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Abstrakt

I denna studie undersöks förpackningar för friluftsmat och dess

materialval, konstruktion och märkningar ur ett universellt- och

cirkulärt designperspektiv. Detta för att ta reda på hur dessa

förpackningar kan bidra till hållbar konsumtion och produktion av

varor. Metoder som används i denna studie är visuell research och

kvantitativ innehållsanalys. I den visuella researchen undersöks

sortimentet av friluftsmat i butik och hur produkterna placerats i

butiken. I den kvantitativa innehållsanalysen undersöks ett urval

förpackningar för friluftsmat där information kring märkningar,

konstruktion och material dokumenteras och analyseras. Resultatet av

undersökningen visar att ingen av förpackningarna har

materialmärkning eller tillfredsställande information om återvinning.

Även om det hade funnits återvinningssymboler eller märkningar för

material skulle detta inte vara hjälpsamt för de bitar av förpackningen

som rivs av vid öppning. Informationen skulle då gå förlorad på dessa

delar av förpackningen och materialen kan bli svårtydda när de hamnar

på återvinningscentral och riskerar att sorteras som brännbart vilket är

dåligt för miljön. Eftersom det var bristande inkludering av material-,

återvinning- och miljömärkningar på förpackningarna var det inget i den

visuella kommunikationen som påvisade att förpackningarna

kommunicerar hållbar konsumtion eller ingår i en cirkulär ekonomi.
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1. Inledning

1.1 Introduktion
Vi människor har inte på ett ansvarsfullt vis nyttjat det överflöd av

naturresurser som vår planet försett oss med och nu konsumerar vi mer

än vad som finns tillgängligt för oss (Globala Målen, 2021). I den här

undersökningen ligger fokus på FNs globala mål nummer 12, hållbar

konsumtion och produktion, vilket när det uppnås innebär miljöfördelar

samt sociala och ekonomiska fördelar. För att människan skall vara

fördelaktig för klimatet, miljön och människors hälsa bör vi ställa om till

en hållbar konsumtion och produktion av varor (Globala Målen, 2021).

Under 2020 och 2021 var det många som valde att semestra inom

Sverige på grund av covid-19 pandemin istället för att göra långa

utlandsresor. Detta satte stor press på landets kultur- och naturområden

som gjorde sitt bästa för att hålla takt med besökarna (Danielsson, 2020;

Gustavsson, 2020; Visit Sweden, 2021; Håll Sverige Rent, 2020). Ett

stort problem som rapporterades var att det under sommaren 2020 blev

mycket nedskräpning längs fjälleder, naturreservat och andra populära

naturområden, men genom information och extra insatser för

skräpplockning minskade nedskräpningen i fjällen under 2021 (Svenska

turistföreningen, 2021). Detta har i sin tur skapat en diskussion kring

nedskräpning i naturområden. Platser i väglöst land såsom fjällstugor

måste lägga mer resurser än vanligt på sophantering. På vissa fjällstugor

bränner man soporna för att de inte ska ta plats eller locka till sig djur,

sedan samlas askan och det som blir över ihop och förvaras tills det att

helikopter eller skoter kan frakta skräpet till civilisationen (Hök, 2021).

Förpackningar med frystorkad mat är extra problematiska eftersom

dessa består av både plast och metall vilket vid förbränning gör att det

bildas skadliga ämnen kallade dioxiner (Hök, 2021; Verma et al., 2016;

Zhang et al., 2015). Även om skräp slängs i soptunnor så sprids skräpet

ändå om avfallet inte hinner tömmas i tid och då hamnar skräpet runt

omkring i naturen. Djur i naturen kan även komma åt innehållet i

soptunnorna vilket skapar problematik för djurens välmående (Sveriges

Radio, 2020)

De föroreningar som är mycket svåra för naturen att hantera och bryta

ner är skräp i form av plast. Det tar 10-20 år för en vanlig plastpåse att

brytas ned av naturen men påsen förvandlas då bara till mikroplaster

som kan ta hundratals år att brytas ner (Håll Sverige Rent, 2022).

Förorening av miljön genom mikroplaster är ett känt hot mot biosfären

och diskuteras globalt som ett orosmål (Sajjad et al., 2022). Forskning

visar att mikroplaster är ansvariga för förändringar i jorden såsom

växtlighetens förmåga att frodas och mikroplaster kan även transportera

giftiga kemikalier och tar med sig dessa djupt ner i jorden där

grundvattnet kan förorenas (Sajjad et al., 2022). Farliga kemikalier från



engångsplaster som hamnat i jorden tas upp av växtligheten och vandrar

sedan genom näringskedjan (Hauser, 2005; Sun et al., 2015). Många

djurarters matsmältningssystem kan heller inte hantera dessa

plastföroreningar vilket i sin tur blockerar deras förmåga att absorbera

näringsämnen från djurens övriga kost (Peng et al., 2017). Förorening

genom mikroplaster är ett stort bekymmer eftersom det inte endast

påverkar mark och jord utan även flora och fauna (Sajjad et al., 2022).

Material och naturliga resurser bör undersökas i relation till deras

hållbarhet och effekt på människors hälsa. Det som är avgörande för vår

planets framtid är ett hållbarhetsinitiativ där vi överväger social rättvisa,

miljön och ekonomin; med andra ord människor, planet och vinst

(Klimchuk & Krasovec, 2013). Förpackningsdesigners är mer och mer

benägna att arbeta med tillgängliga hållbara material och vägleder sina

klienter till mer hållbara lösningar (Klimchuk & Krasovec, 2013).

Användningen av korrekta märkningar för att kommunicera att en

produkt och/eller dess förpackning har framställts på ett hållbart vis är

ett ansvar som klienten, konsumentproduktföretaget och

materialtillverkaren delar. The Sustainable Packaging Coalition (SPC)

har etablerat internationella riktlinjer som använder ett system för

hållbarhet för förpackningar (Klimchuk & Krasovec, 2013)

Kategorin av livsmedelsförpackning för friluftsmat förekommer i

vardagligt friluftsliv men även vid överlevnadssituationer vilket gör att

den visuella kommunikationen är extra viktig gällande hierarki av

information på dess framsida och baksida samt eventuella beskrivningar

för hur produkten skall användas. När en text har god läsbarhet kan

mottagaren snabbt ta till sig informationen (Bergström, 2017) vilket kan

vid en överlevnadssituation bespara användaren viktig tid. Det är även

viktigt att märkningar gällande material och korrekt återvinning

kommuniceras på en förpackning för att undvika att förpackningen

hamnar fel vid sopsortering.

Forskning kring universell utformning visar att en produkt som är

utformad ur ett tillgänglighetsperspektiv kan positivt påverka en

individs självständighet och självbild (Preiser & Smith, 2010). Universell

utformning tillgodoser även de variationer som är inneboende i olika

grupper och varierande omständigheter. Variationer i funktionella

egenskaper kan hända vem som helst när som helst i livet, till exempel

som ett resultat av sjukdom, skada eller åldrande (Preiser & Smith,

2010).  Funktionella begränsningar kan även orsakas av en situation

eller den miljö som en person befinner sig i. Höga ljudnivåer kan

begränsa alla typer av människors förmåga att höra, likaså kan mörker

begränsa förmågan att se och en förkylning kan begränsa energinivå och

uthållighet (Preiser & Smith, 2010). Detta är något som är av stor

relevans när det gäller utformningen av förpackningar för livsmedel som

tas med ut i vildmarken där oförutsägbara situationer är svåra att

kontrollera.



Förpackningar för friluftsmat är ett intressant område att undersöka ur

ett designperspektiv eftersom att det idag används stora mängder plast

för att förpacka varor som kan förpackas med hållbara material

(Kristersson et al., 2017). Designers har möjlighet att påverka detta

genom att  i deras designprocess hitta lösningar för konstruktion och

materialval som kan uppmana till mer hållbar konsumtion (Klimchuk &

Krasovec, 2013).

1.2 Problemformulering
Användningen av plast i förpackningar för livsmedel påverkar

människan och miljön negativt i form av utsläpp av mikroplaster och

dioxiner (Sajjad et al., 2022; Hök, 2021; Verma et al., 2016; Zhang et al.,

2015). Det återvinningssystem som finns idag lägger ansvar på

producenten att avfall skall sorteras korrekt, men när avfall som plast

och metallfolie felsorteras till brännbart material bidrar detta till utsläpp

av skadliga ämnen (Fråne et al., 2021; Verma et al.).

Bristande regulationer kring återvinnings-, miljö- och

materialmärkningar gör att det blir svårt för konsumenten att ta ansvar

och sortera avfallet på korrekt vis. Bristande information om korrekt

återvinning kan ligga som grund till den nedskräpning och det utsläpp

av farliga ämnen som upplevs i dagsläget. Vi behöver implementera mer

hållbara lösningar i framtida förpackningsdesign samt skapa

regulationer som bidrar till att det är lättare att ta ansvar för återvinning

både som konsument och producent.



1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att ur ett universellt- och cirkulärt

designperspektiv undersöka hur livsmedelsförpackningar för

friluftsaktiviteter kan bidra till hållbar konsumtion.

1.4 Frågeställningar

1. Vad finns det för utbud av friluftsmat i ett urval vildmarks- och

sportbutiker?

2. Hur är livsmedelsförpackningar till friluftsaktiviteter designade

vad gäller material och konstruktion?

3. Hur kommuniceras hållbar konsumtion visuellt i

förpackningsdesignen för friluftsmat?

1.5 Avgränsning
Utöver frystorkad mat och mjukkonserver förekommer det även andra

livsmedelsprodukter i utbudet för friluftsmat. Denna studie har valt att

avgränsa till endast de två förstnämnda kategorierna eftersom

rapportens omfång inte har utrymme för fler analysenheter i förhållande

till det tidsutrymme som angivits i kursplanen. För att smalna av

ytterligare fokuserar studien på förpackningar för engångsbruk, och där

flerportionsförpackningar sorterats som mest populär i urvalet för den

kvantitativa innehållsanalysen registreras dessa som bortfall och

nästföljande engångsportion väljs istället.

Olika butiker har olika utbud, därför väljer studien att endast göra urval

för den kvantitativa innehållsanalysen från e-handelsbutiken The

General Prepper och fokuserar den visuella researchen på de lokala

butikerna i Sundsvall som har ett större utbud av friluftsmat.

Urval för förpackningar har gjorts utifrån sorteringen mest populära för

varje varumärke som säljer enportioner för friluftsmat på hemsidan för

e-handelsbutiken The General Prepper eftersom det är mest troligt att

de förpackningar som sålts mest är de som oftast förekommer ute i

naturen och bidrar till nedskräpning eller felsortering vid återvinning.



1.6 Begreppsdefinition
Hemester: Betyder semester som tillbringas på den plats där

semestertagaren bor (SAOL, 2022).

