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Abstract 
 

This study examines consumers’ behavior in the purchase of grocery bags in food stores. 

Consumption of all types of bags is a problem in several ways, and this report will examine 

consumers’ knowledge about resource and energy use in manufacturing, pro-environmental 

behavior and consumers’ suggestions to behavioral change while purchasing grocery bags. The 

purpose is to investigate whether knowledge causes the consumer to act in a certain way. To 

achieve the purpose, a survey was conducted, both in a selected ICA store and on Facebook. 

The survey contained questions about consumption such as, what bag consumers usually buy 

and how often. Even how the consumer went to the store is of interest as well as the costumers’ 

knowledge previous to the study regarding resource utilization in manufacturing. Lastly, the 

consumers’ attitude towards a potential ban was asked for, as well as what could make the 

person reduce his or her own consumption. 

 

The study found that there is no difference in knowledge between those who buy bags and 

those who do not. This leads to the conclusion that there is a value-action gap, one is aware 

that the consumption is not sustainable, but one does not act according to his or her knowledge. 

Thus, the most effective way of reducing consumption is not considered to be a better 

knowledge of environmental impact. Instead, a ban on plastic bags based on oil is preferred. 

Hence, environmental bags and Swedish paper bags would be more promising options. 

Relatively few of those who participated in the survey are against a ban on disposable bags. 

Because even the consumption of environmental bags and Swedish paper bags has a negative 

impact on the environment, a reduction of consumption of all bags is therefore preferable. This 

can be achieved with an increase in price. 

Keywords: grocery bags, value-action gap, plastic bags, paper bags, environmental bags 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. 

Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka 

konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende 

och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. Syftet är att 

undersöka om kunskap får konsumenten att agera på ett visst sätt. För att kunna utföra arbetet 

har en enkätundersökning utförts, både i en vald ICA butik och på Facebook. Enkäten innehöll 

frågor om konsumtionen, som till exempel vad konsumenterna brukar köpa för bärkasse och 

hur ofta. Även hur konsumenten tagit sig till butiken är av intresse likaväl konsumentens 

tidigare kunskaper om resursåtgång vid tillverkning kommer att frågas efter. Sist kommer 

konsumentens inställning till ett infört förbud efterfrågas och vad som skulle kunna få personen 

att minska sin egen konsumtion.  

Studien har kommit fram till att det inte finns några kunskapsskillnader mellan de som köper 

och de som inte köper bärkassar. Det finns alltså ett value-action gap, konsumenten är 

medveten om att konsumtionen inte är hållbar men agerar inte utefter sin kunskap. Det mest 

effektiva sättet att minska konsumtionen anses därmed inte vara bättre kunskap om 

miljöpåverkan. Istället föredras ett förbud mot plastpåsar baserade på olja. Följaktligen borde 

butiker endast erbjuda miljökassar och de svenska papperspåsarna. Relativt få av de som 

deltagit i enkäten är mot ett förbud av engångsbärkassar och eftersom även konsumtionen av 

miljökassar och svenska papperspåsar har en negativ miljöpåverkan är också minskad 

konsumtion av alla dessa att föredra. Detta kan åstadkommas med ett ökat pris.  

Nyckelord: bärkassar, value-action gap, plastpåsar, papperspåsar, miljökassar
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1. Inledning 

Idag används engångsbärkassar i stor utsträckning världen över. Bärkassar utgör en viktig 

funktion i vardagen, men konsumtionen bidrar med en negativ miljöpåverkan. Idag finns det en 

rad existerande miljöproblem kopplade till vår konsumtion av plastpåsar. I Europa konsumeras 

i genomsnitt cirka 200 plastpåsar per person och år (Europaparlamentet 2015). Idag minskar 

denna siffra på grund av olika initiativ samt lagstiftningar som införts de senaste åren. 

I början av december år 2016 lagstiftade regeringen en ny förordning, efter ett direktiv från EU. 

Initiativet har tagits för att minska konsumtionen av plastpåsar. Målet är att det år 2020 endast 

skall konsumeras 90 plastpåsar per person och år, för att sedan minska konsumtionen ytterligare 

till 40 plastpåsar per person och år till 2026. Syftet med förordningen är att minska plastskräpets 

påverkan på såväl miljön som hälsan (Björnfors 2016). 

Den 1 juni 2017 införde svenska klädjättar initiativet One bag habit i syfte att minska på 

konsumtionen av plastpåsar i deras butiker. Initiativet innebär att klädbutiker börjat ta betalt för 

plastpåsar samt ger information om dess miljöpåverkan (One bag habit u.å.). En studie gjord av 

Novus och Håll Sverige Rent (HSR), med uppdrag från regeringen, har undersökt allmänhetens 

kunskap, attityder och konsumtion precis innan informationsinsatsen utförts och sex månader 

efteråt. Studien visar på allmänhetens attityd gällande minskningen av konsumtion, vilket de 

anser vara viktig. Dessutom menar studien att den andelen som använder plastpåsar har minskat 

efter One bag habit införts i juni 2017, då fler tackar nej till en plastpåse sex månader senare 

(Blid och Jakobsson 2017).  

I dagens samhälle är det många som känner till de stora miljöproblemen som vår planet står 

inför. Målet är att lösa dessa problem tillsammans, men på individnivå kan störst skillnad göras. 

Ett sätt att bidra kan vara att ha ett miljötänk vid inhandling av varor. Av denna anledning görs 

därmed flera satsningar för att informera folket om fördelaktiga handlingar som går att göra för 

att minska belastningen på miljön. Denna kunskap skall då omvandlas till ett miljömedvetet 

beteende om den haft en tillräckligt stor effekt på individen. Ett tydligt exempel på detta är 

återvinning som är ett relativt nytt fenomen, andra exempel är pant och källsortering. Men vad 

behöver göras om den kunskap som är tillgänglig inte bidrar till en förändring i konsumenternas 

miljömedvetna beteende? 

Fokus i diskussionen om bärkassar har mestadels handlat om plastpåsar. Men det är inte bara 

användningen av plastpåsar som har en negativ inverkan på miljön, faktum är att det finns för- 

och nackdelar med de olika bärkassarna. Denna rapport behandlar konsumtionen av tre olika 

bärkassar i livsmedelsbutiker. Dessa är plastpåsen, papperspåsen och miljökassen. En 

enkätundersökning kommer även utföras för att analysera konsumenters kunskaper, beteenden 

samt förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar i livsmedelsbutiker. 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera konsumenters miljömedvetna beteende vid köp av olika 

bärkassar i livsmedelsbutiker. Allmänhetens nuvarande kunskaper, beteende och förslag till 

beteendeförändring skall undersökas. Detta innefattar vad konsumenterna egentligen vet om 

olika bärkassars miljöpåverkan sett till resurs- samt energiåtgång vid tillverkning. Målet är att 

undersöka om det finns ett value-action gap, alltså inget direkt samband mellan kunskap och 

beteende. Slutligen är målet att ta reda på vad som kan minska allmänhetens konsumtion av 

bärkassar för att kunna bidra till en bättre miljö. 

 

3. Frågeställning 
 

• Vad har allmänheten för kunskap om de olika bärkassarnas miljöpåverkan?  

• Påverkar kunskapen konsumentens konsumtion av bärkassar i livsmedelsbutiker? 

• Hur kan konsumtionen av bärkassar minskas? 
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4. Bakgrund 

Nedan presenteras bakgrundsstudien som utförts, med syfte att presentera tre olika bärkassars 

miljöpåverkan. De faktorer som kommer vara av intresse i arbetet är deras energiåtgång, 

vattenåtgång samt koldioxidutsläpp vid tillverkning. Vad det är för råmaterial som används för 

tillverkning och hur återvinning påverkar en bärkasses livscykel är också intressant. Även 

fenomenet value-action gap kommer att studeras såväl information om andra bärkassar utöver 

de tre centrala i studien. 

4.1 Plastpåsar 

Den första bärkassen som presenteras i denna bakgrundsstudie är en oljebaserad plastpåse, som 

länge funnits i många livsmedelsbutiker. 

4.1.1 Tillverkning 

Idag är det vanligaste materialet som används för att tillverka plastpåsar till livsmedelsbutiker 

LDPE, polyeten med låg densitet (Martinsson 2018). Enligt den brittiska statliga organisationen 

Environment Agency, som gjort livscykelanalyser på olika bärkassar och jämfört dessa, krävs 

det ca 0,17 MJ per tillverkad plastpåse (Dr.Edwards och Meyhoff Fry 2011). För att tillverka 

en plastpåse av HDPE, polyeten med hög densitet, vilket också är relativt vanligt, krävs ca 

0,022 MJ. Dessa siffror är framtagna med hjälp av modeller för tillverkning i Kina och Turkiet, 

där bärkassarna konsumerade i Storbritannien ofta är importerade från.  

I studien som gjorts tas även konsumtionen av vatten vid tillverkning upp. Det presenteras inga 

exakta siffror för användningen av vatten, utan endast förhållandet för vattenkonsumtionen 

mellan olika alternativ av bärkassar. En plastpåse gjord at LDPE kräver 1,3 gånger så mycket 

vatten som tillverkningen av en plastpåse gjord av HDPE (Dr. Edwards och Meyhoff Fry 2011). 

