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Millenniegenerationen håller på att bli en viktig målgrupp som 
detaljister och varumärkesägare måste knyta till sig för att 
säkerställa framtida tillväxt och lönsamhet. Millenniegenerationen 
är en konsumentgrupp med egenskaper som skiljer sig från 
tidigare generationer: de handlar på nätet, är uppkopplade 
på sociala medier och fattar värdedrivna köpbeslut. De vill 
konsumera smart med mindre avfall och ökad återvinning och är 
även villiga att betala extra för det. De ser bortom den omedelbara 
produktdefinitionen och är intresserade av vilken miljöpåverkan 
ett varumärke har på hela leverantörskedjan. Därmed spelar 
förpackningen en avgörande roll för hur varumärkesupplevelsen 
förmedlas från början till slut. 

Det finns hög sannolikhet för att varumärkesägare och detaljister 
som svarar mot millenniegenerationens värderingar kommer 
att attrahera och bygga upp lojalitet och försäljningsmöjligheter 
hos den här viktiga konsumentgruppen, samtidigt som den 
operativa effektiviteten och marginalerna kan ökas genom smarta 
förpackningslösningar. Längs hela värdekedjan finns det tydliga 
möjligheter med fiberbaserade förpackningar – från den ingående 
logistiken till butiksverksamheten och mötet med konsumenten. 
Detaljisterna har chans att förbättra sina rörelsemarginaler med 
upp till 2,5 procentenheter inom aktuella områden och kategorier 
och öka försäljningen på kategorinivå med upp till 4 procent.

I denna Viewpoint fokuserar vi på hur innovativa 
fiberbaserade förpackningslösningar kan hjälpa 
varumärkesägare och detaljister att få med sig den 
kommande konsumentgenerationen och utnyttja de extra 
intäktsmöjligheter som den innebär.

Millenniegenerationen kännetecknas  
av följande egenskaper:

•  Födda mellan 1980 och 2000

•  Kommer att utgöra 47 % av Europas  
arbetskraft 2025

•  Handlar på nätet och använder sociala media i hög 
utsträckning

•  Är värdedrivna och föredrar smart konsumtion

•  Ser förpackningen som en del  
av köpupplevelsen

•  Föredrar fiberbaserade förpackningar



Millenniegenerationen –  
den nya 
konsumentgruppen
 
Dagens konsumenter – i synnerhet millenniegenerationen, 
som även kallas generation Y – blir allt mer värdedrivna och 
söker hållbara, äkta och naturliga konsumtionsalternativ. 
Millenniegenerationen är en allt viktigare målgrupp för detaljister 
och varumärkesägare. Redan i dag utgör den 33 procent av 
arbetskraften i de europeiska ekonomierna och beräknas stå för 
omkring 47 procent 20251. 

2025 utgör millenniegenerationen nästan hälften  
av Europas arbetskraft2 
(Andel av Europas arbetskraft som utgörs av millenniegenerationen) 

Millenniegenerationen är webbkunnig och uppkopplad. Det 
här är en konsumentgrupp som är mer benägen att handla på 
nätet och att dela sina shoppingupplevelser via sociala medier: 
70 procent av millenniegenerationen rekommenderar sina 
favoritmärken på nätet. 47 procent delar positiva och 39 procent 
delar negativa erfarenheter3. Millenniegenerationens konsumenter 
är värdefokuserade och visar lojalitet mot pålitliga varumärken 
med liknande värderingar. De vill ha smarta erbjudanden som 
återspeglar deras värderingar, vilket gör dem till en stor potentiell 
målgrupp för egna varumärken. Ett exempel på hur den här 
möjligheten kan utnyttjas är amerikanska detaljhandelskedjan 
Target som nyligen lanserade två egna varumärken specifikt 
mot millenniegenerationen. Ett annat är schweiziska detaljisten 
Migro vars varumärke M-budget riktar sig till yngre prismedvetna 
konsumenter och rankades bland de 20 ledande varumärkena i 
Schweiz 2013.