Frystorkad mat: Mat som frysts ned under extremt kort tid och sedan

värmts upp sakta för att inte påverka smak, färg, energiinnehåll eller

vitamininnehåll. Detta görs tills allt vatten i maten försvunnit och maten

förvandlats till en torrvara (Drytech, 2021).

Mjukkonserver: En mjukkonserv är färdiglagad mat som packats i ett

skyddande laminat som ger cirka tre års hållbarhet. Mjukkonserver går

att äta direkt ur förpackningen utan tillagning och väger därför mer än

frystorkad mat (Persson, 2016).

Eurohål: Det hål i en förpackning som används för upphängning av en

produkt vid förvaring eller i butik (Gottwald, u.å.).

Blixtlåsförslutning: En mekanism för återförslutning gjord av plast

(Garza, 2020).

Rivskåror: Små märken som underlättar vid öppning av förpackningar

istället för att använda sax (Garza, 2020).

Syreabsorberare: Inkluderas i en förpackning för att hjälpa till att

avlägsna syret i förpackningen (IMPAK Corporation, u.å.).



2. Bakgrund

Frystorkad mat och mjukkonserver är den typ av förpackning som är

frekvent förekommande i fjällstugornas avfallshantering. Fjällstugor har

idag inte möjlighet att förvara dessa förpackningar och i vissa fall eldas

dessa sopor upp på fjället. Detta orsakar farliga utsläpp samt bidrar

dessa förpackningar till spridning av mikroplaster i miljön (Hök, 2021;

Verma et al., 2016; Zhang et al., 2015).

I livsmedelsverkets riskhanteringsrapport för plast och papper i kontakt

med livsmedel står det att plast är det förpackningsmaterial som oftast

förekommer i kontakt med livsmedel. Nästan 75 procent av

förpackningsmaterial som är i direkt kontakt med livsmedel består av

plast (Kristersson et al., 2017). Kristersson et al. (2017) beskriver att

plastförpackningar kan bestå av ett eller flertalet skikt där

flerskiktsmaterial eller laminat används för livsmedel som är bearbetade

eller som har begränsad hållbarhet och därmed är i behov av

barriäregenskaper hos förpackningen. I plaster finns beståndsdelar som

innehåller tillsatser och dessa tillsatser används som mjukgörare,

antioxidanter och stabilisatorer men kan även användas för bearbetning

av materialet (Kristersson et al., 2017). Vidare förklarar Kristersson et al.

(2017), att i princip alla ämnen som plast består av kan migrera från

materialet till livsmedlet. Kristersson et al. (2017) hänvisar till EU:s

förordning 10/2011 där det står att godkända ämnen till användning i

plast som har kontakt med livsmedel får inte vara genotoxiska,

carcinogena eller reproduktionstoxiska.

När plast eldas upp släpps giftiga gaser ut i atmosfären såsom dioxiner,

furaner, kvicksilver och polyklorerade bifenyler (PCB). Dessa giftiga

ämnen är ett hot mot miljön och människors och djurs hälsa. Dioxiner

sätter sig på grödor och hamnar i vårt vattensystem där de till slut

hamnar i livsmedelssystemet. De giftiga ämnen som släpps ut vid

förbränning av plast ökar risken för hjärtsjukdomar, förvärrar

luftvägsbesvär som astma och emfysem och orsakar utslag, illamående

eller huvudvärk och skadar nervsystemet (Verma et al., 2016).

Korrekt återvinning av metallbaserade material och folielaminat är det

mest miljövänliga alternativet jämfört med förbränning och nedgrävning

av sopor (Xie et al., 2016).

I det nationella tillsynsprojektet om livsmedelsmärkning noterades

brister kring korrekt märkning av varor och förvirrande märkningar

kring vilket land produkten kommer från. Vissa varor bedömdes även ha

bristande läsbarhet (Jansson et al., 2007). Detta är ett problem som

bidrar till att förpackningar hamnar fel vid avfallssortering och i denna

studie kommer vi titta närmare på hur det ser ut kring hållbar

konsumtion och märkningar på förpackningar för friluftsmat.



3. Teori

3.1 Hållbar konsumtion
För att minska mänsklighetens negativa påverkan på klimat, miljö och

människors hälsa är det nödvändigt att ställa om till en hållbar

konsumtion och produktion av varor (Globala Målen, 2021). Hållbar

konsumtion är ett ett viktigt steg för att människor skall kunna

konsumera varor utan att fördärva kommande generationers livskvalitet

(Geissdoerfer et al., 2020). Förutom miljöfördelar innebär hållbar

konsumtion även ökade sociala och ekonomiska fördelar (Globala

Målen, 2021). FN menar att hållbar konsumtion kan bidra med tillväxt

på den lokala och globala marknaden, öka konkurrenskraft, öka

sysselsättning, förbättra hälsa och bidra till minskad fattigdom (Globala

Målen, 2021). Enligt Fuchs (2013) behöver vi utveckla nya modeller för

hållbara samhällen. Genom att implementera hållbar konsumtion måste

vi som konsumenter fråga oss själva om vi är villiga att ställa om vår

politiska och ekonomiska grund som samhället vilar på för att uppnå

denna hållbara utveckling (Fuchs, 2013). Vidare menar Fuchs (2013) att

politiska reformer kan komma att bli nödvändiga och utöver de politiska

och ekonomiska aspekterna kan sociala förhållanden samt kultur vara

viktiga faktorer för konsumtionsval. Det går att hävda att det är

konsumenternas uppgift att kräva en hållbar marknad genom att se över

sina egna konsumtionsvanor och ställa om till mer hållbara inköp, dock

präglas dessa konsumtionsvanor av politiska, sociala och kulturella

sammanhang vilket måste tas i åtanke när konsumtionsmönster

granskas (Fuchs, 2013).

Det finns flertalet internationella organisationer som bidrar till

forskningen kring hållbar konsumtion samt dess förhållande till

ekonomisk tillväxt. Organisationer såsom Europeiska Unionen (EU),

United Nations Environmental Program (UNEP), Economic

Co-operation and Development (OECD), Commission for Sustainable

Development (CSD), samt enskilda regeringar har bidragit till forskning

och diskurs kring hållbar konsumtion (Fuchs, 2013).

Konsumenter som sedan tidigare har positiv inställning till hållbar

konsumtion och som känner ett personligt ansvarstagande kring detta är

mer benägen att upprätthålla hållbara konsumtionsmönster (Luchs et

al., 2015). Fuchs (2013) tillägger att det inte enbart är bättre kunskap

som är avgörande för konsumentens beslutstagande vid inköp, något

kallat varje-dag-val påverkar miljöavtrycket i det totala i större

utsträckning än medvetna hållbara val.

Enlig Luchs et al. (2015) finns det stor potential för beslutsfattare att

uppmuntra konsumentansvar kring hållbarhet som en strategi för att

inspirera konsumenter till positiva, hållbara beteenden. Det är dock

viktigt att beslutsfattare och företag inte lägger allt ansvar på

konsumenten utan också tar ett ansvar gällande hållbarhet och på så sätt



kan samhället i stort göra en gemensam insats för att främja hållbar

utveckling (Luchs et al., 2015).

3.2 Cirkulär design
Verkligheten idag är att större delen av varor som konsumeras

fortfarande är designade efter en linjär ekonomi. Detta betyder att

nästan allting i vår vardag behöver designas på nytt för att kunna

stämma överens med principerna för en cirkulär ekonomi. Design är

nyckeln till den första principen för cirkulär ekonomi: att designa ut

avfall och förorening (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Den cirkulära designprocessen består av fyra stadier och formas av

metoder såsom design thinking (designtänkande) och human-centered

design (människocentrerad design). I det första stadiet skall det skapas

en förståelse för användaren och systemet. I det andra stadiet skall

utmaningen definieras och vilken intention som designern har med

arbetet. I det tredje stadiet skall ideer för design och prototyper i alla

dess former skapas i en iterativ process. I det fjärde och sista stadiet

skall arbetet släppas till offentligheten och produkten eller varumärket

skall skapa lojalitet hos konsumenten och genom ett kraftfullt narrativ

öka investering från intressenter (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

I en designprocess görs många viktiga val vilket inkluderar

affärsmodeller, materialval, tvådimensionella och tredimensionella

visuella element och funktionalitet. Något som också beräknas i

designprocessen är hur designen kommer interagera med människor

och system längs vägen i form av logistic, uppsamling och infrastruktur.

För fysiska produkter är det viktigt att ta i åtanke hur olika material är

sammansatta och hur enkelt det är att återanvända, reparera, renovera

eller ta isär dessa produkter. Allt detta beslutas i designprocessen vilket

gör att cirkulär design är en väsentlig process för ett hållbart samhälle

(Widmer, 2021).

Traditionell design lägger fokus på att möta slutanvändarens behov. När

design för cirkulär ekonomi skapas behövs en bredare synvinkel som

inte bara ser användaren utan också systemet som designen skall

komma att existera inom. Detta innebär att förstå den effekt som den

skapade designen har på intressenter och att implementera så kallade

”feedback loops” som hjälper till att identifiera oavsiktliga konsekvenser

för de designbeslut som tagits. I varje stadie av designprocessen måste

användarens behov och systematiska implikationer tas i åtanke för att

skapa en balans mellan dessa två viktiga perspektiv (Ellen MacArthur

Foundation, 2017).

Idag används produkter och dess förpackningar oftast vid ett tillfälle

vilket gör att vi förlorar mycket av det material som dessa produkter



består av. Industrier för kläder och plastförpackningar står för mer än

80 procent av det material som tillslut hamnar i förvaringsplatser för

avfall och förbränningsugnar. Dessa finita resurser används med andra

ord under en mycket kort tid och går sedan förlorade för ekonomin.

Möjligheten att behålla produkter och material i cirkulation är

förkommen samt all den kreativitet, det arbete och den energi som gick

åt för att skapa dessa produkter (Widmer, 2021).

Vidare menar Widmer (2021) att det är därför som nya tankesätt behövs

när produkter, tjänster och system skapas. Problemen skall tacklas

redan i designfasen istället för att behandla symptomen av problemen.

En helhetsvy av system behövs för att förstå hur designen som skapas

passar in i det stora hela. Ett inspirerande ramverk som kan ha

långvariga effekter behöver implementeras och Widmer (2021) menar

att cirkulär ekonomi är ett sådant ramverk. Det byggs på principerna att

eliminera avfall och föroreningar från första början och att behålla

produkter och material i användningsstadiet så länge det går. Widmer

(2021) förklarar vidare att design, likt naturen, skall leva i ett kretslopp

där materialen går från en form till en annan. Istället för att fokusera på

en affärsmodell där fokus ligger på att göra minsta möjliga negativa

påverkan bör en modell av förnyelse implementeras, och ju mer arbete

som görs kring den cirkulära ekonomimodellen desto bättre resultat

produceras för kunder och företag samt samhället och miljön (Widmer,

2021).

