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Det är just det den här trendrapporten handlar om, vad som händer i förpacknings-
världen. Vi har sammanfattat sex viktiga trender som dominerar branschen just nu. 
Trenderna grundar sig i konsumentens och planetens behov och ger sig uttryck i nya 
spännande lösningar. Vi hoppas att detta material ska ge er vägledning och inspira-
tion för ert eget arbete inom området. Vi som har skrivit rapporten är Ellen Ranebo och  
Josefine Karlsson, studerande på Brobygrafiska med inriktning förpackningsdesign, 
som just nu har vår LIA-period hos Kristina de Verdier på KDV Design Studio.
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More 
Space, 
Less 
Waste
Reduce it and Reuse it

Återfyllningsbar deodorant från Dove
4.



Vi lever i en värld full av konsumtion där det mesta kommer förpackat på något vis. 
Mycket tid går därför åt till att slänga, sortera, återvinna, vika och rengöra förpackning-
ar. En del tar onödigt stor plats i transporten och väger mycket. Frågan är då hur vi kan 
förenkla genom hela värdekedjan? Att förenkla en förpackning kan låta enkelt, men att 
uppnå det på ett meningsfullt sätt kräver gediget arbete. Enkelhet kan givetvis vara att 
skala av, men kan lika gärna handla om att skapa produkter med bättre kvalitet, vilket 
ger mindre problem för både konsumenter och miljö!

Reduce It  And Reuse It
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Återfyllningsbar deodorant från Dove

Handtvål i pulverform 
från Forgo

Något som efterfrågas mer och mer är förpack-
ningar som är påfyllningsbara för att minska 
engångs- och onödig plastförbrukning. Inom 
bland annat kosmetikasektorn har man sett en 
kraftig ökning bland företag som presenterar 
nya mer hållbara lösningar för att inte tappa sina 
kunder till konkurrenter. Tyvärr är det fortfaran-
de många stora företag som inte hänger med i 
förändringen, Dove är inte ett av dem! Med en 
ny lyxig design har Dove presenterat sin återfyll-
ningsbara deodorant som använder sig av 54% 
mindre plast än varumärkets 
andra stiftdeodoranter.

Re-fill

Lightweight

1. 3. Rectangular
> Circular

Vägen till en mer hållbar framtid är viktig och det 
gäller att ta vara på de små justeringarna som 
i längden kan bidra till stor förändring. Saker 
som att ändra form på sin förpackning från en 
cirkulär till en kvadratisk kan ha stor betydelse 
vid packning och transporter, det är varken lön-
samt för plånboken eller miljön att frakta luft. 
Detta är något som den Tokyo-baserade design-
byrån Nendo har haft i åtanke under sitt arbete 
att ta fram en mer miljövänlig tvålförpackning. 
Förpackningen består av en kropp gjord av kar-
tong, liknande en mjölkkartong, som innehåller 
tvålen. Kroppen hjälper till att minska engångs-
användningen av plast och minska spill av tvål, 
p.g.a. dess konstruktion.

Ett steg mot en mer hållbar framtid inom förpackningsindustrin är lightweight 
packaging. Det innebär att man gör olika typer av förpackningar lättare, an-
tingen genom att göra förpackningens befintliga material tunnare, exempel-
vis glasflaskor, eller genom att byta ut förpackningens nuvarande material 
till ett lättare alternativ. En förpackning som kan vara ett alternativ är flexible 
pouches, vilket ses allt mer på olika hyllor i affären. Handtvål är en produkt 
som ofta ses i flexible pouches, detta för att du ska kunna fylla på och åter-
använda tvålpumpen. Något som också kan göra förpackningar lättare är att 
helt enkelt göra produkten i sig mindre, vilket företaget Forgo har gjort. De 
har tagit fram en flytande handtvål i pulverform. Detta pulver blandas med 
vatten hemma hos slutkonsumenten. En flytande tvål kan bestå av upp till 
95% vatten och genom denna lösning blir både produkten mindre och lätt-
are.

2.

1.

3.
Tvålpump av Nendo
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From 
Nature to 
Nature
Innovating with 
 Renewable Sources

Plast gjord av alger från Sway
7.



