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Sammanfattning 

Ekologisk konsumtion av mat ökar för varje år, men även fast konsumtionen ökar även i 

Norge, ligger landet långt bakom resten av skandinavien, som ses som ledande gällande 

ekologisk konsumtion i världen. Det har visat sig att individer generellt ställer sig positivt till 

ekologisk mat, men ej handlar ekologiskt. För att utvidga denna förståelse för hur invånare i 

Norge ser på ekologisk mat måste det utredas vilket socialt värde ekologisk mat har i 

samhället. Då ett antal faktorer kan tänkas påverka huruvida en individ handlar ekologisk mat 

eller inte, väljer denna studie att endast se på attityder, för att på så sätt utesluta faktorer så 

som tillgång och pris.  

Denna studie har två problemställningar : 

1.) I vilken grad återfinns olika attityder till ekologisk mat i Norge år 2016?  

 

2.) Skiljer sig olika attityder till ekologisk mat mellan olika individer med olika sociala 

kännetecken? 

Utifrån den tidigare forskningen på området kan det konkluderas att det är många olika motiv 

som påverkar konsumtion, främst positiva attityder gällande hälsa, kvalitet och miljö. Det har 

även kommit att påvisas en form av habitus i andra länder som menar att det är specifikt 

individer med högt kulturellt kapital som handlar ekologisk mat. Denna studie tar 

utgångspunkt i denna typ av studier, men applicerar tidigare studerade resonemang gällande 

konsumtion av ekologisk mat på attityder till ekologisk mat. Studien grundar sig på två 

teoretiska utgångspunkter, dels Theory of planned behavouir, som menar att attityder är av 

vikt för att förstå och predikera handling. Dels Bourdieus begrepp habitus, som menar att 

individers smak och handlingssätt är en form av social repertoar, som kommer till uttryck 

genom individens innehav av olika former av kapital. Genom olika smak upprätthålls sociala 

positioner i samhället, och lika individer besitter lika smak, samtidigt som individer med olika 

sociala positioner innehar olika sätt att tycka och handla.  

Den metodologiska tillnärmningen i denna studie är tudelad, i relation till problemställningen. 

Baserat på SIFO-surveyn från år 2016 som innehåller information kring konsumtion på en rad 

olika områden, med ett nationellt representativt urval på 1004 personer, undersöks 

svarmönster kring påstående om ekologisk mat, relaterade till hälsa, miljö och kvalitet. 

Genom latent klass analys har attityder gentemot ekologisk mat konstuerats. Fyra stycken 
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latenta klasser identifierades, positiv inställda, skeptiska, neutral och vet ej. Vidare 

undersöktes dessa attityder i relation till vem som befinner sig i respektive grupp, och genom 

multinomisk logistisk regression utredes det om de olika grupperna av attityderna skiljer sig i 

form av kulturellt och ekonomiskt kapital innehav.  

Resultaten visar att det finns få signifikanta skillnader i vem som besitter olika attityder 

gällande ekologisk mat i Norge. Resultaten diskuteras i relation till habitusbegreppet och 

normers påverkan på attityder.  
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1 Inledning 

-Vi kan ikke akkurat slutte å produsere mat,  

så vi må finne måter å gjøre det på som er mindre belastende for miljøet. 1 

Mat är ett av de konsumtionsområden som bidrar mest till dagens klimat- och miljöutsläpp 

(Klepp et al., 2018). I en rapport från 2012 konstateras att de mänskliga utsläppen av 

växthusgaser består till 15 % av vår matkonsumtion (Hille, 2012). Mat som konsumeras har 

således en stor påverkan på miljön, varpå en ändring av vår matkonsumtion ses som ett viktigt 

steg mot en hållbar värld. FN:s organisation för mat och lantbruk beskriver att ekologisk 

matproduktion kan ses som en strategi för att bekämpa miljöproblemen (FAO, 2017). Således 

är en djupare förståelse för hur individer ser på ekologisk mat är av vikt, för att kunna utforma 

en mer hållbar matpolitik i Norge.  

Denna studie ämnar att studera hur attityder till ekologisk mat ter sig i Norge år 2016, av två 

grunder. Dels då Norge i jämfört med de andra skandinaviska länderna har en lägre 

konsumtion av ekologisk mat, varpå det är intressant att se till hur attityderna till ekologisk 

mat ter sig i ett land som urskiljer sig på detta område. Dels då det inte tidigare har utförts 

studier kring ekologisk mat som endast ser till övergripande attityder. 