Cirkulär design används som ett medel för att implementera cirkulära

ekonomiprinciper redan i designstadiet för produkter, system och

tjänster. Cirkulär design erbjuder en regenerativ och uthållig framtid där

vi designar produkter, tjänster och system utifrån ett bredare synsätt där

globala utmaningar kan bekämpas med kreativitet i framkant.

Covid-19 pandemin avslöjade hur ömtåliga våra nuvarande system är

och att vi behöver skapa en starkare ekonomi för att klara av kriser som

denna. Klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald avslöjar

hur kortsiktigt vi arbetar idag och hur mycket en cirkulär ekonomi

faktiskt behövs (Widmer, 2021).

Det finns inget enskilt tillvägagångssätt att designa en produkt eller

tjänst med noll avfall eller föroreningar eller en affärsmodell som kan

bevara en produkt i användningstillstånd i flertalet år. Principerna för en

cirkulär ekonomi beskriver inte metoderna efter hur de skall uppnås

utan finns där som riktlinjer som kan hjälpa till att forma oändligt antal

strategier och innovationer (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Widmer (2021) menar att framtiden är ljus eftersom vi har kraftfulla

teknologiska verktyg som kan hjälpa till att designa ansvarsfullt och

effektivt för en hållbar framtid. Vi har möjligheten att designa och arbeta

med naturen istället för emot den men det finns ingen enskild, perfekt



lösning utan människor måste lära från varandra och tillsammans kan vi

skapa design för en cirkulär ekonomi (Widmer, 2021).

3.3 Universell design
Universell design härstammar från begreppet universell utformning

(UU) vilket har fått ett starkare fäste i svensk policy under det senaste

årtiondet (Hedvall, 2022). Internationellt används begreppen universal

design, inclusive design och design-for all (Preiser & Smith, 2010). Det

var arkitekten Ron Mace som under 1980-talet var en av grundarna till

det koncept som vi idag kallar universell utformning. Eftersom Mace

själv använde rullstol som medel för transport förknippades UU redan

från början med frågor rörande funktionshinder i samhället. Hedvall

(2022) sammanfattar det historiska perspektiv och den konstanta

processen som UU undergått med att förtydliga att universell

utformning handlar om design som stödjer jämlikhet. I

funktionsrättskonventionen står det att universell utformning innebär:

”sådan utformning av produkter, miljöer, program

och tjänster att de ska kunna användas av alla i

största möjliga utsträckning utan behov av

anpassning eller specialutformning (FN, 2006).”

Det handlar om ett mångfaldstänkande menar Hedvall (2022), där

produkter, tjänster och system som utvecklas i samhället skall kunna

nyttjas av alla människor (Hedvall, 2022).

Den första utgåvan av Universal Design Handbook gavs ut år 2001 och

sedan dess har designvärlden undergått stora omvandlingar. Preiser och

Smith (2010) menar att vi på ett årtionde skapat ett århundrades

resultat för utveckling kring mångfalt och tillgänglighet. Sociala,

teknologiska, ekonomiska, miljömässiga och rättsliga förändringar har

skiftat både den filosofiska diskursen men också de fysiska praktikerna

för designdiscipliner på alla nivåer (Preiser & Smith, 2010).

Det sätt som funktionsvariationer betraktats från det sena 1900-talet till

det tidiga 2000-talet har skiftat från att enbart fokusera på den

medicinska modellen, vilket betraktar funktionsvariation som en

egenskap hos personen, till den sociala modellen som betraktar

funktionsvariation som ser funktionshinder som ett resultat av en

interaktion mellan människor och miljön (Preiser & Smith, 2010).

Kraften hos omgivningsfaktorer för att aktivera eller inaktivera en

person belyser utmaningen för designers och förespråkare. Likaså har

tillvägagångssättet för design som är i kontakt med personer med

funktionella begränsningar förändrats från snäv kodefterlevnad för att

möta de specialiserade behoven hos ett fåtal personer, till en mer

inkluderande designprocess för alla. Även om Maces definition av



universell design som något som i största utsträckning borde kunna

användas av människor i alla åldrar och förmågor, är ett ideal väl värt att

sträva efter att uppnå, gör den ändå universell design till ett ouppnåeligt

mål. Universell utformning tillgodoser de variationer som är inneboende

i olika grupper och varierande omständigheter. Variationer i funktionella

egenskaper kan hända vem som helst när som helst i livet, till exempel

som ett resultat av sjukdom, skada eller åldrande (Preiser & Smith,

2010).

Funktionella begränsningar kan även orsakas av en situation eller den

miljö som en person befinner sig i. Höga ljudnivåer kan begränsa alla

typer av människors förmåga att höra, likaså kan mörker begränsa

förmågan att se och en förkylning kan begränsa energinivå och

uthållighet. Det är endast någon som har personligen upplevt en

funktionsvariation som fullt ut kan förstå utmaningen med att leva i en

värld som är designad för en majoritet vars vardag inte begränsas på

samma vis. Preiser och Smith (2010) argumenterar vidare att individer

vars funktion inte är drastiskt begränsad kan införskaffa kunskap kring

en begränsad upplevelse genom att delta i situationer där effekten av en

funktionsbegränsning simuleras (Preiser & Smith, 2010).

Kulturella konventioner påverkar användarens intuition när de står inför

en ny design, men när en produkt är framgångsrik kan den vara en

internationell ambassadör för universell design. En produkt kan direkt

påverka kvaliteten på det dagliga livet för miljontals individer runt om i

världen. Den kan förbättra deras förmåga att utföra något, deras

självständighet och självbild (Preiser & Smith, 2010).

En förpackning går igenom flertalet system tills det att den hamnar i

händerna hos slutkonsumenten. Förpackningen skall överleva logistiska

system, hantering i eventuell butik, och resan hem till konsumenten.

Den skall även i detta skede ge en ergonomisk och taktil upplevelse där

öppnings- och stängningsfunktion är intuitiv och förvaring av produkten

sker med enkelhet (Klimchuk & Krasovec, 2013).

Den mest betydande effekten av framgångsrik praxis för universell

design är den sociala integrationen av personer med

funktionsvariationer i samhällen. Med bättre produktdesign kan

personer med funktionsvariationer klara sig självständigt i sina egna

hem, kommunicera via olika medier och söka ett bredare utbud av jobb,

navigera säkert längs gator, använda kollektivtrafik och interagera med

olika miljöegenskaper lika enkelt som personer utan funktionsvariation.

När produkter skapas med universell utformning har individer med

funktionsvariation större möjligheter att bli aktiva deltagare i, och

bidragande till, det samhälle de lever i, vilket i det stora hela är

berikande för alla (Preiser & Smith, 2010)



3.5 Visuell kommunikation
Bo Bergström skriver i sin bok Effektiv Visuell Kommunikation att hur

olika visuella element sätts samman är mycket betydelsefullt och kan

vara avgörande för hur dessa element upplevs av mottagaren. En ordnad

och enkel form är lätt att läsa av och som kontrast är en överlastad och

rörig form svår för mottagaren att ta till sig. Bergström (2017) menar

vidare att det första intrycket kan vara avgörande och skaparen bakom

den visuella kommunikationen får oftast endast en chans på sig att fånga

mottagarens uppmärksamhet. (Bergström, 2017).

3.5.1 Märkningar
Den 24 januari 2007 svarade dåvarande jordbruksminister Eskil

Erlandsson att de märkningsregler för livsmedel vi har i Sverige är

harmoniserade inom Eu och att samma regler gäller för alla livsmedel.

Vidare berättar Erlandsson att det inte är obligatoriskt att ange

råvarornas ursprung, förutom om det finns specifika regler för just den

råvaran, till exempel nötkött. Alla ingredienser ska anges på

förpackningen och särskilda regler gäller för ingredienser som är kända

för att orsaka allergier eller överkänslighet. Erlandsson skriver att det

finns en angelägenhet hos regeringen att öka kunskapen om och

efterlevnaden av både obligatoriska och frivilliga märkningsregler detta

för att minska risken att vilseleda konsumenterna (Erlandsson, 2007).

Under 2006 utförde livsmedelsverket ett nationellt tillsynsprojekt om

livsmedelsmärkning där produkter granskades från anläggningar under

både livsmedelsverkets och kommunernas kontrollansvar. Erlandsson

avslutar med att han kommer ta vidare ställning till om ytterligare

åtgärder behövs efter livsmedelsverkets slutredovisning (Erlandsson,

2007).

Sammanfattningsvis från det nationella tillsynsprojektet om

livsmedelsmärkning noterades brister kring mängddeklaration för

fullkorn och/eller deklaration av kostfiber, avsaknad eller felaktig

handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprungsland/fångstzon för

fiskeriprodukter, avsaknad av köttmängd på charkuteriprodukter, och

förvirrande märkningar kring vilket land produkten kommer från. Vissa

varor bedömdes även ha bristande läsbarhet (Jansson et al., 2007).

Vidare beskriver Jansson et al. (2007) att det finns utrymme för

förbättring inom redlighetsområdet och att livsmedelsverket skall

samordna och stödja inspektörerna i kontrollen av märkning av

livsmedel. Som det såg ut vid det tillfälle som rapporten skrevs fanns det

belägg som påvisade att vilseledande märkning gör att konsumenten får

svårt att göra ett medvetet val utifrån den information som ges på

förpackningen (Jansson et al., 2007).

Materialmärkning
I livsmedelsverkets riskhanteringsrapport för plast och papper i kontakt

med livsmedel står det att ”allt material som används i kontakt med



livsmedel ska tillverkas i enlighet med god tillverkningssed och uppfylla

specifika krav” (Kristersson et al., 2017).

Dessa krav lyder som följande: ämnen från materialet får inte överföras

till livsmedlet i en mängd som utgör hälsorisk för människor, materialet

får inte på något vis förändra livsmedlets sammansättning, materialet

får inte försämra livsmedlets smak- och luktegenskaper och märkning,

marknadsföring eller presentation av material eller en produkt får inte

vilseleda konsumenten (Kristersson et al., 2017).

Plastklassningskoder

Klimchuk & Krasovec (2013) berättar kort om plastklassningskoder som

introducerades 1988 av The Society of the Plastics Industry (SPI). Dessa

koder kan användas på förpackningar för att kommunicera vilket

material förpackningen består av och hur detta material skall återvinnas.

Symbolerna består av en triangel formad av tre pilar och i centrum av

triangeln förekommer en siffra från ett till sju. Varje siffra hänvisar till

en viss typ av plastmaterial förutom siffran sju som är en kategori för

övrigt (Klimchuk & Krasovec, 2013).