Millenniegenerationen består av gröna konsumenter. 
Över 70  procent av millenniegenerationen anser sig vara 
miljömedvetna4. Det är inte så att de nödvändigtvis vill 
konsumera mindre, men de vill att varumärkesägare och 
detaljister hjälper dem att konsumera smartare5, dvs. de vill ha 
mindre förpackningsmaterial, mindre avfall och mer återvinning. 
Millenniegenerationen är mer benägen att handla miljövänliga 
produkter än andra generationer. Gruppen representerar över 50 
procent av de konsumenter som är villiga att betala för hållbara 
produkter och som kontrollerar att förpackningen är märkt som 
hållbar6. Detta är ett köpbeteende och en prissättningsmöjlighet 
som varumärkesägare och detaljister inte har råd att bortse från4. 

Millenniegenerationen föredrar varumärken som även 
förmedlar sina värderingar via förpackningen. För 85 procent 
av millenniegenerationen är förpackningsmaterialet en del 
av produkt- och varumärkesupplevelsen7. För 80 procent är 
förpackningen ett viktigt inköpskriterium8. 

Millenniegenerationen – den  
nya konsumentgruppen

Möjligheter med fiberbaserade hållbara 
förpackningar längs värdekedjan

Fiberbaserade förpackningsstrategier för 
varumärkesägare och detaljister

2015 2025

47%
33%

”Den värdedrivna 
millenniegenerationen förväntar sig 
att detaljister och varumärkesägare 
hjälper dem att konsumera smartare”



Millenniegenerationen anser att fiberbaserade 
förpackningsmaterial är det mest hållbara förpackningsvalet. 
Millenniegenerationen vill att detaljister och varumärkesägare ska 
vägleda dem mot smart och ansvarsfull konsumtion. 80 procent 
av millenniegenerationen skulle föredra att hållbara förpackningar 
hade tydlig miljömärkning7.

 

Anser du att följande förpackningsmaterial  
är hållbara för miljön?7 
(% av millenniegenerationen som svarade ja)

Millenniegenerationen sätter ett värde på förpackningens 
hållbarhet i hela värdekedjan. Den blir viktigare ju närmare 
den primära förpackningen man kommer, den förpackning 
konsumenten möter i butik. För detaljister och varumärkesägare 
signalerar detta ett tydligt behov av att fokusera på lämpliga 
smarta förpackningsmaterial längs hela värdekedjan, oavsett om 
det gäller primära eller sekundära förpackningar. Fiberbaserade 
förpackningslösningar ger möjlighet att ytterligare stärka sin image.

Hur stor betydelse har det för dig att produkterna  
du köper är förpackade med hållbara material?7 
(% av millenniegenerationen som svarade)

Värdekedjeperspektivet uppmärksammas också av 
varumärkesägare och detaljister. Det stigande genomslaget 
för egna varumärken ger detaljisterna möjlighet till mer kontroll 
över hela värdekedjan, inklusive förpackningarna. Vi förväntar 
oss att fler detaljister sätter upp ambitiösa förpackningsmål 
som liknar varumärkesägarnas. Till exempel har Unilever satt ett 
ambitiöst mål för 2020 om att halvera avfallet i samband med 
sina produkter genom att hitta sätt att minska, återanvända och 
återvinna förpackningarna.

Möjligheter med 
fiberbaserade hållbara 
förpackningar längs 
värdekedjan
 
Det finns outnyttjade möjligheter för varumärkesägare och 
detaljister att använda de fiberbaserade förpackningslösningarna 
som millenniegenerationen efterfrågar till affärsmöjligheter längs 
hela värdekedjan – från ingående logistik och lagerhållning till 
hantering i butik och mötet med konsumenten – med hjälp av 
en rad åtgärder. Samtidigt som millenniegenerationens preferens 
för hållbara och ansvarsfulla förpackningar tillgodoses kan de 
fiberbaserade lösningarna bidra till att detaljisternas marginaler 
förbättras och nettoomsättningen ökar. 