Tidigare studier har studerat attityder till ekologisk mat både i Norge och i andra länder (se till 

exempel Magnusson, Arvola, Koivisto Hursti, Åberg, & Sjödén, 2001; Vittersø & Tangeland, 

2015). Dessa studier har dock endast sett till attityder gällande specifika aspekter kring 

ekologisk mat och ingen samlad attityd gentemot fenomenet har studerats. Detta gör att en 

mindre nyanserad bild av hur attityderna gentemot ekologisk mat faktiskt ser ut tidigare har 

presenteras. Enligt författarens kännedom existerar till dags dato ingen studie som studerar 

olika aspekter av ekologisk mat som en samlad attityd. 

Denna studie exkluderar i motsats till vad som är vanligt vid studier kring ekologisk mat 

konsumtionsmomentet, för att se till det sociala värdet av ekologisk mat. Med socialt värde 

menas här att ekologisk mat har ett värde inte bara som en typ av mat som är producerad på 

ett annorlunda sätt än konventionellt producerad mat, utan att ekologisk mat fungerar som ett 

sätt att urskilja sig mellan olika sociala grupper i samhället. Detta då det förväntas att 

                                                 
1 Ingrid Kleiva Møller, miljöansvarig på Øya, i Natt og Dag 28. september 2016. 
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ekologisk mat signalerar olika värden som värderas olika högt mellan olika grupper i 

samhället som till exempel miljömedvetenhet, hälsomedvetenhet etc.   

Holt (1998) har visat att så är fallet gällande mat i USA, där olika typer av mat värderas på 

olika sätt i relation till en individs sociala position. I relation till ekologisk mat, har det visat 

sig att högt kulturellt kapital är något som kännetecknar ekologiska konsumenter, och denna 

studie ämnar att undersöka om attityder till ekologisk mat besitter detta sociala värde, och om 

attityderna skiljer sig åt i relation till individers sociala position i Norge.  

Studien ämnar att undersöka vilka övergripande attityder till ekologisk mat som finns i Norge, 

och hur dessa attityder varierar mellan olika individer i Norge utifrån olika sociala 

kännetecken. Studiens problemställningar är följande:  

1.) I vilken grad återfinns olika attityder till ekologisk mat i Norge år 2016?  

 

a.) Vilka olika attityder finns?  

 

b.) Hur är attityderna fördelade i Norge? 

 

2.) Skiljer sig olika attityder till ekologisk mat mellan olika individer med olika sociala 

kännetecken? 

 

Genom latent klassanalys (Latent Class Analysis) kommer olika grupperingar av attityder 

identifieras genom att se till en rad påståenden gällande ekologisk mat. Grupperna som 

återfinns speglar olika attityder till ekologisk mat. Att studera attityder till ekologisk mat 

grundar sig på Ajzen (1991) teoretiska perspektiv kallat Theory of planned behaviour, som 

ofta används för att se till konsumtion av ekologisk mat. I detta perspektiv spelar attityder en 

stor roll i relation till beteenden, varpå att studera attityder kan fördjupa förståelsen för såväl 

attityderna som beteenden i samhället. 

Vidare studeras hur dessa attitydgrupper skiljer sig åt mellan olika individer i Norge. Att så 

bör vara fallet grundas i Bourdieu (1995) habitusuttryck, där individer som innehar olika 

sociala positioner i samhället värderar olika fenomoen annorlunda. Vilket även borde komma 

till uttryck i relation till ekologisk mat. Detta studeras genom att utföra multinomisk logistisk 

regression, för att se till hur stor sannolikhet det är för att vissa sociala kännetecken 

(utbildning, hushållsinkomst, ålder, kön och var individen bor) är associerat med de olika 

attityderna, samt om det kan konstateras skillnader mellan de olika attitydgrupperna.  
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1.1 Studiens bidrag till ny kunskap 

Norge framträder som ett speciallfall i relation till ekologisk mat jämfört med såväl andra 

länder i Europa som grannländer som Sverige och Danmark. De nordiska länderna är i många 

andra fall väldigt lika Norge, men inte i relation till ekologisk mat. Detta kan förstås utifrån 

den norska jordbrukspolitiken, som är reglerad på ett annat sätt än vad som är fallet i Sverige 

och Danmark. Både Sverige och Danmark är ledande gällande ekologisk konsumtion, vilket 

inte är fallet i Norge. För att förstå varför konsumtionen ekologisk mat ser så annorlunda ut i 

Norge bör det studeras hur ekologisk mat uppfattas i Norge. Genom att studera samlade 

attityder till ekologisk mat skapas sådan kunskap, och genom att se till vilka attityder som 

besitts av olika individer kan en djupare förståelse för det sociala värdet av ekologisk mat i 

Norge framträda. 

