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Rapport 
Fyra livsmedelsbutiker i Karlstad har 
medverkat i pilotprojektet 
matavfallspåse som frukt- och 
grönsakspåse, med syfte att minska 
användningen av plastpåsar i Karlstads 
kommun.  
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Sammanfattning 
Frukt och grönsaker som säljs i lösvikt behöver många gånger läggas i något. 

En del konsumenter handlar frukt och grönsaker i egna tyg- eller nätpåsar 

som återanvänds många gånger. Det vanligaste är däremot att konsumenter 

köper frukt och grönsaker i en engångsplastpåse. Idag erbjuder många 

livsmedelsbutiker påsar av sockerrör, som oftast tillverkas i Brasilien, i 

frukt- och grönsaksdisken. Påsar av förnyelsebar råvara är ett bättre 

alternativ än fossil plast men även de påsarna är miljö- och klimatbelastande 

genom långa transporter, mycket konstgödning, bekämpningsmedel och stor 

vattenåtgång. Genom att använda en papperspåse avsedd för matavfall kan 

konsumenter återanvända påsen i hemmet, när matavfall samlas in till 

biogasproduktion. Det gör att matavfallspåsarna kan användas åtminstone 

två gånger istället för att användas som en engångsprodukt. 

Matavfallspåsarna kan på så sätt bidra till att mängden plast minskar i 

samhället. 

Den här rapporten beskriver genomförandet och resultatet av pilotprojektet 

matavfallspåse som frukt- och grönsakspåse, där matavfallspåsar erbjudits i 

frukt- och grönsaksavdelningen i fyra butiker i Karlstad hösten 2019. 

Pilotprojektet pågick under sex veckor och leddes av Karlstads kommun i 

samarbete med Karlstads Energi AB. 

 

Under projektet har en enkätundersökning genomförts i alla medverkande 

butiker. Resultat från enkäten visar bland annat att 95 procent av 

konsumenterna vill handla frukt och grönsaker i en papperspåse. 98 procent 

tycker även att det är mycket bra att det finns papperspåsar som komplement 

till plastpåsar i den butik de handlat frukt och grönsaker. 96 procent av 

konsumenterna uppger även att de kommer handla frukt och grönsaker i en 

matavfallspåse vid nästa köptillfälle. Ungefär 30 000 matavfallspåsar har 

använts som frukt- och grönsakspåsar under projektet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Globalt 

tillverkas ungefär 335 miljoner ton plast varje år och siffran förväntas 

fördubblas inom de kommande 20 åren. Hela 40 procent av 

plastproduktionen används till engångsförpackningar, och det är just dessa 

som hamnar på tio-i-topp-listor över det vanligaste skräpet som hamnar i 

naturen. För att minska konsumtionen av engångsplast och uppmärksamma 

konsumenter på plastens miljöpåverkan har pilotprojektet, matavfallspåse 

som frukt- och grönsakspåse, genomförts i fyra livsmedelsbutiker i Karlstad. 

Pilotprojektet har genomförts tillsammans med Karlstads Energi AB.  

Frukt och grönsaker som säljs i lösvikt behöver många gånger läggas i något. 

En del konsumenter lägger frukt och grönsaker i egna tyg- eller nätpåsar som 

sedan återanvänds många gånger. Det vanligaste är däremot att frukt och 

grönsaker läggs i en engångsplastpåse. Idag erbjuder många 

livsmedelsbutiker frukt- och grönsakspåsar av sockerrör, vilka oftast 

tillverkas i Brasilien. Att använda påsar av förnybar råvara, såsom sockerrör, 

är ett bättre alternativ än fossil plast men samtidigt är även de påsarna miljö- 

och klimatbelastande genom långa transporter, mycket konstgödning, 

bekämpningsmedel och stor vattenåtgång. Genom att använda en 

papperspåse avsedd för matavfall kan konsumenter återanvända påsen 

hemma till matavfall, vilken sedan används för biogasproduktion. Det gör att 

matavfallspåsarna kan användas åtminstone två gånger istället för att vara en 

engångsprodukt. Matavfallspåsarna kan på så sätt bidra till att mängden plast 

minskar i samhället.  