Anser du att 
förpackningsmaterialen 
är en del av produkt- och 
varumärkesupplevelsen?7  
(% av de svarande  
som instämmer)

Hur stor betydelse har 
förpackningen för ditt 
köpbeslut när du handlar 
dagligvaruprodukter?7 
(% av de svarande som instämmer)
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Ingående logistik – hållbar  
förpackning börjar här

Ingående logistik har traditionellt varit ett område för effektiviseringar. 
Med start i varumärkesägarens egna anläggningar ger 
förbättrad förpackningsautomatisering en effektivare 
och smidigare förpackningsprocess, särskilt i kombination 
med förpackningsmaterial i well. En skräddarsydd layout för 
förpackningslinjen garanterar maximal produktionskapacitet och 
effektiviserar behovet av förpackningsmaterial. Genom samarbete 
med förpackningstillverkarna kan transportförpackningen också 
användas som en kostnadseffektiv hyllfärdig förpackning.

Rätt kvalitetsval på förpackningar fokuserar på totala 
prestanda, utöver förpackningarnas vikt. Vanligtvis påverkas 70 
procent av kostnaderna för ingående logistik till detaljhandeln 
av hur optimerade förpackningarna är9. Varje förbättring av 
transportförpackningarnas vikt och design har en direkt inverkan 
på rörliga driftskostnader för lager och transport. Genom att 
optimera vikt och design på förpackningen minskar risken för 
skador och förluster vid transport och i lager. För att uppnå det är det 
viktigt med hög kompetens inom integrerad förpackningsdesign 
för lättviktsmaterial och hög kunskap om logistikkedjan.

Förpackningens storlek och design är också drivande faktorer 
för optimeringen av lager- och transportkapacitet. Varje 
reducerad kubikmeter kan översättas till kostnadsbesparingar. 
Smarta, stapelbara förpackningar i well minskar behovet av 
transportutrymme och optimerar lastbilens fyllnadsgrad (normalt 
85–95 procent) med effektivare utnyttjande av bilparken som 
följd. Ett annat resultat är att lagerutrymmet och relaterade 
hanteringskostnader (t.ex. plockkostnader) också optimeras. 
Detta påverkar inte bara slutsumman, utan även det miljömässiga 
fotavtrycket. I en jämförelse av två lösningar för brödförpackning 
och distribution fann vi att de återanvändbara plastbackarna 
som användes gav ett 40 procent högre koldioxidutsläpp än 
de återvinningsbara, fiberbaserade lösningarna. Orsaken är 
transportsektorns höga utsläpp i samband med returtransport 
till tvättanläggning10. De fiberbaserade engångsförpackningarna 
ger dessutom högre livsmedelssäkerhet för detaljister och 
varumärkesägare.

Optimala transportförpackningslösningar utvecklas i allt 
högre grad i samarbete med förpackningsleverantörerna. Det 
ger anpassade konstruktioner som uppfyller detaljisternas och 
varumärkesägarnas krav på operativ effektivitet.

Detaljhandelns möjlighet att lyfta 
vinstmarginaler 
Detaljhandelns vinster är under press, och det är viktigt med 
effektiv butiksverksamhet för att stärka marginalerna och förbättra 
försäljningsmöjligheterna. 

Hyllfärdiga lösningar som drivits fram av lågprishandeln 
utnyttjas nu alltmer i detaljhandeln för rationaliserad 
butikshantering och ökad kostnadseffektivitet. Hyllfärdiga 
förpackningar kan reducera kostnaderna för påfyllning och 
hantering med upp till 50 procent medan förpackningar på pall 
i butik kan ge en kostnadsminskning på så mycket som 70 
procent jämfört med traditionell hyllplacering9. 

Kostnader
inkommande

logistik
70% 30%

FastaRörliga

Påverkas av hur optimerad 
förpackningarnas design och kvalitet är

Hyllfärdiga lösningar minskar butikens hanteringskostnader

Studier visar att en procents förbättring i produkttillgänglighet 
på hyllan leder till 0,3 procents intäktshöjning inom en given 
kategori – ett möjlighet som realiseras med hjälp av hyllfärdiga 
lösningar.11 Dessutom innebär smarta förpackningskonstruktioner 
att hyllplatsen utnyttjas bättre så att tillgängligheten på hyllan 
ökar. En förpackningsinnovation i den traditionella äggkategorin 
åstadkom upp till 40 procents utrymmesoptimering. Detaljisten 
kunde öka antalet enheter per hyllplan och driva upp försäljningen 
ytterligare12. 

