrument. (Erlöv, Löfgren & Sörås, 2000)  

Det finns idag ett flertal olika typer av enlitersförpackningar för mjölk på marknaden, 

där tre utav dessa ses nedan i Figur 3. Deras gemensamma grundutförande är en 

polyetenlaminerad vätskekartong som består av cirka 20 procent plast och 80 procent 

pappersmassa. (Nilsson, Florén & Sonesson, 2009) En av förpackningstyperna är den så 

kallade tegelstensförpackningen där dess form liknar en tegelsten. Denna förpackning 

öppnas genom att en flik rivs av på förpackningens ena hörn. Takåsförpackningen är en 

annan förpackningstyp med en högre, tubliknande form. Öppningsmetoden är något mer 

komplex än den för tegelstensförpackningen då två flikar först skall rivas bak för att 

sedan tryckas fram. På detta sätt bildas en häll-pip som kan återförslutas. Den tredje 

förpackningstypen är även den av takåsmodell men har dessutom en skruvkork av plast.  

 

Figur 3. De tre olika förpackningstyperna: takåsförpackning, tegelstensförpackning 

samt takåsförpackning med skruvkork. 

Gällande de bestämmelser och direktiv som finns för mjölkförpackningar är det få som 

är lagstadgade. Särskilda EU-direktiv gällande förpackningar i allmänhet inrättades år 

1994. Dessa direktiv fastställer att förpackningars volym och vikt bör begränsas till det 

minimum som krävs för att säkerställa nödvändig säkerhets- och hygiennivå. Vidare bör 

de även kunna återanvändas eller återvinnas. (Europaparlamentet, n.d.) EU-direktiven 

fungerar dock bara som riktlinjer och det är upp till varje enskilt medlemsland att välja 

hur de implementerar dessa. Sverige har utgått från EU-direktiven och tagit fram 

Förordningen (2006:1273) om Producentansvar för Förpackningar (Lorentzon 2012, 

pers. komm., 3 april). Alla företag i Sverige som tillverkar, säljer eller importerar 

förpackningar är skyldiga att följa bestämmelserna i denna förpackningsordning 

(Miljöstyrningsrådet, 2008).  

För mjölkförpackningar finns, bortsett från Förpackningsförordningen, inte några 

specifika bestämmelser. Intresseorganisationen Klimatcertifiering av mat, som leds av 

Svenskt Sigill och KRAV, har däremot tagit fram kriterier för mjölkförpackningar som 

måste uppfyllas för att förpackningarna skall kunna klimatcertifieras. Kriterierna 
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innefattar att enbart tegelstensmodellen kan klimatcertifieras för enlitersförpackningar 

för mjölk. Detta på grund av sin låga åtgång av material och effektiva transport. Detta 

medför att varken takåsmodellen med eller utan skruvkork kan klimatcertifieras för 

enlitersförpackningar. (Nilsson et al., 2009, s. 37) De företag vars förpackningar 

uppfyller kraven för klimatcertifiering har möjlighet att använda Svenskt Sigills 

tilläggsmärkning på sina förpackningar, se Figur 4 (Klimatcertifiering för Mat, 2012).  

 

Figur 4. Bild på Svenskt Sigills frivilliga tilläggsmärkning (Klimatcertifiering för Mat, 

2012). 

4.2 Mjölkförpackningars miljöpåverkan 

Under år 2011 konsumerade det svenska folket cirka 90,2 liter mjölk per person 

(Svenskmjölk, 2012). Med en befolkning på 9,5 miljoner (Statistiska Centralbyrån, 

2012) innebär detta hundratals miljoner mjölkförpackningar varje år. På grund av denna 

stora mängd mjölkförpackningar kan valet av en miljövänligare förpackning bidra till en 

minskad miljöpåverkan. 

Miljöpåverkan vid tillverkning 

En förpacknings miljöpåverkan börjar redan vid dess tillverkning. I en studie gjord av 

Svensk mjölk framgår det att 22 procent av energianvändningen i mjölkens livscykel 

kommer från förpackningen (studien utfördes på en takåsförpackning) (Lorentzon, & 

Cederberg, 2004). I en annan rapport, gjord av Institutet för Livsmedel och Bioteknik 

AB (SIK) för Livsmedelsverkets räkning, studeras bland annat utsläppet från tre olika 

mjölkförpackningar. (Wallman & Nilsson, 2011). De värden som används i rapporten 

gällande förpackningarnas utsläpp vid tillverkning visas nedan i Tabell 1.     

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser per förpackning för de olika förpackningstyperna.     

