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Hva skjer med 
norske forbrukere?
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Å finne mat på min lokalbutikk som ikke var pakket i plast eller annen emballasje var ganske 
vanskelig. Hvorfor pakker man grønnsaker med skall i plast? De har jo sin egen nedbrytbare 
emballasje – Skallet.

GrønneJenter.no/2017/01/29/itte-no-soppel/

«Matvarer pakket inn i plast! Vi er mange som har 
irritert oss på all plasten som enkeltvarer i 
butikkene er pakket inn i, spesielt gjelder det frukt 
og grønt. Gulrøttene er i plastposer, druene i 
plastbokser, og rundt hver paprika og blomkål er 
det plastfilm. Det virker unødvendig og skaper mye 
plastavfall.»

Fra www.mikroplast.wordpress.com
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Kilde: REforReM, 
Nofima

https://vimeo.com/141524771?utm_source=Nofim
a+nyhetsbrev&utm_campaign=398f71290c-
EPOST_NYHETSBREV_2017_01_13&utm_medium=e
mail&utm_term=0_078509c598-398f71290c-
156670389

https://www.nrk.no/livsstil/se-hva-som-skjedde-uten-plast-1.14241316

Medias fokus endrer seg



Medias fokus endrer seg
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«Det er greit å få vite at det er funksjonell emballasje. Kan stå: «lukkbar for lengre holdbarhet» 

«De må sørge for at produktet er bedre - viktig å spille på produktkvalitet og holdbarhet –fremfor 
matsvinn.»

Fra fokusgrupper i REforReM
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Pakken som kommunikasjonsverktøy



Ulike forbrukere



Forbrukerundersøkelse 2017
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Vil forbrukeren velge annerledes når de får informasjon?

Ja, flere forbrukere velger emballerte grønnsaker/frukt når de 
får informasjon om lengre holdbarhet.

Frukt & Grønt

Men …



Vil forbrukeren velge annerledes når de får informasjon?
Ja, til en viss grad 

Emballert Uemballert

Frukt & Grønt



Vil forbrukeren velge annerledes når de får informasjon?

≤35 år >35 år

Frukt & Grønt

Ja, til en viss grad 



Jeg velger gjerne produkter med mer emballasje hvis det gir 
bedre holdbarhet og ferskhet.

Jeg kaster ofte de siste skivene i salamipakken

Jeg bruker de siste skivene i salamipakken for eksempel i 
omelett, på pizza eller toast, fremfor å kaste dem.

Jeg betaler gjerne mer for emballasje, hvis produktet får 
lengre holdbarhet.

Emballasje er med på å øke kvaliteten på matvaren

Rydd i kjøleskapet så du vet hva du har

Forbrukere som er enige i disse påstandene, 
valgte en bedre emballasje eller frukt & grønt med emballasje



Oppsummering av forbrukerstudien

Frukt & Grønt
• Informasjon påvirker positivt mot emballasje
• De under 36 år velger oftere emballerte grønnsaker
• Det er forskjell på produkter om de velger med emballasje eller ikke

Sushi
• Effekt av informasjon på sushi
• Informasjon på pakken påvirker valg hos de over 35 år
• Produksjonsdato har stor betydning for valg

Salami
• Ingen effekt av informasjon
• Kan se ut som de med økt kjøpefrekvens oftere velger 4-pack når de får informasjon

29.09.2017REforReM



Pilotstudie på 
emballasje på epler

• Nytt forskningsprosjekt om 
fruktemballasje
• Utvikle bærekraftig emballasje

• Plast
• Papp med ny type 

fiberteknologi
• Holdbarhet, fuktighet, 

transportdyktighet, markedet
• Utvikle panteordning
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SmakÅs, oktober 2018
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Dagens løsning

Økologisk Papp

Plastrør med pant

Papp på rad



Resultat - pilotstudie
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• 66 forbrukere (70% kvinner)
• 4 produkter
• Liking
• WTP

Dagens 
løsning

Økologisk 
Papp

Plastrør med 
pant

Papp på rad

Ville du vært villig til å legge ut 3 kr mer ved kjøpt av for eksempel 
epler for å muligheten til å pante emballasjen etterpå?

80,3% 
sier JA
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