Även en utvärdering av koldioxidutsläppen vid tillverkning av bärkassen har gjorts, så kallad 

Global Warming Potential. Resultatet som organisationen kom fram till är 1,578 kg 

koldioxidutsläpp per tillverkad plastpåse av HDPE och 6,924 kg för en plastpåse gjord av 

LDPE. De största faktorerna som bidrar till utsläppen är extraktion och produktion av råmaterial 

och själva produktionsprocessen.  

Råmaterialet för en plastpåse, som inte tillverkats av förnybart material, är petroleum. Olja är 

ett fossilt bränsle och inte en förnybar råvara. På grund av den långa tillverkningstiden som 

krävs kommer oljan med all sannolikhet att ta slut inom en överskådlig framtid. Både att 

använda sig av och att framställa olja är processer som bidrar till ökade koldioxidutsläppen. 4 

% av den olja som konsumeras idag går åt för att producera olika typer av plast (Klar et al. 

2016). 

4.1.2 Användning 

Idag använder vi över 770 miljoner plastpåsar varje år i Sverige och det konsumeras mängder 

av plastpåsar över hela jorden (Naturvårdsverket 2016). Siffran är en uppskattning från 

Naturvårdsverket, som undersökt frågan på uppdrag av regeringen.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/rapport-plastbarkassar-slutl-20160321.pdf
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Fördelarna med plastpåsar är att de är vattentåliga och relativt billiga att producera. De tar även 

lite plats och är lätta, vilket leder till att fler plastpåsar kan fraktas i samma transport. 

Plastpåsarna kan även komma till återanvändning på fler sätt än att användas vid konsumtion i 

en livsmedelsbutik. Den används ofta som soppåse i hushållen. 

4.1.3 Återvinning 

Plastpåsar har ansetts vara mindre miljövänliga än sina motsvarigheter eftersom de ansetts 

mindre effektiva att återvinna. Susanna Duo Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket, påstår 

att plastpåsar har en mindre miljöpåverkan än andra bärkassar om de används på ett korrekt sätt 

(Sveriges Radio 2013).  

I Sverige idag fungerar avfallshanteringen relativt bra. Precis som tidigare nämnt så återanvänds 

många plastpåsar som avfallspåsar. Dessa bränns upp tillsammans med avfallet och omvandlas 

till exempelvis fjärrvärme. Av denna förbränning fås även en mängd koldioxidutsläpp. 

Sjöström menar att koldioxidutsläppen är ett problem som gäller all slags avfallsförbränning, 

inte endast för plast.  

Om inte plastpåsarna återanvänds som en avfallspåse kan de återvinnas för att sedan bli till ny 

plast. Enligt EU:s avfallshierarki är detta alternativ att föredra eftersom materialåtervinning ger 

en större inverkan på miljöpåverkan än energiåtgången. Ett kilogram återvunnet material 

minskar växthusgasutsläppen med 2,7 kg koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket 2016).  

4.2  Papperspåsar 

Nästa bärkasse vars miljöpåverkan skall studeras är papperspåsen, som idag är ett vanligt 

alternativ till plastpåsen i livsmedelsbutikerna. 

4.2.1 Tillverkning 

Att tillverka plastpåsar är mindre energikrävande än att tillverka papperspåsar 

(Naturvårdsverket 2016). Svenska Miljöinstitutet har gjort en studie på det svenska företaget 

Billerud Korsnäs produktion, som tillverkar kraftpapper som sedan transporteras vidare för 

tillverkning av papperspåse. Den totala energiåtgången för deras produkt, från råvara till kund, 

för en papperspåse är ca 2,25 MJ per bärkasse (Dahlgren och Stripple 2016). Generellt krävs 

det 40 % mindre energi för att tillverka en plastpåse än en papperspåse (Gogte 2009). 

Tillverkningen av papperspåsen har mindre utsläpp av växthusgaser än plastpåsen, sett över 

hela livscykeln (Naturvårdsverket 2016). För att undersöka koldioxidutsläppen som blir till 

följd av produktion av papperspåsar har i flera studier bärkassarnas Global Warming Potential 

(GWP) undersökts. Resultatet av Svenska Miljöinstitutets studie visar att GWP vid 

tillverkningen av Billerud Korsnäs papperspåse är lägre än vid tillverkningen av en plastpåse i 

Europa (Dahlgren och Stripple 2016). Resultatet är 30,26 g CO2 per papperspåse, där den största 

bidragande faktorn är produktion av material. I studien av Environment Agency presenteras 

resultatet 5,523 kg CO2 per tillverkad papperspåse (Dr.Edwards och Meyhoff Fry 2011). Detta 

är en betydligt större siffra än det Svenska Miljöinstitutet kommit fram till. Att säga exakt hur 

mycket en bärkasse släpper ut vid tillverkning är mycket svårt, om inte omöjligt, då det beror 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/rapport-plastbarkassar-slutl-20160321.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/rapport-plastbarkassar-slutl-20160321.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/rapport-plastbarkassar-slutl-20160321.pdf
https://www.billerudkorsnas.com/globalassets/billerudkorsnas/sustainability/lca-and-epd/lca-for-packaging-concepts--billerudkorsnas-report-u5732-ivl-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf
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på en mängd olika faktorer såsom systemavgränsningar, vilken bärkasse som analyseras med 

mera. Detta gäller alla bärkassar, inte endast papperspåsen.  

Vattenåtgången vid tillverkning av en papperspåse är betydligt större än för en plastpåse. I 

studien som Environment Agency gjort presenteras en jämförelse mellan olika alternativens 

vattenåtgång vid produktion (Dr. Edwards och Meyhoff Fry 2011). Resultatet av denna 

jämförelse visar att det går åt 4 gånger så mycket vatten för att tillverka en papperspåse som en 

HDPE plastpåse. 

En annan aspekt viktig att beakta är att papperspåsarna tillverkas av trä, som kommer från 

skövlad skog. Skog är en förnybar råvara, men det är viktigt att skogen får återhämta sig i takt 

med att den konsumeras. Överkonsumtion av råvaran leder till en minskad tillgång. Skogen är 

även viktig för våra ekosystem och den biologiska mångfalden. 

4.2.2 Användning 

Av de bärkassar vi konsumerar i Sverige är majoriteten av papperspåsarna tillverkade av svensk 

skog i svenska pappersbruk. På grund av många olika faktorer såsom återanvändning av energi 

och rening av vatten efter tillverkning har de svensktillverkade papperspåsarna en relativt liten 

miljöpåverkan jämfört med tillverkningen i andra länder (Konsumentföreningen 2016). Den 

svenska papperskassen har en så pass bra miljöprestanda att dess miljöpåverkan är jämförbar 

med miljökassen gjord på sockerrör, se senare i rapporten 4.3. Enligt Sjöström, handläggare på 

Naturvårdsverket, krävs det vanligtvis att papperspåsen används minst 4 gånger för att den ska 

komma ner i samma miljöpåverkan som en plastpåse (Sveriges Radio 2013). Detta tal beror 

dock såklart på exakt vilka bärkassar som jämförs.  

För att vi ska kunna konsumera bärkassar måste de transporteras från tillverkare ut till 

livsmedelsbutikerna. Papperspåsen är både tyngre och större än plastpåsen, vilket medför att 

det kan fraktas ett större antal plastpåsar än papperspåsar i samma transport. Detta medför att 

papperspåsen släpper ut mer växthusgaser vid frakt från producent till konsument. 

Det finns både för och nackdelar med papperspåsar. Den rymmer mer än en plastpåse och den 

håller ofta bättre, men till skillnad från plastpåsen står den inte emot fukt. I dag har 

livsmedelsbutikerna papperspåse som ett alternativ till plastpåsen, men papperspåsarna går 

även att hitta i många andra butiker. Något som skiljer dessa åt är att papperspåsen inte kommer 

till lika stor återanvändning. På grund av det faktum att den inte klarar fukt fungerar den inte 

som soppåse. Områdena där papperspåsen kan återanvändas är få, men ett exempel är att samla 

pappersåtervinning eller återanvända papperspåse vid nästa besök till livsmedelsbutiken 

(Konsumentföreningen 2016). 

4.2.3 Återvinning 

Genom att återvinna papperspåsen som pappersförpackning kan konsumtionen av råvara och 

utsläppen av växthusgaser minskas. I den studie som IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) gjort 

har Billerud Korsnäs papperskasse jämförts med en papperskasse av återvunnet material från 

Europa. Enligt denna jämförelse krävs det ca 1,5 MJ för att tillverka en papperspåse av 85 % 

https://www.kfstockholm.se/globalassets/i-fokus/andra-fragor/160125_kfs_kasserapport_ok---kopia23-juni2016.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5411414
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återvunnet material (Dahlgren och Stripple 2016). Vilket är nästan hälften av den energi som 

krävs för att tillverka en papperspåse av nytt material.  