Förpackning Utsläpp av växthusgaser 

per förpackning (g CO2-

ekv/förp) 

1 liter, tegelstenen 26 

1 liter, takåsen 35 

1liter, takåsen med 

skruvkork 

43 

 

Tabell 1 visar att tegelstensmodellen är den förpackning som ger minst klimatpåverkan 

med sina 26 gram koldioxid (CO2). Därefter kommer takåsförpackningen med ett ökat 

koldioxidutsläpp på nio gram. Sämst för miljön är takåsförpackningen med skruvkork 

då skruvkorken medför ytterligare åtta gram koldioxidsutsläpp.  Relativt sett betyder 
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detta att takåsmodellen med skruvkork ger 22 procent mer utsläpp än takåsmodellen 

utan skruvkork och hela 65 procent mer utsläpp än tegelstensmodellen. I ett 

pressmeddelande från Livsmedelsverket anges det dock att takåsförpackningar med 

skruvkork ger drygt 50 procent mer utsläpp än tegelstensförpackningen. 

(Livsmedelsverket, 2011). Anledningen till detta är att Livsmedelsverket anser att 

rapportens resultat har en viss osäkerhet och att de därmed valde att runda ner värdet 

(Johnsson, 2012, pers. komm., 3 april).  

Orsaken till utsläppsökningen av växthusgaser hos skruvkorksförpackningen beror på 

att förpackningen medför en ökad användning av polyeten som från fossila råvaror 

(Lorentzon & Cederberg, 2004). 

Miljöpåverkan via förpackningsdesignen 

Det är inte enbart valet av material hos förpackningen som bidrar till dess 

miljöpåverkan utan det gör även dess form. Detta genom att de olika 

förpackningstyperna fordrar olika mycket material samt att de har olika förutsättningar 

vid transport då formen är avgörande för förpackningens möjlighet att staplas. Detta är 

även något som undersöktes i Livsmedelsverkets rapport. Tabell 2 visar stapelbarhet för 

de olika förpackningstypernas, vilket bestäms i form av antal förpackningar som ryms i 

en lastvagn. I tabellen framgår det att tegelstensförpackningen är den 

transporteffektivaste modellen då antalet förpackningar per vagn är störst. För 

förpackningar av takåsmodell är stapelbarheten sämre då det endast ryms 120 

takåsförpackningar per lastvagn jämfört med 180 för tegelstensförpackningen. Detta 

beror på att takåsförpackningens kantiga topp skapar luftluckor vid staplingen medan 

tegelstensförpackningen inte har några skrymmande hörn.        

Tabell 2. Antal mjölkförpackningar som ryms i en lastvagn för de olika 

förpackningstyperna.  

Förpackning Antal förpackningar 

per vagn 

1 liter, tegelstenen 180 

1 liter, takåsen 120 

1liter, takåsen med 

skruvkork 

120 

 

Förutom staplingen kräver de olika förpackningsutformningarna olika mängd material. 

Ju mindre mängd material desto bättre för miljön då samma uppgift uppfylls men med 

en lägre användning av materiella resurser.  De olika förpackningarnas materialmängd 

relativt varandra kan bland annat avgöras genom att jämföra respektive 

förpackningsvikt. Förpackningsvikterna från de olika mjölkförpackningarna fås från 

Livsmedelsverkets rapport, se Tabell 3. 
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Tabell 3. De olika förpackningsmodellernas vikt.   

Förpackning Förpackningsvikt (g) 

1 liter, tegelstenen 25 

1 liter, takåsen 34 

1liter, takåsen med 

skruvkork 

34+skruvkork 

 

I tabellen framgår det att tegelstensmodellen är den förpackning som kräver minst 

mängd material. Takåsmodellen använder cirka nio gram mer material, vilket beror på 

öppningsanordningen på förpackningens topp. Om takåsförpackningen dessutom har 

skruvkork ökar materialanvändningen ytterligare.  

Miljöpåverkan efter användning 

Efter att en mjölkförpackning har använts skall den källsorteras med avsikt att minimera 

miljöpåverkan. Källsorteringen av denna förpackningstyp skall ske genom att 

skruvkorken skruvas av från förpackningen och sorteras som hårdplast, medan 

resterande kartong med fastsittande plastdel sorteras som kartong. Plasten som blir kvar 

på förpackningen behöver därmed inte tas bort från kartongen då den senare avskiljs på 

återvinningscentralen. Denna plastdel går dock inte till återvinning utan används som 

förbränningsmaterial på energicentralen. Den utvunna energin används sedan för att 

driva återvinningsprocessen. Information om hur mjölkförpackningar skall återvinnas 

finns bland annat tillgänglig på mejeriföretagens hemsidor.  Trots detta råder det enligt 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) en viss osäkerhet hos konsumenterna 

kring hur mjölkförpackningarna med skruvkork skall sorteras. (Schultz 2012, pers. 

komm., 2 april) 

4.3 Skruvkorksförpackningens för- och nackdelar sett ur ett 
konsumentperspektiv  

En av konsumentfördelarna som finns hos förpackningar med skruvkork är att de kan 

återförslutas. De upplevs då som mer hygieniska än de förpackningar som står helt eller 

delvis öppna. Förpackningen ger även konsumenten en känsla av att produkten skall 

hålla längre. Ytterligare en fördel med förpackningen är att den inte behöver stå upprätt 

i kylskåpet utan kan ligga ner utan risk för spill.  