Likt märkning för typ av plast för identifiering av material är märkning

av metall på förpackningar något som kan behövas introduceras för att

förbättra återvinningsprocessen (Deshwal & Panjagari, 2019).

Plastklassningskod 5 för materialet PP. Bild hämtad från Klimchuk & Krasovec (2013).

Glas och Gaffel-symbolen

Om ett material enbart märks med glas och gaffel-symbolen utan någon

ytterligare information om användning, ska produkten kunna användas

kontakt med alla typer av livsmedel (Kristersson et al., 2017).

Glas och Gaffel symbolen. Bild hämtad från Rapport 17 del 1 - 2017 Livsmedelsverket

Landmärkning
Företag som säljer eller tillverkar en produkt måste ibland komplettera

med uppgift om ursprunget av livsmedlet. Konsumenten får inte



vilseledas att tro att livsmedlet kommer från en annan plats än det som

är faktiskt. Det finns olika regulationer beroende på vilken typ av

livsmedel det gäller och Livsmedelsverket redogör noggrant för detta på

sin hemsida (Livsmedelsverket, 2021).

Hälso- och identifieringsmärken i kombination med produktkod

Det är vanligt att företagets adress finns som tillgänglig information på

en förpackning som kan redogöra för vilket land produkten kommer

från, men det kan också finnas en landskod på förpackningen som även

redogör för vilken typ av produktkategori det gäller. Märkningen GB

PN015 innebär först vilket land produkten kommer ifrån, i detta fallet

GB för Storbritannien och koden som följer är kodmärkning för typ av

livsmedel, i detta fallet frystorkad mat (Food Standards Agency, 2021;

BRC Global Standards, 2015).

Märkning på varumärket Fuel Your Preparation (se bilaga 3.1.1).

Återvinning
I Naturvårdsverkets rapport för Sveriges återvinning av förpackningar

och tidningar står det att ”alla typer av förpackningar omfattas av

producentansvar, både konsument- och verksamhetsförpackningar”

(Fråne et al., 2021). Vidare beskriver Fråne et al. (2021) att

materialåtervinningsmålen för förpackningar kan variera beroende på

vilket material det består av, men inte beroende på typ av förpackning.

Vidare förklarar Fråne et al. (2021) att det finns ett mål för hur stor

mängd av det totala förpackningsavfallet som ska gå till

materialåtervinning. Från och med januari 2020 gäller högre

materialåtervinningsmål än tidigare för alla förpackningar, med

undantag för PET-flaskor med pant, pantburkar av aluminium och

träförpackningar (Fråne et al., 2021).

Genom en beräkning där totala mängden av ett förpackningsslag som

satts på marknaden divideras med de totala mängder som rapporterats

som återvunnet material kan materialåtervinningsgraden för varje

förpackningsslag registreras och rapporteras (Fråne et al., 2021).

I Sverige finns det något kallat producentansvar vilket är ett resultat av

direktiv (94/62/EG) om förpackningar och förpackningsavfall.

Förpackningsdirektivet har implementerats i Sverige genom lagen om

producentansvar i kapitel 15 i miljöbalken och genom förordning

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar .

Fråne et al. (2021) beskriver att producentansvaret fungerar som

följande:



”Producentansvaret för förpackningar innebär i praktiken att

producenter, det vill säga aktörer som för in en förpackad vara eller en

förpackning till Sverige, tillverkar en förpackning eller fyller en

förpackning i Sverige, ansvarar för att förpackningsavfall samlas in och

materialåtervinns i enlighet med de nationella och EU-gemensamma

målen. Producenterna är också skyldiga att rapportera in uppgifter till

Naturvårdsverket om hur stora mängder förpackningar de har tillfört

den svenska marknaden, hur stora mängder förpackningsavfall som har

samlats in och hur förpackningsavfallet har behandlats.”

Den märkning på förpackningar som kan kommunicera till

konsumenten att ett företag tar detta ansvar på allvar är Gröna Punkten,

men detta är inte en obligatorisk märkning. Två av de vanligaste

märkningarna rörande återvinning av förpackningsmaterial för

livsmedelsprodukter är idag Gröna Punkten och Tidy-Man.

Det är idag producenten av en produkt som har ansvaret för att

materialet återvinns korrekt (Fråne et al., 2021).

Gröna Punkten

När Gröna Punkten används på en förpackning kommunicerar

varumärket till konsumenten att förpackningsavgiften är betald i det

land där förpackningen eller den förpackade varan är till försäljning.

Förpackningsinsamlingen (FTI) är det företag i Sverige som är

licensgivare och har varumärkesrätt för Gröna Punkten. Gröna Punkten

används i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda

varumärken (Förpackningsinsamlingen, u.å.).

Bild hämtad från Förpackningsinsamlingen (ftiab.se)

Tidy Man

Tidy man är en symbol som först användes 1961 i USA under en

kampanj för att hålla gatorna rena. Märkningen var till för att

uppmuntra konsumenter att placera skräp i korrekt avfallsbehållare.

Användning av symbolen är frivillig, det krävs ingen licens, inget avtal,

certifiering eller medlemskap för att använda symbolen. Användning av

symbolen är heller inte av avgiftsbelagd. Symbolen är endast ämnat för

att uppmana till korrekt hantering av förbrukad förpackning men ger

inte specifik information kring hur detta skall ske (Karsch, u.å.-b).



Bild hämtad från Tysk-Svenska Handelskammaren (handelskammer.se)



4. Metod
Undersökningsobjektet som placerats i fokus i denna uppsats är

förpackningar av livsmedel för friluftsaktiviteter. Undersökningen är

utförd i två faser där första fasen är en visuell research av sortimentet i

vildmarks- och sportbutiker i Sundsvall vars utbud av friluftsmat är det

mest omfattande i detta lokalområde. Den andra fasen är en kvantitativ

innehållsanalys för att fastställa materialval, konstruktion och visuell

kommunikation av de mest populära förpackningarna för friluftsmat,

från e-handelsbutiken The General Prepper, och huruvida dessa ingår i

ett hållbart livsmedelssystem.

4.1 Visuell research
Visuell research används när bilder, former och objekt undersöks

(Muratovski, 2016). Denna typ av metod används med andra ord när

typografi, illustrationer, reklam, produktdesign och arkitektur skall

analyseras. Tolkning av komposition, innehållsanalys och semiotik är

underkategorier inom denna metod och dessa kan användas för att

utföra systematiska och empiriska visuella undersökningar. Genom

visuell research öppnas diskussioner kring bilders komponenter, det

kulturella mottagandet av bilder och de sociala förhållandena som

människor har med objekten, samt vilka symboliska betydelser dessa

objekt innehar (Muratovski, 2016).

Till denna studie har visuell research använts för att skapa en

omvärldsbevakning genom att undersöka hur butikshyllorna för

friluftsmat ser ut i lokala vildmarks- och sportbutiker.

4.1.1 Urval
För denna metod fokuserar undersökningen på butikssortimentet hos de

två butiker i Sundsvall som har det bredaste utbudet av friluftsmat,

Naturkompaniet och XXL.

4.1.2 Tillvägagångssätt
För att kunna undersöka urvalet av friluftsmat i utvalda butiker

fotograferades butikshyllor i sagda butiker och fotografierna studerades

sedan i efterhand.

4.2 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys används för att besvara frågeställningar

kring förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett

material. Undersökning av innehåll och likvärdiga och jämförbara

uppgifter uttrycks och analyseras med numeriska värden, givet att de har

tillräckligt många analysenheter. Denna kategori av innehållsanalys är

till fördel när stora datamaterial skall registreras (Esaiasson, Gilljam,

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017; Bowers, 2011).



En kvantitativ innehållsanalys passar denna studie då analysen är

baserad på ett större antal jämförbara enheter tillhörande förpackningar

för friluftsmat, och redovisas i ett kodschema samt en skriftlig

diskussion kring resultatet.

4.2.1 Urval
I denna studie har ett urval gjorts genom att samla in de förpackningar

inom kategorin friluftsmat som sorterats som mest populära för varje

varumärke som säljer frystorkad mat eller mjukkonserver hos

återförsäljaren The General Prepper. Urvalskriterierna är förpackningar

innehållande mat som tas med ut i naturen vid friluftsaktiviteter vilket

innebär frystorkade produkter samt mjukkonserver. Studien fokuserar

på engångsportioner. När flerportioner sorterades som mest populär

valdes första engångsportionen som förekom därefter. När produkten

inte fanns i lager eller gick att få tag på på annat vis valdes den näst

populäraste produkten i den sorteringen. I det här fallet gäller det

Tactical Foodpack där produkten Oatmeal and Apples ersattes med Rice

Pudding and Berries och Forestias Biff Stroganoff ersattes med Minty

Lamb Casserole with Long Grain and Wild Rice. Varumärket Blå Band

har två olika produktkategorier, mjukkonserv och frystorkat. Eftersom

förpackningarna kan skilja sig i material och konstruktion har studien

valt att undersöka båda kategorierna för varumärket Blå Band.

4.2.2 Tillvägagångssätt
För att få svar på frågeställningarna Hur är livsmedelsförpackningar till

friluftsaktiviteter designade vad gäller material och konstruktion? och

Hur kommuniceras hållbar konsumtion visuellt i förpackningsdesignen

för friluftsmat? har ett kodschema skapats med definierade

analysenheter, variabler och variabelvärden.

Under processens gång har förpackningarna fotodokumenterats

utvändigt och invändigt dels för att få ut resultat kring material men

även för att dokumentera denna studies upplevelse av

användarvänligheten hos förpackningarna.

4.3 Metodproblem
Undersökningen stötte på problem för metoderna vilket löstes med sunt

förnuft och noggrannhet och dokumenteras under denna rubrik.

Ursprungligen var det tänkt att använda produkter från XXL och

Naturkompaniets försäljningsstatistik i den kvantitativa

innehållsanalysen, men XXL tackade nej till att bidra med denna typen

av information och Naturkompaniet återkopplade inte i tid för

undersökningens utförande. Detta löstes genom att använda

sorteringssystemet av varor på The General Preppers hemsida. Eftersom



det inte var möjligt att undersöka produkternas märkningar och material

digitalt, beställdes produkterna hem så att en mer ingående

undersökning kunde utföras. De produkter som inte fanns i lager

åsidosattes och den nästkommande produkten för varumärket beställdes

istället.

För den kvantitativa innehållsanalysen skulle material undersökas, men

detta var svårt att avgöra då det inte fanns någon materialmärkning

tillgänglig på förpackningen. Detta diskuteras således i kapitlet för

resultat och slutsater kring detta bygger på den forskning som denna

studie bygger sin empiri på.