Koldioxidutsläppen från tillverkningen av en papperspåse av Billerud Korsnäs är presenterad 

sedan tidigare. Genom att återvinna papperspåsar och tillverka nya av återvunnet material kan 

koldioxidutsläppen minskas kraftigt. Enligt IVL sjunker utsläppen av koldioxid till ca 10 g per 

papperskasse, då det gjorts avdrag för de utsläpp som undviks vid tillverkning av en ny 

papperspåse på återvunnet material (Dahlgren och Stripple 2016). Enligt Environment Agency 

minskar koldioxidutsläppen från 5,523 kg till 1,090 kg för en papperspåse som återanvänds 4 

gånger och sedan återvinns (Dr.Edwards och Meyhoff Fry 2011). Alltså kan miljöpåverkan 

minskas betydligt genom återanvändning och återvinning. Återvinns inte papperspåsen, utan 

slängs i hushållssoporna, blir energin som kan återvinnas till bränsle i värmeverken 

(Konsumentföreningen 2016). 

4.3  Miljökassar 

Den tredje bärkassen som skall jämföras i denna rapport är miljökassen. Miljökassar definieras 

som plastpåsar av polyeten, som är baserat på den förnybara råvaran sockerrör. 

4.3.1 Tillverkning 

I den komparativa rapporten Comparing life cycle assessment of polyethylene based on 

sugarcane and crude oil jämförs vanliga HDPE plastpåsar gjorda på råolja med en brasilianskt 

tillverkad LDPE plastpåse som är baserad på sockerrör (Liptow och Tilman 2009). I rapporten 

har utsläpp beräknats i MJ per kilogram. Denna rapport kommer dock att omvandla enheterna 

till MJ per bärkasse för att mer rättvist jämföra miljökassarnas utsläpp med plast- och 

papperspåsarnas. En vit LDPE bärkasse väger ungefär 15 gram enligt Tingstad, detta mått 

kommer att användas för att rättvist kunna jämföra de olika bärkassarna (Tingstad 2015). Den 

totala energiåtgången för såväl odling, etanolproduktion, etenproduktion och sist 

polymerisation av en plastpåse gjord på sockerrör är 68,8 MJ energi per kilogram LDPE. Detta 

motsvarar 1,03 MJ energi per bärkasse. 

Vattenanvändningen är enligt Braskem, det brasilianska företaget som tillverkar miljökassen, 

minimal på grund av regelbundet regnfall i den central-södra regionen av Brasilien där 

sockerrören odlas (Braskem 2016a). I företagets livscykelanalys för deras I’m GreenTM 

bärkassar, miljökassarna som säljs i Sverige, nämns en så låg siffra som 49,1 liter som den 

totala vattenanvändningen för att tillverka 1 kg miljökassar (Braskem 2016b). Detta motsvarar 

0,737 liter per bärkasse. 

Råmaterialet för att tillverka miljökassen är sockerrör istället för den vanliga plastpåsens råolja. 

Skillnaden mellan dessa är att polyetenet är etanolbaserat och inte fossilbaserat, polyetenet är 

därmed förnybart. Nackdelen med förnybar polyetenet är att odlingen av råmaterialet kräver en 

stor markanvändning. Den mängd sockerrör som används för produktionen är 0,383 kg 

sockerrör per miljökasse. Detta motsvarar en markyta på 77,7 dm2 (Braskem 2016b). 

Enligt det brasilianska företaget Braskem som tillverkar miljökassen så är bärkassens 

koldioxidutsläpp negativt, därmed upptar miljökassen koldioxid ur atmosfären. För varje 

https://www.billerudkorsnas.com/globalassets/billerudkorsnas/sustainability/lca-and-epd/lca-for-packaging-concepts--billerudkorsnas-report-u5732-ivl-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf
https://www.kfstockholm.se/globalassets/i-fokus/andra-fragor/160125_kfs_kasserapport_ok---kopia23-juni2016.pdf
https://www.kfstockholm.se/globalassets/i-fokus/andra-fragor/160125_kfs_kasserapport_ok---kopia23-juni2016.pdf
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kilogram producerad Braskem plast upptas 3.09 kg CO2 från luften (Braskem 2016b). Detta 

motsvarar 46,4 g CO2 per miljökasse. 

4.3.2 Användning 

Eftersom miljökassarna är tillverkade i Brasilien och ska konsumeras i Sverige utgör 

transporten en viktig roll. Enligt Liptows och Tilmans rapport kräver den totala transporten från 

Brasilien till Sverige 54 kJ per miljökasse. Sett till hur stor plats de tar skiljer de sig inte från 

den vanliga plastpåsen då de är av samma storlek. På grund av den långa färdsträckan från 

Brasilien måste miljökassen transporteras längre än den vanliga plastpåsen. Transporten av 

miljökassarna har därmed en större miljöpåverkan än de vanliga plastkassarna. 

Idag används miljökassen i stor utsträckning och säljs av bland annat av ICA och Hemköp. Dock 

är det oklart i hur stor utsträckning som de konsumeras årligen i Sverige. ICA säljer I’m GreenTM 

bärkassen som tillverkas av Braskem (ICA u.å. a). Den förnybara bärkassen går att återanvända 

ett flertal gånger. Den har även samma tekniska egenskaper, utseende och mångsidighet som 

plastpåsar gjorda från fossila källor (Braskem 2016c).  

4.3.3 Återvinning 

Miljökassen är 100 % återvinningsbar då den är gjord på förnybara råvaror (ICA u.å. a). Den 

sorteras som mjukplast och återvinns på samma sätt som plastpåsar baserade på fossila material. 

Miljökassen minskar koldioxidutsläppen med 85 % vid förbränning jämfört med den vanliga 

plastpåsen (ICA u.å. b). 

Fördelen med miljökassen är att den inte är biologisk nedbrytbar, vilket gör att den mängd CO2 

som fångas i en produkt gjord av grönt polyeten inte hamnar tillbaka i atmosfären under 

miljökassens livscykel (Braskem 2016c).   

4.4  Slutlig jämförelse  

Nedan i tabell 1 presenteras en sammanfattning av den utförda bakgrundsstudien. Där flera 

siffror hittats för samma faktor har den största valts för jämförelse mellan bärkassarna. 

Vattenåtgången för plast- och papperspåsar är endast en jämförande faktor, medan miljökassens 

vattenåtgång presenteras i liter. Från denna jämförelse anses miljökassen vara det bästa 

alternativet av de studerade bärkassarna.  

Tabell 1 - Data över de olika bärkassarnas energiåtgång, koldioxidutsläpp och vattenåtgång 

Bärkasse Energiåtgång 
[MJ/bärkasse] 

Koldioxidutsläpp 
[kg] 

Vattenåtgång  

Plastpåse 0,17 6,924 1,3 (jämförande faktor) 
Papperspåse 2,25 5,523 4 (jämförande faktor) 
Miljökasse 1,03 – 0,0464 0,737 l 

 

4.5  Flergångskassar 

Andra typer av bärkassar som ofta används idag är tygpåsar, bärkassar av non woven 

polypropen och woven polypropen. På grund av att dessa alternativ kräver mer resurser vid 

tillverkning än bärkassarna som presenterats ovan behöver de användas flertalet gånger för att 
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få samma miljöpåverkan per användning. Tygpåsarna är ofta gjorda av bomull, som är 

resurskrävande att tillverka. Bland annat krävs det stora mängder vatten för att odla bomull. För 

att en bärkasse tillverkad av bomull ska ha samma miljöpåverkan som en miljökasse måste den 

användas mellan 130–400 gånger (Konsumentföreningen 2016). Ett annat vanligt alternativ att 

använda sig av är en hårdare typ av plastpåsar gjord av woven polypropen, t.ex. IKEA kassen 

är tillverkad i detta material. Det är en hårdare, mer tålig och mer slitstark plastpåse för 

flergångsbruk, där fibrerna vävts i två olika riktningar. Detta alternativ måste användas 50 

gånger för att ha samma miljöpåverkan som en miljökasse. För att en bärkasse tillverkad av non 

woven polypropen ska komma ner i samma miljöpåverkan som miljökassen behöver de 

användas 10–30 gånger (Konsumentföreningen 2016). 

4.6  Value-action gap 

Teorier om motiverad handling, reasoned acting, beskriver hur attityd formar och påverkar 

beteendemässig avsikt, vilket följaktligen formar handlingar. Teorin om motiverad handling 

konstaterar att beteendemässig avsikt beror på attityder kring detta beteende såväl som sociala 

normer (Ajzen och Fishbein 1975). Det betyder att en person agerar eller beter sig på ett sätt 

som är anpassat till deras attityder gentemot detta beteende. Homer och Kahle hävdar att 

attityder påverkar beteenden, därför kan värderingar förklara orsakerna till mänskligt beteende 

(Homer och Kahle 1988). Det motsatta gäller vissa åtgärder, särskilt de som är relaterade till 

miljömässiga eller etiska handlingar. 

Fenomenet value-action gap används för att beskriva den klyfta som uppstår när en individs 

värderingar och attityd inte är korrelerade med deras handlingar. Kort sagt beskriver begreppet 

skillnad mellan vad en individ säger och gör (Kollmuss och Agyeman 2002). Value-action gap 

används mestadels i miljösammanhang och är ett nödvändigt begrepp att ta upp när det talas 

om miljömedvetet beteende. Detta med syfte att förklara varför individer med miljömedvetna 

värderingar inte direkt omvandlas till handling. I rapporten Mind the Gap: Why do people act 

environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? diskuterar 

Kollmuss och Agyeman begreppet efter att ha gjort en ordentlig studie av tidigare modeller 

inom miljömedvetet beteende i syfte att förklara individers motsägelsefulla handlingar. 