En konsumentnackdel för människor med svaga händer, så som reumatiker och äldre, är 

att förpackningen kan vara svåröppnad. Hur lättöppnad en skruvkorksförpackning är 

beror på skruvkorkens utformning: en låg skruvkork med täta räfflor är mer svåröppnad 

än en högre skruvkork med grova räfflor. De konsumenter som upplever svårigheter 

med att få upp skruvkorken får antingen införskaffa sig ett specialverktyg eller prova ett 

från verktygslådan. I Figur 5 visas en bild från småländska tidningen Barometern som i 

en artikel provade olika hemmaverktyg för att öppna en mjölkförpackning med 

skruvkork. 
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Figur 5. Test av olika verktyg för öppning av en skruvkorksförpackning (Eriksson, 

2010). 
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4.3 Komparativ fallstudie 

I detta kapitel redovisas resultatet från fallstudierna samt kundundersökningen. 

Intervjufrågorna till företagen kan ses i sin helhet i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

Skånemejerier 

Skånemejerier bildades 1964 och är idag ett av Sveriges största mejeriföretag. Företaget 

ägs av cirka 600 mjölkbönder och tillhandahåller främst mjölkbaserade produkter med 

sin främsta kundkrets i Sveriges södra delar. (Skånemejerier, 2012) Företaget har ca 700 

anställda och hade år 2010 en omsättning på drygt tre miljarder kronor (Skånemejeriers 

årsredovisning, 2010).  

Enligt Skånemejerier kännetecknas företagets miljöpolicy av sunt förnuft och hållbar 

utveckling, och de har som målsättning att ständigt minska sin påverkan på miljön. 

(Skånemejerier, 2012) 

När en förpackning skall väljas till en ny produkt på Skånemejerier är det produktchefen 

som är ansvarig och bestämmer över valet av förpackning. Valet av förpackning beror 

bland annat på produktens egenskaper. Liknande produkter kan dock ha olika 

förpackningstyper i syfte att differentiera sig på marknaden. Ett exempel på detta är 

förpackningsskillnaden mellan standardmjölk och ekologisk mjölk där förpackningen 

för standarmjölk har skruvkork medan den ekologiska inte har det. 

Kunden är betydelsefull för ett företags överlevnad och detta är tydligt hos 

Skånemejerier. Kundens viktiga roll är speciellt påtaglig vid val av förpackningstyp då 

kundförfrågan är den främsta prioriteringen. Efter kundförfrågan prioriteras sedan 

funktion, därefter pris och sist miljö. För ekologiska produkter prioriteras dock miljö 

före pris på grund av att de kunder som köper ekologisk mjölk ofta vill ha en mer 

miljövänlig produkt.  

Skånemejerier var det första svenska företaget med att sätta skruvkork på sina 

mjölkförpackningar (Oliw, 2012, pers. komm., 2 april). Lansering skedde år 2006 

(Skånemejerier, 2012) efter en större kundersökning där mer än 70 % var positivt 

inställda till förpackningen. Skånemejerier undersöker årligen hur konsumenterna ser på 

förpackningar med skruvkork och resultaten från dessa har gett samma positiva respons. 

(Oliw, 2012, pers. komm., 2 april) 

När Livsmedelsverkets rapport om skruvkorksförpackningens negativa inverkan på 

miljön publicerades skapade denna rubriker och kritik riktades mot företagen (UNT, 

2012). Skånemejerier har uppmärksammat denna rapport och påpekar att miljö är en 

viktig del i deras CSR-policy och att de arbetar kontinuerligt med att minska mängden 

förpackningsmaterial. Gällande förpackningar med skruvkork försöker Skånemejerier ta 

fram miljövänligare alternativ till den polyetenplast som idag används i skruvkorken 

och på så sätt minska utsläppet av växthusgaser. (Mustafic, 2012, pers. komm., 5 april) 

Norrmejerier 

Norrmejerier är ett svenskt mejeriföretag som tillverkar produkter såsom mjölk, yoghurt 

och grädde. Företaget bildades 1971 och ägs idag av drygt 600 mjölkbönder i 

Norrbotten, Västerbotten och i Västernorrland. (Norrmejerier, 2012) Antalet anställda 

hos Norrmejerier uppgick till cirka 480 personer år 2010 och omsättningen uppmättes 

samma år till 1,8 miljarder kronor (Norrmejeriers årsredovisning, 2010). Norrmejeriers 

affärsidé består av att med största möjliga miljöhänsyn producera unika och attraktiva 
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norrländska mejeriprodukter av hög kvalitet. På detta sätt vill företaget värna om den 

norrländska naturen, behålla en lönsam mjölkproduktion samt bidra till lokal 

arbetssysselsättning. Med sitt motto ”Gör gott” vill de förmedla miljötänk, trygghet och 

valfrihet. Norrmejeriers miljömål är bland annat att minska koldioxidutsläppen och 

effektivisera sina transporter. (Norrmejerier, 2012)  

Vanligtvis är det kundförfrågan i kombination med funktion som avgör valet av 

förpackning hos Norrmejerier. När det gäller mjölkförpackningar resonerar de dock 

annorlunda. De är måna om att ha en stark miljöprofil på företaget och miljöfrågor 

upptar en stor del av deras CSR-policy. De anser bland annat att det är extra viktigt att 

ha en miljövänlig förpackning för mjölk då de säljer stora volymer av denna produkt. 