1.1.1 Fossilfri och klimatsmart kommun 

Karlstads kommun har som mål att inom några årtionden vara en fossilfri 

och klimatsmart kommun. I Karlstads kommuns strategiska plan beskrivs 

målet:  

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att 

inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en 

kommun som är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa 

klimatpåverkan. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i 

klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. Det ska vara lätt 

för invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och klimatsmarta 

val. 

Som en del i arbetet med att bli en fossilfri och klimatsmart kommun drivs, 

fram till hösten 2020, projektet ”Koll på plasten” som syftar till att utveckla 

nya och innovativa konsumtionsmönster för att minska användningen av 

fossilbaserad engångsplast och spridning av mikroplaster. Pilotprojektet 

matavfallspåse som frukt- och grönsakspåse genomförs som en del i 

projektet Koll på plasten.  

1.1.2 Distribution av matavfallspåsar 

Inom Karlstads kommun är det Karlstads Energi AB (KEAB) som ansvarar 

för kommunens hantering av matavfall. Idag är 99 procent av hushållen i 

kommunen anslutna till systemet för att sortera matavfall. Hushållen får 

matavfallspåsarna hemlevererade av KEAB, vilka levererar påsar efter en 
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genomsnittligt antagen årsförbrukning som idag består av 160 påsar. 

Behöver hushåll fler matavfallspåsar kan dessa hämtas på 

återvinningscentraler runt om i Karlstad och boende kan signalera genom att 

fästa en tom matavfallspåse under sopkärlets lock när matavfallet hämtas. 

Har hushåll för många matavfallspåsar kan dessa placeras vid sidan av 

sopkärlet. Då plockas påsarna upp när sopkärlet töms. Boende i lägenheter 

meddelar fastighetsägaren om behovet av påsar. 

I pilotprojektet har KEAB sponsrat alla medverkande butiker med 

matavfallspåsar. Butikerna har tilldelats en pall vardera, vilken består av 22 

000 matavfallspåsar. Totalt har 88 000 påsar delats ut. Projektet är ett 

samarbete mellan Karlstads kommun och KEAB.  

1.1.3 Medverkande livsmedelsbutiker 

I pilotprojektet har fyra livsmedelsbutiker medverkat. Två större och två 

mindre. Urvalet har gjorts av Karlstads Energi AB och dessa butiker har 

därefter kontaktats av projektmedarbetare. Tre av butikerna, ICA 

Supermarket Hagahallen, Stora COOP Bergvik och ICA Maxi Välsviken, 

har deltagit från projektstart och en butik, Hemköp, anslöt en vecka efteråt. 

Tillsammans täcker dessa butiker upp ett stort geografiskt område av 

Karlstad vilket har ökat möjligheten att nå ut till flera konsumentgrupper. 

ICA Supermarket Hagahallen och Hemköp är båda centralt placerade och är 

de två mindre butikerna som medverkat i projektet. Hemköp hittas mitt i 

centrala Karlstad nära buss- och tågstation, och ICA Supermarket 

Hagahallen hittas vid en av stadens centrala stadsdelar, Haga, endast ett par 

minuter från Stora torget. 

Stora COOP Bergvik finns vid Bergviks köpcentrum, cirka fem kilometer 

väster om Karlstad centrum, i riktning mot Oslo. I andra änden av Karlstad, 

cirka sex kilometer österut längs E18 mot Stockholm finns ICA Maxi 

Välsviken. Stora COOP Bergvik och ICA Maxi Välsviken är de två större 

butikerna som medverkat i projektet.  

1.2 Syfte 

Pilotprojektet syftar till att minska konsumtionen av engångsplastpåsar, 

uppmärksamma miljöproblemen kring dagens plastanvändning och skapa 

möjligheter för konsumenter och livsmedelsaktörer att använda en 

miljövänlig påse i frukt- och grönsaksavdelningen.  

Genom att använda matavfallspåsar istället för vanliga papperspåsar kan 

projektet även informera om och uppmuntra konsumenter till en bättre 

resursanvändning genom att använda påsen till matavfallet hemma. I tillägg 

syftar pilotprojektet till att skapa en långsiktig beteendeförändring hos både 

konsumenter och livsmedelsaktörer genom att öka medvetenheten om 

plastens miljöpåverkan samt fördelarna med att använda papperspåsar istället 

för engångsplastpåsar som frukt- och grönsakspåse.  