Studiens resultat är av intresse för såväl forskningsfältet gällande ekologisk mat som för 

grundlag till utformning av framtida strategier gällande matkonsumtion. En förståelse för hur 

attityder till ekologisk mat i Norge ser ut och vem som innehar dessa skapar grundlag för 

vidare studier kring mekanismerna som ligger till grund för att attityderna. Vidare skapas en 

förståelse på nationell nivå, vilket bidrar till kunskap kring var åtgärder bör sättas in för att 

uppnå framtida mål. 

1.2  Relationen mellan attityd och handling  

Sambandet mellan attityd och handling har visat sig vara tvetydigt. Kraus (1995) utförde en 

metaanalys av 88 olika studier som ser på förhållandet mellan attityder och handlingar och 

fann en signifikant och substantiellt samband mellan attityder och beteende. Baserat på detta 

kan borde det kunna konstateras att attityder kan förutsäga framtida handling. Så är dock inte 

fallet gällande ekologisk mat. Studier har länge försökt att utreda den skillnad som återfinns i 

mellan attityder och handling i relation till ekologisk mat. Pearson, Henryks och Jones (2011) 

menar att studier främst har förklarat den inkonsistens som återfinns när individer ställer sig 

positiva till ekologisk mat men ändå inte konsumerar det i relation till pris och tillgång. Det 

bör i denna studie noteras att syftet inte är att studera attityder till ekologisk mat för att förstå 

handlingen. Genom att studera attityderna och ej konsumtionen, kan en större förståelse för 

hur ekologisk mat uppfattas i Norge återfinnas, vilket ger kunskap till hur vidare arbete för att 

öka konsumtionen bör utformas.  
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1.3 Begreppet ekologi och ekologisk mat 

Vid diskussion om ekologisk mat kan det vara värt att definiera vad ekologisk mat faktiskt 

innebär. Ekologi är vetenskapen om mekanismers relation till miljön, och denna del av 

vetenskapen ska inte sättas i relation till ekologisk mat. Begreppet ekologisk är något som 

ofta används på produkter som har lite påverkan på naturen (Semb-Johansson, Hjermann, & 

Ratikainen 2018).  I Norge är begreppet ”ekologisk” ett skyddat begrepp i enlighet med ett 

EES- avtal (Økologiforskriften, 2017), detta innebär att all mat som är märkt med ekologisk 

är regulerade på en rad områden och måste vara kontrollerade och godkänt ekologiska i alla 

led av produktionskedjan.  

Regelverket kring ekologisk produktion reglerar en hel rad områden bl.a besprutningsmedel, 

foder till djur, konserveringsmedel och konstgjorda doft- och färgmedel. Skillnaden mellan 

ekologisk och konventionell produktion av mat återfinns på en hel rad områden. Då 

regelverken för båda typerna av produktion är omfattande kommer det här endast att 

presenteras huvuddragen, för att kontextualisera de största skillnaderna.  

Inom ekologisk produktion är besprutningsmedel ej tillåtna. Således ska det så långt som 

möjligt inom ekologisk produktion användas andra typer av metoder för att skydda mot 

angrepp. Dessa är mekanisk bekämpning av ogräs, val av grödsorter som är resistenta mot 

specifika angrepp, och skiftesodling. Som en sista utväg kan ekologiskt godkända medel 

användas, men då måste detta behov dokumenteras (Debio, u.å-a).  

Konstgjödsel är förbjudet vid ekologisk produktion. Skiftesodling är istället den strategi som 

används inom ekologisk produktion för att se till att jorden bibehåller näring.  

När det gäller djurhållning skiljer sig ekologisk produktion från konventionell på en rad 

områden. Bland annat så är det krav om ekologiskt producerat foder, samt skillnad på krav  

kring utrymme och tillgång till vistelse utomhus. Till exempel så har ekologiska värphönor en 

minimumgräns på sex stycken hönor per kvadratmeter, medan för konventionella frittgående 

värphönor är motsvarande gräns nio stycken (Debio, u.å-a).  

