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Paradigmskifte för hållbarhet
Innan pandemin var hållbarhet på toppen av agendan inom förpackningsbranschen. Vi
såg stora framsteg, särskilt gällande lagstiftning och på tryckningar från allmänhetens
angående bland annat engångsförpackningar. Fast moving consumer goods (FMCG) och
återförsäljare gjorde stora insatser för att både förbättra hållbarheten hos förpackningar
och tänka om för att anpassa förpackningssystemet till en ny framtid. 
Dock i samband med Corona upplevde branschen en snabb vändning mot hygien och
säkerhet för att anpassa till en ny verklighet – en verklighet där nästa dag var oviss och
inneboende flaskhalsar utgjorde stora begränsningar för det ökade behovet. Ett skifte vi
ser är att slutkonsumenter i allt högre grad efterfrågar paketerade engångsartiklar. Likaså
att för den enskilde har det blivit allt viktigare att garantera att produkter ej är
smittbärarande. 

Med allt detta i åtanke kommer det bli intressant att se hur vår gemensamma uppfattning
av konceptet sustainability kommer att förändras. Vi förutspår att hållbarhet kommer att
fortsätta att vara i framkant i förpackningsbranschen och öka konkurrenskraft även efter
pandemin. Dock kommer en ny hållbarhet att utvecklas där hygien och säkerhet kommer
ligga i framkant av det nya normala; samt att detta kommer vara sant för hela
värdekedjan, från tillverkare till slutkonsument.

Nya normer och trender håller utvecklas i förpackningsbranschen
som svar på Covid-19. Hållbarhet är fortfarande i focus och högt
upp på agendan. Nedan tittar vi närmre på tre av trenderna. 

Hållbarhet1
2 Hygien

3 Kraftig ökning av e-handel

4 Snabbt växlande konsument preferenser

5 Ökning av fast-moving consumer goods* och minskad
vinstmaginal

6 Digitalisering av förpackningar
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E-handel och digitalisering
2020 har stora förändringar skett i konsumtionsvanor – Från fysiska inköp till allt mer
online. Konsekvent har vi sett en drastisk ökning i tjänster för hemleveranser och frakt för
e-handel. Denna trend ser vi kommer att fortsätta även efter pandemin. Vissa länder visar
redan tecken på detta då matvaruhandlare i allt större utsträckning ökar kapaciteten för
hemleveranser genom att öka digitalisering, skapa partnerskap med ”fram till dörren”-
leverantörer och kallvarulager, och konvertering av befintliga lokaler till dark stores som
tillhandahåller ”click-and-collect” tjänster. Detta kommer innebära att:

Sammanfattningsvis, Förpackningsindustrin kommer behöva tänka om. Vikten av och
rollen som förpackning spelar behöver kommuniceras. Värdet av material ska förmedlas
till hela värdekedjan och fokus bör ligga på vikten av samtal med konsumenter för att
skapa förståelse för materialcykeln och vikten av att få tillbaka material till systemet. 
Det krävs mer förutsättningar för samarbete genom hela värdekedjan. Packbridge
förväntar sig att pandemins påverkan på industrin kommer innebära stort skifte och
omforma industrin för ökad resiliens, flexibilitet och hållbarhet. 

Svetlana Eskebaek, Packbridge

Källa;
(https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/reimagining-food-retail-in-asia-after-covid-19)

• Förpackningar behöver tåla förhållanden vid e-handel (krävs generellt att
förpackningar är 3 till 4 gånger mer robusta än vanlig dag-varuhandel)

• Förpackningar bör vara optimeras för e-handelsförhållanden (användning av
AI för att kontrollera lagerstatus och påfyllning)

• Det krävs ökad produktivitet i värdekedjan för snabbare hantering (Enklare
primära förpackningar och anpassning till AI-funktioner) 

• Vi behöver definiera vad som menas med hållbar förpackning; vilka material
är att föredra? Vilka tekniker är bäst för återanvändning eller återvinning? 

* FMCG (Fast Moving Consumer Goods) är det största segmentet av konsumtionsvaror och står idag för nästan hälften
av all global konsumtion. De konsumeras direkt och har ett kort bäst före-datum.
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