Människor blir mer och mer medvetna om den negativa påverkan som deras konsumtion har 
på planeten, samhället och sig själva. Man vill börja ta ansvar, men det är svårt att ändra på 
gamla vanor. Företag och organisationer måste därför arbeta tillsammans för att möjliggöra 
denna förändring. Med hjälp av naturens kapacitet skapas bättre och mer hållbara lösningar 
men att använda naturens resurser utkräver också ett ansvar från oss att lämna naturen som vi 
fann den. Detta blir tydligt i David Attenborough´s Netflix-dokumentär A Life on Our Planet där 
han uppmanar oss att återställa vår miljö.

Innovating With  Renewable Sources
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Mycel-baserad förpackning 
från Seedlip

En stor bransch med mycket uppmärksamhet 
är textilindustrin som idag består av mängder 
olika material, ofta med stor miljöpåverkan 
och svåra att återvinna. Ett nystartat företag 
som investerat 35 miljoner euro i att bygga 
en demonstrationsanläggning för att ta fram 
hållbara textilfibrer är TreeToTextile. De vill 
göra ett mer hållbart alternativ tillgängligt 
för alla med hjälp av (regenererad) cellulosa 
fibrer, producerade av förnybart och hållbart 
framställda råvaror från skogen. Med deras 
nya teknologi erbjuder de biobaserade tex-
tilfibrer med lågt miljöavtryck till en attraktiv 
kostnad.

TreeToTextile2.

När man tänker på svampar är kanske inte 
det första som poppar upp i huvudet för-
packningar. Men detta vill företaget Magical 
Mushroom Company ändra på med hjälp av 
mycel, svampens mångförgrenad nätverk. 
Användningen av mycel fungerar på det viset 
att under en tidsperiod på sju dagar utveck-
las ett biologiskt bindemedel som kan binda 
samman restprodukter, från exempelvis 
hempa eller andra naturliga källor, liggan-
des i former. Frigolit, we don´t know her 
anymore.
Ett företag som hoppat på trenden att ge till-
baka till naturen är Seedlip som använder sig 
av naturen för naturen. Till deras nya giftset 
används en mycel-baserad förpackning som 
inte bara är 100% komposterbar utan även 
ger näring till jorden under de 40 dagar det 
tar för den att försvinna. En näringskälla som 
kan användas vid planteringen av flaskans 
etikett innehållande fröer och nya liv i natu-
ren kan skapas. 

Mushroomweb1.

Plast, dagens billigaste, lättviktiga material 
som även på ett kostnadseffektivt sätt går att 
tillverka i stora mängder. Men är även en av 
vårt ekosystems största miljöbov och arbetet 
med att hitta ett mer miljövänligt material 
med liknande egenskaper är i full gång. Det 
är något som företagen Sway och Notpla har 
jobbat mot och kommit fram till att alger kan 
vara framtidens självklara val. Alger, ett natur-
ligt material som växer 60 gånger snabbare 
än andra land-växter, det tävlar inte om land-
massa och behöver inte besprutningsmedel. 
Men det är även en växt som hjälper till 
att stärka havets ekosystem, binder upp 
till 20 gånger mer koldioxid per acre än 
en skog och är komposterbart om det 
hamnar i naturen.
Notpla är namnet på materialet Skipping 
Rocks Lab har tagit fram gjort på alger. 
Företaget använder sig av 
materialet till sina två pro-
dukter som är Sauce Sa-
chets och Takeaway boxes 
för att minska engångs 
plasten inom restaurang-
branschen. Produkterna 
är tåliga, veganska och kan 
till och med förtäras om så 
vill, annars går det att kom-
postera med andra matres-
ter i sitt hem.

Seaweed
3.

Plast gjort av alger 
från Sway

Sauce Sachet 
från Notpla

9.
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Imperfect, 
Perfect
The Nature of 
a Circular Economy

Wild Glass från Estal
10.



Just nu pågår en transformation från linjär till cirkulär ekonomi där vi måste ta vara på pro-
dukter och material som redan haft ett tidigare liv. Hela förpackningsindustrin har omvärde-
rat “waste” till en värdefull resurs. För några år sedan hade varumärkesägare ansett att varje 
litet skönhetsfel som kan uppstå varit för dålig kvalitet, men idag ser man det mer som ett 
bevis på att vara delaktig i en cirkulär ekonomi. Människor söker efter en mer autentisk och 
naturlig känsla som påminner om att man har gjort något gott för planeten och omvärlden.