1.4 Studiens struktur 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel 2 inleds med att presentera vem som har ansvar för 

matpolitiken i Norge och hur dagligvarumarknaden ser ut. Vidare presenteras hur ekologisk 
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konsumtion och produktion av mat i Norge, och  det presenteras ett resonemang kring 

märkningar på mat samt ett antal märkningar som är vanliga att finna på mat i Norge, som 

ofta sätts i relation till den ekologiska märkningen. 

I kapitel tre presenteras studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning på området. 

Kapitlet inleds med övergripande forskning kring etisk konsumtion, varpå en förståelse kring 

hur attityder förstås i denna studie utgår från det teoretiska perspektivet ”Theory of planned 

behaviour” (Ajzen, 1991) och tidigare forskning kring attityder till ekologisk mat. Efter detta 

följer en förklaring av habitusbegreppet som är utvecklat av Bourdieu (1995) samt hur detta 

tidigare har studerats i relation till ekologisk mat. Slutligen följer en sammanfattning av fältet 

samt förväntningar kring resultaten.  

I kapitel fyra presenteras forskningsdesignen, datamaterialet, metoder och deskripitiv statistik. 

Först används latent klassanalys för att identifiera olika påståndskonstellationer som återfinns 

i datamaterialet och som konstituerar olika attitydgrupper. Sedan används multinomisk 

logistisk regression för att se om olika sociala kännetecken är relaterade till de olika 

grupperna.  

I kapitel fem presenteras analysresultaten och huvudfynden uppsummeras. Dessa reslutat 

diskuteras i kapitel 6 i ljuset av tidigare forskning och det teoretiska ramverket upp mot 

förväntningarna. Slutligen avrundas studien med en sammanfattande konklusion, samt förslag 

på framtida forskning.  
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2 Bakgrund 

Vid en undersökning av attityder är det av vikt att förstå den kontext som attityder formas 

inom. För att skapa förståelse för denna kontext presenteras nedan en utvidgad bild av 

matproduktion och konsumtion i Norge. Även konsumenternas vardag är av vikt att förstå, då 

det är i dessa situationer som attityder dels skapas men också framträder i form att ligga till 

grund för handlingar. Kapitlet är uppdelat i tre delar. I den första delen presenteras vem som 

har ansvar för matpolitiken i Norge och hur dagligvarumarknaden ser ut. Den andra delen 

fokuserar på ekologisk mat, och presenterar ekologisk konsumtion och produktion av mat i 

Norge, samt sätter Norge i relation till Danmark och Sverige. Slutligen presenteras ett 

resonemang kring märkningar på mat samt ett antal märkningar som är vanliga att se på mat i 

Norge, och som ofta sätts i relation till den ekologiska märkningen.  

2.1 Matproduktion och och matpolicy i Norge 

All matproduktion i Norge följer EU:s regelverk för mattrygghet, detta då Norge är medlem i 

EES, vilket ger gällande att Norge är pålagt att följa dessa regler. Således kan det konstateras 

att alla regler kring matproduktion är gemensamma för EU-länderna, med eventuellt hårdare 

restriktioner och annorlunda traditioner på nationell nivå. I Norge ligger ansvaret för all 

matproduktion fördelat på tre departement, Helse- och omsorgsdepartementet, Landbruks- 

och matdepartementet och Närings- och fiskeridepartementet, som har ansvar för olika delar 

av produktions- och konsumtionskedjan. 

Regeringen i Norge arbetar med en aktiv matpolitik, som syftar till att skapa en matsäkerhet 

för konsumenten, i den mening att alla invånare i Norge ska ha tillgång till ”tillräckligt och 

trygg mat” (Regjeringen, 2018).  Att mat är av både kulturell och politisk betydelse 

aktualiseras av arbetet med ”Matnasjonen Norge”, ett projekt som syftar till att dokumentera 

norsk matkultur och ses som en del av attraktionskraften kring turism till Norge. Projektet har 

som mål att vara värdeskapande, och att sätta norsk mat på kartan. Genom att explicit 

formulera ett mål kring värdeskapande visar även till att norsk matpolitik ämnar att ha 

inflytande över hur individer i landet ser på mat, det vill säga vad som bör värderas som bra 

och dåligt. I detta värdeskapande kan det anses att attityder kommer in, varpå att det genom 

att studera vilka attityder till ekologisk mat som framkommer i landet, kan stärka såväl den 

politiska strategin såväl som att fördjupa förståelsen för rollen ekologisk mat innehar i Norge.   
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De utövande organet inom Norsk matpolitik är Mattillsynet. Denna förvaltningsmyndighet 

har ansvar för såväl kontrollen av märkning av varor och produktion hur de produceras, som 

att vara proffesionella rådgivare till de olika departementen i utformingen av nationella 

riktlinjer. Mattillsynet hanterar även kontroll vid import och export av mat.   