1.3 Avgränsning 

Pilotprojektet matavfallspåse som frukt- och grönsakspåse är avgränsat till 

fyra livsmedelsbutiker i Karlstad. Tillsammans täcker butikerna upp ett stort 

geografiskt område av Karlstad, vilket möjliggjort för projektet att nå flera 

konsumentgrupper.  
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Projektet undersöker inte hur många eller hur stor andel av de 

matavfallspåsar som använts som frukt- och grönsakspåse i projekten som 

sedan används till matavfall hemma hos konsumenten. Projektets undersöker 

inte heller hur många eller hur stor andel plastpåsar som använts eller ersatts 

av en matavfallspåse i varje enskild livsmedelsbutik som medverkat i 

projektet. Projektet kan endast visa hur många matavfallspåsar som har 

använts som frukt- och grönsakspåse under projektperioden. 

2 Omvärldsbevakning 

Ett liknande projekt har genomförts av Hudiksvalls kommun. Hudiksvalls 

kommuns slutrapport, Fruktpåse=papperspåse till matavfall, har fungerat 

som underlag och inspiration till pilotprojektet som genomförts i Karlstad.  

2.1 Testprojekt i Hudiksvall  

Under tre veckor i juni 2018 pågick ett testprojekt där medarbetare från 

Hudiksvalls kommun delade ut matavfallspåsar till konsumenter vid 

fruktdisken i en livsmedelsbutik. I butiken delades även 631 pappersformulär 

ut med hänvisning till ett digitalt formulär där konsumenter kunde besvara 

frågor om matavfallspåsar som fruktpåse. 383 konsumenter besvarade 

formuläret.  

Projektet i Hudiksvall visar att konsumenter och butikspersonal är positivt 

inställda till projektet och att 95,5 procent av konsumenterna skulle välja att 

handla frukt i en matavfallspåse vid nästa köptillfälle.  

I projektets slutrapport, Fruktpåsar=papperspåse för matavfall, 

uppmärksammar kommunen att klisteretiketter som sätts på påsarna i 

samband med självvägning inte bryts ner i en rötningsprocess. Det finns 

därför en risk att dessa klisteretiketter kan störa biogastillverkningen och att 

plastfragment sedan sprids tillsammans med gödsling. Det uppmärksammas 

även att en matavfallspåse väger mer än en plastpåse, som inte ger något 

utslag på vågen. Kostnaden för påsen avgörs av kilopriset för den varan som 

konsumenten köper. 

3 Tillvägagångssätt 

Pilotprojektet i Karlstad genomfördes under sex veckor, perioden 21 augusti 

- 30 september 2019. Nedan beskrivs hur projektet genomfördes.  

3.1 Innan projektstart 

I juni hölls ett uppstartsmöte där projektmedarbetare från Karlstads kommun 

och Karlstads Energi AB tillsammans med butikschefer från medverkande 

livsmedelsbutiker träffades för att diskutera projektets genomförande. Inför 

mötet hade alla tilldelats bakgrundsinformation till projektet och erbjudits att 

ta del av Hudiksvalls kommuns slutrapport, Fruktpåse = papperspåse för 

matavfall. 

På informationsmötet bestämdes bland annat texter till 

kommunikationsmaterial och frågor till enkätundersökningen. Tillsammans 

bestämdes bland annat att alla aktörers logotyper ska vara synliga och finnas 
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på allt kommunikationsmaterial som produceras för projektet. 

Huvudbudskapen i kommunikationen var att påsen kan användas två gånger 

och att Karlstads kommun strävar mot att bli en fossilfri kommun. Från 

handlarnas sida var det viktigt att framhäva att matavfallspåsarna väger mer 

än en plastpåse och att prismedvetna konsumenter därför kan väga frukt och 

grönsaker innan de läggs i påsen. Matavfallspåsar som används i Karlstads 

kommun väger 16 gram styck. Den extra kostnaden som konsumenten får 

betala för att handla varor i en matavfallspåse varierar beroende på kilopriset 

för den varan som konsumenten vill handla. Ett kilopris på 25 kronor ger 

konsumenten en extra kostnad på 40 öre. Prisetikettens placering på påsen 

uppmärksammades också som viktigt att framhäva i 

kommunikationsmaterialet. 