Med förnybara fiberbaserade förpackningsmaterial 
effektiviseras återvinningen. De möjliggör också effektiv lagring 
och transport av avfall tack vare hög kompressionskapacitet 
och spårbarhet gällande miljöpåverkan. Alla fiberbaserade 
förpackningar kan återvinnas tillsammans, säkert och utan 
kvalitets- eller sorteringsproblem – en viktig fördel jämfört 
med andra typer av förpackningsmaterial. Detaljister kan 
dra nytta av förpackningsföretagens kunskaper om effektiv 
förpackningsåtervinning och spårbarhet genom hela värdekedjan.

Sanningens ögonblick – mötet  
med konsumenten
När det gäller millenniegenerationen inträffar sanningens 
ögonblick vid butikshyllan. Möjligheterna med fiberbaserade 
förpackningar innebär en chans för varumärkesägarens och 
detaljistens marknadsförare att åstadkomma en direkt anknytning 
mellan varumärket och konsumenten. 

Effektiva expo-ställ för butikskampanjer skapar stegvis 
växande försäljningsmöjligheter för detaljisterna. I samband med 
en tv-kampanj kan försäljningen i butiker med displaylösningar 
exempelvis öka fyra gånger mer än i butiker utan displaylösningar. 
Enligt en studie som omfattade de brittiska detaljisterna Tesco, 
Asda och Co-op hade varudisplayer på pallar störst inverkan 
på försäljningen – den var nästan dubbelt så effektiv som med 
vanliga displaylösningar13. Fiberbaserade, hyllfärdiga lösningar 
samt displaylösningar på försäljningsstället ger ytterligare stöd till 
den varumärkesanknytning som eftersöks av den miljömedvetna 
millenniegenerationen.

Separat 
presentation

Hyllfärdig 
förpackning

Pallar

-70%-50%



Smarta primära och sekundära förpackningslösningar 
tillverkade av förnybara och återvinningsbara fiberbaserade material 
kan förbättra köpupplevelsen både i butiken och på nätet, öka 
varumärkeslojaliteten och ge ytterligare försäljningsmöjligheter. I 
butiken förbättrar de fiberbaserade lösningarna produktsynligheten 
och stärker bilden av ansvarsfull konsumtion. Till exempel berättade 
Marks & Spencer nyligen om sina planer på att ersätta plast- och 
metallklämmor för leksaker med alternativ tillverkade från papper 
för att stärka sitt miljöanseende. Detaljhandeln på nätet är ännu i 
sin linda när det gäller innovativa förpackningsidéer som förbättrar 
köpupplevelsen. Ett exempel är konceptet Rollor Express vars 
fiberbaserade rullade förpackningar förhindrar att kläderna blir 
skrynkliga. Konsumenten kan börja använda sina nyinköpta kläder 
direkt utan att stryka dem först. En nyligen genomförd studie visade 
på en procents ytterligare försäljningsökning per år för produkter 
med uttalanden om hållbarhet på förpackningen6.

Dessutom öppnar de fiberbaserade förpackningslösningarna 
för nya prissättningsmöjligheter för detaljisterna. Nästan hälften 
av millenniegenerationen är villig att betala extra för miljöprodukter, 
inklusive hållbara förpackningar4, 6. 

Strategier för 
fiberbaserade 
förpackningar för 
varumärkesägare  
och detaljister 
Detaljister och varumärkesägare utmanas att anpassa sina 
erbjudanden efter konsumenternas preferenser som går 
mot det hållbara, äkta och naturliga. Millenniegenerationens 
påtryckningar om att ”leva sitt varumärke” kommer att öka längs 
hela värdekedjan, inklusive förpackningarna. I själva verket är en 
hållbar förpackningsvärdekedja ett intressant business case för 
varumärkesägare och detaljister när det gäller att öka omsättningen, 
rörelsemarginalen och avkastningen på sysselsatt kapital.