För att förstå den norska matmarknaden är det av vikt att att förstå den norska 

jordsbrukspolitiken. Hur politiken i Norge är utformad skapar de ramar som individer måste 

förhålla sig till i relation till mat, och Norge skiljer sig på denna punkt från resten av Europa. 

Importen av jordbruksvaror till Norge består till stor del av varor som inte är möjliga att 

producera i Norge, och dessa varor är oftast tullfria (Landbruks- og matdepartmentet, 2016). 

Dock är det starkt importskydd gällande varor som produceras i Norge, vilket gör att det är 

dyrt att importera mat som även produceras i Norge. Detta leder till att det inte återfinns 

samma variation kring produkters ursprung som kan återfinnas i andra länder. 

 Den norska matmarknaden 

Dagligvaruhandeln i Norge, vilket innefattar matvaror och andra ofta konsumerade varor för 

användning i hushållet, är den största privata norskägda näringen i Norge. År 2017 uppmättes 

att det var tre stycken kedjor som stod bakom 96,2% av den totala norska dagligvaruhandeln. 

Dessa tre kedjor var NorgesgGruppen som stod för 43,1%, Coop med 29,7%, REMA 1000 

23,4% och Bunnpris med 3,8% (Nielsen, 2018). Inom kedjorna återfinns olika koncept, som 

till exempel MENY och KIWI i NorgesGruppen, och Coop Extra och Coop Mega inom Coop. 

Nielsen (2018) visar att det är lågpriskedjorna som är dominerande på marknaden, med 65,1% 

av den totala dagligvaruomsättningen. I Norge så är dessa lågpriskoncept specifika från andra 

länder i den mening att dessa lågprisbutiker inte har såkallad ”hard-discount” som kan 

återfinnas i andra länder. Detta innebär att de har ett medelstort utval av produkter samt 

obemannade avdelningar och istället atmos-förpackade kött- och fiskprodukter (Nielsen, 

2018).  

Leverantörsidan i Norge är också koncentrerad av få men starka parter. Det är i många fall 

ägarna till matvarukedjorna som också står bakom leverantörerna. NorgesGruppen och 

Reitan-familjen, som står bakom REMA 1000, är medägare i frukt- och gröntgrossisten 

BAMA, vilken är den största leverantören av frukt och grönt i Norge. Orkla innehar en 

dominerande position som leverantör av märkesprodukter. När det gäller mejeri- och 
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köttleverantörer är jordbrukskooperativen Nortura och Tine dominerande. Vidare är 

butikskedjorna hel-eller delägare i allt från pålägg, konserver och importverksamhet.  

Den existerande dominansen stärks vidare av det norska inköpssystemet för varor, som 

bygger på olika former av bonusar, i stor grad baserade på inköpsvolym och omfånget av 

gemensamma aktiviteter (Oslo Economics, 2015). Inblandning i alla led i värdekedjan, kan 

också tänkas påverka utbudet av produkter i den norska dagligvaruhandeln vilket norska 

konsumenter länge har haft invändningar kring att det är för begränsat. Utbudet av norska 

dagligvaror har de senaste åren ökat kraftigt, med en 30% ökning mellan år 2008-2015 

(Jacobsen & Schjøll, 2018). Dock är utbudet i Norge fortfarande mindre än i till exempel 

grannlandet Sverige. Jacobsen & Schjøll (2018) menar att detta kan förklaras genom de olika 

butikformat som existerar i de olika länderna. I Norge finns det en väldigt hög butiktäthet, 

vilket innebär att dessa butiker blir både mindre i omfång och i omsättning. Detta har också 

lett till att konsumenter i Norge handlar mat mer frekvent. Jacobsen & Schjøll (2018) menar 

att norska konsumenter är de som handlar mest frekvent i Europa, med i snitt 3,4 inköpsturer i 

veckan. Utifrån detta menar Jacobsen & Schjøll (2018) att omfånget av handlingsturer 

tillsammans med en liberal lagstiftning kring öppettider, har skapat en dagligvarumarknad 

vars tillgång kan liknas vid många andra västliga länder, med en tillgång till matmarknaden 

största delen av tiden.  