Tidigare modeller från 1970-talet visar på ett linjärt samband mellan miljövänlig kunskap och 

attityd som i sin tur leder till ett miljövänligt beteende, modellen presenteras i figur 1. 

 

Figur 1 - Tidigare modell om miljömedvetet beteende 
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Kollmuss och Agyeman anser denna modell felaktig eftersom de menar att det inte finns en 

direkt koppling mellan kunskap, attityd och handling. En proportionell ökning av miljövänlig 

kunskap leder inte till en liknande ökning i miljömedvetet beteende. Författarna menar att en 

individs attityd är en dålig förutsägare för avsiktligt beteende, eftersom det finns många fler 

faktorer som påverkar miljömedvetet beteende. Forskning inom området bygger ofta på 

kognitiva teorier om hur attityder bildas och hur det påverkar individernas beteende (Blake 

1999). Denna forskning tyder på att det finns många interna och externa faktorer som påverkar 

beteendet och orsakerna till miljömedvetet beteende. Efter en analys av olika empatiska och 

sociologiska modeller har Kollmuss och Agyeman sammanställt faktorer som de menar har 

influerat alla modellerna om miljömedvetet beteende, såväl positivt som negativt.  

 

De menar att faktorer som kön och utbildning har en stor inverkan på hur villig en individ är på 

att agera miljömedvetet. Författarna har dragit slutsatsen att män ofta har mer kunskap inom 

miljö men att kvinnor är mer emotionellt inblandade och mer berörda än män. Detta bevisar 

återigen att den första modellen inte stämmer då mer kunskap om miljön inte nödvändigtvis 

leder till en ändring i attityd och beteende. Interna faktorer har även dessa en stark koppling till 

miljömedvetet beteende. Författarna menar att motivation är orsaken till ett beteende och 

därmed starkt kopplat till miljömedvetet handlande. Kunskap om miljön påverkar beteende, 

men denna är inte direkt kopplad som tidigare nämnt. Självfallet behövs kunskap om olika 

miljöproblem för att kunna vara miljömedveten, men denna faktor är inte den största bidragande 

faktorn till en ändring i värderingar, attityd och beteende. Istället spelar kulturella normer och 

ekonomiska faktorer större roll, detta förklarar användningen av bensinskatten i Sverige som 

ett styrmedel för att minska på användningen av bilar.  

 

Värderingar är viktiga då dessa formar individers motivation. Författarna menar att det är svårt 

att veta exakt vad som skapar en individs miljövänliga värderingar, men de återkommande 

faktorerna enligt Kollmuss och Agyeman är: 

 

• Naturupplevelser under barndomen 

• Erfarenheter av miljöförstöring 

• Hur miljömedveten familjen är 

• Miljöorganisationer 

• Förebilder 

• Utbildning 

 

Miljövänlig attityd är även denna en bidragande faktor till miljömedvetet beteende. En attityd 

definieras som en positiv eller negativ känsla om någonting. Författarna kom fram till att en 

miljövänlig attityd inte direkt leder till ett miljömedvetet beteende. Istället kom de fram till att 

miljövänlig attityd korrelerar med lågkostsamma miljövänliga åtgärder som återvinning men 

har ingen vidare påverkan på mer ekonomiskt-, energi- och tidskrävande miljövänliga åtgärder 

som att köra mindre bil eller flyga mindre. Attityder har inte därmed en lika stor inverkan på 

miljömedvetet beteende som det var trott tidigare. Blake hävdar däremot att attityder grundar 

sig på direkt erfarenhet, de är därmed mer benägna att vara prediktorer av beteende då beteende 

ofta beror på sociala normer (Blake 1999). Locus of Focus som även denna ingår i de interna 
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faktorerna förklaras som en individs uppfattning om huruvida han eller hon kan genomföra 

förändring genom hans eller hennes eget beteende. Människor med ett starkt internt Locus of 

Focus tror att deras handlingar kan ge upphov till förändring, medan individer med ett starkt 

externt Locus of Focus är mindre benägna att agera miljömedvetet då de inte tror att deras 

handlingar har någon påverkan i det stora hela (Kollmuss och Agyeman 2002). 

 

Andra faktorer som har en inverkan på miljömedvetet beteende är externa faktorer. Exempel på 

dessa är institutionella faktorer, ekonomiska faktorer samt sociala och kulturella faktorer. 

Institutionella faktorer är starkt kopplade till miljömedvetet beteende då förutsättningarna för 

att agera miljömedvetet måste finnas där för att en individ skall kunna göra det, exempelvis 

källsortering eller kollektivtrafik. Ekonomiska faktorer spelar även de en stor roll hos en 

individ, då en persons inkomst ofta bestämmer hur villig personen är att köpa miljövänligare 

alternativ i en butik. Men dessa styrs även av sociala och kulturella faktorer. Beteende beror 

mycket på olika kulturella normer som skapas av olika sociala grupper. 

 

Rapportförfattarna presenterar sedan en egen, mer komplicerad och omfattande, modell som 

förklarar hur de tidigare nämnda faktorerna hänger ihop med miljömedvetet beteende. Kollmuss 

och Agyeman baserar sin modell som sagt på tidigare studier och menar precis som sina 

företrädare att det inte finns något direkt samband mellan individers kunskap samt värderingar 

och miljömedvetet beteende. Däremellan finns istället ett flertal barriärer. Figur 2 nedan är en 

förenkling av författarnas modell. 

 

 

Figur 2 - En förenkling av Kollmuss och Agyemans modell om miljömedvetet beteende 

 

Modellen är därmed ett verktyg för att minska det existerande value-action gapet samt beskriver 

de barriärer som finns som kan stoppa evolutionen från kunskap och värderingar till att resultera 

i handling.  
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Barriärerna kan vara gamla vanor, brist på någon av de interna eller externa effekterna samt 

negativ återkoppling från miljömedvetet beteende (Kollmuss och Agyeman 2002). Andra 

barriärer som identifieras är osäkerhet, skepticism kring frågan och misstro mot nationella 

regeringar och organisationer (Retallack et al. 2007). Blake identifierar tre kategorier av 

barriärer som står emellan att vara miljömedveten och handla miljömedvetet. Dessa innefattas 

av individuella hinder, ansvar samt praktiska egenskaper. Med individuella hinder menas 

egenkonflikt av intresse på grund av andras åsikter gällande miljömedvetet beteende, detta kan 

medföra att en individ därmed inte agerar på sina värderingar då andras åsikter uppvägs och 

dessa motstrider ens egna åsikter. Ansvarsbarriärer hänvisar till tanken att människor inte kan 

agera miljömedvetet trots att de stöder miljöåtgärder, eftersom de anser att det inte är deras 

ansvar att hjälpa till att lösa miljöproblem. Människor kan inte heller agera eftersom de har brist 

på förtroende för nationella regeringar och organisationer som syftar till att ta itu med 

miljöfrågor. Slutligen stoppar praktiska hinder individer från att vidta miljöåtgärder, oavsett 

deras attityder eller intentioner. Dessa inkluderar brist på tid, pengar, fysiskt lagringsutrymme 

(exempelvis vid återvinning), uppmuntran och miljövänliga anläggningar som återvinning och 

lämplig kollektivtrafik. Vissa människor kan också vara fysiskt oförmögna att utföra några 

miljöåtgärder. Därför hävdar Blake att dessa hinder måste tas itu med, mer information eller 

återvinningsanläggningar kommer inte att bidra till en effektiv förändring i människors 

beteenden (Blake 1999). 

 

Anledningarna till varför fenomenet value-action gap är inträffar är därmed många och beror 

på en rad olika faktorer. 
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5. Metod 

Denna rapport utreder allmänhetens kunskaper inom ämnesområdet bärkassar. För att kunna 

besvara frågeställningarna har konsumenters beteenden i livsmedelsbutiker undersökts. Ett 

verktyg som använts för att undersöka denna information är att utföra en egen studie. Nedan 

presenteras metoderna som används för arbetet, med syfte att kunna besvara frågeställningarna.   

5.1 Enkät 

Studien utgick från en egengjord enkät. Denna utfördes lokalt på en vald livsmedelsbutik och 

på Facebook. Enkäten innehöll ett antal frågor som undersökte konsumenternas kunskap om 

olika bärkassars miljöpåverkan, se bilaga I. Vilken typ av bärkassar konsumenterna brukar 

använda, hur ofta och hur många hon eller han köper, samt vilka faktorer som påverkar deras 

val. Även vad konsumenten gör med bärkassen efter den köpts, om den återanvänds eller om 

den används som soppåse efterfrågades. En till faktor som ansågs intressant var hur 

konsumenten tagit sig till butiken, om det påverkar vilket bärkassealternativ konsumenten 

väljer för att bära hem sina varor i. Även vad som skulle få konsumenten att minska sin egen 

användning av bärkassar i butik efterfrågas.  