Norrmejerier har därför valt att använda tegelstensmodellen för samtliga av sina 

enlitersförpackningar för mjölk. Detta trots att deras kundundersökningar visar att 

kunderna föredrar förpackningar med skruvkork. Norrmejerier poängterar dock att 

konsumenterna inte varit informerade om skruvkorksförpackningens miljökonsekvenser 

i dessa kundundersökningar. Norrmejerier har hittills avstått från att införskaffa 

skruvkorksförpackningar till sina mjölkprodukter men det pågår en intern diskussion 

inom företaget om huruvida de i framtiden helt skall övergå till dessa förpackningar 

eller ej. Detta på grund av den stora efterfrågan av skruvkorksförpackningar hos 

kunderna samt att Norrmejeriers konkurrenter har valt att övergå till dessa 

förpackningar. (Wolf-Watz, 2012, pers. komm., 20 mars) 

Norrmejerier tror att en av anledningarna till att konsumenter efterfrågar skruvkork på 

mjölkförpackningarna är att konsumenterna förutsätter att skruvkorken ökar 

hållbarheten hos produkten. Norrmejeriets kvalitetsansvariga, Birgitta Sjögren, hävdar 

dock att så inte är fallet. I Sverige lågpastöriseras mjölken, vilket innebär att den hettas 

upp till drygt 70   för att döda eventuellt skadliga bakterier. Lågpastöriseringen medför 

dock inte att mjölken blir steril, vilket innebär att bakterier finns där redan innan 

förpackningen har öppnats. När förpackningen sedan öppnas tillförs syre till bakterierna 

som börjar växa. Detta sker oavsett om förpackningen har skruvkork eller ej. Det som 

däremot är avgörande för mjölkens hållbarhet är att kylskåpets temperatur inte 

överstiger 8    Utöver detta menar Birgitta Sjögren att skruvkorken inte heller skyddar 

mjölken mot dofter, utan att dessa kan tränga sig igenom förpackningens kartong. 

Skruvkorken har således inget hållbarhetssyfte utan ger endast en illusion av ökad 

hållbarhet. Enligt Norrmejerier är därmed den enda konsumentfördelen med 

förpackningen att den kan tillslutas och läggas ned i kylskåpet. (Sjögren, 2012, pers. 

komm., 2 april)  

Norrmejerier är väl bekanta med Livsmedelsverkets rapport som redogör 

klimatpåverkan för olika förpackningstyper. Norrmejerier har bemött denna bland annat 

genom att ta upp resultatet från rapporten på interna utbildningar. Dessutom sker en 

ständig diskussion på företaget kring de olika förpackningstypernas miljöpåverkan. 

(Wolf-Watz, 2012, pers. komm., 20 mars) 

4.4 Undersökning av konsumenters medvetenhet kring mjölk-
förpackningar 

En mindre konsumentundersökning utfördes med studenter på Kungliga Tekniska 

högskolan i syfte att undersöka köparnas vanor, tankar och medvetenhet kring 

mjölkförpackningar. Undersökningen bestod av ett antal kryssfrågor där 15 personer 
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deltog, varav 33 procent kvinnor och 67 procent män. Undersökningen kan ses i sin 

helhet i Bilaga 3.   

I enkätens första fråga fick deltagarna se en bild på tre stycken förpackningstyper, se 

Figur 6 nedan. I denna figur skulle de ringa in vilken mjölkförpackning de skulle köpa. 

Hela 80 procent ringade in förpackning C, 20 procent förpackning B och ingen av de 

tillfrågade ringade in förpackning A. 

 

 

 

Figur 6. De förpackningstyper som deltagarna fick välja mellan: takåsförpackningen, 

tegelstensförpackningen samt takåsförpackningen med skruvkork.  

I kundundersökningen frågades även vilka fördelar som finns med skruvkorksförpack-

ningar. De medverkande fick möjlighet att välja flera svarsalternativ och resultatet blev 

följande: 

 Förpackningarna kan ligga ner i kylskåpet (35 %)  

 Förpackningarna kan återförslutas (29 %) 

 Förpackningarna är mer hygieniska (6 %) 

 Förpackningarna förlänger hållbarheten (3 %) 

*27 % svarsbortfall  

Därefter tillfrågades studenterna om de var medvetna om att förpackningar med skruv-

kork ger drygt 50 procent mer utsläpp av växthusgaser än tegelstensförpackningen. Här 

svarade endast sju procent ”ja” och hela 93 procent ”nej”.  Vidare tillfrågades de som 

hade svarat nej om informationen om miljöpåverkan påverkade deras inställning till 

förpackningen. På denna fråga svarade 40 procent ”ja” och 60 procent ”nej”.  