The Nature Of a Circular Economy

11.



Återvinning är en viktig del i att få en cirkulär ekonomi att fungera, dock kan åter-
vunna material ha en del bristande egenskaper. Dessa brister kommer från att man 
blandar material vars egenskaper är olika. Men även om återvunna material har sina 
brister, så är det brister vi får lära oss att se det vackra i. Det är dessa brister som hjäl-
per till att minska spill, minska energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp, 
något Nike hade i åtanke när de designade nya skokollektion Space Hippie. Koncep-
tet bakom kollektionen är att om man befinner sig i rymden har man tillgång till det 
man har och får vara kreativ med det. Materialen de har använt sig av är bland annat 
restprodukter från sina fabriker, sulorna är gjorda av en blandning av Nike foams 
och resterande material är allt från plastflaskor till överblivet garn. Detta projekt har 
resulterat i en vacker sko med Nikes lägsta koldioxidavtryck någonsin.

Beauty Marks

1.

Ica har tagit ett stort kliv i rätt riktning 
när det gäller sitt mål att göra alla 
förpackningar återvinningsbara. Med 
konceptet Color of the day, ett tråg för 
färska portionsrätter så används 75% 
återvunnet plast. Den återvunna plas-
ten kommer från andra livsmedels-
tråg och flaskor. Att ta vara på PET 
ger möjlighet att i framtiden få fart 
på ett cirkulärt flöde. Charmen med 
de nya trågen är att alla har sin egen 
unika nyans av antingen rosa, brunt 
eller grönt. Vilken färg tråget har 
bestäms av färgen på det insamlade 
materialet från förpackningens föregå-
ende liv, som tvättats och smälts ner. 
Förpackningarna ges alltså en naturligt 
varierande karaktär, utan tillsatta färger.

Color of the day2.
20% energi är vad man sparar 
på att återvinna glas och 
smälta ner på nytt, istället 
för att använda sig av nya rå-
varor. Det är även så att glas-
tillverkning med återvunnet 
glas släpper ut mindre mäng-
der koldioxid. Men kanske det 
bästa av allt är att man kan 
återvinna glaset hur många 
gånger som helst utan att 
det tappar sina egenskaper i 
processen. Wild Glass är ett koncept där man ser det viktiga i 
att ta vara på dessa egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv och 
använder sig av, det upp till 100% återvunna, glasets naturliga 
skönhet. Den naturliga skönheten kommer från en acceptans av 
skönhetsfläckar och användandet av glasets naturliga färg vid 
återvinningen. Med konceptet Wild Glass strävar man efter en 
mer hållbar, effektiv och ärlig produktion av glas.

3.
Space Hippie, skokollektion 
från Nike

Use waste

1.



Glass från de finska 
glasstillverkarna 3 Vänner, 
designade av Kuudes

The Future is Bright!

13.



Den senaste tiden har inneburit mycket allvar och ovisshet, kristider som dessa kan upple-
vas skrämmande men kan även erbjuda tid för eftertanke och förändring. Nu längtar många 
efter ljusare tider och positiva inslag som andas gemenskap. Efter en dyster tid med mycket 
fokus på hygien och restriktioner så ser vi en motreaktion, fler och fler vågar ta ut svängarna 
genom färgglada och hoppfulla designdetaljer. Visst, förändring är svårt, det innebär ofta 
att gamla regler måste brytas. Men nu är rätt tid för det!

The Future Is Bright

14.



Många förpackningar har valt ett mer mi-
nimalistiskt uttryck den senaste tiden, och 
bland dessa uttryck har det dykt upp färger 
och teckensnitt som får oss att tänka på 70- 
och 90-talet. Något som lättar upp i en tid av 
oro och ovisshet. Ett varumärke som har in-
spirerats av denna tid är Burger King. De har 
i sin re-design valt att använda varma färger, ett bold teckensnitt som ska ge 
uttryck för matens organiska former och lekfulla illustrationer.