Två olika enkäter utfördes. Nedan kommer en beskrivning på hur dessa metoder skiljde sig åt. 

5.1.1 Enkät i butik 

Den valda butiken för enkäten var ICA Lunden i Helenelund, norra Stockholm. Denna butik 

valdes eftersom den var belägen i ett område som hade nära till kollektivtrafiken, bilparkering 

samt bostadsområde. Därmed fanns det en variation i vilka resemedel konsumenterna kunde 

välja för att handla i livsmedelsbutiken. Undersökningen utfördes under lunchtid mellan kl. 

11:00-13:00 tisdagen den 13 mars 2018. Författarna sökte tillstånd av butik att få stå utanför 

kassorna för att dra till sig konsumenter som skulle svara på de utskrivna enkäterna. Totalt 27 

svar erhölls efter två timmar.  

5.1.2 Enkät på Facebook 

Enligt plan skulle enkäten endast utföras i butik då författarna trodde att det var lättast att nå 

konsumenter och ställa frågor angående bärkassar då de handlar just i en matbutik. Dock så 

insåg författarna att en insamling av minst hundra svar, vilket var målet, skulle ta mycket längre 

tid än önskat. Därmed valde författarna att skapa en Google-enkät som sedan delades på 

Facebook tisdagskvällen den 13 mars 2018. Två personliga inlägg gjordes av författarna, dessa 

inlägg delades sedan vidare av vänner och familj. Enkäten delades även i en grupp för KTH 

studenter. Efter drygt en vecka fick enkäten 600 svar. Därefter avslutades insamling av svar till 

undersökningen.   

5.2 Systemavgränsningar 

I denna rapport har författarna valt att inte ta hänsyn till nedskräpning av plastpåsar. Dock så är 

författarna medvetna om nedskräpningen stora effekter på miljön. Plastpåsarna, som släpps ut 

i naturen, skapar problem i såväl mark som hav, genom att blockera avlopp, skada djur som äter 

dessa av misstag, skapar plastöar i hav då de samlas upp där efter att ha slängts i naturen. Dessa 
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plastöar påverkar därmed den biologiska mångfalden (Gogte 2009). En annan avgränsning som 

gjorts är att inte studera användningen av giftiga ämnen vid tillverkningen av bärkassarna. 

Dessa ämnen kan bidra till kemisk förorening och försurning. Inte heller sociala eller 

hälsoeffekter har behandlats i arbetet. Exempel på ytterligare miljöfaktorer som kunnat vara 

med i undersökningen är fosfor- och kvävecykler samt markanvändning.  

Denna rapport jämför endast den totala energi- och resursåtgången vid tillverkningen av de 

olika bärkassarna och inte användningen samt återbruket av bärkassarna. Författarna är 

medvetna att beaktandet av ovannämnda faktorer skulle givit en mer omfattande jämförelse.  
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6.  Resultat 

Nedan presenteras resultaten från enkäten i butiken och på Facebook, dessa presenteras separat 

då det är två olika studier. För att underlätta kopplingen mellan diskussion och resultat delas 

resultatet upp i tre underrubriker.  

6.1  Enkät i butik 

I detta avsnitt bifogas diagram efter en sammanställning av enkätresultaten i butik. 

6.1.1 Vad vet konsumenterna? 

Nedan presenteras konsumenterna som deltog i enkäten i butikens kunskaper om plast-, 

papperspåsen samt miljökassens miljöpåverkan vid tillverkning. I figur 3 kan det avläsas att 

konsumenterna som svarat på enkäten tror att plastpåsen släpper ut mest koldioxid vid 

tillverkning. De flesta har även svarat att miljökassen har minst vattenåtgång, se figur 4, samt 

att plastpåsen kräver mest energi vid tillverkning, se figur 5. 

Figur 3 - Kunskap om CO2 utsläpp vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät i butik 

Figur 4 - Kunskap om vattenåtgång vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät i butik 
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Figur 5 - Kunskap om energiåtgång vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät i butik 

6.1.2 Påverkar kunskapen konsumentens konsumtion av bärkassar? 

Nedan presenteras ett diagram som visar på vad konsumenterna oftast använder för att ta med 

sig sina varor. I figur 6 presenteras konsumenternas val av bärkasse och det kan avläsas att 

flergångskasse är vanligast, följt av plastpåsen.  

 

Figur 6 - Val av bärkasse bland konsumenter som besvarat enkät i butik 

 

Nedan jämförs kunskap om miljöpåverkan mellan de som köper och de som de som inte köper 

bärkassar. Kunskapen mellan de som köper och inte köper bärkassar skiljer sig något, men de 

är fortfarande relativt lika, se figur 7, 8 och 9. Bland de som inte köper bärkassar är det en andel, 

14 %, som tror att miljökassen har störst koldioxidutsläpp vid tillverkning, men bland de som 

köper är det ingen som tror detta. Även energiåtgången vid tillverkning skiljer sig något. 

Majoriteten bland de som köper bärkassar tror att miljökassen kräver minst vatten att tillverka. 

Men bland de som inte köper bärkassar tror en del att papperspåsen kräver minst vatten, medan 

ingen bland de som köper bärkassar trodde det.  
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 Vilken bärkasse tror du har störst CO2 utsläpp vid tillverkning?  

Figur 7 - Kunskap om CO2 utsläpp bland de som köper och inte köper bärkassar i butik 

 Vilken bärkasse tror du har minst vattenåtgång vid tillverkning?  

 

Figur 8 - Kunskap om vattenåtgång bland de som köper och inte köper bärkassar i butik 

 Vilken bärkasse tror du har störst energiåtgång vid tillverkning? 

Figur 9 - Kunskap om energiåtgång bland de som köper och inte köper bärkassar i butik 
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Nedan jämförs val av bärkasse bland de som åker bil och inte åker bil till butiken, se figur 10. 

Av de som åker bil köper en mindre andel bärkasse, än av de som tagit sig till butiken på annat 

sätt. 

Hur skiljer sig konsumtionen mellan de konsumenter som åker bil till 
butiken och de som tar sig till butiken på annat sätt? 

  

Figur 10 – Jämförelse av andelen av respondenter i butik som köper bärkassar eller inte, bland de som tar bilen 

till butiken och de som inte gör det 

6.1.3 Hur kan konsumtionen av bärkassar minskas? 

Nedan i figur 11 visas en jämförelse mellan de som köper och inte köper bärkassar i hur de 

tycker att deras konsumtion kan minskas. Här är skillnaden stor. Av de som köper bärkassar 

menar en majoritet att det kommer krävas ett förbud för förändrat beteende, medan de som inte 

köper bärkassar anser att mer kunskap om miljöpåverkan skulle vara lösningen. 

 

Vad skulle få dig att minska din konsumtion av engångsbärkassar?   

  
Figur 11 - Åtgärder som konsumenterna i butik anser minskar deras konsumtion av bärkassar, bland de som 

köper och inte köper bärkassar 
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6.2 Enkät på Facebook 

I detta avsnitt bifogas diagram efter en sammanställning av resultat av enkät delad på 

Facebook.  

6.2.1 Vad vet konsumenterna? 

Nedan presenteras kunskaperna om plastpåsens, papperspåsens samt miljökassens 

miljöpåverkan vid tillverkning bland respondenterna som besvarat enkäten på Facebook. I figur 

12 kan det tydligt avläsas att de flesta har svarat att plastpåsen släpper ut mest koldioxid vid 

tillverkning. Miljökassen anses kräva minst vatten vid tillverkning, se figur 13, samt att 

plastpåsen är mest energikrävande att tillverka, se figur 14.  

 

Figur 12 - Kunskap om CO2 utsläpp vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät på Facebook 

 

Figur 13 - Kunskap om vattenåtgång vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät på Facebook 
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Figur 14 - Kunskap om energiåtgång vid tillverkning bland konsumenter som besvarat enkät på Facebook 

6.2.2  Påverkar kunskapen konsumentens konsumtion av bärkassar? 

Nedan presenteras ett diagram som visar på vad konsumenterna oftast använder för att ta med 

sig sina varor från butiken, av de som svarat på enkäten använder de flesta plastpåsar för att 

bära hem sina livsmedel, se figur 15. Flergångskassen är det näst vanligaste alternativet.  

 

Figur 15 - Val av bärkasse bland konsumenter som besvarat enkät på Facebook 

Nedan jämförs kunskap om miljöpåverkan mellan de som köper och de som inte köper 

bärkassar. Resultaten är mycket lika, majoriteten som svarat på enkäten tror att plastpåsen 

släpper ut mest koldioxid vid tillverkning, se figur 16. Svaren visar även att respondenterna tror 

att miljökassen kräver minst vatten att tillverka, se figur 17, samt att plastpåsen kräver mest 

energi att tillverka, se figur 18.  
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Vilken bärkasse tror du har störst CO2 utsläpp vid tillverkning? 

  

Figur 16 - Kunskap om CO2 utsläpp bland de som köper och inte köper bärkassar, av de som besvarat enkät på 

Facebook 

 

Vilken bärkasse tror du har minst vattenåtgång vid tillverkning? 

