
Svensk Förpackningsindustri – en översikt 
 

En unik rapport om förpackningsindustrin, i Sverige.  

 

Detta är en specialrapport helt fokuserad på förpackningsindustrin.  
Det har länge saknats en uppdaterad sammanställning av landets 
förpackningsindustri. Denna så viktiga industri slås ofta, i statistiska 
sammanhang, samman med andra industrigrenar och blir därmed 
”osynlig”.  

Var den är idag, hur den kom dit och vart är den på väg.  

 

Rapporten tar pulsen på förpackningsindustrin och redogör för hur den 
utvecklas utifrån omsättning, lönsamhet och sysselsättning.  

I rapporten finns också en beskrivning av några av de krafter och 
trender som påverkar industrins utveckling, på kort och lång sikt. 

 

Totalt 600 företag 
Förpackningsindustrin i Sverige är mångfacetterad och i högsta grad 
heterogen och därför utmanande att beskriva, rent praktiskt. Det handlar 
trots allt om cirka 600 företag som tillsammans bildar Sveriges 
förpackningsindustri.  

Många av dem är relativt okända medan andra är ledande i sin kategori. 
Några av de allra största är framgår av listan.  

 

Segmentering efter material 
I rapporten ges en bild av hur det ser ut, 
totalt, som en industrigren men också 
uppdelat i segmenten.  

Segmenteringen är gjord främst efter 
förpackningsmaterialen Kartong, Plast, 
Glas, Trä och Metall och till detta kommer 
segmenten Etiketter/Märkning samt 
Förpackningsmaskiner. Kartongsegmentet 
delas dessutom upp i producenter av 
råmaterial och konverterare.  

Ledande inom förpackning
Ardagh Glass Limmared 
Ball Beverage Packaging
Billerudkorsnäs
Ds Smith Packaging 
Mondi Dynäs 
Sca Obbola 
Smurfit Kappa 
Stora Enso Packaging 
Tetra Pak
Trioplast 



Trender och framåt 
Förpackningsindustrins framtid kommer att präglas av de starka trender som råder idag och som har en 
potential att bli ännu starkare i morgon. I rapporten diskuteras tre av dessa utifrån 
förpackningsperspektivet.  

E-handel ökar snabbt och får stora konsekvenser för 
förpackningsindustrin. Liksom materialåtervinning när det blir allt 
viktigare att på ett genomtänkt sätt återvinna använda förpackningar. 
Även smarta förpackningar kommer att få en mycket större roll när 
tekniken utvecklas blir billigare och sprids. 

 

Svensk Förpackningsindustri – en översikt   
Rapporten täcker vad som hänt de senaste åren och om vad som 
påverkar vart vi är på väg, på kort sikt och på lång. Den består av 50 
sidor med mer än 50 grafer och tabeller och ger en bild av hur industrin 
ser ut och hur den har presterat under de sista 5 åren, 2014 – 2018.  

 

För mer information om innehåll och för beställning gå gärna till www.independent-intelligence.se.  

 

 

Felix Helander har en bakgrund från förpacknings- och livsmedelsindustrierna och driver idag en egen 
konsultverksamhet som oberoende marknads- och strategikonsult under namnet Helander Consulting 
AB.  

Verksamheten bedrivs från Lund och går i huvudsak ut på att leverera strategiska analyser och rapporter 
främst till livsmedels- och konsumentförpackningsindustrin. För mer information om Helander Consulting 
och andra tillgängliga rapporter gå gärna till www.independent-intelligence.se  
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