Ökade försäljningsmöjligheter

Att knyta till sig millenniegenerationen och göra dem till 
lojala kunder är avgörande för framtida intäkter. Förbättrad 
produkttillgänglighet genom hyllfärdiga lösningar kombinerat med 
smarta primärförpackningar och effektiva displaylösningar bidrar till 
en förbättrad köpupplevelse och ökar därmed nettoförsäljningen. 
Men det går inte att vinna de onlinedrivna millenniekonsumenterna 
enbart med traditionella butiksmetoder – det finns också ett behov 
av smidig shopping på nätet med smarta onlineförpackningar. 
Prissättningen ger en extra möjlighet till intäktshöjning i och med 
att millenniegenerationen är villig att investera i hållbara produkter 
med fiberbaserade förpackningar.

Effektiva fiberbaserade förpackningslösningar över hela 
värdekedjan beräknas ha en 2–4-procentig potential att öka 
försäljningen på kategorinivå. Det innebär en betydande 
tillväxtmöjlighet för detaljisterna. 

Hur fiberbaserade förpackningslösningar  
bidrar till ökad försäljning 
(Möjlighet att öka försäljningen på kategorinivå.) 

Rörelsemarginalens förbättringspotential
Innovativa förpackningslösningar möjliggör lägre vikt, mindre avfall 
och bättre utnyttjande av utrymmet. Resultatet blir optimerad 
användning av transporter och lagerkapacitet. Kostnadsfördelarna 
avseende logistik och hantering kan realiseras för inkommande 
logistik och dessutom genom effektivare hantering i butik, utöver 
lägre koldioxidutsläpp genom förpackningens hela värdekedja.

Hur fiberbaserade förpackningslösningar  
bidrar till ökade intäkter 
(Rörelsemarginalens förbättringspotential i procent)

 

Fördelarna med fiberbaserade förpackningar längs 
förpackningens värdekedja ger en möjlighet att förbättra 
rörelsemarginalen med upp till 1,0–2,5 procentenheter inom 
aktuella områden och kategorier.

Tillfällen att öka avkastningen  
på sysselsatt kapital
Fiberbaserade förpackningslösningar ger också tillfälle till bättre 
avkastning på sysselsatt kapital genom ökad effektivitet inom 
logistik och detaljhandeln. Högre utnyttjande av tillgångar minskar 
investeringsbehovet och stärker kassaflödet. Fördelarna blir bland 
annat ökad lagerkapacitet eller högre tillgänglighet på hyllan utan 
ytterligare investeringar.

Framgångsfaktorer 
och utmaningar
 
Förberedelser för att vinna nästa generations konsumenter är bara 
en av de många utmaningar som detaljisterna står inför. De måste 
också fastställa en strategi för att hantera övriga viktiga trender 
som formar deras verksamhet de kommande åren – den växande 
lågprishandeln, genomslaget för egna varumärken, online-handel 
och intelligenta förpackningslösningar. För djupare diskussioner 
om hur förpackningslösningar kan användas för att dra nytta av 
dessa trender kan du läsa föregående Viewpoint från Stora Enso 
om förpackningar för detaljhandeln.

www.storaensopack.se/press-media

Inkommande 
logistik

Hantering 
i butik

Sammanlagd
marginalmöjlighet

0,2-0,7

0,8-1,8 1,0-2,5

Detalj-
handel

Sanningens 
ögonblick

Sammanlagd
försäljningsmöjlighet

0,3-0,8%

1,7-3,2% 2,0-4,0%



Stora Enso utvecklade ett förpackningskoncept för möbler åt en av världens största 
möbelhandlare. Förpackningsprocessen automatiserades, storleken på lådan 
minskade, transportkostnaderna sjönk och återvinningen förenklades för konsumenten

Stora Enso arbetar med en ledande global möbelkedja. 
Detaljisten är mycket populär bland millenniekonsumenter över 
hela världen som söker prisvärda heminredningsprodukter. Man 
sålde en populär kökslåda förpackad i wellpapp och plast – en 
lösning där Stora Enso såg stor förbättringspotential.