Jacobsen & Schjøll (2018) presenterar även att norska konsumenter i större grad är missnöjda 

med dagligvaruhandeln än snittet av andra europeiska konsumenter, speciellt när det gäller 

frukt, grönt och köttvaror. Jacobsen & Schjøll (2018) förklarar detta med att kanaler för att 

framföra klagomål är bristfällig, och denna bristfällighet kan förklaras genom hur värdekedjan 

är uppbyggd. Utifrån detta resonemang gör det sig väl att studera attityder, då denna även om 

denna missnöjdhet inte är konkret riktad mot ekologisk mat, kan nyanser framkomma på ett 

tydligare sätt genom att se till olika faktorer och hur de samspelar i relation till ekologisk mat, 

och på så sätt kanske överföras till den konventionella konsumtionen.   

Den norska matmarknaden är erkänt dyr. Enligt Eurostat hade Norge de näst högsta 

matvarupriserna i Europa, den enda som var dyrare var Schweiz (Jacobsen & Schjøll, 2018). 

Detta kan dock kontrasteras med hur det mäts. År 2012 gjordes den sista 

konsumentundersökningen från SSB, och denna visar att i Norge så utgjorde 

konsumtionsutgifterna för mat och alkoholfria dryckesvaror i genomsnitt endast 11,8 % av de 

totala konsumtionsutgifterna i norska hushåll. Att använda en så liten andel av inkomsten på 
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konsumtion av mat  är bland de lägsta andelarna i världen, vilket kan kontrasteras med de 

relativt höga löner som utbetalas i Norge (Jacobsen & Schjøll, 2018).  

2.2 Det ekologiska Norge 

Efter valsegern år 2005 satte sig dåvarande statsminister Jens Stoltenberg sig ner med de 

partierna som hade bestämt sig för att samarbeta i nästkommande valperiod för att arbeta 

igenom de grundläggande linjerna för det framtida samarbetet. Detta har kommit att kallas för 

Soria Moria erklæeingen. I Soria Moria-erklæringen från 2005 statueras att Norge hade som 

mål att stå i förkant gällande hållbarhet- och klimatfrågor. Vidare konstaterades det att Norge 

i relation till andra länder inte hade samma tillgänglighet till ekologiska varor (Soria Moria 

erklæringen, 2005: 55). Soria Moria-erklæringen beskriver att detta är något som offentliga 

myndigheter bör ta ansvar för, för att skapa tillgänglighet för de boende i landet.  

År 2009 bestämdes det enhälligt i stortinget att Norge skulle arbeta mot ett 15% mål kring 

ekologisk konsumtion till år 2020 (Landbruks - og matdepartementet, 2011-2012). Detta mål 

innebar att 15 % av all matkonsumtion i landet ska vara ekologisk, samt att 15% av den 

samlade jordburuksarealen ska vara ekologisk. Dessa mål ansågs vid instiftandet vara 

ambitiösa men uppnåeliga, men då andelen ekologisk konsumtion i dagligvaruhandeln år 

2016 endast utgjorde 1,8% av den totala omsättningen i Norge, ansågs målet vara ouppnåeligt 

(Landbruksdirektoratet, 2017).Vidare bestämde sig Solberg-regeringen år 2016 för att slopa 

dessa mål och istället arbeta utifrån att utvecklingen av den ekologiska produktionen skulle 

vara efterfrågansdriven (Landbruks- og matdepartmentet, 2016).  

Under år 2017/2018 presenterades istället en strategi för hur ekologiskt jordbruk skulle 

fortskrida i Norge (Landbruks- og matdepartmentet, 2018). Denna strategi går i tråd med ovan 

beskrivna mål och konstaterar att den ekologiska produktionen bör stärkas i relation till 

efterfrågan hos konsumenterna. Den nationella strategin för ekologiskt jordbruk har som 

övergripande mål att ”bidra till att efterfrågan av ekologisk mat kan täckas av norsk 

produktion så långt som möjligt”(Landbruks- og matdepartmentet, 2018, s. 6). Detta mål ska 

nås genom att lägga vikt på tre stycken insatsområden; Kunskap och Kompetens, Att 

tillrättalägga för ekologisk produktion & Utveckling av en effektiv värdekedja.  