Dagen innan projektstart 

skickades en pressinbjudan till 

media och projektmedarbetare 

monterade upp 

kommunikationsmaterial och 

placerade ut matavfallspåsar i 

alla butiker. Utformning i butik, 

exempelvis mängden 

matavfallspåsar, placeringen av 

påsar och 

kommunikationsmaterialets 

storlek har anpassats efter 

butikernas förutsättningar. Det 

resulterade i att projektytorna såg 

olika ut mellan butikerna. Med 

ett gemensamt 

kommunikationsmaterial hölls 

projektet samman.  

3.2 Under projektet 

Projektet startade med en gemensam träff i frukt- och grönsaksavdelningen 

hos en av de medverkande butikerna. På plats hölls en kort presentation och 

därefter utfördes intervjuer med lokalpressen.  

 

Under projektets första två veckor bemannade två projektmedarbetare varje 

butik vid två tillfällen, under en till två timmar per tillfälle. Alla butiker 

bemannades en förmiddag och en eftermiddag med syfte att nå så många 

konsumentgrupper som möjligt. Under resterande veckor besökte 

projektmedarbetare varje butik en gång i veckan för att fylla på 

matavfallspåsar och enkäter samt tömma enkätlådor. Butiker har även själva 

sett över projektytorna, fyllt på med matavfallspåsar och enkäter samt tömt 

enkätlådor under resterande dagar.  

Under butiksbesöken var det möjligt att berätta om projektet för 

konsumenterna. Majoriteten av konsumenterna var inte medvetna om att 

matavfallspåsar erbjöds eller anledningen till det. I början av projektet 

uppfattade flertalet konsumenter matavfallspåsarnas uppkomst i butikerna 

som en ny distributionsplats, inte som ett komplement till fruktpåsen i plast. 
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Några konsumenter tackade nej till matavfallspåsar med motiveringen att de 

redan hade stora mängder matavfallspåsar hemma.  

Att projektmedarbetare var på 

plats i butikerna var värdefullt 

på ett flertal sätt, bland annat 

för att för att både ta del av 

och besvara synpunkter direkt 

från konsumenter och prata 

om plastens miljöpåverkan. 

Genom dialogen med 

konsumenter vid 

butiksbesöken har även 

information inkommit om att 

antalet matavfallpåsar som 

idag levereras av Karlstads 

Energi AB till hushåll i 

Karlstads kommun kan vara 

för stort.  

3.3  Efter projektet 

Projektet avslutades den 30 september och monterades ner i tre av de 

medverkande butikerna dagen efter. Projektmedarbetare besökte varje butik 

och monterade ner skyltar, räknade kvarvarande matavfallspåsar, samlade 

ihop enkäter och enkätlådor. Alla butiker hade matavfallspåsar kvar från 

projektstart och ville fortsatt ha matavfallspåsarna som ett komplement till 

plastpåsar, vilket resulterade i att medverkande butiker fortsatte att erbjuda 

matavfallspåsar efter projektet avslutats.  

Efter att projektet avslutats och enkätundersökningarna var sammanställda 

genomfördes ett avslutningsmöte med alla berörda i pilotprojektet. Under 

avslutningsmötet redovisades resultatet av både konsument- och 

personalundersökningen.  

3.4 Kommunikation 

Kommunikationsmaterialet producerades av kommunikatör på KEAB i 

samverkan med projektledare för pilotprojektet på Karlstads kommun.  

Totalt framställdes sex skyltar för att kommunicera projektets budskap och 

syfte. Fem skyltar användes i varje butik. Huvudsyftet med 

kommunikationsmaterialet var att informera konsumenten om varför 

matavfallspåsar erbjuds i livsmedelsbutiken och att påsen kan användas två 

gånger, men även praktiska råd framfördes, som att prisetiketten bör placeras 

i påsens övre kant så att den lätt kan tas bort när påsen används som 

matavfallspåse hemma. Information om att påsen väger mer jämfört med en 

papperspåse återfanns på skyltarna och kunder informerades om att de därför 

kunde väga frukten innan den stoppas i påsen för att undvika en extra 

kostnad. 

