
                                       Tetra Pak

Jag har valt att skriva om Tetra Paks produkter. Tetra Pak är ett svenskt företag som 
grundades 1940 av Erik Åkelund och Ruben Rausing. Det hette då 
Åkelund&Rausing. De sålde 2 kilos förpackningar med mjöl och socker. Efter ett tag 
blev Rausing ensam ägare och bestämde sig för att satsa på färdigpackade varor, 
speciellt till mjölk som såldes i lösvikt i Sverige. 

Tetra Paks framsteg grundades på uppfinningen Tetraedern. Tetraedern är en liten 
kartongask designad för att mjölken 
ska kunnas köpas i portioner, att den 
inte ska läcka och att den ska hålla 
längre. Den uppfanns av Erik 
Wallenberg 1944, hans chef, Ruben 
Rausing, tog patent på den och tog 
på så sätt över äran för den 
uppfinningen. Erik blev inte erkänd 
som uppfinnare förän 1991,  då han 
fick Ingenjörsvetenskapsakademiens 

Stora guldmedalj för ”hans idé och utvecklingen av förpackningssystemet Tetra Pak”. 
Tetraedern formades till en kartongtub som det hälldes mjölk i för att sen svetsas ihop 
i båda ändarna. Den svetsades ihop under mjölkytan på den övre delen så att det inte 
kom in något syre, på så sätt höll den längre. 

Utveckling över tid:
Även om den här uppfinningen var väldigt smart, så togs den inte emot på ett särskilt 
vänligt sätt när husmödrar tyckte att den var svårhanterlig och chockerande till 
utseendet. De gillade mer den amerikanska Pure Pak förpackningen som var formad 
som en tegelsten. Men problemet med Pure Pak var att den var väldigt dyr att 
tillverka, och därför dyr att köpa. Därför bestämde sig Tetra Pak att de skulle göra en 
bättre tegelstensformad förpackning som var billigare. 6 år efter att de hade skapat en 
uppfinnargrupp lyckades de, och den nya billigare tegelstensformade, svenska, 
mjölkförpackningen kunde säljas över hela världen. Den fick namnet Tetra Brik. men 
det fanns ett problem. I skapandet av produkterna hade Tetra Pak blivit skuldsatta och 
belånade till 100%. Många högt uppsatta i företaget ville att den nya förpackningen 
skulle läggas ner och att man istället börja skapa licenstillverkning av Pure Pak för att 
rädda företaget från konkurs.



Tetraedern och Tetra Brik är helt fyllda med 
vätska, vilket gör det lätt att skvätta när man 
öppnar dem. Därför köpte många 
takåsförpackningar istället (se bild), trots 
det dyrare priset. Tetra Pak bestämde sig då 
för att göra en liknande förpackning, för att 
få mer kunder. Deras nya produkt fick 
namnet Tetra Rex.

Det första stora och avgörande genombrottet för Tetra Pak var 1958 när Holger 
Crafoord lyckades övertyga mejeriföretagen i Stockholm och Göteborg att använda 
Tetra Paks förpackningar. Då såldes företaget Åkelund&Rausing för att satsa alla 
resurser på Tetra Pak. Efter det gjorde Tetra Pak många förpackningar, bl.a. Tetra 
King, som var gjord av plast, Tetra Top, som var gjord av papper och plast och Tetra 
Box som var till för varor som smör. 

Vidareutveckling:
Förpackningen du ser på bilden är väldigt svår att 
öppna, det kräver en stadig hand. Så ifall man har 
en neurologisk sjukdom eller t ex reumatism kan 
det vara väldigt svårt att få upp dem. 

Jag vet att vissa länder har förbjudit plastpåsar när 
man handlar och det är för att 
plast är gjort av olja och är 
dåligt för miljön. Så jag tycker 
att Tetra Pak borde satsa på att 
förpacka allt som säljs i plast t.ex. linfrön. Vad är poängen med 
att sälja dem i plastpåsar? Ifall det är att man vill se in så kan 
man ha en liten plastruta där man kan se innehållet, men man 
behöver inte ha hela påsen i plast. Och inte bara linfrön, men 
nötter, ris, pasta, kanske även hushållsprodukter som t.ex. 
schampo och diskmedel, alltså allt där plast inte absolut behövs.