 
  

Figur 17 - Kunskap om vattenåtgång bland de som köper och inte köper bärkassar, av de som besvarat enkät på 

Facebook 
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Vilken bärkasse tror du har störst energiåtgång vid tillverkning? 

 

Figur 18 - Kunskap om energiåtgång bland de som köper och inte köper bärkassar, av de som besvarat enkät på 

Facebook 
 

Nedan jämförs val av bärkasse bland de som åker bil och inte åker bil till butiken. Resultaten 

är mycket lika, men i figur 19 kan det ses att det är en något större andel av de som åker bil som 

köper en bärkasse när de handlar.  

 Hur skiljer sig konsumtionen mellan de konsumenter som åker bil till 
butiken och de som tar sig till butiken på annat sätt? 

  

Figur 19 - Jämförelse av andelen respondenter på Facebook som köper bärkassar eller inte, bland de som tar 

bilen till butiken och de som inte gör det 
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6.2.3 Hur kan konsumtionen av bärkassar minskas? 

Nedan i figur 20 visas en jämförelse mellan de som köper och inte köper bärkassar i hur de 

tycker är det bästa alternativet för att minska just deras konsumtion. Resultatet skiljer sig något, 

men både av de som köper och inte köper bärkassar anser de flesta att ett höjt pris skulle ha 

störst effekt på deras konsumtion.  

 
Vad skulle få dig att minska din konsumtion av engångsbärkassar? 

   

Figur 20 - Åtgärder som konsumenterna från Facebookenkäten anser minskar deras konsumtion av bärkassar, 

bland de som köper och inte köper bärkassar 
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras resultaten från enkäterna: konsumenternas kunskaper, attityder, hur de agerar 

efter sin kunskap och hur beteenden kan ändras. Även metoderna kommer att diskuteras, 

resultaten kommer att jämföras med en tidigare utförd studie och systemavgränsningarna 

kommer att analyseras.  

7.1 Vad vet konsumenterna? 

Enkätsvaren från butiken och Facebook är mycket lika när det gäller frågor om resursåtgång 

och koldioxidutsläpp vid tillverkning. I båda enkätundersökningarna har majoriteten av de som 

svarat trott att tillverkningen av en plastpåse släpper ut mest koldioxid, miljökassen kräver 

minst vatten och att plastpåsen kräver mest energi att tillverka. Detta överensstämmer inte helt 

med slutsatserna från den utförda bakgrundsstudien, se tabell 1. Tillverkningen av plastpåsen 

släpper ut mest koldioxid, miljökassen kräver minst vatten vid tillverkning men det som inte 

stämmer är att plastpåsen kräver mest energi att tillverka. Enligt studien som gjorts är det 

papperspåsen som kräver mest energi att tillverka. Självklart spelar det roll vilken typ av energi 

som används, förnybar eller inte, men det har i denna studie inte tagits hänsyn till.  

7.2 Påverkar kunskapen konsumentens konsumtion av bärkassar? 

Ett intressant resultat från enkäten är att kunskapen om koldioxidutsläpp, vattenåtgång och 

energiåtgång vid tillverkning inte skiljer sig åt bland de som köper och de som inte köper 

bärkassar. I undersökningen frågades det endast om koldioxidutsläpp, energi- och vattenåtgång, 

men det finns många fler faktorer att studera. Men eftersom resultatet inte skiljer sig åt mellan 

de olika beteendena tyder det på att det inte är kunskapsskillnader som är den största bidragande 

faktorn till ett visst beteende. Kunskapen om de tre faktorer som undersökts skiljer sig inte åt. 

Det är alltså inte kunskapen om konsekvenserna som får konsumenten att agera på ett visst sätt.  

En annan intressant aspekt är hur kunden har tagit sig till butiken och hur det påverkar valet av 

bärkasse. Av de som tagit sig till butiken med bil har flest svarat att har svarat att de köper en 

bärkasse till sina livsmedel. Att vanligtvis ta sig till butiken med bil är en stor miljöbelastning, 

möjligheten att ta med sig en egen bärkasse underlättas då den kan förvaras i bilen. De korta 

bilresorna har störst inverkan på miljön per körd kilometer och i tätorterna är det allt för många 

korta bilresor (Naturskyddsföreningen 2010). Att ta bilen varje gång det ska handlas leder till 

många korta bilresor och därmed en väldigt stor påverkan på vår miljö. Antingen har personen 

långt till affären och svårt att åka kommunalt och måste därför ta bilen, eller så är det endast en 

bekvämlighet. Att ta cykeln eller gå skulle minska utsläppen av bland annat koldioxid drastiskt. 

Åker konsumenten bil till affären ofta är det en större belastning för miljön än konsumtionen 

av bärkassar. Men vad är det som gör att de som åker bil inte tar med sig egna bärkassar? Detta 

tyder på ett value-action gap, att personen vet en sak men agerar inte utefter sin kunskap. 

Kunskapen om att konsumtionen av bärkassar har en stor miljöpåverkan finns, men 

konsumenten handlar fortfarande bärkassar trots att det inte är svårt att ta med sig egna.  
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7.2.1 Attityd och value-action gap 

När deltagarna blev tillfrågade varför de köper en bärkasse medgav majoriteten att det var 

eftersom de glömt att ta med sig en, se bilaga II och III. Detta indikerar att de flesta konsumenter 

har i åtanke att de borde ta med sig en egen bärkasse eller någonting att bära varorna i. Denna 

iakttagelse visar på att deltagarnas värderingar är positiva. Dock så finns det ett tydligt value-

action gap då de inte agerat på sina värderingar och inte bevisat det i handling. 

Begreppet value-action gap har använts genom hela rapporten och har påvisats i enkäten. Då 

svar från enkäten indikerar på en viss attityd, som bygger på värderingar, gentemot 

konsumtionen av bärkassar, stämmer detta inte överens med deltagarnas beteenden. Enkäten 

visar att de som agerar på sin kunskap har lika mycket kunskap som de som inte gör det. Vad 

är det då som stoppar så många från att agera efter den kunskap som de erhållit? 

Det som skulle kunna påverka det value-action gap som råder är att försöka nå konsumenternas 

engagemang och intresse och vissa på fler fördelar och mindre barriärer (Järegård och Friberg 

2016). För att kunna fånga en individs intresse behöver de miljömedvetna lösningarna kännas 

tilltalande. 

7.2.2  Vad gör konsumenterna med bärkassen efter dem använt den? 

Att använda bärkassar från butiken som soppåse är inte att föredra, ändå har majoriteten av de 

som svarat på enkät svarat att de använder sin bärkasse som soppåse. Då papperspåsen inte tål 

vatten är den inte lika enkel att använda som soppåse antas plastpåsen användas. Att använda 

sin plastpåse som soppåse betyder att den eldas upp med de andra soporna. Det går att utvinna 

energi ur de sopor som bränns, men ett bättre alternativ för slutet på plastpåsens livscykel är 

återvinning. Argumentet att vi måste använda någon typ av bärkasse som soppåsar i hemmet 

finns kvar, men ett bättre alternativ är de avfallspåsar som finns att köpa. De är tunnare, kräver 

mindre material att tillverka och de har inget tryck vilket de från livsmedelsbutiker har, detta är 

en ytterligare miljöpåverkan. Dessa avfallspåsar som finns på rulle och säljs i butik är ett bättre 

alternativ då de inte har en mindre miljöpåverkan. Trycken på plastpåsarna är farliga eftersom 

de vid förbränning släpper ut flyktiga organiska ämnen till atmosfären (Naturvårdsverket 2016). 

7.3 Hur kan konsumtionen av bärkassar minskas? 

Men vad skulle få konsumenterna att minska sin konsumtion av bärkassar? Fråga 8 i enkäten, 

se bilaga I, hade i syfte att ta reda på vad konsumenter tror skulle få de att minska sin 

konsumtion av bärkassar. I enkäten gjord i butik ansågs lösningarna till en minskad konsumtion 

vara ökad kunskap om miljöpåverkan och förbud, höjt pris skulle inte ha den största effekten. 

På Facebook var det störst andel som menade att en höjning av priset skulle minska deras 

konsumtion. Att öka priset för en bärkasse är relativt enkelt jämfört med de andra alternativen, 

då det bara är för butikerna och leverantörer att öka priset. Men skulle detta ha den största 

effekten? Skulle en eller två kronor mer per bärkasse räcka för att minska vår konsumtion? I 

England höjdes år 2015 priset för en plastpåse, vilket enligt regeringen ledde till en minskning 

av konsumtionen med nästan 90 % (BBC 2018). Att höja priset på bärkassar skulle få en 

minskad konsumtion, enligt enkätundersökningen som gjorts. Dyra kostnader för den onödiga 

konsumtionen av engångsbärkassar skulle kunna få konsumenterna att reflektera en gång till, 
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innan hon eller han köper bärkassar av vana eller glömmer att ta med sig sina egna. Enligt den 

undersökning Naturvårdsverket gjort är ett lägsta pris på plastpåsar det bästa styrmedlet för en 

minskad konsumtion (Naturvårdsverket 2016). Enligt rapporten har införande av extra avgifter 

för plastpåsar även varit lyckat i Nordirland, Skottland och Wales.  