Förutom tryckt material använde Karlstads kommun digitala kanaler, så som 

kommunens hemsida och Facebook-sida, för att sprida projektets budskap ut 

till kommuninvånare. Medverkande butiker spred också information om 

projektet på egen hand, bland annat i sociala medier. 
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Ett pressmeddelande skickades ut dagen innan projektstart vilket gav 

spridning i lokala tidningar, inslag på lokal tv-kanal och i lokalradion.  

Alla medverkande butiker har i tillägg till kommunikationsmaterialet haft ett 

enkätbord där enkäter, en enkätlåda och en mindre låda med QR-koder till en 

digital enkät placerats. Enkätlådan tillverkades av överblivna skokartonger 

som kläddes i omslagspapper. För att locka kunder att fylla i enkäten erbjöds 

möjlighet att vinna en elcykel och presentkort i medverkande butiker. 

Vinstcykeln visades upp i två av de större butikerna. En elcykel och 20 

presentkort erbjöds.  

Figur 1: Kommunikationsmaterial som använts i pilotprojektet. 

3.5 Enkätundersökning 

För att få information om hur konsumenter vill handla frukt och grönsaker 

har projektet haft en enkätundersökning i alla medverkande butiker. 

Det har även varit viktigt att få information och upplevelser från personal 

som arbetat i butiker som erbjudit matavfallspåsar under projektet. Det 

resulterade i att även personal erbjöds att genomföra en utvärderingsenkät.  

3.5.1 Konsumentenkät 

Under hela projektet har det varit möjligt för konsumenter att delta i en 

enkätundersökning i alla medverkande butiker. Hos ICA Supermarket 

Hagahallen, ICA Maxi Välsviken och Stora COOP Bergvik har enkäten 

funnits för kunder att fylla i under tidsperioden 21/8–30/9. Hos Hemköp, 

som anslöt sig till projektet en vecka efter projektstart, har enkäten funnit 

tillgänglig för kunder att fylla i under perioden 29/8–20/9.  

Enkäten bestod av åtta frågor. Kunder har haft möjlighet att fylla i enkäten 

både i pappersform och digitalt. Detta för att öka möjligheterna att nå flera 

konsumentgrupper och på så sätt få ett brett underlag. 
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Pappersenkäten har kontinuerligt fyllts på under projekttiden av både 

projektmedarbetare och butikspersonal. Stundtals har pappersenkäterna tagit 

slut i butikerna och det har endast varit möjligt för kunder att fylla i enkäten 

digitalt. Projektmedarbetare har besökt butikerna en gång i veckan för att 

fylla på enkäter och samla in enkätsvar. Den digitala enkäten har varit 

tillgänglig för kunder genom en QR-kod på skyltar i butik och i A6-format 

att ta med hem, ifall kunden vill fylla i enkäten senare (se avsnitt 3.3 

Kommunikation). Resultatet av konsumentenkäten redovisas under avsnitt 

Resultat. 

3.5.2 Personalenkät 

Efter att projektet avslutats erbjöds personal i de medverkande butikerna att 

fylla i en utvärderingsenkät med syfte att berätta hur de upplevt projektet och 

hur det varit att arbeta med matavfallspåsar jämfört med plastpåsar som 

frukt- och grönsakspåse. 

Personalenkäten bestod av sex frågor och var tillgänglig för personal att fylla 

i digitalt under två veckor efter att projektet avslutats. Enkäten har 

förmedlats till personal via butikschefen i respektive butik. Resultatet från 

personalenkäten redovisas under avsnittet Resultat.  

4 Resultat 

Resultatet är indelat i två sektioner eftersom två enkätundersökningar 

genomfördes under projektet. Först redovisas resultatet från 

konsumentenkäten och därefter redovisas resultatet från personalenkäten.  

4.1 Konsumentenkät 

Konsumentenkäten fanns tillgänglig i tre av butikerna under hela 

projekttiden. I en av butikerna fanns konsumentenkäten tillgänglig i fyra 

veckor. Totalt har 2586 enkäter besvarats. 318 av dessa har besvarats 

digitalt. Ingen skillnad görs på digitala svar och svar som gjorts via 

pappersformuläret i butik. Svaren redovisas både utifrån Boende i Karlstads 

kommun och Alla svar för att kunna förtydliga de svar som kommer från 

konsumenter boende i Karlstads kommun.  