I likhet med frågeställningen om skruvkorksförpackningens fördelar ställdes även en 

fråga angående vilka nackdelar förpackningen har. Deltagarna svarade enligt följande: 

 Förpackningarna ger större miljöpåverkan (67 %) 

 Förpackningarna är svåra att öppna (6 %) 

 Förpackningarna är svåra att källsortera (22 %) 

*5 % svarsbortfall 

I undersökningen svarar 50 procent att de anser att mejeriföretagen har det främsta 

ansvaret för att mjölkförpackningarna är miljövänliga. Därefter ansågs ansvaret ligga 

hos kunderna (19 %) samt annan (25 %). Cirka 80 procent ansåg att de som konsument 

kan påverkar företagens val av förpackning, medan 20 procent inte trodde det.   

A B C 
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Gällande källsortering svarade 40 procent att de brukar källsortera sina förpackningar, 

53 procent svarade att de inte brukar göra det och resterande sju procent svarade blankt.   
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5. Diskussion  

Litteraturstudien visar att takåsförpackningar med skruvkork påverkar miljön negativt, 

detta främst på grund av förpackningens stora åtgång av fossila råvaror jämfört med 

andra förpackningar. Detta beror på att förpackningen kräver ett större antal transporter, 

då förpackningens stapelbarhet är sämre samt att skruvkorken kräver en större mängd 

plast. Mejeriföretagens övergång mot förpackningar med skruvkork ger därmed en ökad 

negativ miljöpåverkan, vilket inte är förenligt med företagens miljöpolicy. Bäst ur 

miljösynpunkt vore att mejeriföretagen istället övergår till tegelstensförpackningen som 

är bättre ur samtliga miljöaspekter. 

Efter användning är det troligt att förpackningar med skruvkork fortsätter att bidra till 

en negativ klimatpåverkan. Detta bland annat genom att det finns en osäkerhetet hos 

konsumenterna kring hur förpackningen skall källsorteras. Osäkerheten kan medföra att 

konsumenterna uppfattar förpackningen som svår att källsortera och att de därmed av-

står från detta. Denna osäkerhet är påtaglig i kundundersökningen som utfördes på 

KTH, där en femtedel svarade att förpackningen är svår att sortera och där över hälften 

svarade att de inte brukar källsortera alls. Detta tyder på att en stor mängd 

mjölkförpackningar inte återvinns, vilket resulterar i en fortsatt hög användning av 

fossila råvaror. All plast tas dock inte till vara, oavsett om förpackningen källsorteras 

eller ej, då fastsittande plastdelar på förpackningen förbränns på 

återvinningscentralerna. För att göra återvinningsprocessen så enkel som möjligt för 

konsumenterna samt för att undvika onödig förbränningen av plast bör 

mjölkförpackningar vara utan plastdetaljer.  

Kundundersökningen visar att konsumenternas medvetenhet kring skruvkorksförpack-

ningens negativa miljöpåverkan är nästintill obefintlig. Av de deltagande som tidigare 

saknade kännedom om förpackningens miljöpåverkan ändrade 40 procent sin åsikt om 

förpackningen efter att ha mottagit denna information. Att konsumenterna saknar 

kunskap om de miljömässiga konsekvenserna av skruvkorksförpackningen tyder på 

bristande information från mejeriföretagens håll.  I mejeriföretagens egna 

kundundersökningar framgår det sällan om deltagarna har blivit informerade om 

skruvkorksförpackningens negativa miljöpåverkan. Norrmejerier medger att de ej 

delgett denna information i sina kundundersökningar. Detta betyder att det positiva 

resultatet av mejeriföretagens undersökningar troligen hade varit lägre om de 

medverkande hade blivit informerade om förpackningens negativa miljökonsekvenser. 

Det finns därmed en risk att dessa kundundersökningar, som mejeriföretagen idag 

grundar sina beslut på, kan vara missvisande. För att företagen skall kunna besvara 

kundernas önskemål och samtidigt undvika att styra deras beslut bör företagens 

undersökningar vara utformade på ett sätt som ger konsumenten all nödvändig 

information. Enligt andra principen av intressentmodellen bör företagen kommunicera 

med sina intressenter och informera dem om vilka risker de tar genom att vara 

involverade i företaget.  För mejeriföretagens del uppfylls ej denna princip då de 

utelämnar viktig information för konsumenterna. Varför mejeriföretagen inte lämnar 

denna information är oklart men en trolig anledning är att förpackningens popularitet 

ger en marknadsfördel som företagen annars går miste om.   

Sett ur ett konsumentperspektiv är skruvkorksförpackningens fördel att den kan 

återförslutas helt. I kundundersökningen framgick det dessutom att en del av 

konsumenterna upplever att mjölken är mer hygienisk och att hållbarheten blir längre 
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med en skruvkorksförpackning jämfört med andra förpackningstyper. Detta stämmer 

dock inte på grund av att mjölken ej är steril och att bakterier börjar växa när 

mjölkförpackningen har öppnats, oavsett om den sedan återförsluts med skruvkork eller 

ej. Uppfattningen om att mjölk håller längre med denna förpackningstyp tyder åter igen 

på bristande information från företagens sida. Detta gör att det finns en risk att 

konsumenterna väljer skruvkorksförpackningen av felaktiga anledningar.  