För att kunna utföra undersökning om universell design har denna

studie fokus på att dra paralleller till tidigare forskning och

uppmärksammar att resultatet blir något subjektivt eftersom det inte

gick att organisera fokusgrupper för denna studie på grund av

restriktioner kring pandemin samt hög kostnad för inköp av flertalet

förpackningar för varje användartest.

4.4 Validitet och reliabilitet

4.4.1 Validitet
Det finns flertalet underkategorier till begreppet validitet men generellt

menar man med validitet att det inte skall finnas några systematiska och

osystematiska fel, utan att undersökningen mäter det som den påstår att

den mäter (Esaiasson et al., 2017, s. 58). Denna undersökning har

försökt uppnå hög validitet genom att utforma ett kodschema som

överensstämmer med uppsatsens frågeställningar och som har tydliga

variabelvärden för att undvika felaktiga resultat.

4.4.2 Reliabilitet
Med Reliabilitet menas att om undersökningen utförs fler gånger skall

resultatet alltid bli detsamma, inga system- eller slumpmässiga fel får

förekomma (Esaiasson et al., 2017).

I metodkapitlet finns tydlig information kring undersökningens

tillvägagångssätt samt vilka variabler som prioriterats vilket ger

undersökningen god reliabilitet. När metodproblem uppstått har dessa

blivit lösta med noggrannhet och dokumenterats i metodkapitlet för att

eventuell återskapning av undersökningen skall vara fri från

slumpmässiga fel.

4.5 Etiska aspekter
En lag inom EU kallad dataskyddsförordningen finns till för att skapa en

enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter (GDPR, The

General Data Protection Regulation). Lagen finns till för att skydda den

personliga integriteten och innefattar all behandling av personuppgifter

(Integritets Myndigheten, u.å). Denna studie tar hänsyn till lagen för

GDPR och har uteslutit foton i butik där ansikte på privatpersoner



medverkar eftersom undersökningen inte har rättslig grund att publicera

foton på privatpersoner.



5. Resultat och Analys

5.1 Bortfall
Det bortfall som räknas till denna undersökning är de produkter som

inte kunde beställas eftersom dessa var tillfälligt slut på lagret hos The

General Prepper. Detta innebär produkter såsom Tactical Foodpacks

Oatmeal and Apples som ersattes med Rice Pudding and Berries och

Forestias Biff Stroganoff som ersattes med Minty Lamb Casserole with

Long Grain and Wild Rice.

5.2 Resultat och analys visuell research
Under denna rubrik följer resultat från omvärldsbevakning kring hur

friluftsmat presenteras i butik och vilket utbud som finns. Detta för att

besvara frågeställningen Vad finns det för utbud av friluftsmat i ett

urval vildmarks- och sportbutiker? Fokus för denna undersökning är

två butiker i Sundsvall vars utbud av friluftsmat är mest dominerande.

Naturkompaniets utbud av friluftsmat presenteras en trappa ner i

butiken där även utrustning för matförberedelse är placerad.

Produkterna förekommer på fram och baksidan av en monter på öppna

golvet (se bilaga 2.1.1 och 2.1.2), samt ett större väggparti där två

varumärken vars utbud är något större än de övrigas får utrymme (se

bilaga 2.1.3). Utbudet av varor är frystorkad mat samt mjukkonserver.

Framför väggpartiet är en pall placerad antingen för att personal fyller

på produkter från lagret eller för att en kund försökt nå en produkt som

är placerad högre upp. Majoriteten av produkterna är frystorkad mat

med undantag för ett varumärke vars produkter kommer i pulverform

och ett annat varumärke vars produkter består av mjukkonserver (se

bilaga 2.1.1). Den sistnämnda produktkategorin var dock nästintill

slutsåld vilket personal förklarade som ett resultat av den aktuella krisen

i Ukraina, vilket gjort att konsumenter valt att förbereda sig på en

eventuell kris i Sverige. Detta konsumentbeteende kan kopplas till teorin

för hållbar konsumtion där Fuchs (2013) framför att konsumtionsvanor

präglas av politiska, sociala och kulturella sammanhang vilket är än mer

aktuellt idag än det varit tidigare år.

Samtliga produkter i butiken hängs upp på krok men om produkten inte

har ett eurohål för upphängning integrerat i förpackningsdesignen så

har butiken ordnat med en klämma med krok som produkten hängs upp

med. Förpackningsdesignen kan variera bland produkterna men

materialet i förpackningarna är utan undantag plast och i vissa fall plast

kombinerad med andra material. Enligt teorin för cirkulär design skall

materialval samt produktens återvinningsprocess vara i fokus tidigt i en

designprocess för att kunna gynna den cirkulära ekonomin (Widmer,

2021). Widmer (2021) menar att engångsprodukter och dess

förpackningar används endast en gång och det material som de består av



går förlorade för ekonomin, vilket blir en motsatt effekt till det som

cirkulär design försöker uppnå.

Utbudet av friluftsmat i butiken XXL presenteras främst på ett stort

väggparti under skyltning där det står Frystorkad mat (se bilaga 2.2.1).

Det är frystorkad mat som är dominerande i denna butik med undantag

för energibars. Produkterna är placerade i sektionen för jakt men det

förekommer även ett mindre antal produkter närmare gången (se bilaga

2.2.4) samt ett fåtal soppor inklämda mellan vandringsskor och vindtäta

kläder (se bilaga 2.2.5). Detta kan tolkas som ett uppmuntrande av

butiken att konsumenten skall delta i något som kallas varje-dag-val

vilket Fuchs (2013) menar är något som påverkar miljöavtrycket i det

totala i större utsträckning än om  konsumenten istället för impulsköp

skulle göra mer medvetna hållbara val. Eftersom butiken valt att placera

en del av utbudet närmare gången kan detta tolkas som ett försök att

göra produkterna mer lättillgängliga för kunder som har svårigheter att

navigera i trängre utrymmen vilket är i linje med det mångfaldstänkande

som används inom universell utformning där produkter, tjänster och

system som utvecklas i samhället skall kunna nyttjas av alla människor

(Hedvall, 2022). Det kan argumenteras för att hela butiken bör förhålla

sig efter det tankesättet men att tillgängliggöra varor på detta vis kan

vara ett steg i rätt riktning.

Majoriteten av produkterna i butiken hängs upp på krokar förutom de

som saknar eurohål, dessa placeras under produkterna i sektionen för

frystorkad mat (se bilaga 2.2.2 och 2.2.3). Genom att placera varor högt

upp men även långt ner gör det svårt för konsumenten att nå produkten

utan att behöva sträcka på sig eller böja sig ned. Det finns inga

hjälpmedel för att nå dessa produkter utan butiken förlitar sig på att

kunden frågar personal om hjälp. Som person med funktionsvariation

kan det vara svårt att inspektera dessa varor närmare vilket i sin tur

påverkar det utbud som dessa personer kan ta del av. Preiser och Smith

(2010) menar att när produkter och system skapas med universell

utformning har individer med funktionsvariation större möjligheter att

bli aktiva deltagare i, och bidragande till, det samhälle de lever i, vilket i

det stora hela är berikande för alla. En universellt utformad produkt kan

direkt påverka kvaliteten på det dagliga livet för miljontals individer runt

om i världen. Den kan förbättra deras förmåga att utföra något, deras

självständighet och självbild (Preiser & Smith, 2010). Detta kan även bli

verklighet för butikssystem om dessa väljer att implementera mer

exempel på universell design i deras planlösning.

5.3 Resultat och analys kvantitativ innehållsanalys
Resultatet för den kvantitativa innehållsanalysen belyser

frågeställningarna 2 och 3; Hur är livsmedelsförpackningar till

friluftsaktiviteter designade vad gäller material och konstruktion? och

Hur kommuniceras hållbar konsumtion visuellt i förpackningsdesignen

för friluftsmat? De variabler som ingår i analysen presenteras i ett



kodschema (se figur 1.) och resultatet för varje förpackning presenteras

mer ingående i löpande text. Resultatdelen för den kvantitativa

innehållsanalysen avslutas med en sammanfattning för samtliga

förpackningar.

Figur 1. Kodschema

Land Typ av mat Märkning

Återvinning

Märkning

Material

Märkning

Övrigt

Konstruktion

Fuel Your

Preparation

Storbritan

nien

Frystorkad - - - Kvadratisk. Eurohål. Bälgad botten. Rivskåror för

öppning. Blixtlåsfunktion. Tillagning sker i

förpackningen. Syreabsorberare finns.

Real Turmat Norge Frystorkad Tidy Man - Gröna

Punkten

Kvadratisk. Vakuumförpackad. Eurohål. Bälgad

botten. Dubbla rivskåror för öppning.

Blixtlåsfunktion. Tillagning sker i förpackningen.

Ingen syreabsorberare.

Real Field

Meal

Norge Frystorkad - - Gröna

Punkten

Kvadratisk. Vakuumförpackad. Inget eurohål.

Bälgad botten. Dubbla rivskåror för öppning.

Blixtlåsfunktion. Tillagning sker i förpackningen.

Ingen syreabsorberare.

LyoFood Polen Frystorkad - - Kvadratisk. Eurohål. Bälgad botten. Dubbla

rivskåror för öppning. Blixtlåsfunktion. Tillagning

sker i förpackningen. Syreabsorberare finns.

Dubbel etikett.

24 Hour

Meals

Spanien Mjukkonserv - - Gröna

Punkten

Rektangulär. Inget eurohål. Bälgad botten.

Tillagas ej i förpackningen. Ingen syreabsorberare.

Tactical

Foodpack

Estland Frystorkad - - - Rektangulär. Inget eurohål. Bälgad botten.

Rivskåror för öppning. Blixtlåsfunktion. Tillagning

sker i förpackningen. Syreabsorberare finns.

Blå Band

Pasta

Sverige/

Finland

Frystorkad - - - Rektangulär. Eurohål. Bälgad botten, kan vidgas

ytterligare.  Rivskåror för öppning.

Blixtlåsfunktion. Tillagning sker i förpackningen.

Blå Band

Meatballs

Sverige/

Finland

Mjukkonserv - - - Rektangulär. Inget eurohål. Bälgad botten.

Tillagas ej i förpackningen. Ingen syreabsorberare.

Forestia Spanien Mjukkonserv Tidy Man. - Gröna

punkten.

Glas och

gaffel-sy

mbolen

Rektangulär. Inget eurohål. Bälgad botten.

Tillagas ej i förpackningen. Ingen syreabsorberare.

Trek´n Eat Tyskland Frystorkad - - - Kvadratisk. Eurohål. Bälgad botten. Dubbla

rivskåror för öppning. Blixtlåsfunktion. Tillagning

sker i förpackningen. Ingen syreabsorberare..

Dubbel etikett.