4.1.1 Konsumenternas bakgrund 

Fråga 1 visar att större andelen av de som svarat är under 25 år eller mellan 

46–65 år. Vidare visar fråga 2 att det är flest kvinnor som deltagit i 

undersökningen och fråga 3 visar att majoriteten av svaren kommer från 

personer som bor i Karlstads kommun. De flesta av respondenterna bor i 

lägenhet, enligt fråga 4. Fråga 5 kan vidare visa att majoriteten av 

respondenterna, 49 procent (1274 svar), har handlat frukt och grönsaker i en 

matavfallspåse på ICA Maxi Välsviken. 

Att de flesta respondenterna är boende i Karlstads kommun är i sig inte ett 

överraskande resultat med tanke på att pilotprojektet genomförts i Karlstad. 

Att en stor andel av respondenterna är boende i Karlstads kommun och att 99 

procent av hushållen i Karlstads kommun är avslutna till sortering av 

matavfall gör däremot att chansen är stor att matavfallspåsen som används 

som frukt- eller grönsakspåse också används som påse till matavfallet 
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hemma. Hur många påsar som används först som fruktpåse och sedan som 

matavfallspåse är inget som undersöks i pilotprojektet. 
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4.1.2 Hur vill konsumenter handla frukt och grönsaker?  

Konsumentundersökningen visar att majoriteten av respondenterna vill 

handla frukt och grönsaker i en papperspåse. Fråga 6 visar att 95 procent 

(2040 svar) av respondenter boende i Karlstads kommun vill handla frukt 

och grönsaker i en matavfallspåse. Fem procent (109 svar) av respondenter 

boende i Karlstads kommun anger att de vill handla frukt och grönsaker i en 

plastpåse.  

Om konsumenter får möjlighet anger majoriteten, enligt fråga 7, att de 

kommer handla frukt och grönsaker i en papperspåse vid nästa köptillfälle. 

96 procent (2481 svar) svarar att de kommer handla frukt och grönsaker i en 

papperspåse och fyra procent (102 svar) svarar att de kommer handla frukt 

och grönsaker i en plastpåse nästa gång de handlar.  

I fråga 8 framkommer det att 98 procent (2113 svar) av respondenter boende 

i Karlstads kommun anser att det är mycket bra att det finns papperspåsar 

som komplement till plastpåsar i butiken. 
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1 motsvarar dåligt, 5 motsvarar mycket bra 
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4.1.3 Konsumenternas egna ord 

Flertalet kommentarer, som konsumenter skrivit på lappar och på 

enkätformuläret, har mottagits. De flesta kommentarerna har varit av positiv 

karaktär och med fokus på miljönyttan med att använda papperspåsar istället 

för plastpåsar. Det har även förekommit kommentarer om att plastpåsar bör 

tas bort helt, för att miljönyttan ska bli större och för att konsumenten inte 

ska behöva göra valet mellan plast och papper. För projektet har det däremot 

varit viktigt att låta konsumenten själv välja och avsikten har inte varit att ta 

bort alternativ som butiken erbjuder i dagsläget. Det har därför varit ett 

aktivt val att både ha plast och papperspåsar i butikerna. 

Följande synpunkter inkom utöver enkätsvaren: 

• Vill ha plastpåse!  

• NEJ! Till papperspåse! 

• Alla tiders. Mycket bra. 

• Jättebra! Men vad är påsarna gjorda av så det inte är 

något som är giftigt och miljöfarligt 

• Älskar idén. Mer miljö/klimatsmarta idéer. <3  

• Superbra för miljön och fräscht. #HEJA COOP 

• Mycket bra!! 

• Det är jättebra. Bort med plasten! 

• Skitbra 

• Bra! 

• Väldigt bra 

• Så himla bra! Plast är ett världsproblem vi behöver lösa 

snart om vi vill ha kvar våra hav! <3 

• Bra initiativ. 

• Det är förjävla TREVLIGT! 

Figur 2: Inkomna synpunkter som lämnats i enkätlådor. 
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4.2 Personalenkät 

Personalenkäten bestod av sex frågor och omfattar 14 svar från 

butikspersonal som medverkat i projektet. För att öka anonymiteten har 

frågor om butik och ålder uteslutits. 

4.2.1 Personalens bakgrund 

Enkäten visar att är flest kvinnor som besvarat personalenkäten och att 

majoriteten av personalen, enligt fråga 2, har ett gott intryck av projektet. 

