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Välkommen att tävla i Packnorth Award 2021
Nu arrangeras Packnorth Award för första gången. Nordens skickliga 
förpackningsdesigners ska lyftas fram och synas i en gemensam plattform. 

Är du nyfiken på hur dina förpackningar står sig jämfört med konkurrenterna? 
Vill du höra vad experterna tänker kring det du utvecklat? Och få synpunkterna på det nya? 
Och kanske ha chansen att vinna någon av klasserna i Packnorth Award 2021. 
Då ska du tävla i Packnorth Award 2021!

En helt ny tävling, där varje förpackning bedöms individuellt av en kvalificerad domarkår. 
Läs mer om dem på sidorna 6-7.

Domarna är specialiserade inom var sitt fält och bedömer bara utifrån sitt expertområde. 
Följande fyra kriterier mäts och betygssätts, oberoende av varandra:

Du får tävla med förpackningar som används aktivt på den nordiska marknaden. 
Det kan vara ett nytt emballage som du vill ha reflektioner kring eller en gammal som du vill se om 
domarna fortfarande tycker är relevant. De 35 kategorierna täcker allt från etiketter till transportemballage. 

Redan nu kan du skicka in ditt bidrag. I början av december redovisas de nominerade bidragen, som också får en 
dekal som visar att de är nominerade.

På Packnorth utställningen på Kistamässan presenteras sedan vinnarna den 8 februari 2022, med start klockan 
15.00. Välkommen dit.

På följande sidor berättar vi mer om tävlingen, där nordiska förpackningar bedöms och premieras.

• Den grafiska formen   • Förpackningens effekt   • Valet av material   • Cirkularitet

BO WALLTEG
Chefredaktör nord emballage

PETER OLLÉN
Chefredaktör Pack Sweden
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Så tävlar du i Packnorth Award 2021
Packnorth Award är en tävling för förpackningar som används 
på den nordiska marknaden. Skickliga formgivare, materialväljare 
och konstruktörer får pröva sina alster mot varandra. 

Här läggs säkerligen också grunden för framtida nya samarbeten, när köpare på en plats kan 
hitta de personer och företag som är specialiserade på förpackningens olika moment.

Du börjar med att fundera igenom vilka förpackningar du vill tävla med. Det är ett krav att de 
faktiskt används på den nordiska marknaden. Du får alltså inte konstruera den där superbra 
förpackningen som kan vinna ett pris men aldrig skulle ha en chans i verkligheten.

Skicka in din förpackning och svara på ett antal frågor kring den. Så snart du sedan betalat 
anmälningsavgiften läggs den till bedömning och du får en digital dekal som berättar att den 
här produkten tävlar i Packnorth Award 2021.

Första veckan i december meddelar domarna vilka förpackningar som är nominerade. De deltar 
sedan när det den 8 februari 2022 meddelas vilka 35 produkter som vunnit respektive kategori.

De nominerade bidragen får en dekal som säger att de är nominerade. 
Vinnarna får sedan ett diplom och det vackra pris som formgivaren Lisa Lindahl tagit fram. 
Andra pris får ett diplom. Första- respektive andrapristagarna får även en dekal som 
anger att de vunnit guld respektive silver i sin kategori på Packnorth Award 2021. 
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Kostnad
Normalpriset per deltagande förpackning är 4400 kronor. Men fram till 22 september gäller 
Early Bird, där du bara betalar 3400 kronor. Vill du tävla med samma bidrag i flera kategorier, får 
du 50 procent rabatt på följande kategorier.

Bidragen ska vara inskickade senast den 1 november. 
Gå in på award.packnorth.se för mer information om hur du anmäler dig.

Så arbetar domarna
I de fyra kategorierna utdelas poängen 1 till 9, där 5 är en välgjord och bra prestation 
och övriga poäng anger att något avviker i positiv eller negativ riktning.

Det är fullt möjligt att exempelvis få nio poäng för formgivningen och samtidigt få en trea för att 
produkten inte är optimal att återvinna. Maximal poäng för en produkt är 36. Alla produkter som 
får minst 22 poäng blir nominerade och deltar i urvalet för att bli prisvinnare i kategorin. 

Domarna har rätt att:
– Inte utse någon produkt som vinnare i en viss kategori
– byta kategori för en produkt som de bedömer har bättre förutsättningar där
– slå ihop två kategorier till en
– dela en kategori till två

Juryns ordförande är Bo Wallteg, Chefredaktör på tidningen nord emballage samt Packnews.com.
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2021 års Packnorth Award domare

Ulla Risager
Lektor på Danmarks 
Medie- & Journalisthøjskole

Ulla Risager undervisar primärt BA 
utbildningen i Grafisk Design. Ett av 
hennes centrala forskningsområden 
är förpackningsdesign, där hon både 
undervisar och driver forskningsprojekt. Hon 
har en yrkesmässig bakgrund som grafisk 
formgivare, art director och fotograf.

