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O
rsakerna till spillet är många, 
en är självfallet undermåliga 
förpackningar, men det är en 
liten del av totalen. Tvärt om är 

det så att bra förpackningar, och det har 
vi många, ser till att hålla detta gigantiska 
resursslöseri nere. Nyutvecklingen inom 
förpackningsindustrin kommer att gör det 
möjligt att minska spillet ytterligare och 
förpackningens roll som resurssparare 
kommer att bli allt tydligare. Detta är en 
sammanfattning av vad som kommer att 
presenteras och diskuteras på Packbridge 
efter 3 den 14 februari i Göteborg.

Platsen för workshopen är denna gång SIK 
– Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 
som bedriver teknisk-vetenskaplig forskning 
och utveckling inom livsmedel och bioteknik. 
Samtliga SIKs enheter har intressanta 
tillämpningar mot förpackningar. Därifrån 
kommer Barbro Sundström som kommer att ge ett föredrag på 
temat ”Hur uppnår vi minskat svinn i livsmedelskedjan?”

Från Karlstad universitet kommer Fredrik Wikström som 
tillsammans med Helene Williams under flera år forskat på 
temat livsmedelsspill och förpackningar. Hans föredrag har den 
något utmanande titeln ”Vem vill sälja mindre” och med under-
rubriken ”Hinder och möjligheter för att utveckla förpackningar 
som kan minska matsvinnet”. Enligt Fredrik blir det en kort 
syntes om forskningsresultat, utifrån perspektivet om de går 
att omsätta till att tjäna pengar på eller inte. Det senare har 
man inte aktivt forskat på ännu, utan det blir funderingar utifrån 
vad han sett av branschen

I Danmark har Selina Juul etablerat 
organisationen Stop Spild af Mad, en or-
ganisation med stöd upp i landets högsta 
ledning. Selina har talat på konferenser 
i FN och man kan höra henne på Ted.
com. Selina kommer till Göteborg och hon 
kommer denna eftermiddag att tala på 
temat livsmedelsavfall och förpackningar. 

Ignacy Jakubowicz från SP kommer att 
tala på temat ”Utveckling av polymera 
nanokompositer för bättre ekonomi och 
livsmedelshållbarhet”.
 Om man i exempelvis en juiceförpack-
ning kan använda enbart en nanokom-
posit istället för plast eller papper plus 
aluminiumfolie blir förpackningen enklare, 
billigare och dessutom lättare att återvin-
na. Som barriärer kan nanokompositerna 
både stänga ute syre eller stänga inne 
skyddsgaser och på så sätt öka ett 

livsmedels livslängd. Men vägen ditt är inte så enkel som man 
skulle kunna tro. Det krävs ett stort antal experiment innan 
man får fram ett fungerande material. Vid ett lyckat arbete blir 
belöningen en förpackning som är både billigare att tillverka 
och som förlänger hållbarheten hos livsmedlet.

Workshopen avslutas med en paneldebatt med samtliga föredrag-
shållare följt av en lättare måltid som våra värdar, SIK, bjuder på. 

SIK hittar du på Frans Perssons väg 6 (direkt i början av 
riksväg 40 på väg mot Landvetter och Jönköping, i Göteborg). 
Anmäl ditt deltagande till Bo Wallteg på bo@packbridge.se.

Förpackningens roll i den aktuella debatten om livsmedelsspill är 
intressant. Stora mängder livsmedel går till spillo varje år. Faktum är 
att vi skulle kunna försörja den del av jordens befolkning som svälter 

trefaldigt om vi tog till vara på alla livsmedel som produceras.

Förpackningen – en nyckelaktör 
i debatten om livsmedelsspill


