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Så testade vi 

Livscykelanalyserna av 

förpackningarna är utförda 

av Råd & Rön i samarbete 

med den internationella 

testorganisationen ICRT. Vi har gjort två 

analyser enligt två olika metoder. 

El99 är en standard för livscykelana-

lyser som följer förpackningarna från 

råvara till slutanvändning. I analysen 

tas hänsyn till påverkan på människans 

hälsa, ekosystemet och på naturens 

resurser. 

Den andra metoden, IPCC 2007, som 

har utvecklats av FN:s klimatpanel, tar 

enbart med förpackningarnas påverkan 

på klimatet i sina beräkningar. 

Vi redovisar också ett scenario där 

vi beräknat miljövinsten vid 100 procent 

återvinning. Det är ett högst teoretiskt 

scenario men avsikten är att visa vilka för-

bättringar som kan göras. 

Det är inga absoluta värden som visas 

i diagrammen utan enbart jämförelser i 

procent mellan olika förpackningar. Och 

det går bara att jämföra inom varje pro-

duktgrupp. 

Vi har gjort ett urval av konsumentpro-

dukter från olika områden. För att få fram 

skillnaderna mellan olika förpackningar har 

vi valt produkter som är så lika som möjligt 

men med olika typer av förpackningar. 

Vi har därför även valt bort produkter 

som i Sverige oftast packas på samma sätt, 

till exempel mjölk i kartong.

– Blisterförpackningarna används för 
att man ska kunna hänga upp lamporna 
i butiken. Men framför allt gör de att 
lamporna stjäls mindre, säger Max Hell   -
ström, Philips. 

Men det går att minska stöldrisken 
även med klimatsmarta förpackningar. 
Vi har jämfört Sony Ericssons och Nokias 
förpackningar med bluetooth headset 
till mobilen. Sony Ericssons förpackning 
med en mindre pappskiva och utan plast 
utgör inte ens hälften så stor miljöbelast-
ning som Nokias förpackning där både 
kartong och plast ingår. 

Ytterligare en bra lösning är Philips 
batterier inplastade i krympfilm. Filmen 
tar liten plats och väger nästan ingen ting. 
Trots plasten är den en be  tyd ligt mindre 
belastning för miljön än den skrym-
mande pappkartongen runt Duracells 
batterier. 

Lågenergilampa 
i plastbubbla 
Lågenergilampan i klassisk glöd-

lampskartong är bästa miljövalet. 

Även om det är mycket luft i kar-

tongen och mer material så utgör den 

lilla mängden plast i den andra för-

packningen en större miljö belastning. 

Varför stoppa in en miljövänlig låg-

energilampa i en plastbubbla? Det 

är knepigt att riva loss plasten från 

kartongen till sop sorteringen och 

stor risk att man struntar i det.

Tandkräm utan kartong 
Plasttub utan kartong är bästa miljövalet. I Sverige är vi ensamma om 

att köpa tandkrämstuber som inte ligger i en extra förpackning. Det var 

en opinionsstorm i mitten av 90-talet som tvingade fram den lösningen. 

Trots att tuberna står på plastställ i butiken är det betydligt klimatsmar-

tare än att tillverka, transportera och lagra en massa onödiga kartonger. 

Störst miljöbelastning utgör flaskan. Du får inte ut all tandkräm ur 

flaskan och det går inte att klämma ihop den så att den tar liten plats  

i sop sorteringen. 

Glasburk är värsta miljöboven 
Glasburken med sötningsmedel är en riktig miljöbov. Det går 

åt massor med energi och vatten för att tillverka den, och den 

är tung att transportera. Refill med pappkartong är en god idé, 

men även om du återanvänder glasburken tio gånger är miljö-

vinsten liten jämfört med enbart pappkartong. Inte ens vid 

100 procent återvinning skulle glas vara ett smart val.