Den nationella strategin är utvecklad för att styrka jordbruket i Norge och det finns det inte 

några politiska mål i relation till den ekologiska konsumtionen. Genom att se till hur attityder 
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till ekologisk mat i Norge framträder kan således denna studie fördjupa förståelsen för synen 

på ekologisk mat, vilket kan bidra till att utveckla hur efterfrågan på ekologisk mat faktiskt 

ser ut i Norge.   

 Organisationen Debio  

I samband med undertecknandet av EES-avtalet, åtog sig alla länder i EU och EES att i 

offentlig regi sörja för att ekologiska produkter, både egenproducerade och importerade, 

kontrolleras och är godkända i enlighet med dessa föreskrifter. Dock har olika länder kommit 

att applicera olika strategier gällande delegering av arbetsuppgifterna. I Danmark sker den 

ekologiska kontrollen på statlig nivå, där ansvaret inte har delegerats vidare. Sverige har 

delegerat kontrollen till sju olika fristående organ. I Norge ligger det offentliga ansvaret kring 

kontroll av ekologiska produkter hos Mattillsynet. Denna myndighet har, på samma sätt som i 

Sverige, delegerat utförandet av kontroller till en fristående organisation vid namn Debio.  

Debio är en medlemsorganisation som ska ”säkra tillit och samarbetet mellan parter i hela 

kedjan från produktion till bordet”(Debio, u.å-b). Det vill säga alla parter som producerar, 

omsätter och konsumerar ekologiskt. Organisationen består av två åtskilda delar; en som 

arbetar med information, marknadsföring och utveckling av den ekologiska miljön i Norge, 

och en som arbetar med revision och kvalitetsäkring (Debio, u.å-b).  

Debio härstammar ursprungligen från år 1950 som en förening för lantbrukare som ägnade sig 

åt biodynamiskt lantbruk, denna förening tog sig an kommunikationen mellan producenter 

och konsumenter som ledde till en registrering av Demeter-merket år 1951(Debio, u.å-b). 

Detta märke återfinns fortfarande på den norska marknaden som en certifiering på 

biodynamiska produkter.  

Det var först år 1981 som Debio i sin nuvarande form blev till, detta då Demeter-märkningen 

och den Biologiska märkesordningen slogs samman, varav namnet Debio. Som första väst-

europeiska land samlades hela det ekologiska jordbruket i en gemensam regelutvecklings- 

kontroll och märkningsorganisation (Debio, u.å-b). Dessa tidigare privata regelverk 

accepterades av Landbruksdepartementet i Norge, och således kunde det konstateras att den 

ekologiska produktionen i Norge samlades under ekologimärket. Som tidigare nämnt förde 

inträdet i EES år 1995 till att en statlig kontroll av den ekologiska produkter krävdes, varpå 
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Debios redan etablerade verksamhet föll sig naturlig för delegering. Det var i samband med 

detta som begreppet ekologisk blev klart definierat och ersatte begreppet biologisk.  

 Ekologisk konsumtion i Norge 

Det kan konstateras att det är en stadigt växande omsättning av ekologisk mat från 2010 och 

framåt. Som tidigare presenterats beskrivs här och nedan en fördjupad bild av läget år 2016 då 

detta är den för studien relevanta tidpunkten. 

Figur 2.1 Omsättning ekologisk mat i dagligvaruhandeln per år 2010-2018. 

 

Källa: Landbruksdirektoratet (2018) 

År 2016 utgjorde andelen sålda ekologiska matvaror till 1,8% av den totala omsättningen i 

Norge, en ökning med 0,2% från föregående år. Denna ökning skedde i samtliga varugrupper 

men framförallt gällande ekologiska grönsaker som ökade med 89 miljoner kronor från 2015 

(Landbruksdirektoratet, 2018). I tabell 2.2 nedan återfinns andelen av sålda ekologiska varor 

per varugrupp år 2016. 
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Tabell 2.1 Andel ekologisk konsumtion per varugrupp av den totala försäljningen i 

dagligvaruhandeln år 2016 samt ändring från föregående år. 