Vidare kan fråga 3 visa att 13 av 14 svarande anser att det är mycket viktigt 

att konsumenter kan göra miljömedvetna val direkt i den butik de handlar i. 
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projektet? 

Jättebra. 
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Tycker det är helt fantastiskt, många kunder som nu väljer papperspåse. 

Rent miljömässigt så är det en bra idé. 

Tycker det är bra och det blir smidigt att kunder själva kan sen ha dom 

som avfallspåsar. 

Väldigt bra, vi måste tänka på miljön. 

Mycket bra!  

Bra. 

Ett jättebra projekt!!! 

Bra! Positiv kritik från kunderna. 

Att det är bra. 

Mycket bra. 

Tycker det är bra i aspekten att göra en miljöpåverkan. 

Mycket bra! Plastanvändningen måste minska så alla försök är bra! 
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1 motsvarar mindre viktigt, 5 motsvarar mycket viktigt. 
 

4.2.2 Personalens arbetsupplevelser 

Generellt anser personalen att det har fungerat bra att arbeta med 

matavfallspåsar under projektet. De efterfrågar stativ som håller påsarna på 

plats för att undvika att påsarna skapar ett rörigt intryck. Den främsta 

skillnaden mellan de olika påsarna är enligt personalen att matavfallspåsarna 

inte är genomskinliga, vilket kan skapa ett extra arbetsmoment när kunder 

har stängt påsen. Detta moment uppkommer enbart vid kassabetjäning och 

uppkommer därför inte vid självscanning.  

Personalen tycker även att kommunikationsmaterialet som används i 

butikerna har fungerat mycket bra och gett tydlig information till 

konsumenterna om projektet samt dess syfte.  

 

 

1 motsvarar dåligt, 5 motsvarar mycket bra. 

I tillägg till fråga 4a. ombads personalen att beskriva sina upplevelser med 

egna ord. Nio svar lämnades in och sju av dem belyser att matavfallspåsen 
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inte är genomskinlig och att detta skapar ett extra arbetsmoment när påsen 

ska öppnas för att identifiera varan. Fem av dessa upplever att det ibland kan 

stoppa upp effektiviteten. Resterande två upplever att det extra 

arbetsmomentet inte är besvärande. 

 

1 motsvarar dåligt, 5 motsvarar mycket bra. 

Personalen ombads, i tillägg till fråga 4b., beskriva sina upplevelser i 

samband med att kunder använder självscanning. Fem personer beskrev sina 

upplevelser, vilka genomgående visar att det fungerar bra när kunder handlar 

frukt och grönsaker i matavfallspåsar i samband med självscanning. Två svar 

belyser att det kan förekomma fusk med vilka varor som kunden egentligen 

betalat för eftersom påsen inte är genomskinlig och det är därmed svårt för 

personalen att kontrollera detta.  

 

 

1 motsvarar dåligt, 5 motsvarar mycket bra. 

Personalen ombads beskriva sina upplevelser av kommunikationsmaterialet 

som använts i butikerna under projektet. Fem svar lämnades in och alla 
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belyser att materialet fungerat bra, att informationen varit tydlig och att 

materialet gett en tydlig beskrivning av projektet samt dess syfte. 

4.3 Antal förbrukade matavfallspåsar 

Totalt har 30 000 matavfallspåsar använts som frukt- och grönsakspåse 

under pilotprojektet i Karlstad. Projektet inleddes med att medverkande 

butiker tilldelades en pall, bestående av 22 000 matavfallspåsar. Efter 

projektets slut räknades kvarvarande matavfallspåsar i tre av butikerna. 

Beräkningarna visar att i ICA Hagahallen, Stora COOP Bergvik och ICA 

Maxi Välsviken tillsammans har förbrukat cirka 27 000 matavfallspåsar. 

Hemköp saknar siffror och av den anledningen görs en uppskattning att 600 

påsar/vecka har använts, vilket ger ett uppskattat resultat på 3000 påsar 

under butikens fem veckor i projektet.  