Adventure

Food

Nederlä

nderna

Frystorkad Tidy Man. - - Kvadratisk. Eurohål. Bälgad botten. Rivskåror för

öppning. Blixtlåsfunktion. Tillagning sker i

förpackningen. Syreabsorberare finns

Figur 1. Kodschema över resultat för kvantitativ innehållsanalys



Fuel Your Preparation - Pasta bolognaise
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen. Produkten har Storbritannien som

ursprungsland och produkten består av frystorkad mat.

Produktens utformning är något kvadratisk och lämnar utrymme för

innehållet att sprida ut sig i förpackningen så att den kan hållas platt.

Förpackningen har eurohål för att kunna hängas upp i butik.

Förpackningen kan stå på plan yta med sin bälgade botten men står

vingligt. När den fyllts med vatten blir den något stabilare. Högst upp på

förpackningen finns två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid

öppning. Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används

för att återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Tillagning sker

direkt i förpackningen med tillsatt varmvatten. Infografik på baksidan

visar hur tillagningen går till. Det finns även ytterligare beskrivning i

textformat som förtydligar varje steg. På insidan av förpackningen finns

linjer som visar hur högt upp vattnet skall fyllas. Inuti förpackningen

finns en syreabsorberare som ligger löst tillsammans med innehållet.

Vid öppning av förpackningen rivs toppen inte rakt av vilket gör att

infografiken på baksidan förstörs. Texten på förpackningens baksida är

liten vilket gör det lätt att missa att syreabsorberaren skall avlägsnas

innan varmvatten hälls i.

Efter förtäring av innehåll är förpackningen kladdig och luktar. Fett och

lukt försvinner inte efter sköljning med varmvatten (se bilaga 3.1.10).

Real Turmat - Pasta bolognese
Det finns ingen materialmärkning eller miljömärkning på

förpackningen. Återvinningssymbolen Tidy Man finns i en variation där

personen i symbolen bär på en ryggsäck och slänger sitt skräp i en

soptunna. Vid sidan om symbolen finns text som tydliggör att

förpackningen skall sorteras som ”general waste”. Det finns även en

Gröna Punkten-symbol på förpackningen.

Produkten har Norge som ursprungsland och produkten består av

frystorkad mat. Produktens utformning är något kvadratisk och har

vakumförpackats vilket gör att den är mycket hård. Förpackningen har

eurohål för att kunna hängas upp i butik. Förpackningen kan stå på plan

yta med sin bälgade botten men står vingligt. När den öppnats och fyllts

med vatten blir den något stabilare. Högst upp på förpackningen finns

två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid öppning.

Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används för att

återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Det finns ytterligare

två rivskåror nedanför blixtlåsfunktionen för att användaren ska kunna

avlägsna mer av materialet och få åtkomst till innehållet.  Tillagning sker

direkt i förpackningen med tillsatt varmvatten. Infografik i kombination

med text beskriver tillagningsprocessen. Det finns ingen syreabsorberare

i denna förpackning.



Den första avrivningsremsan gick enkelt att riva av. Det fanns ingen

vattenmarkering på insidan utan endast på utsidan. I den skriftliga

beskrivningen står det att 3.8 deciliter varmt vatten skall tillsättas. Den

andra avrivningsremsan kunde inte rivas av helt. Efter förtäring var

förpackningen kladdig och luktade. Fett och lukt försvann inte helt efter

sköljning med varmvatten.

Real Field Meal - Muesli with berries
Det finns ingen materialmärkning, instruktion för återvinning eller

miljömärkning på förpackningen. Det finns en Gröna Punkten-symbol.

Produkten har Norge som ursprungsland och produkten består av

frystorkad mat. Produktens utformning är något kvadratisk och har

vakumförpackats vilket gör att den är mycket hård. Förpackningen har

inget hål för att kunna hängas upp i butik. Förpackningen kan stå på

plan yta med sin bälgade botten men står vingligt. När den öppnats och

fyllts med vatten blir den något stabilare. Högst upp på förpackningen

finns två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid öppning.

Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används för att

återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Det finns ytterligare

två rivskåror nedanför blixtlåsfunktionen för att användaren ska kunna

avlägsna mer av materialet och få åtkomst till innehållet.  Tillagning sker

direkt i förpackningen med tillsatt varmvatten. Infografik med en

enskild textrad beskriver tillagningsprocessen. Det finns ingen

syreabsorberare i denna förpackning.

Den övre avrivningsfunktionen var enkel att påbörja men linjerade inte

exakt med skärmärket på den andra sidan vilket gjorde det svårt att riva

av remsan helt. Linjen för hur mycket vattenmängd som skulle hällas i

var på utsidan av förpackningen vilket gjorde det svårt att veta exakt

mått för vatten. Den andra avrivningen blev inte heller jämn men hela

remsan kom av i ett svep. Förpackningen är något smutsig efter förtäring

av innehållet men blir mestadels ren efter sköljning med vatten.

LYOFood - Chicken tikka masala
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen. På framsidan finns det text på två

ställen om att innehållet är gjort av 100% naturliga ingredienser. På

baksidan finns en text som lyder ”leave no trace, take your waste home”.

Produkten har Polen som ursprungsland och produkten består av

frystorkad mat. Produktens utformning är något kvadratisk och lämnar

utrymme för innehållet att sprida ut sig i förpackningen så att den kan

hållas platt. Förpackningen har eurohål för att kunna hängas upp i butik.

Förpackningen kan stå på plan yta med sin bälgade botten men står



vingligt. När den fyllts med vatten blir den något stabilare. Högst upp på

förpackningen finns två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid

öppning. Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används

för att återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Det finns

ytterligare två rivskåror nedanför blixtlåsfunktionen för att användaren

ska kunna avlägsna mer av materialet och få åtkomst till innehållet. Det

finns en syreabsorberare i förpackningen. Tillagning sker direkt i

förpackningen med tillsatt varmvatten och det finns linjer inuti

förpackningen som indikerar hur pass mycket vatten som skall fyllas. På

förpackningens baksida finns infografik som visar tillagningsprocessen.

Det finns även anvisningar för tillagning i textformat.

Etiketten på baksidan är dubbel och när första lagret avlägsnas finns

ingredienslista och instruktioner på ytterligare språk. Det är svårt att

avlägsna det första lagret av etiketten utan att få med sig hela etiketten

från förpackningen.

Den översta avrivningsfunktionen kunde rivas av utan större problem.

Den andra avrivningen är trögare och kräver lite extra kraft i händerna

att riva av. Det blir en del sås kvar i botten efter förtäring som är svår att

få upp med sked. Förpackningen är geggig och luktar. Den blir nästan

helt fettfri efter flera sköljningar med varmvatten.

24 Hour Meals - Pasta bolognese
Det finns ingen materialmärkning, instruktion för återvinning eller

miljömärkning på förpackningen. Det finns en Gröna Punkten-symbol.

Produkten har Spanien som ursprungsland och produkten består av

mjukkonserv. Produktens utformning är mer rektangulär.

Förpackningen har inget hål för att kunna hängas upp i butik.

Förpackningen kan stå på plan yta med sin bälgade botten men står

vingligt. Högst upp på förpackningen finns två rivskåror på varsin sida

för att underlätta vid öppning. Ingen tillagningsinstruktion finns

närvarande, varken i textform eller inforgrafik endast text som berättar

att produkten går att förtäras både varm och kall. Det finns ingen

syreabsorberare i denna förpackning.

Öppningen var enkel att riva av men kom inte av i ett svep.

Förpackningen är kladdig och luktar. Den blir inte helt ren efter

sköljning i varmt vatten.

Tactical Foodpack - Rice pudding and berries
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen.



Produkten har Estland som ursprungsland och produkten består av

frystorkad mat. Förpackningen har inget eurohål för att kunna hängas

upp i butik men som vi kan se i bilaga 2.2.1 finns det en variant av

produktens förpackning som har eurohål. Förpackningen är låg och bred

för att underlätta för konsumenten att komma åt all mat i förpackningen

med en vanlig sked eller gaffel. Förpackningen kan stå på plan yta med

sin bälgade botten men står vingligt. När den fyllts med vatten blir den

något stabilare. Högst upp på förpackningen finns två rivskåror på

varsin sida för att underlätta vid öppning. Förpackningen har en

blixtlåsfunktion av plast vilket används för att återförsluta

förpackningen efter att vatten tillsatts. Det finns en syreabsorberare i

förpackningen. Tillagning sker direkt i förpackningen med tillsatt

varmvatten. Det finns inga linjer på varken insida eller utsida som

indikerar hur mycket vatten som skall fyllas. All tillagningsinformation

är i form av infografik. Den enda instruktionen från infografiken som

också står med text är information om att syreabsorberaren skall

avlägsnas.

Informationen på baksidan är tryckt på separat etikett och har fästs över

liknande information som är tryckt på förpackningens material men som

gäller en annan typ av maträtt. Instruktioner för tillagning för den

maträtten är mer utförligt beskriven på förpackningens ursprungliga

form.

Det är enkelt att riva av öppningen. Förpackningen blir kladdig och

luktar efter förtäring av innehåll. Förpackningen går att återförsluta efter

användning. Lätt att skölja ren eftersom innehållet inte har en hög

fetthalt.

Blå Band - Skinnarmos pasta carbonara
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen.

Produkten har Sverige och Finland som ursprungsland och produkten

består av frystorkad mat. Förpackningen är låg och bred för att

underlätta för konsumenten att komma åt all mat i förpackningen med

en vanlig sked eller gaffel.

Förpackningen har eurohål för att kunna hängas upp i butik.

Förpackningen kan stå på plan yta med sin bälgade botten men står

vingligt. Vid användning går det att vika ut botten ännu mer så att

förpackningen står stadigare. Högst upp på förpackningen finns två

rivskåror på varsin sida för att underlätta vid öppning. Förpackningen

har en blixtlåsfunktion av plast vilket används för att återförsluta

förpackningen efter att vatten tillsatts. Tillagning sker direkt i

förpackningen med tillsatt varmvatten. Det finns linjer på insidan av

förpackningen som visar hur hög vattennivån skall vara. Infografik samt

beskrivande text för hur tillagning går till finns på baksidan av

förpackningen.



Det är enkelt att riva av öppningen och det finns ingen syreabsorberare i.

Efter förtäring är förpackningen kladdig och luktar. Förpackningen går

att återförsluta.

Blå Band - Swedish meatballs with creamy potatoes
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen. Det finns en märkning för att

produkten är laktosfri.

Produkten har Spanien som ursprungsland och produkten består av

mjukkonserv. Produktens utformning är mer rektangulär.

Förpackningen har inget eurohål för att kunna hängas upp i butik.

Förpackningen kan stå på plan yta med sin bälgade botten men står

vingligt. Högst upp på förpackningen finns två rivskåror på varsin sida

för att underlätta vid öppning. Ingen tillagningsinstruktion finns

närvarande, varken i textform eller infografik endast text som berättar

att produkten är en ätfärdig portion. Det finns ingen syreabsorberare i

denna förpackning.