Om höjt pris skulle ha den största effekten är en svår, om inte omöjlig, fråga att besvara. Ett 

tänkbart scenario är att det ökade priset får folk att sluta köpa bärkassar, då de “förlorar” mer 

pengar på det. Eller så är effekten inte speciellt stor, då konsumenterna inte reflekterar så 

mycket över en krona hit eller dit. Detta kan jämföras med när ett flertal klädbutiker runt om i 

landet började ta betalt för sina plastpåsar och ge information om deras miljöpåverkan i 

initiativet kallat One bag habit. Initiativet har bidragit till att en minskning av konsumtionen av 

plastkassar i klädbutiker med 30–50 % jämfört med samma period sex månader tidigare (SVT 

2017).  

Kanske skulle en ökad förståelse om miljöpåverkan minska konsumtionen, men eftersom det 

redan existerar ett så kallat value-action gap finns risken kvar att konsumtionen inte skulle 

minska. Enligt Facebook enkäten är det inte många som reflekterar över miljön när de handlar 

bärkassar. Då ett högre pris på bärkassar skulle ha en större inverkan på deras konsumtion i 

respondenternas ögon, visar detta på att det är ekonomin som styr i första hand och inte 

värnandet om miljön. Det som krävs är en beteendeförändring, vilken möjligtvis inte 

uppkommer av ett höjt pris eller ökad förståelse av konsekvenserna.  

Att införa ett förbud skulle vara ett snabbt och mycket effektivt sätt att minska konsumtionen 

av bärkassar i samhället. Majoriteten av konsumenterna som besvarade enkäten var positiva 

inför ett eventuellt förbud av bärkassar, se bilaga II och III. Men med ett förbud kommer många 

svårigheter. Vad ska alternativet vara om engångsbärkassarna försvinner? Någonting måste 

konsumenterna bära hem sina livsmedel i, detta medför ett problem som måste lösas. En 

kommentar från enkäten som utförts i butik var att det är svårt för konsumenten att i förväg veta 

om hon eller han ska handla eller inte och då veta att det kommer behövas en bärkasse i förväg. 

Men ett förbud kan även medföra att konsumenterna planerar i förväg och då tar med sig egen 

bärkasse då chansen att passerar en livsmedelsbutik på vägen finns. Speciellt för de som åker 

bil kommer inte ett förbud medföra svårigheter, då bärkassarna enkelt kan placeras och lämnas 

i bilen. Ett alternativ till förbud som Axfoodkoncernen börjat med i vissa butiker är att endast 

erbjuda bärkassar gjorda av sockerrör (Axfood 2017a). Detta är ett bättre alternativ än 

plastpåsen gjord på olja, men det är, som beskrivet i bakgrundsstudien, fortfarande en 

miljöbelastning. Även pant på bärkassar har börjat testas år 2017 av Hemköp (Axfood 2017b).  

En relativt stor del som svarat på enkäten har svarat att det endast är ett förbud som skulle kunna 

få dem att ändra sitt beteende. I Frankrike har ett förbud mot plastpåsarna tillverkade av olja 

införts och regeringen hoppas att landets företag istället satsar på biologiskt nedbrytbara 

bärkassar. Även plastpåsar till frukt och grönt har förbjudits i Frankrike (Olin 2016). Ett 

liknande förbud är fullt möjligt i Sverige, att det endast är tillåtet med miljökassar och inte 

oljebaserade plastpåsar. Eftersom detta alternativ redan existerar är det en full möjlig övergång 

då miljöbelastningen från miljökassarna inte är lika stor. Enligt den bakgrundsstudie som gjort 



 

26 

 

har den svensktillverkade papperspåsen liknande miljöpåverkan som miljökassen, vilket gör 

även den till ett bättre alternativ än plastpåsen.  

Både förbud och höjt pris skulle, utan större problem, kunna införas i Sverige. Frågan är bara 

vad som skulle få störst effekt? Kanske skulle det bästa alternativet vara att genomföra de båda, 

förbjuda plastpåsar baserade på olja och samtidigt höja priset på resterande kassar. Miljökassen 

och papperspåsen har en mindre miljöpåverkan än plastpåsen, men det betyder inte att 

konsekvenserna inte är något problem. Att minska konsumtionen även vid infört förbud mot 

oljebaserade plastpåsar är viktigt.  

7.4  Metoden 

Vid analys av enkätstudien bör metoden diskuteras med hänsyn till validitet och reliabilitet. 

Validitet rör metodens giltighet, mäter denna enkät det den är avsedd att mäta? Reliabilitet 

handlar om hur olika resultatet av undersökningen skulle bli om den gjordes om. En bra 

undersökning har hög validitet såväl som hög reliabilitet (Specialpedagogiska Institutionen 

2016). 

Enkäten var en kvantitativ undersökning. Undersökningen hade i syfte att besvara 

frågeställningarna som handlade om vilka kunskaper konsumenter har idag. Denna enkät 

besvarade frågeställningarna väl då den visar på vad respondenterna visste om de olika 

bärkassarnas miljöpåverkan sett till koldioxidutsläpp, vattenåtgång samt energiåtgång. 

Dessutom hade många av frågorna som besvarades intresse att ta reda på vad konsumenter 

tycker skulle minska deras konsumtion av bärkassar såväl som deras attityd gentemot ett 

eventuellt förbud. Validiteten är därmed ganska hög. Vid utförandet av enkäten i butik, visste 

författarna att butiken endast hade miljökassar och papperspåsar men många av de som svarade 

på enkäten skrev att de köpte plastpåsar. Respondenternas kunskaper kan därmed påverka 

resultaten då mätdata kan vara osäker och inte helt korrekt. Detta kan därmed sänka enkätens 

validitet. 

Reliabiliteten är lite svårare att säkerställa till fullo. För att denna skall klassas som hög bör ett 

nytt genomförande med samma metod leda till samma resultat. Undersökningen omfattade 

drygt 600 personer, vilket är en ganska stor grupp.  En större grupp kanske också skulle göra 

det lättare att återskapa enkäten med identiskt utfall. Enkäten undersökte inte exakt hur denna 

målgrupp såg ut. Mer information om respondenterna sett till ålder, kön och socioekonomiska 

bakgrund skulle vara nödvändig för att kunna regenerera undersökningen med samma resultat. 

Ett annat faktum som också kan påverka reliabiliteten är om miljökassar inte finns i alla butiker 

som respondenterna handlar hos, på så sätt har inte alla enkätdeltagare samma förutsättningar 

och förhållandena är inte rättvisa. Reliabiliteten är därmed ganska låg i jämförelse med dess 

validitet. 

7.4.1 Felkällor 

Det är även intressant att diskutera om de olika metoderna, i butik och på Facebook, givit olika 

utfall. Målgruppen i butik blev till mestadels pensionärer, just eftersom enkäten utfördes mitt 

under dagen på en vardag. Skillnader som kan detekteras är att majoriteten i butik tyckte att 
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mer kunskap om bärkassarnas miljöpåverkan skulle minska deras konsumtion av bärkassar. 

Majoriteten av respondenterna på Facebook tyckte istället att ett höjt pris skulle påverka deras 

konsumtion av bärkassar mest. Konsumenternas åsikter skiljde sig därmed väldigt mycket åt i 

de olika enkäterna. Samtidigt så kan enkäten på Facebook också vara partiskt till studenter då 

författarna själva studerar på högskola och mestadels känner individer i samma position. Vilka 

enkäten har nått på Facebook kan också diskuteras eftersom ingen av enkäterna tog hänsyn till 

ålder, kön, utbildningsnivå eller socioekonomisk bakgrund. Målgruppen kan därmed vara 

väldigt lik författarnas familj- och vänkrets och därmed vara mer homogen än önskat. 

Vidare kan det diskuteras att enkäten i butik endast hade 27 deltagare och jämfördes med 

undersökningen på Facebook som hade 600 deltagare. Detta är en orättvis jämförelse men 

eftersom enkätens utfall var så olika, speciellt gällande minskningen av konsumtion, togs även 

enkäten i butik med i arbetet. Då målgrupperna för de två olika undersökningarna är okända 

men förmodligen något olika så bedömdes ändå resultaten från båda undersökningarna som 

intressanta att redovisa. 

7.5 Liknande studie 

Håll Sverige Rent har genomfört en informationsinsats, efter Naturvårdsverkets uppdrag från 

regeringen att undersöka alternativ för minskad konsumtion av plastpåsar (Blid och Jakobsson 

2017). För att undersöka effekterna av insatsen har HSR gett Novus i uppdrag att göra en 

undersökning vid två olika tillfällen, före och efter informationsinsatsen, för att se om den hade 

någon mätbar effekt. Denna studie har dock fokuserat mer på nedskräpning och inte så mycket 

på tillverkning. Men det som är gemensamt mellan studien i rapporten och Novus studie är att 

de undersöker konsumenternas beteende. En mycket stor del av de som svarat på Novus enkät 

har svarat att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att minska konsumtionen av plastpåsar. 

