
 

 

Fakta undersökning: Klimatsmarta förpackningar  
 

Kantar Sifo har på uppdrag av Systembolaget genomfört webbintervjuer med 1000 

personer i åldrarna 20-84 år som handlar på Systembolaget. Undersökningen 

genomfördes under 23-30 maj 2019. Alla siffror i nedan tabeller avser procent.  

 

Vilken av dessa förpackningar för vin (75 cl-1 liter) är minst klimatsmart?  

(Med klimatsmart menas att något är mindre dåligt för klimatet än vad  

alternativen är.) 

 

Glasflaska – vanlig  27 

Glasflaska – lättviktsglas  3 

Pappförpackning 7 

PET-flaska (plast) 43 

Inget av ovanstående 2 

Tveksam, vet ej 18 

Totalt 100 

 
 

Vilken av dessa förpackningar för öl är minst klimatsmart? 

 

Glasflaska - engångs 28 

Glasflaska – returglas (pant) 4 

Aluminiumburk 24 

PET-flaska (plast) 32 

Inget av ovanstående 1 

Tveksam, vet ej 11 

Totalt 100 

 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Glasflaskor är alltid ett 

mer klimatsmart val av förpackning för öl än aluminiumburkar  

 

Instämmer 52 

Instämmer inte  20 

Tveksam, vet ej 28 

Totalt 100 

 

 

Vad är din inställning till att köpa vin på PET-flaska (75 cl) på Systembolaget?  

(Bas: Brukar köpa vin på Systembolaget, 920 intervjuer) 

 

Mycket positiv 7 

Ganska positiv  19 

Ganska negativ 31 

Mycket negativ 25 

Tveksam, vet ej  18 

Totalt 100 

 



 

 

Hur ofta tänker du på att välja en klimatsmart förpackning när du handlar dryck 

på Systembolaget?  

 

Alltid 3 

Ibland 30 

Väldigt sällan 38 

Aldrig 25 

Tveksam, vet ej 4 

Totalt 100 

 

 

Vad är anledningen till att du sällan/aldrig tänker på att köpa en klimatsmart 

förpackning när du handlar på Systembolaget? Flera svarsalternativ möjliga  

(Bas: Tänker väldigt sällan eller aldrig på att välja en klimatsmart förpackning på 

Systembolaget, 635 intervjuer) 

 

Jag vet inte vilka förpackningar som är 

klimatsmarta 

50 

De produkter jag främst föredrar är 

inte klimatsmarta 

20 

Jag tycker inte det är viktigt att 

handla klimatsmarta förpackningar  

8 

Jag tycker att de klimatsmarta 

förpackningarna har för många 

nackdelar 

3 

Annan anledning 17 

Tveksam, vet ej 10 

Totalt  107 

 