Stora Enso satte ihop ett team med erfarna 
förpackningsdesigners. Målet var att hjälpa detaljisten att 
minska både kostnader och miljöpåverkan. Det nya konceptet 
möjliggjorde automatisering och gav själva förpackningen en 
helt ny utformning. Det var inte bara att förpackningens storlek 
minskade med 38 procent; inverkan på logistikens effektivitet var 
enorm. En enda lastbil kunde lasta 60 procent fler produkter än 

tidigare, vilket ledde till en rejäl minskning i transportkostnader 
och fossila koldioxidutsläpp. Samtidigt tjänade konsumenterna 
på mer ansvarsfullt tillverkade förpackningar som var enkla att 
återvinna.

Utvecklingen av möbelförpackningskonceptet 
är ett exempel på när en förpackningslösning för 
millenniegenerationen fungerar som bäst

•   Sänkta kostnader genom hela värdekedjan
•   Förbättrad förpackningsupplevelse för konsumenten
•   Lägre miljöpåverkan

Stora Ensos 
förpackningskoncept för möbler 
sparar både kostnader och miljö

Före

Efter

Förpackningsvolym

-38%

Produkt per lastbil

60%



Sammanfattning
Millenniegenerationen kommer att utgöra nästan hälften av den europeiska arbetskraften 

2025 och blir de kommande decenniernas viktigaste konsumentgrupp. Detta innebär en stor 

möjlighet för detaljister och varumärkesägare. I denna Viewpoint beskriver vi hur detaljister 

och varumärkesägare kan göra millenniesegmentet till sina kunder med hjälp av fiberbaserade 

förpackningar, och beräknar de relaterade ekonomiska fördelarna. 

Millenniegenerationen sätter värde på produkter och varumärken som är hållbara, äkta och 

naturliga. Varumärkets kärnvärden måste genomsyra hela värdekedjan, där förpackningar är 

en viktig del.

• 59 procent anser att förpackningar ska vara hållbara längs hela värdekedjan 

• 88 procent anser att fiberbaserade förpackningsmaterial är hållbara – mycket mer än något 

annat material 

Förpackningsmaterial är inte bara en fråga om att tillgodose konsumenternas preferenser. Om 

varumärkesägare och detaljister arbetar aktivt med innovativa, fiberbaserade förpackningslösningar 

längs hela värdekedjan finns stora möjligheter att skapa mervärde. Det finns tre huvudområden 

där förpackningsrelaterade åtgärder kan sättas in: 

• Inkommande logistik 

• Hantering i butik 

• Mötet med konsumenten/sanningens ögonblick – skillnaden som förpackningen gör för 

konsumenten vid det slutgiltiga köpbeslutet 

I själva verket är en hållbar förpackningsvärdekedja ett intressant business case för varumärkesägare 

och detaljister när det gäller att öka omsättningen, rörelsemarginalen och avkastningen på 

sysselsatt kapital. Enligt våra beräkningar har effektiva fiberbaserade förpackningslösningar över 

hela värdekedjan en 2–4-procentig potential att öka försäljningen på kategorinivå. Dessutom 

finns det chans att förbättra rörelsemarginalerna med 1,0–2,5 procentenheter inom aktuella 

områden och kategorier – en avsevärd möjlighet för ökat kassaflöde.

Varumärkesägare och detaljister kan se fram emot stora möjligheter med fiberbaserade 

förpackningar för millenniegenerationen. De kommer emellertid att kräva att organisationen har 

en fokuserad strategi och ett fokuserat engagemang. Vi tror att ett samarbete med Stora Enso 

Packaging Solutions är ett viktigt steg mot att utnyttja det här tillfället och lyckas med framtidens 

fiberbaserade förpackningar. Stora Enso Packaging Solutions skapar värde på flera sätt:

• Vi utvecklar innovativa förpackningslösningar för varumärkesbyggande, ger stöd åt försäljning 

och optimerar prestanda för att minska den totala kostnaden. 

• Vi hjälper kunderna att uppnå sina försäljnings-, lönsamhets- och hållbarhetsmål genom att 

möjliggöra lägre vikt, mindre avfall, mindre outnyttjat utrymme och mindre miljöpåverkan. 

• Vi hjälper kunderna att göra deras leveranskedjor mer hållbara genom att använda förnybara 

material och förenkla återvinningen.
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