En stor konsumentnackdel med skruvkorksförpackningen är att den kan vara 

svåröppnad för bland annat äldre. I kundundersökning ansåg sex procent att 

förpackningen är svåröppnad trots att de deltagande var unga studenter. Ett sätt att få 

mjölkförpackningens skruvkork mer lättgriplig vore att göra skruvkorken högre och 

med grövre räfflor. Denna utformning skulle dock leda till en ökad åtgång av plast och 

därmed ytterligare bidra till en negativ miljöpåverkan. Utformningen skulle visserligen 

kunna vara en möjlighet för företagen att få fler kunder nöjda men den skulle samtidigt 

frångå från företagens miljömål.  

Såväl Skånemejerier som Norrmejerier är tvungna att följa Förpackningsförordningen.  

När det gäller enlitersförpackningar för mjölk är det dock bara Norrmejerier som 

uppfyller de kriterier som krävs för att mjölkförpackningen skall kunna 

klimatcertifieras. Detta tyder på att företagen värderar sina intressenter olika. 

Reglerande organ är en intressent som prioriteras hos företagen men när det gäller 

intresseorganisationer tas de inte alltid till hänsyn.  

Mejeriföretagens resonemang är olika när deras miljöpolicy ej är i linje med kundernas 

efterfrågan. Skånemejerier väljer att möta kundförfrågan och erbjuder därför 

skruvkorksförpackningar till samtliga av sina mjölkprodukter förutom de ekologiska. 

Detta betyder att Skånemejerier bortser från sin miljöpolicy när efterfrågan hos 

kunderna är stor. De arbetar däremot med att minska miljökonsekvenserna av detta 

förpackningsval. Till skillnad från Skånemejerier väljer Norrmejerier att gå efter deras 

miljöpolicy istället för kundernas efterfrågan, då de valt att behålla tegelstensmodellen. 

Det faktum att Skånemejerier har valt skruvkorksförpackningar, och att Norrmejerier 

överväger att övergå till dessa, tyder på att företagens strävan efter överlevnad är stark 

och att intressentens roll inom CSR generellt sett är viktigare än miljön. Både 

Norrmejeriers och Skånemejeriers miljöpolicy om förpackningar är diffusa då de inte 

innehåller några konkreta eller mätbara miljömål. Detta gör att företagen kan välja 

mindre miljövänliga förpackningar utan att något fel kan påvisas.  

En jämförelse mellan mejeriföretagens agerande och de tre första stegen i Carrolls 

pyramid visar att båda företagen uppfyller steg ett och två. Båda mejeriföretagen har en 

god ekonomisk omsättning och följer de lagar som gäller för mjölkförpackningar. Vad 

gäller det tredje steget uppfyller inte Skånemejerier sitt etiska ansvar. 

Kundundersökningen visar att konsumenterna förutsätter att mejeriföretagen väljer 

miljövänliga förpackningar. Skånemejeriers val av mjölkförpackning medför därför att 

de inte uppfyller samhällets förväntningar samt att deras verksamhet skadar miljön. Den 

förpackning som Norrmejeriers använder sig utav är däremot bäst ur miljösynpunkt, 

vilket betyder att företaget uppfyller samhällets förväntningar. Sammanfattningsvis har 

Norrmejerier kommit högre upp i Carrolls CSR-pyramid jämfört med Skånemejerier, 

och kan därmed anses som ett fördelaktigare företag sett ur ett CSR-perspektiv.  
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6. Slutsatser  

Förpackningar av takåsmodell med skruvkork medför följande: 

 Ökad användning av plast 

 Ökat antal transporter 

 Ökad användning av polyetenlaminerad kartong 

Konsekvensen av detta är ett ökat utsläpp av växthusgaser och en högre användning av 

fossila råvaror, vilket påverkar miljön negativt. Skruvkorksförpackningen är dessutom 

svår att källsortera då fler moment krävs jämfört med andra förpackningstyper. Detta 

medför en ökad påfrestning på miljön. När det gäller konsumenternas medvetenhet 

kring skruvkorksförpackningens miljökonsekvenser är denna nästintill obefintlig. Detta 

tyder på bristande information från företagens sida, vilket strider mot 

intressentmodellen.  

Skruvkorksförpackningens fördel sett ur ett konsumentperspektiv är att den kan 

återförslutas helt. Detta i sin tur gör att förpackningen kan läggas ned i kylskåpet. Det 

finns även upplevda fördelar gällande hygien och produktens hållbarhet. Dessa stämmer 

dock inte utan skruvkorkens enda syfte är av praktiska skäl. Detta tyder återigen på 

otillräcklig information från företagen. Konsumentnackdelen hos skruvkorksförpack-

ningen är att den kan vara svåröppnad för människor med svaga händer. En större 

skruvkork skulle kunna minimera detta problem men den skulle samtidigt öka 

påfrestningen på miljön.   

