
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium  
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Förpackningar på gott och ont 
 

Tid Måndag 16 september, kl 14.30–17.00 (registrering och kaffe från kl 14.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 september via denna länk. Du kan delta på plats, på KSLA i Stockholm, eller via 

webbsändning. (Avbokning måste ske senast den 15 september, annars faktureras SEK 500 för 

våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund linda.cederlund@ksla.se tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Carl-Fredrik von Horns stiftelse 

 

I dagens livsmedelssystem är vi beroende av förpackningar. Lunchen äts i engångsförpackning med 

engångsbestick, eftermiddagsmackan är förpackad i tunn plastförpackning och middagens råvaror finner 

vi i diverse hypersmarta och/eller mindre smarta förpackningar. En majoritet av förpackningar som 

produceras används till livsmedel. Hur bidrar de olika förpackningarna till en omställning mot en 

hållbarare värld och hur uppnår vi cirkulära system oavsett råvara till förpackningen? 

 

Den senaste tiden har allt fler röster hörts kring vilken råvara som är önskvärd som förpackningsmaterial. 

Ska vi fortsatt använda plastförpackningar eller ska samtliga förpackningar tillverkas av förnyelsebara 

råvaror från exempelvis skogen eller sockerrör?   

 

Allt fler företag och organisationer antar förpackningsstrategier med fokus att samtliga förpackningar ska 

bestå av förnyelsebara råvaror från skog och åkrar. Men räcker skogen och åkrar till för alla förpackningar 

vi behöver och vad blir konsekvenserna vid markanvändningen? Från andra håll hörs röster om att 

fossilplasten förbättrar hållbarheten för produkterna och därmed är det mest resurskloka valet. Härmed 

uppstår frågor som hur valet av råvara till förpackningen påverkar förpackningens cirkuläritet i systemet, 

råvarans hållbarhet samt hur vi människor ska tänka kring val av förpackningar i vardagen.   

 

Med detta seminarium vill Kungl. Skogs-och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedels-

produktionens värdekedja även blicka bortom valet mellan plastförpackningar eller förpackningar 

bestående av förnyelsebara råvaror, och belysa de olika förpackningsalternativens fördelar och nackdelar 

samt fundera kring när det är önskvärt att använda de olika förpackningsmaterialen. Seminariet riktar sig 

till alla aktörer inom livsmedelskedjan, råvaruindustrin, konsument- och miljöorganisationer och en 

intresserad allmänhet med ambition att skapa en arena där olika intressenter möts. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/61891
mailto:linda.cederlund@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se


 

 

 

Program 
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Förpackningar på gott och ont 
 

Måndag 16 september 2019 
 

Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör Tejarps Förlag  

 

14.30 Välkomna  

Inger Andersson, ordförande kommittén för Livsmedelsproduktionens värdekedja, 

KSLA 

 

14.35 Inledning  

Jonatan Fogel/Louise Ungerth  

 

14.45 Skogsråvaran som förpackningar och hur dessa påverkar vår omvärld  

Sverker Johansson, vd Bitzer Productions  

 

15.05 När är plasten ett alternativ? Och hur uppnår vi ett cirkulärt system?  

Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd IKEM 

 

15.25 Aktiv mikropaus  

 

15.35 Är förpackningar baserade på förnyelsebara råvaror alltid bra?  

Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak 

 

15.55 Förpackningar för en hållbar utveckling?  

Annika Olsson, professor vid Förpackningslogistik, Lunds universitet  

 

16.15 Hur tänker dagligvaruhandeln kring förpackningar och hur påverkar det 

konsumenten?  

Zsófia Réger, förpackningsutvecklare, Dagab Inköp & Logistik 

 

16.35 Lennart Wikström leder samtal om papper och plast  

Föredragshållarna berättar vad som är bra med ”den andra råvaran” och med vad vi 

behöver hjälpa varandra och vad vi behöver forska vidare på.  

 

16.55 Avslutning och därefter mingel med tilltugg 

 

 

http://www.ksla.se/