Öppningen var enkel att riva av. Förpackningen är kladdig och luktar

efter förtäring men blir måttligt ren efter sköljning med varmt vatten.

Forestia - Minty lamb casserole with long grain and wild rice
Det finns ingen materialmärkning eller miljömärkning på

förpackningen. Återvinningssymbolen Tidy Man finns och Gröna

punkten-symbolen. Det finns även en Glas- och gaffelsymbol på

förpackningen.

Produkten har Spanien som ursprungsland och produkten består av

mjukkonserv. Produktens utformning är rektangulär. Förpackningen har

eurohål för att kunna hängas upp i butik. Förpackningen kan stå på plan

yta med sin bälgade botten men står vingligt. Högst upp på

förpackningen finns två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid

öppning. Ingen tillagningsinstruktion finns närvarande, varken i

textform eller infografik. Det finns ingen syreabsorberare i denna

förpackning.

Det är enkelt att riva av öppningen. Förpackningen är kladdig och luktar

efter förtäring och blir inte helt ren efter sköljning med varmvatten.

Förpackningen går ej att återförslutas efter öppning.

Trek ’n Eat - Biffstroganoff med ris
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen.



Produkten har Tyskland som ursprungsland och produkten består av

frystorkad mat. Produktens utformning är något kvadratisk och har

eurohål för att kunna hängas upp i butik. Förpackningen kan stå på plan

yta med sin bälgade botten men står vingligt. När den öppnats och fyllts

med vatten blir den något stabilare. Högst upp på förpackningen finns

två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid öppning.

Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används för att

återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Det finns ytterligare

två rivskåror nedanför blixtlåsfunktionen för att användaren ska kunna

avlägsna mer av materialet och få åtkomst till innehållet efter tillagning.

Tillagning sker direkt i förpackningen med tillsatt varmvatten. Infografik

utan tillhörande text beskriver tillagningsprocessen. Endast linjer på

utsidan av förpackningen ger indikation på när det är tillräckligt med

vatten i förpackningen. Det finns ingen syreabsorberare i denna

förpackning.

Etiketten på baksidan är dubbel och när första lagret avlägsnas finns

ingredienslista och näringsinformation på ytterligare språk.

Öppningen kunde inte rivas av helt utan fick hänga kvar på

förpackningen. När den andra avrivningen skulle ske blev resultatet en

sned rivning vilket skapade en reva i förpackningens struktur när

ytterligare ett försök gjordes från andra hållet. Förpackningen är kladdig

och luktar efter förtäring och blir inte helt ren efter sköljning med

varmvatten. Förpackningen går ej att återförslutas efter öppning.

Adventure Food - Pasta carbonara
Det finns ingen materialmärkning, ingen återvinningssymbol eller

miljömärkning på förpackningen.

Produkten har Nederländerna som ursprungsland och produkten består

av frystorkad mat. Produktens utformning är något kvadratisk och har

eurohål för att kunna hängas upp i butik. Förpackningen kan stå på plan

yta med sin bälgade botten men står vingligt. När den öppnats och fyllts

med vatten blir den något stabilare. Högst upp på förpackningen finns

två rivskåror på varsin sida för att underlätta vid öppning.

Förpackningen har en blixtlåsfunktion av plast vilket används för att

återförsluta förpackningen efter att vatten tillsatts. Tillagning sker direkt

i förpackningen med tillsatt varmvatten. Infografik utan tillhörande text

beskriver tillagningsprocessen. Endast linjer på utsidan av

förpackningen fungerar som indikation på när det är tillräckligt med

vatten i förpackningen. Det finns en syreabsorberare i denna

förpackning. Infografik samt beskrivande text för hur tillagning går till

finns på förpackningen.



Det är enkelt att riva av öppningen. Förpackningen är kladdig och luktar

efter förtäring men blir måttligt ren efter sköljning med varmvatten.

Förpackningen kan återförslutas efter öppning.

Analys
Resultatet av undersökningen visar på att ingen av förpackningarna har

materialmärkning eller märkning/anvisning för hur förpackningen

återvinns på korrekt vis. Tre av förpackningarna har symbolen Tidy Man

men detta innebär endast att konsumenten uppmanas av företaget att

återvinna förpackningen på korrekt vis (Karsch, u.å.-b).

Även om ingen av förpackningarna har en materialmärkning går det att

dra slutsatsen att de är skapade på samma vis som en retortpåse,

eftersom detta är den mest effektiva konstruktionen för varor som ska ha

ett långt hållbarhetsdatum (Deshwal & Panjagari, 2019). Som tidigare

nämndes i introduktionen är retortpåsen problematisk att återvinna

eftersom de olika lagren av material i retortpåsen är svåra att separera

(Deshwal & Panjagari, 2019). Detta är något som skall has i åtanke vid

designprocessen för en produkt om den skall kunna vara gynnsam för en

cirkulär ekonomi. Material samt logistik, uppsamling och infrastruktur

är några faktorer som skall diskuteras i processen för cirkulär design

(Widmer, 2021). Vidare menade Widmer (2021) att när man designar

för cirkulär ekonomi är det viktigt att tänka på hur enkelt det är att

återanvända, reparera, renovera eller ta isär produkter. Detta är således

inte fallet för retortpåsen, vilket gör att samtliga förpackningar i denna

studie är problematiska vid återvinning och kan komma att sorteras som

brännbart material eller förvaras i en deponi. Detta är inte i enlighet

med hållbar konsumtion eller cirkulär design. Fuchs (2013) menar att

politiska reformer kan komma att bli nödvändiga för att implementera

en mer hållbar konsumtion av varor men att det går att hävda att det är

konsumenternas uppgift att kräva en hållbar marknad genom att se över

sina egna konsumtionsvanor och ställa om till mer hållbara inköp

(Fuchs, 2013). Detta skulle underlättas om produkter som dessa hade

fler märkningar för både material och återvinning samt miljömärkningar

för att bidra till hållbara metoder att producera livsmedel. Märkningarna

får inte vara vilseledande eftersom det blir svårt för konsumenten att

göra ett medvetet val utifrån den information som ges på förpackningen

(Jansson et al., 2007).

De förpackningar som har symbolen Gröna Punkten kan upplevas av

konsumenten att de innehar hållbara egenskaper som inte stämmer

överens med Gröna Punktens faktiska betydelse. Detta var något som

Lissner och Larsson (1996) tog upp i sin studie där det visade sig att

konsumenter har generellt bra uppfattning om vad olika

miljömärkningar innebär men det kan uppstå problem där konsumenten

missförstått märkningens faktiska betydelse och en märkning tros

innebära fler miljöaspekter än den i själva fallet besitter (Lissner &



Larsson 1996). Av antalet förpackningar som undersöktes för den här

studien var det fyra av elva förpackningar som hade symbolen Gröna

Punkten.

Som Klimchuck och Krasovec (2013) nämnde, så granskar konsumenter

ofta förpackningsmaterial utifrån dess miljövänlighet och huruvida

materialet går att återvinnas och om det redan är gjort på återvunnet

material. Inom detaljhandeln ger förpackningen stöd och skydd åt

produkten som den bevarar och förpackningens design och materialval

kan vara en faktor som påverkar konsumentens villighet att köpa

produkten (Klimchuk & Krasovec, 2013). Detta kan vara en faktor som

spelat roll för konsumenter som valt att köpa denna typ av livsmedel.

Gällande konstruktion hade samtliga förpackningar rivskåror för att

underlätta öppning av förpackningen. Dessa var olika svåra att använda

vilket kunde bero på olika faktorer såsom material, där olika typer av

plast, och plast i kombination med andra material, beter sig olika vid

avrivning. Enligt Klimchuk och Krasovec (2013) ger en god

förpackningsdesign en ergonomisk och taktil upplevelse där öppnings-

och stängningsfunktion är intuitiv och förvaring av produkten sker med

enkelhet. I fallet för den här studiens undersökningsobjekt hade

samtliga förpackningar liknande konstruktion som återfinns hos andra

produkter i till exempel livsmedelsbutiker vilket bidrog till att öppnings-

och återförslutningsfunktionen kändes intuitiv.

Förpackningarnas olika upplevelser vid öppning kan även ha påverkats

av hur rivskårorna är placerade och utformade. En sådan funktion faller

i linje med teorin universell design där det handlar om ett

mångfaldstänkande där produkter som utvecklas i samhället skall kunna

nyttjas av alla människor (Hedvall, 2022). Om en person inte har

möjlighet att använda ena handen så är det kritiskt att denna typ av

förpackning går att öppna genom att hålla i förpackningen på annat vis

och utföra avrivningen med endast en hand utan att förpackningens

öppning förstörs eller att konstruktionen i övrigt äventyras. Variationer i

funktionella egenskaper kan hända vem som helst när som helst i livet,

till exempel som ett resultat av sjukdom, skada eller åldrande (Preiser &

Smith, 2010). En människa som på något vis har en nedsatt

funktionsförmåga i händerna ska med andra ord ändå kunna ta del av

denna typ av produkt enligt teorin för universell design.

Funktionella begränsningar kan även orsakas av en situation eller den

miljö som en person befinner sig i. Preiser och Smith (2010) redogör

exempel på höga ljudnivåer, mörker och förkylning som exempel på

begränsningar orsakat av miljö eller situation. Likaså borde utmattning

efter en lång vandring eller klättring skapa utmattning hos en människa

vilket kan orsaka funktionell begränsning i till exempel händer, och ännu

mer så om situationen utspelar sig i nerkylt tillstånd. Preiser och Smith

(2010) menar att det är endast någon som har personligen upplevt en

funktionsvariation som fullt ut kan förstå utmaningen med att leva i en

värld som är designad för en majoritet vars vardag inte begränsas på

samma vis. Därför är det endast personer med funktionsvariation som



kan avgöra om en förpackning har en tillfredsställande konstruktion,

men även där kan det skilja sig i uppfattning och resultat. Det är detta

som gör att universell design är viktigt för en hållbar framtid ur ett

samhälleligt och socialt perspektiv.

Det finns inga starka kommunikativa egenskaper hos samtliga

förpackningar som visuellt visar på hållbar konsumtion. Eftersom det är

bristande användning av material-, återvinning- och miljömärkningar på

förpackningarna går det inte att argumentera för att förpackningarna

kommunicerar hållbar konsumtion eller ingår i en cirkulär ekonomi.

6. Slutsats
Syftet med denna studie var att ur ett designperspektiv undersöka hur

livsmedelsförpackningar för friluftsaktiviteter kan bidra till hållbar

konsumtion. Genom undersökningens frågeställningar och resultat kan

syftet med god kunskapsgrund diskuteras i detta kapitel.