När det gäller konsumtion var det 42 % som köper en ny bärkasse när de handlar och resten tar 

med bärkasse de köpt vid ett tidigare tillfälle eller något annat för att ta hem sina livsmedel. Av 

dessa 42 % stod plastpåsarna för 30 % och resterande papper. Precis som i enkäten presenterad 

i denna rapport är anledningen att konsumenten inte använder sig av medhavd plastpåse att 

personen glömmer ta med sig den. En stor majoritet använder den köpta bärkassen som soppåse 

efter de använt den. Denna studie visar även på att fler och fler väljer bort plastpåse när den 

finns eller erbjuds och anledningen till detta är att de är måna om miljön. Gemensamt för 

studierna är att det är en liten andel som återvinner sin bärkasse efter den använts och Novus 

studie visar på att de äldre är bättre på att återvinna sina bärkassar. Sammanfattningsvis visar 

Novus studie på att konsumtionen av plastpåsar minskar. 

7.5.1 Hur ser det ut idag? 

Idag säljs plastpåsar, papperspåsar och miljökassar i butiker. Dock så kan priset variera i olika 

livsmedelsbutiker. Detta kan bero konsumenternas, i det området, socioekonomiska situationen. 

Skillnaden i pris bland de olika butikerna kan därmed påverka konsumtionen. Ett ytterligare 

faktum som kan diskuteras är miljökassens tillgänglighet samt hur denna definieras av 

konsumenterna som besvarade enkäten. Miljökassen är relativt ny och introducerades i Sverige 

runt 2012, det kan därmed ta tid innan denna köps in av alla butiker och blir en självklarhet 

(Pettersson 2012). Denna är i viss mån fortfarande okänd för många icke-miljömedvetna 
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konsumenter. Dessutom ser miljökassen ut som en helt vanlig plastpåse, vilket gör att denna 

inte igenkänns. Detta märktes även vid enkäten som utfördes i butiken där konsumenter svarade 

att de köper plastpåsar, dock så sålde butiken endast miljökassar och papperspåsar.  

7.6 Systemavgränsningar 

I detta arbete gjordes en del systemavgränsningar, se avsnitt 5.2. Det gjordes därmed en 

distinktion som enbart innefattar tillverkningen av bärkassarna. Begränsningen till endast 

miljöpåverkan vid tillverkning skulle inte behövt göras om arbetet varit mycket större. Ett större 

arbete med mer tid och resurser skulle även kunnat garantera exakt fakta i bakgrundsstudien. 

Egen data för specifika svenska plast- och papperspåsar skulle kunna tas fram och därmed ge 

en mer trovärdig och precis analys. Enkäten skulle kunnat ta noggrannare hänsyn till kön, ålder, 

utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund och få tydliga målgrupper. Dessutom skulle en 

större undersökning, med mer tidsresurser, kunnat ställa fler frågor så att det finns mer data att 

analysera och så att fler samband och mönster kunnat hittas. Slutligen skulle en ordentlig 

undersökning göras i fler livsmedelsbutiker och över hela landet. Detta arbete skulle därmed 

kunna göras mycket större om förutsättningarna funnits. 

  



 

29 

 

8.  Slutsats 

Arbetets huvudsakliga slutsats är att det finns ett value-action gap när det gäller vår konsumtion 

av bärkassar. Användarna vet att konsumtionen har en negativ miljöpåverkan, men de agerar 

ändå inte annorlunda. Av de som köper och inte köper bärkasse vet ungefär lika stor andel 

vilken bärkasse som släpper ut mest koldioxid samt vilken som kräver minst vatten att tillverka. 

Enbart en minoritet av de som svarat på enkäten visste vilken bärkasse som kräver mest energi 

att tillverka. Alltså är det inte kunskapen som medför att de tänker en extra gång och tar med 

sig en egen bärkasse, utan det är mer vana och bekvämlighet.  

 

Ett value-action gap är svårt att eliminera, men det är nödvändigt. Av de som svarat på enkäten 

är det endast en liten andel som reflekterar över miljön vid val av bärkasse. Ett miljömedvetet 

beteende finns hos en för liten andel av de som besvarat enkäten för att mer kunskap ska ha 

största effekten för minskad konsumtion. Att höja priset kan vara effektivt. Men då uppstår 

frågan: hur mycket måste en bärkasse kosta för att det ska ske en förändring av konsumtionen? 

Det absolut mest effektiva skulle vara ett förbud av plastpåsar och endast erbjuda 

flergångskassar, papperspåsar och miljökassar till ett högre pris. Men detta medför såklart andra 

problem, såsom brist på mark till odlingen och energiåtgång vid tillverkning. Ett samhälle med 

allt mindre användning av alla typer av engångsbärkassar är att föredra. 
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Bilaga I: Enkätfrågor 
Enkätundersökning 

Syftet med denna enkät är ett undersöka konsumenters konsumtion av kassar. Denna enkät är anonym 
och du behöver inte svara på alla frågor. 

1. Hur tar du dig oftast till butiken? 
a. Går/cyklar 
b. Åker bil 
c. Åker kommunalt 

2. Vad använder du oftast för att ta med dina varor? 
a. Plastpåse 
b. Papperspåse 
c. Miljökasse (förnybar plastpåse gjord på sockerrör) 
d. Flergångskasse (tygpåse, hårdare plastpåse) 
e. Ingen kasse 

3. Om du köper en påse, varför just den? 
a. Billigast 
b. Bättre för miljön 
c. Av vana 
d. Glömmer ta med mig egna 

4. Vad gör du med påsen efter du använt den? 
a. Soppåse 
b. Återanvänder 
c. Slänger 
d. Återvinner 

5. Hur ofta köper du påsar? 
a. Varje gång du handlar 
b. Ibland 
c. Mycket sällan 
d. Aldrig 

6. Vilken påse tror du vid tillverkning har 
Störst CO2 utsläpp? Minst vattenåtgång? Störst energiåtgång? 

a. Plast a.  Plast a.  Plast 
b. Papper b.  Papper b.  Papper 
c. Miljökasse c.  Miljökasse c.  Miljökasse 

7. Vad skulle du tycka om ett eventuellt förbud mot påsar?  
a. För 
b. Emot 
c. Vet ej 

8.  Vad skulle få dig att minska din konsumtion av påsar? 
a. Höjt pris 
b. Mer kunskap om miljöpåverkan 
c. Förbud mot påsar 
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Bilaga II: Resultat från enkäten i butik 
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Vilken bärkasse använder du oftast för att ta 
med dina varor hem?

Plastpåse Papperspåse Miljökasse Flergångskasse Ingen kasse
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46%

Om du köper en bärkasse, varför just den?

Billigast Bättre för miljön Av vana Glömmer ta med mig egen
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30%

11%

Hur tar du dig oftast till livsmedelsbutiken?

Går/Cyklar Åker bil Åker Kommunalt



 

III 

 

61%21%

0%

18%

Vad gör du oftast med bärkassen efter du 
använt den?

Soppåse Återanvänder Slänger Återvinner

30%

30%

33%

7%

Hur ofta köper du bärkassar?

Varje gång du handlar Ibland Mycket sällan Aldrig

79%

14%

7%

Vilken bärkasse tror du har störst CO2 
utsläpp vid tillverkning ?

Plast Papper Miljökasse
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14%

10%

76%

Vilken bärkasse tror du har minst 
vattenåtgång vid tillverkning?

Plast Papper Miljökasse

67%

24%

9%

Vilken bärkasse tror du har störst 
energiåtgång vid tillverkning ?

Plast Papper Miljökasse
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23%

27%

Vad skulle du tycka om ett eventuellt förbud 
mot engångbärkassar? 

För Emot Vet ej

11%

46%

43%

Vad skulle få dig att minska din konsumtion 
av engångsbärkassar?

Höjt pris Mer kunskap om miljöpåverkan Förbud
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Bilaga III: Resultat från enkäten på Facebook 
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Hur tar du dig oftast till livsmedelsbutiken?

Går/Cyklar Åker bil Åker Kommunalt
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Vilken bärkasse använder du oftast för att ta 
med dina varor hem?

Plastpåse Papperspåse Miljökasse Flergångskasse Ingen kasse
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Om du köper en bärkasse, varför just den?

Billigast Bättre för miljön Av vana Glömmer ta med mig egen

67%

29%
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3%

Vad gör du oftast med bärkassen efter du 
använt den?

Soppåse Återanvänder Slänger Återvinner

29%

40%

27%

4%

Hur ofta köper du bärkassar?

Varje gång du handlar Ibland Mycket sällan Aldrig
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Vilken bärkasse tror du har störst CO2 
utsläpp vid tillverkning ?

Plast Papper Miljökasse
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21%

55%

Vilken bärkasse tror du har minst 
vattenåtgång vid tillverkning?

Plast Papper Miljökasse

65%

18%

17%

Vilken bärkasse tror du har störst 
energiåtgång vid tillverkning ?

Plast Papper Miljökasse
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Vad skulle du tycka om ett eventuellt förbud 
mot engångbärkassar? 

För Emot Vet ej

40%

28%

32%

Vad skulle få dig att minska din konsumtion 
av engångsbärkassar?

Höjt pris Mer kunskap om miljöpåverkan Förbud
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