Felix Helander
Oberoende marknads- och strategikonsult

Jag arbetar med förpackningsfrågor 
som marknads- och strategikonsult. 

Med en bakgrund från förpacknings- och 
livsmedelsindustri har jag fått erfarenhet 

av hela värdekedjan, i Sverige och 
internationellt. Jag har här arbetat med 
alla förpackningsmaterial och de stora 

produktkategorierna.

AWARD
2021



– 7 –

www.award.packnorth.se

Carsten Bøg
Kandidat i miljö- och resursplanering

Han är med och tar fram kriterierna 
för Svanen. I vardagen är han chef för 

danska Grakoms avdelning för CSR och 
miljön. Med 30 års erfarenhet rådger han 
förpackningsbranschen kring hållbarhet, 

livscykelanalys och resursanvändning och 
deltar ofta i samhällsdebatten med artiklar 

inom dessa ämnen.

Katarina Elner-Haglund
Adjunkt Designvetenskaper, Lunds 
universitet/ Lunds Tekniska Högskola

Katarina undervisar inom produktutveckling 
och lär nästan färdiga civilingenjörer att 
tillsammans med varumärkesägare och 
industri utveckla framtidens plastprodukter. 
Genom kloka materialval och smarta 
funktionaliteter skapas produkter som 
passar väl i det cirkulära samhället. Hennes 
erfarenhet inom förpackningsområdet 
handlar även om produktionsprocesser.
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Årets kategorier i Packnorth Award
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Livsmedelsförpackningar

Plast/bioplast

Fiberbaserade 

Metall

Glas

Lyxförpackningar

Alkoholhaltiga drycker

Parfym/kosmetika

Gåvoförpackningar

e-handelsförpackningar

Wellpapp/kartong

Plast/bioplast

Förslutningar, smarta returlösningar

Förpackningar för drycker

Plast/bioplast

Aluminium

Glas

Fiber

Förslutningar

Förpackningar för personlig hygien

Plast

Fiber

Metall

Refill

Aerosol/triggers

Smarta och intelligenta förpackningar

Aktiva lösningar (nanoteknik, säkerhet,
äkthetsskydd, syreätare, indikatorer mm)

Intelligenta lösningar (sensorer, RFID, NFC, 
spårbarhet, tryckt elektronik, mobila uppkopplingar)
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Biomaterialbaserade förpackningar

Från fossil- till bioplastlösning

Bionedbrytbarhet

Komposterbarhet

Drop-in lösningar

Inkluderande och/eller hållbar design

Lättöppnade/återförslutbara

Hållbar design (monomaterial, 
återvinningsbarhet, återanvändningsbarhet)

Industriförpackningar

Transport

Pallar och pallskydd

IBC-behållare, storsäckar

Etiketter

Självhäftande

Sleeves

Läkemedelsetiketter

Smarta etiketter

Boketiketter

Digitaltryckta

Nordisk Bioplastförenings specialpris

Den enskilt största produktkategorin för bioplaster 
är förpackningar. Bioplaster är i många fall det 

intressanta alternativet när det handlar om 
att miljöanpassa förpackningar, antingen som 

materialersättare i existerande förpackningar eller 
som det bästa alternativet i helt nya lösningar. 

Packnorth Award är glada över att med 
support från Nordisk Bioplastförening kunna ge 

bioplastbaserade förpackningar en egen kategori 
i tävlingen.
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Kistamässan 8-10 februari 2022

Prisutdelning i Packnorth Award är den 9 februari klockan 15.00.

Hela dagarna mellan 8-10 februari kan du titta på utställningen med de förpackningar som 
är inskickade till tävlingen. Du kan också själv ställa ut och träffa de tusentals besökarna på 
Packnorth Scandinavia 2022. Marknadsföringen går ut till företag i hela Mälarregionen och till 
kommunikations- och designbyråer i hela landet.

ENTRÉ

Café

Packnorth
scenenSign&Print

scenen

Kreativ
utställning

Det kostar från 29 200 kronor att ställa ut. Då ingår både att du har en monter och träffar 
besökarna och att ditt företag finns med i all marknadsföring av de tre utställningsdagarna.

Besök signochprint.se för att läsa mer samt ladda ner hallplan och välja en bra plats.
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Prisutdelning för

9 februari, 15.00
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Viktiga hålltider 2021-2022

FEBRUARI

9
Prisutdelning på Kistamässan 15.00

MAJ

18-19
Utställning - alla bidrag visas på Sign&Print Denmark 2022 i Odense

AUGUSTI

22
Tävlingen öppnar

SEPTEMBER

22
Sista chans för Early Bird pris

NOVEMBER

1
Sista tävlingsdag

NOVEMBER

2
DECEMBER

3
Domarna arbetar

DECEMBER

6
Kungörelse av nominerade bidrag

FEBRUARI

8-10
Utställning - alla bidrag visas på Packnorth Scandinavia 2022 på Kistamässan
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AGI Publishing House, Altonagatan 5, 211 38 Malmö.

www.award.packnorth.se

Arrangörer Partners