Så läser du diagrammen: 
n Röd stapel – Förpackning med störst miljö-

belastning, 100 procent. 

n Gul stapel – Förpackning med mindre 

miljö belastning. 

n Grön stapel – Förpackning med minst 

miljö belastning. 

Procentsiffrorna står inte för några absoluta 

värden utan är en jämförelse mellan de olika 

förpackningarna inom samma diagram.

El99 och IPCC 2007 – se faktaruta om testet. 
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Lätt plastpåse för disktabletter 
Plast är inte alltid den värsta miljöboven. Yes plastpåse med 

återför slutning är så lätt och helt fylld med disktabletter 

att det väger upp belastningen av det fossila bränslet vid 

tillverkningen. 

Suns pappkartong är tyngre och inte fylld till brädden.  

Den är dessutom svår att komprimera vid återvinningen.

Minst smart är Finish förpackning med både plast och 

papp och mycket luft inuti.

Philips batterier i plastfilm är, trots 

plasten, klimatsmartast packade. 

Filmen tar minimalt med utrymme 

och är lätt, det kompenserar för 

det fossila bränsle som går åt vid 

till verk ningen. 

Philips andra batterier är be-

tyd ligt mindre smart förpackade 

i onödigt stor förpackning i både 

plast och kartong. Duracells bat-

terier ligger i enbart kartong, och 

går bra att återvinna.

Headset bäst i kartong 
Små hemelektronikprylar stoppas ofta in i alltför stora 

förpack ningar. 

Sony Ericssons bluetooth headset är smart förpackad i 

så lite kartong som möjligt. Ett enda, förnyelsebart, mate-

rial används här. 

Nokias bluetooth headset ligger i en onödigt stor låda 

med både plast och papp. Det är relativt lätt att riva loss 

plasten från pappen, men ändå dumt med flera material. 

Plastfilm  
smartaste valet
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Allt fler förpackningar
Vi hotas av ett gigantiskt sopberg. 
Ändå blir förpackningarna bara fler. 

Det växande välståndet inom EU gör att 
sopberget växer. Ju fler produkter vi har 
råd att köpa desto fler förpackningar att 
återvinna, förbränna eller bara lägga på 
soptippen. 

1995 åstadkom varje invånare i EU 
460 kilo sopor, 2004 hade siffran vuxit 
till 520 kilo och 2020 beräknas vi med 
nuvarande konsumtionstakt få ett sop-
berg på 680 kilo per person och år. Kon-
sumtionen av produkter (tillverkning, 
transporter och distribution) står inom 
EU för nästan hälften av utsläppen som 
påverkar kli matet. 

Vi borde minska antalet förpack-
ningar. Men hur? 

– Tyvärr går utvecklingen åt motsatt 
håll, det blir allt fler produkter som för-
packas, säger Beatrice Johansson, som 
forskar om förpackningar på Innventia 
AB. 

– Jag var i London nyligen, och där var 
minsta grönsak förpackad. Det bygger 
på rädsla: för terrorhot, svininfluensa … 
Men trenden kommer säkert hit. Hela 
vår stressade livsstil med färdigmat i 
förpackningar ökar på sopberget. 

– Förpackningen har alltid varit i 
skottgluggen, vilket blir lite orättvist 
tycker jag. Det går åt massor med 
energi för att tillverka produkter. Ta 

en limpa till exempel: bonden gödslar 
jorden, säden ska malas, limpan bakas 
i ugnen … Om man sedan inte bevarar 

Alla grönsakerna förpackade i plastfilm i en 
Londonbutik.

Så här läser du 
diagrammet: 
n Röd stapel – Förpackning med 

störst miljö belastning, 100 procent. 

n Gul stapel – Förpackning med 

mindre miljö belastning. 

n Grön stapel – Förpackning med 

minst miljö belastning. 

Procentsiffrorna står inte för några 

absoluta värden utan är en jämförel-

se mellan de olika förpackningarna 

inom samma diagram.

El99 och IPCC 2007 – se faktaruta 

om testet. 
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