1. Happy colors
Lekfullhet och olika sorters lättsamma 
men beskrivande ikoner är något som 
börjat dyka upp mer och mer vilket vi 
tror kan vara en motreaktion på de dystra 
tider vi snart hoppas kunna lägga bakom 
oss. Mat som ska vara bra för oss behöver 
inte alltid komma i bruna, lågmälda nyan-
ser. ProViva har ändrat hela sin identitet 
för att inkludera en yngre målgrupp. Med 
en ny visuell identitet och varumärkes-
strategi kommer ProViva att rikta sig till 
urbana, medvetna familjer med hälsa i 
fokus. Ledorden under re-designen var 
just lekfullhet, smak, charm och 
en handgjord känsla, vilket de 
verkligen har lyckats förmedla 
med den nya designen.

2.

Färg, finns det något som kan förmedla känslor och 
associationer på samma sätt med alla dess nyanser? 
2020 var ett tungt år som innefattat sjukdom, pro-
tester och naturkatastrofer, det har varit ett psykiskt 
utmattande år med få glimtar av färg. Nu försöker 
vi se ljuset i den mörka tunneln och detta på olika 
sätt. Inom förpackningsbranschen kan man märka 
en stigande trend inom användandet av färger som 
ger en mer positiv och upplyftande känsla. Orange 
till exempel, en varm och optimistisk färg som kom-
binerar den röda intensiteten med den gula gläd-
jen, det är en färg som drar till sig blickar. Ett före-
tag som använder sig av färgen orange är de finska 
glasstillverkarna 3 Vänner som gör glass på ett na-
turligt sätt, med äkta råvaror, något de vill ska spe-
glas i designen. Med ny modern, elegant och för-
enklad design vill de nå en internationell marknad 
full av konkurrenter.

3.

Retro

Glass från de finska glasstillverkarna 3 Vänner, 
designade av Kuudes

Re-design Burger King1.

15.

Playful design



Micro  
Adventures
Bring the Experience Home

Snabbnudlar i 100% återvinningsbar kartongförpackning, från Future Noodles
16.



Många av oss saknar de ritualer vi en gång hade, fester, upplevelser och rutiner binder 
oss samman med våra nära och kära. En middag på restaurang erbjuder en paus från 
verkligheten, egentid på spa för återhämtning, resa till värmen för goda drinkar och 
varma bad. Frågan nu är, hur kan vi skapa dessa upplevelser och ritualer, fast i micro- 
och take-away-format? Det räcker inte längre med en random hämtburgare, utan den 
ska presenteras på ett sätt som återspeglar upplevelsen på det lokala streetfood-haket.

Bring The Experience Home

17.



Då restaurangbesök, under 
den pågående pandemin, 
har uteblivit är matleverans 
ett alternativ som lockar 

många! Att ta med känslan av 
det lokala street-food-haket 

hem har fått stor betydelse och 
något som förstärker den känslan 

är hur företag väljer att paketera sin mat. Ett 
företag som erbjuder matleverans är Future 
Noodles som levererar portionsförpackade 
snabbnudlar. De växtbaserade snabbnudlar-
na kommer i färgglada kar-
tongförpackningar som är 
100% återvinningsbara.

Simple Feast är ett företag som levererar 
växtbaserad mat i matkassar och som är helt 
med i tiden. Matkas-
sen, en trend som inte 
försvunnit sedan 2011 
då det var årets jul-
klapp. Med stort fokus 
på både vår hälsa och 
vår planets välmående 
levererar Simple Feast 
maträtter med när-
producerade råvaror, i förpackningar som är 
noga utvalda ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Förpackningarnas utseende ger en känsla av 
hållbarhet på ett modernt och pedagogiskt 
sätt med sina stora siffror som berättar vad 
som ska ätas tillsammans på vilken dag. Fö-
retaget jobbar mot sitt mål att bli avfallsfritt 
och har redan kommit en bra bit på vägen. 
I tider som dessa kan en matkasse liva upp 
vardagen och få en att gå utanför sin comfort 
zone med recept från olika länder och kul-
turer man annars inte hade testat. Det blir 
en smakupplevelse av världens alla smaker 
hemma i sitt egna kök.