Skånemejerier och Norrmejerier resonerar enligt följande när deras miljöpolicy ej är i 

linje med kundernas efterfrågan:  

 Skånemejerier har valt att prioritera sina kunders efterfrågan före deras 

miljöpolicy och använder därför takåsförpackningar med skruvkork till 

majoriteten av sina mjölkprodukter. Det är samtidigt svårt att avgöra om 

Skånemejerier bryter mot deras miljöpolicy då denna ej innefattar några mätbara 

målsättningar för mjölkförpackningar.  

 Norrmejerier har valt att prioritera deras miljöpolicy före kundernas efterfrågan 

och använder därför tegelstensförpackningar till sina mjölkprodukter. 

Tegelstensförpackningen är även den förpackningen som Klimatcertifiering av 

Mat rekommenderar. Norrmejerier resonerar dock om de i framtiden skall 

övergå till förpackningar med skruvkork.  

Skånemejerier och Norrmejerier resonerar således olika kring valet av 

mjölkförpackning. De värderar sina intressenter olika genom att Norrmejerier, till 

skillnad från Skånemejerier, tar hänsyn till sina intresseorganisationer. Mejeriföretagens 

stora intresse för skruvkorksförpackningar tyder på att företagen har en stark strävan 

efter överlevnad (steg ett i Carrolls pyramid) och att intressentens (främst 

konsumentens) roll inom CSR generellt sett är viktigare än miljöns. Norrmejeriers val 

av en miljövänlig mjölkförpackning har dock givit dem en högre placering i Carrolls 

CSR-pyramid jämfört med Skånemejerier, vilket gör dem till ett fördelaktigare företag 

sett ur ett CSR-perspektiv. 
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7. Fortsatta studier  

I fortsatta studier bör en kundundersökning i större omfattning utföras för att få en mer 

korrekt bild av konsumenternas köpvanor, tankar och medvetenhet kring 

mjölkförpackningar.  

Fortsatta studier kring ämnet skulle kunna inkludera fler företag såsom Arla, fler 

förpackningsmodeller, samt fler mejeriprodukters förpackningar såsom yoghurt- och 

gräddförpackningar.  Vidare skulle fortsatta studier kunna innefatta pris, regionala 

skillnader samt ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Skånemejerier 

 

1. Hur ser valet ut när en förpackning till en ny produkt väljs?  

 Vem/vilka är det som bestämmer typen av förpackning?  

 Finns det några krav eller restriktioner på förpackningen? 

 Vad väger tyngst vid valet mellan olika förpackningar: t.ex. funktion, 

kundefterfrågan, pris, miljö? 

 

2. Varför har samma typ av produkt olika förpackningar? Till exempel finns mjölk 

både i förpackningar med och utan skruvkork.  

 

3. Skånemejerier var ett av de första mejeriföretagen i Sverige att introducera 

skruvkork mejeriförpackningar. Hur mottogs detta av kunderna/konkurrenterna?  

 

4. Ökar hållbarheten hos mejeriprodukten med skruvkork jämfört med 

förpackningar utan? Finns det några undersökningar på detta? 

 

5. Har Skånemejerier någon statistik över hur många liter mjölk/yoghurt per dag 

som säljs av Er? 

 

6. Ser Ni någon skillnad på försäljningen mellan förpackningar med skruvkork och 

de utan? Har försäljningen ökat sedan Ni alltmer övergått till förpackningar med 

skruvkork?  

 

7. Vi antar att Era förpackningar med skruvkork har krävt investeringar i nya 

maskiner, har investeringen varit lönsam?  

 

8. Planerar Ni att gå över till skruvkork på fler av Era förpackningar? Om ja, när? 

  

9. Hur påverkas Skånemejerier av det nya franska ägarskapet? Skiljer sig deras 

miljöpolicy från den som Skånemejerier tidigare har haft? 

 

10. Har Ni kommit i kontakt med Livsmedelsverkets rapport ”Klimatpåverkan 

ochenergianvändning från livsmedelsförpackningar” 

(http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2011_livsmedelsverke

t_18_klimatpaverkan_energianvandning_livsmedelsforpackningar.pdf)?  

 Om ja, hur har Ni bemött den?  
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 Märkte ni av någon reaktion från era kunder? 

 

11. Ni har gjort undersökningar gällande populariteten av förpackningar med 

skruvkork, har vi möjlighet att få ta del av dessa? 

(http://www.skanemejerier.se/sv/Kontakta-oss/Fragor--Svar/Om-

forpackningar/)?  

 Görs kundundersökningar regelbundet? 

 

12. Hur viktigt är miljöaspekten inom Skånemejeriers CSR-frågor?   

 

13. På Er hemsida kan man läsa om Ert miljöarbete där Ni arbetar kontinuerligt med 

att minska mängden förpackningsmaterial och att välja material som belastar 

miljön så lite som möjligt. På vilket sätt sker detta?  