5 Förslag till fortsatt arbete 

5.1 Matavfallspåsar i fler livsmedelsbutiker 

Livsmedelsbutiker i Värmland som är intresserade att börja använda 

matavfallspåsar som frukt och grönsakspåse hänvisas till Karlstads Energi 

AB. Karlstads Energi AB sponsrar inte, efter projektavslut, med påsar till 

fler livsmedelsbutiker utan bistår med hjälp och vidare kontakter för att köpa 

in rätt sorts matavfallspåse. Det är viktigt att det är rätt sorts påse som 

används, särskilt om påsen kommer marknadsföras som matavfallspåse. 

Detta för att påsen inte ska förstöra tillverkningsprocessen av biogas genom 

att exempelvis inte kunna brytas ner i tillräckligt hög takt eller innehålla 

olämpliga kemikalier.  

5.2 Kommunikation och informationsspridning 

För att förbättra kommunikationen vid en omställning från plastpåsar till 

matavfallspåsar är det nödvändigt att det tydligt framkommer att kunden bör 

ha påsen öppen tills hen har betalat i kassan. Det är något som personal 

6. Övriga synpunkter som du vill dela med dig av som 

kan vara viktiga för projektet att veta om (sju svar) 

- Påshållare bör tas fram om det ska fortsätta och det hoppas jag 

verkligen  

- Själva grejen miljömässigt är bra. Men det skapar även mer arbete för 

oss i kassan då vi måste öppna alla ihopknycklade påsar högst upp för att 

se vad det är för varor däri. Är det genomskinligt så sparar det både tid 

(då vi kan slå in plu nr på en gång) och ergonomiska rörelser (då vi 

slipper öppna alla påsar och stänga dom igen). 

- Det är väl fuskdelen i snabbkassan som görs men inte så mycket att 

göra åt 

- Jag tycker att det borde finnas ställ att kunna ha dom i. enklare att fylla 

på, blir inte lika rotigt på golven (idag hamnar dom lite var som helst) 

- Fortsätt med projektet! 

- Får mycket glada miner från kunder för att vi använder papperspåsar. 

- Kunderna tycker det är bra att vi har avfallspåsar 

 



   Sid 19(20) 
 

 

 

uppmärksammat som det största 

hindret med matavfallspåsar i 

projektet. Det var också något 

som missades i det tryckta 

kommunikationsmaterialet som 

användes under pilotprojektet. 

Däremot framfördes det till 

media vid inslag i både radio 

och tidningar. Även att vid flera 

tillfällen fysiskt närvara i 

butikerna för att prata med 

kunderna är viktigt för att få 

genomslag.  

För att ytterligare nå ut med 

budskapet är det nödvändigt att 

papperspåsarna får den bästa 

placeringen i butiken och inte 

göms undan. Det är nödvändigt 

att papperspåsarna är lika 

tillgängliga för konsumenterna 

som plastpåsarna. 

Papperspåsarna bör kanske till 

och med vara mer tillgängliga 

och exponerade än plastpåsarna för att det vanemässiga beteendet att ta en 

plastpåse ska ändras. Papperspåsarna behöver även ha ett praktiskt ställ i 

frukt- och grönsaksavdelningen.  

Om konceptet med matavfallspåsar som frukt- och grönsakspåse får 

genomslag bör kommunikation fokusera på att informera konsumenter om 

att etiketter vid självvägning ska tas bort från påsen, om påsen används 

hemma som matavfall. En ökad mängd matavfallspåsar som frukt- och 

grönsakspåsar skulle sannolikt innebära att fler matavfallspåsar med etiketter 

hamnar i avfallssystemet. Det skulle i sin tur kunna bli ett problem i 

rötningsprocessen eftersom etiketterna inte bryts ner. Om en ökad mängd 

prisetiketter på sikt blir ett problem bör hanteringen undersökas vidare av 

avfallsbolag och därefter kommuniceras till konsumenter. 

5.3 Förbättrad resursanvändning 

För att säkerställa att matavfallspåsar som används som frukt-och 

grönsakspåse bidrar till en bättre resursanvändning bör en undersökning om 

detta genomföras. Pilotprojektet matavfallspåse som frukt -och grönsakspåse 

har inte undersökt hur stor andel av matavfallspåsarna, som först används 

som fruktpåse, faktiskt har använts som matavfallspåse. Projektet har 

uppmuntrat och informerat konsumenter att påsen kan användas två gånger 

och att konsumenter därmed kan bidra till en bättre resursanvändning. 

Konsumentens faktiska beteende har inte undersökts vidare.  
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