Att unna sig hemma har varit på allas 
agenda den senaste tiden, man har 
försökt återskapa upplevelser utanför 
hemmet, i hemmet. När man bland annat 
jobbar hemma, tränar hemma och äter 
alla sina måltider hemma kan det bli väl-
digt enformigt, speciellt när det inte finns 
mycket mer man kan göra. Därför har be-
gäret av att fly vardagen, om så bara för en 
liten stund, aldrig varit större. En weekend 
på spa och hela upplevelsen av att luta 
sig tillbaka, ta det lugnt och bara andas 
är något India Rose har försökt återskapa 

med sina ljus Spa 
Water. Med mjuka 
pastellfärger och 
doft av rosmarin, 
mint och citrus 
erbjuds en stunds 
lyx och avkoppling 
i hemma-format!

2. 3.Travel with food Spa at home

Take awayVäxtbaserade 
snabbnudlar, 
från Future 
Noodles

Ljus från India Rose, 
förpackning designad av 
Best Studio 

1.

Nudelförpackning, 
från Future Noodles

18.



Consumers 
Becoming Co-creators

Produkter från Function Of Beauty
19.



Viljan att vara unik och sticka ut från mängden är stor och allt fler företag gör det möj-
ligt för konsumenter att skapa skräddarsydda lösningar. Kunder får vara med och sätta 
sin touch på produkten och man får mer av ett personligt band till företaget. För varu-
märkesägare så gäller det att balansera värdet som skräddarsydda produkter erbjuder, 
med bördan som den innebär för logistik och miljö. Men för att stärka relationen till sina 
kunder och nå ut i ett hav fullt av annonser kan det vara just det som krävs.

Consumers Becoming Co-creators

20.



1.

3.

Det finns en vilja bland konsumenter att vara unika och känna sig sedda. 
Allt fler företag gör det därför möjligt att beställa skräddarsydda lösningar 
för olika behov och önskningar. Ett företag som låter sina kunder sätta 
sin egen prägel på sina produkter är CASETiFY, som främst 
är kända för sina mobilskal. CASETiFY har nu breddat sitt 
sortiment och lanserar en återanvändningsbar vattenflaska, 
i rostfritt stål, för att minska användningen av engångsplast-
flaskor. Genom att erbjuda flera olika valmöjligheter när 
det kommer till färg och text får kunderna vara kreativa och 
skapa en egen personlig accessoar.

Be the artist

Tailor-made Co-lab
Det finns ett stort utbud av skönhetsprodukter och kosttill-
skott på marknaden, men att hitta de produkter som passar 
just dig bäst är svårt. Då vi ständigt behöver fatta olika beslut, 

underlättar det när företag gör det åt oss. Två företag som 
gör just detta är Function Of Beauty och Care/of. För  

Function Of Beauty är inget schampo det andra likt, de 
har en inställning att alla är unika och behöver sin egna 

unika hår-, kropps- och hudvård. Det enda du behöver 
göra är att svara på ett quiz, sedan sätter Function Of 
Beauty ihop en formula, som passar just 

dig, som du själv får namnge! Care/of är 
ett företag som på liknande sätt hjälper 

dig att sätta ihop en skräddarsydd lös-
ning. De hjälper dig att välja ut de vita-

miner och kosttillskott som passar just 
dig och paketerar dem i en personlig 
förpackning med ditt namn på.

Skräddarsydda vattenflaskor, 
 från CASETiFY

Produkter från 
Function Of Beauty

Att involvera och skapa samhörighet har aldrig varit så viktigt 
som nu när många känner sig ensamma. Företag försöker 
knyta samman gemenskap och ge folk något att relatera till 
som skapar personliga band. Man har sett denna typ av mark-
nadsföring förr, men det är något vi upplever gång på gång 
och som vi inte ser försvinna. Företag låter konsumenter bli en 
del av företaget och i det här fallet är det Heinz ketchup. Heinz 
bad folk anonymt att “rita ketchup” runt om i världen och 
majoriteten av resultatet var röda flaskor med namnet Heinz 

på.Ketchup-jätten gick sedan 
steget längre och tryckte upp 
vissa av dessa konstverk som 
etiketter på sina flaskor, som 
sålts i butik.

2.
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KDV Design Studio
Av: Ellen Ranebo & Josefine Karlsson  

Studerande på Brobygrafiska 
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