 

14. Skruvkork uppfattas som en eftertraktad detalj på marknaden men strider 

samtidigt något mot Er miljöpolicy som nämns i frågan ovan. Hur resonerar Ni 

kring detta?  

 

15. Vem anser Ni ha tyngst ansvar för miljövänliga förpackningar? Skånemejerier, 

kunderna, Tetrapak?  

 

16. Vad har Ni för framtida miljömål? 

 

17. Vilka är Era nuvarande konkurrenter?  

 

18. På vilket sätt marknadsför Ni Skånemejerier så att det uppfattas som ett bra 

företag? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Norrmejerier 

 

1. Hur ser valet ut när en förpackning till en ny produkt väljs (till exempel en ny smaksatt 

mjölk som ska lanseras)? 

 Vem/vilka är det som bestämmer typen av förpackning?  

 Finns det några krav eller restriktioner på förpackningen? 

 Vad väger tyngst vid valet mellan olika förpackningar: t.ex. funktion, 

kundefterfrågan, pris, miljö? 

  Skiljers sig kraven på olika produkter t.ex. för mjölk, yoghurt, grädde? 

 

2. Varför har likartade produkter olika förpackningar? Till exempel har 

yoghurtförpackningar skruvkork men inte filmjölk.  

 

3. Ökar hållbarheten hos mejeriprodukten med skruvkork jämfört med förpackningar 

utan? Finns det några undersökningar på detta? 

 

4. Har Norrmejerier någon statistik över hur många liter mjölk/yoghurt/grädde per dag 

som säljs av Er? 

 

5. Ser Ni någon skillnad på försäljningen mellan förpackningar med skruvkork och de 

utan?  

 

6. Vi antar att Era förpackningar med skruvkork har krävt investeringar i nya maskiner, 

har investeringen varit lönsam?  

 

7. Planerar Ni att gå över till skruvkork på fler av Era förpackningar? Om ja, när?  

 

8. I en ny undersökning i aftonbladet tyckte 65 % att skruvkork var bra. Känner Ni att 

måste överväga att ha skruvkork på fler förpackningar i framtiden?  

 

9. Görs kundundersökningar regelbundet? 

 

10. Har Ni kommit i kontakt med Livsmedelsverkets rapport ”Klimatpåverkan och 

energianvändning från livsmedelsförpackningar” 

(http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2011_livsmedelsverket_18_kl

imatpaverkan_energianvandning_livsmedelsforpackningar.pdf)?  

 Om ja, hur har Ni bemött den?  

 

11. Hur viktigt är miljöaspekten inom Norrmejeriers CSR-frågor?   
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12. Skruvkork uppfattas som en eftertraktad detalj på marknaden men strider samtidigt 

något mot Er miljöpolicy. Hur resonerar Ni kring detta?  

 

13. Vem anser Ni ha tyngst ansvar för miljövänliga förpackningar? Norrmejerier, kunderna, 

Tetrapak?  

 

14. Vad har Ni för framtida miljömål? 

 

15. Vilka är Era nuvarande konkurrenter?  

 

16. På vilket sätt marknadsför Ni Norrmejerier så att det uppfattas som ett bra företag? 
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Bilaga 3. Kundundersökning   

Jag är:   Man  Kvinna  

Tänkt dig att du köper mjölk, vilken av förpackningarna nedan skulle du välja? Ringa in 

ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Hur många liter mjölk/yoghurt/grädde köper ditt hushåll per vecka? 

 < 1 liter  

 1-2 liter  

 > 3 liter  

Brukar du källsortera dina förpackningar? 

 Ja  

 Nej  

 Blank  

 

Brukar du köpa mejeriförpackningar som har skruvkork? 

 Ja  

 Nej  

 Beror på vad som är billigast 

 

Vad är det bästa med förpackningar med skruvkork? Flera alternativ får kryssas.   

 

 De kan ligga ner i kylskåpet 

 De kan förslutas 

 De känns mer hygieniska 

 De håller längre  

 

Vänd blad 

Visste du att en rapport visar att mjölkförpackningar med skruvkork ger drygt 50 % mer 

utsläpp än den tidigare förpackningen? 

 

 Ja 
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 Nej 

 

 Om nej, påverkar den nya informationen din inställning till den nya förpackningen? 

 Ja  

 Nej  

 

Vad är det sämsta med förpackningar med skruvkork? Flera alternativ får kryssas. 

 De ger ca 50 % mer miljöpåverkan  

 De är svåra att öppna 

 De är svåra att källsortera  

 

Vem har det främsta ansvaret att förpackningarna är miljövänliga?  

 Kunderna  

 Mejeriföretagen 

 Annan:  

 

Tror du att du som konsument kan påverka valet av förpackningar hos företagen? 

 Ja 

 Nej  

 

 

Vill du tillägga något gällande förpackningar med/utan skruvkork? 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