En omvärldsbevakning i form av visuell research utfördes för att ta reda

på vad det finns för utbud av friluftsmat i ett urval vildmarks- och

sportbutiker. En kvantitativ innehållsanalys utfördes för att ta reda på

hur livsmedelsförpackningar till friluftsaktiviteter är designade vad

gäller material och konstruktion samt hur hållbar konsumtion

kommuniceras visuellt i förpackningsdesignen för friluftsmat.

Omvärldsbevakningen visar att det finns flertalet varumärken att välja

mellan hos både Naturkompaniet och XXL. På Naturkompaniet fanns

det både frystorkade varor och mjukkonserv men hos XXL var utbudet

dominerat av frystorkad mat.

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att ingen av förpackningarna

har materialmärkning eller tillfredsställande information om

återvinning. Även om det hade funnits återvinningssymboler eller

märkningar för material skulle detta inte vara hjälpsamt för de bitar av

förpackningen som rivs av vid öppning. Informationen skulle då gå

förlorad på dessa delar av förpackningen och materialen kan bli

svårtydda när de hamnar på återvinningscentral och riskerar att sorteras

som brännbart vilket är dåligt för miljön. Det finns med andra ord en

risk med dessa typer av förpackningar att farliga ämnen kan släppas ut i

atmosfären om de inte återvinns på korrekt vis.

Eftersom det är bristande inkludering av material-, återvinning- och

miljömärkningar på förpackningarna är det inget i den visuella

kommunikationen som påvisar att förpackningarna kommunicerar

hållbar konsumtion. Användningen av märkningen tidy man kan också

feltolkas som en symbol för blandat avfall vilket leder till att

förpackningar som inte bör brännas ändå hamnar i avfallssortering som

går vidare till energiutvinning genom förbränning.



De fördelar som kommer med en förpackning gjord med dessa material

är att produktens bäst före-datum kan förlängas signifikant, det går att

tillaga maten direkt i förpackningen, och förpackningen är slittålig vilket

är fördelaktigt vid transport och logistik, men även vid användning då

den ska överleva de påfrestelser som uppstår under ett besök i

vildmarken. Problem med denna typ av förpackning är att den blir

mycket kladdig vilket kan vara besvärligt när förpackningen ska packas

ner igen för att tas med hem för återvinning. Vissa förpackningar går att

återförsluta med blixtlåsfunktionen, men för de förpackningar där denna

funktion saknas, eller vars blixtlåsfunktion rivits av blir det

problematiskt att hantera den kladdiga förpackningen efter förtäring.

Resultatet visade även att förpackningar som sköljs noggrant fortfarande

kan inneha rester från maten samt bära på lukt. Det krävs också mycket

vatten för att skölja en förpackning vilket kan vara svårt att undvara för

en sådan situation där vatten kan vara svårt att få tillgång till. Eftersom

förpackningarna med frystorkad mat tillagas med hjälp av tillsatt

varmvatten direkt i förpackningen är det svårt att avvara en del av

portionen till ett senare tillfälle. För denna situation måste allting ätas

upp för att undvika matsvinn eller eventuellt extra kladd i ryggsäcken.

Dessa problem visar inte på en god hållbar konsumtion gällande dessa

produkter men genom att identifiera problemen är vi ett steg närmare en

designlösning som genom cirkulär design och universell design kan

bidra till hållbar konsumtion och produktion av varor.



7. Slutdiskussion
Även om det inte gick att ta fram ett resultat kring vilka material som

används i förpackningar för friluftsmat på grund av bristande

materialmärkning och återvinningsinformation gick det att dra

slutsatser kring förpackningarnas förhållande till hållbar konsumtion.

Avsaknaden av resultat kan ses som ett resultat i sig om hur viktigt det är

med märkningar på livsmedel om vi ska kunna omvandla vårt

livsmedelssystem till att fungera i en cirkulär ekonomi.

Eftersom förpackningarna endast undersöktes av författaren för denna

studie kan inte något omfattande resultat produceras kring huruvida

dessa förpackningar är framställda i enlighet med konceptet universell

utformning. Användartester med personer med olika

funktionsvariationer skulle behövts organiserats men detta var inte

möjligt för denna studiens tidsram samt att restriktioner kring covid-19

pandemin fortfarande var aktuella. Kostnaderna för inköp av flertalet

förpackningar skulle också blivit för höga för att kunna motiveras för en

studie av denna utbildningsnivå.

Som tidigare nämndes i slutsatsen kan denna studie vara en del av

diskursen kring hållbar konsumtion och kan leda till en designlösning

som genom cirkulär design och universell design kan bidra till hållbar

konsumtion och produktion av varor.
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Bilagor

Bilaga 1. Sortering onlinebutik
Produkter från onlinebutiken The General Prepper, sorterade efter

kategorin mest populära.

1.1 Fuel Your Preparation

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Fuel Your

Preparation.



1.2 Real Turmat

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Real Turmat.

1.3 Real Field Meal

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Real Field Meal.



1.4 LYOFood

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket LYOFood.

1.5 24 Hour Meals

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket 24 Hour Meals.



1.6 Tactical Foodpack

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Tactical

Foodpack.

1.7 Blå Band

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Blå Band.



1.8 Forestia

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Forestia.

1.9 Trek´n Eat

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Trek´n Eat.



1.10 Adventure Food

Skärmklipp på toppresultaten, efter sortering, av varumärket Adventure Food.



Bilaga 2. Sortering lokala butiker

2.1 Naturkompaniet Sundsvall

2.1.1



2.1.2



2.1.3



2.2 XXL Sundsvall

2.2.1



2.2.2



2.2.3



2.2.4



2.2.5



Bilaga 3. Fotodokumentation av förpackningar
Nedan följer bilder på det urval av förpackningar som gjorts för

undersökningen.

3.1 Fuel your preparation Pasta Bolognaise

3.1.1

Framsida



3.1.2

Baksida



3.1.3

Infografik förstördes vid öppning av förpackningen.



3.1.4

Insidan av förpackningen. Återförslutningsfunktion i plast. Metallfolie

på hela insidan.



3.1.5

Syreabsorberare. Låg i botten av förpackningen.



3.1.6

Syreabsorberare, närmare foto på text och infografik.



3.1.7

Tidsanvisning infografik.



3.1.8

Instruktioner på baksidan av förpackningen.



3.1.9

Förpackningens insida efter förtäring av innehåll.



3.1.10

Förpackningens insida efter sköljning med varmt vatten.



3.2 Real Turmat Pasta Bolognese

3.2.1

Framsida



3.2.2

Baksida



3.2.3

Återvinningsmärkningar

3.2.4

Infografik



3.2.5

Vattenfyllningslinje



3.2.6

Avrivning av toppen på förpackningen



3.2.7

Insidan av förpackningen



3.2.8

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.2.9

Insidan av förpackningen efter sköljning



3.3 Real Field Meal Muesli with berries

3.3.1

Framsida



3.3.2

Baksida



3.3.3

Infografik tillberedningsinstruktioner



3.3.4

Vattenfyllningslinje



3.3.5

Öppnad förpackning



3.3.6

Insidan av förpackningen



3.3.7

Efter andra avrivningen



3.3.8

Sidovy av förpackningen efter avrivning



3.3.9

Insidan efter förtäring av innehåll



3.3.10

Insidan efter sköljning



3.4 LyoFood Chicken Tikka Masala

3.4.1

Framsida



3.4.2

Baksida



3.4.3

Märkning om naturliga ämnen



3.4.4

Ytterligare märkning om naturliga ämnen



3.4.5

Text om avfallshantering



3.4.6

Infografik och beskrivande text för tillagning.



3.4.7

Öppnad förpackning



3.4.8

Insidan av förpackningen



3.4.9

Syreabsorberaren



3.4.10

Förpackningen efter ytterligare avrivning



3.4.11

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.4.12

Insidan av förpackningen efter sköljning



3.5 24 Hour Meals Pasta bolognese

3.5.1

Framsida



3.5.2

Baksida



3.5.3

Närmare bild på Gröna Punkten-symbolen samt landskoden



3.5.4

Öppnad förpackning



3.5.5

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.5.6

Insidan av förpackningen efter sköljning



3.6 Tactical Foodpack Oatmeal and Apples

3.6.1

Framsida



3.6.2

Baksida

3.6.3

Infografik på baksidan



3.6.4

Beskrivning i textformat



3.6.5

Baksidan efter att etiketten avlägsnats



3.6.6

Öppnad förpackning



3.6.7

Insidan av förpackningen



3.6.8

Syreabsorberaren



3.6.9

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.6.10

Insidan av förpackningen efter sköljning



3.7 Blå Band Skinnarmos pasta carbonara

3.7.1

Framsida



3.7.2

Baksida

3.7.3

Infografik samt beskrivande text för tillagning



3.7.4

Utvikt botten



3.7.5

Öppnad förpackning



3.7.6

Insidan av förpackningen



3.7.7

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.7.8

Insidan av förpackningen efter sköljning



3.8 Blå Band Swedish meatballs with creamy potatoes

3.8.1

Framsida



3.8.2

Baksida



3.8.3

Närmare bild på laktosfri märkning

3.8.4

Närmare bild på text om att produkten är en ätfärdig portion



3.8.5

Öppnad förpackning



3.8.6

Insidan av förpackningen



3.8.7

Insidan efter förtäring av innehåll



3.8.8

Insidan efter sköljning med vatten



3.9 Forestia Minty Lamb Casserole with long grain and wild rice

3.9.1

Framsida



3.9.2

Baksida



3.9.3

Botten



3.9.4

Närmare bild på märkningar av Gröna Punkten, Tidy Man och Glas och

Gaffel-symbolen

3.9.5

Uppmaning till att respektera naturen och ta med skräpet hem



3.9.6

Öppnad förpackning



3.9.7

Insidan av förpackningen



3.9.8

Insidan efter förtäring av innehåll



3.9.9

Insidan efter sköljning med vatten



3.10 Trek´n Eat Biffstroganoff med ris

3.10.1

Framsida



3.10.2

Baksida



3.10.3

Andra sidan av etiketten



3.10.4

Öppnad förpackning



3.10.5

Insidan av förpackningen



3.10.6

Ytterligare avrivning av förpackningsmaterial



3.10.7

Resultat efter att toppen av förpackningen avlägsnats



3.10.8

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.10.9

Insidan av förpackningen efter sköljning med vatten



3.11 Adventure Food Pasta Carbonara

3.11.1

Framsida



3.11.2

Baksida



3.11.3

Närmare bild på Tidy Man



3.11.4

Infografik för tillagning och beskrivande text steg för steg



3.11.5

Öppnad förpackning



3.11.6

Insidan av förpackningen



3.11.7

Syreabsorberaren



3.11.8

Insidan av förpackningen efter förtäring av innehåll



3.11.9

Insidan av förpackningen efter sköljning med vatten