Produktgrupp Andel 

ekologisk 

Procentuell 

ändring från 

2015 

Grönsaker 4,3 % +18,7  

Mejeriprodukter 1,9 % +15,6  

Barnmat 35,1 % +13,9  

Kornprodukter och 

bakvaror 

1,5 % +58,1  

Frukt, bär och nötter 2,3 % +19,9  

Ägg 8,1 % +5,9  

Kryddor och tillbehör 2,5 % +34,6  

Kött 4,0 % +30,0  

Kaffe och te 2,3 % +29,9  

Dryckesvaror 0,3 % +87,4  

Snacks, godis och 

desserter 

0,6 % +97,4  

Soya- och rismjölk 22,1 % +27,6  

Söta pålägg 3,5 % +23,9  

Matfett och oljor 1,7 % +24,1  

Middagar 0,4 % +12,8  

Fisk 0,5 % +245,3  

Total andel ekologiska 

matvaror 

1,8 % +24,4  

 

Källa: Landbruksdirektoratet (2017) 

Utifrån tabell 2.1 kan det konstateras att utifrån dagligvaruhandeln är de varugrupper som i 

störst utsträckning köps ekologisk är soya- och rismjölk samt barnmat. Även ägg är en 

varugrupperna med en hög andel ekologisk konsumtion. Frukt, bär och nötter har en andel på 

2,3% ekologisk konsumtion. Av denna andel står ekologiska bananer för en stor del av den 

ekologiska konsumtionen med en omsättning på över 90 miljoner kronor av den totala 

ekologisk omsättningen på frukt och grönt, som låg på 242 miljoner kronor år 2016. Även 

äpplen utgör en viktig del av denna grupp, andelen sålda ekologiska äpplen föll år 2016 med 8 

% jämfört med år 2015 (Landbruksdirektoratet, 2017).  

Då de olika landskapen i Norge är av väsentligt olika storlek gällande invånarantal, är det inte 

märkligt att de skiljer sig stort gällande omsättning av ekologisk mat.  Dock kan det 
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konstateras att andelen ekologisk mat utgör en markant större del i Oslo på ca 3% i jämförelse 

med de andra landskapen. Den näst största andelen ekologisk mat återfinns i Akershus på 2,5 

%, vilket står i någorlunda likhet med de andra landskapen som ligger mellan 0,8 och 2,3 

procent. Lägst andel ekologisk matomsättning i dagligvaruhandel kan återfinnas i Finnmark 

(Landbruksdirektoratet, 2017). Att konsumtionen till ekologisk mat ser olika ut i olika delar 

av landet kan tänkas dels kunna förklaras genom olika tillgång till ekologisk mat. En annan 

eventuell förklaring skulle kunna framkomma i denna studie, då genom att se till attityderna 

och vem som innehar dessa kan det ses om dessa skiljer sig åt mellan individer i olika delar i 

landet. Om så är fallet är detta att givande fynd kring hur arbetet med ekologisk mat bör 

fortskrida.  

Figur 2.2 Andel per varugrupp av den totala omsättningen av ekologiska varor i 

dagligvaruhandeln år 2016.  

 

Källa: Landbruksdirektoratet (2017)  

I figur 2.2 ovan kan fördelning inom den ekologiska konsumtionen återfinnas. Den största 

andelen av ekologiska matvaror som omsätts är som ovan nämnt grönsaker med 21% av den 

totala ekologiska matomsättningen i dagligvaruhandeln. Den näst största varugruppen är 

mejeriprodukter på 16% av omsättningen, och på tredje plats barnmat på 12%. Vidare står 

frukt, bär och nötter för 10% och kornprodukter och bakvaror för en lika stor del. Ägg står för 
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7% av den totala ekologiska konsumtionen i daglivaruhandeln i Norge, medan kött endast står 

för 3%.  

Det finns även alternativa kanaler för försäljning i Norge, så som bageri och 

specialkostbutiker, storhushåll och Bondens marknad. Även dessa olika kanaler omsätter 

ekologiska produkter, och under år 2016 kunde en sjunkande omsättning noteras i alla ovan 

nämnda kanaler förutom bageri och storhushållningar. De senaste åren har även intresset för 

andelsjordbruk2 ökat, där individer själva odlar sin mat.  

 Ekologisk produktion i Norge 

Från tabell 2.2 kan det utläsas att det ekologiska arealet ökade år 2016, efter en trend med 

minskat areal sedan år 2012.  

Tabell 2.2 Ekologisk areal och procentandel av den totala jordbruksarealen i drift. 

 
2000 2015 2016 2017 Ändring 

senaste år 

Ekologisk areal 180 841 433 166 446 809 436 804 - 2,20 % 

Total 

jordbruksareal 

104 21798 986 0355 983 6608 984 2285 +0,10 % 

Procent 

ekologisk av 

totalt 

jordbrukareal 

1,70 % 4,50 % 4,50 % 4,40 % 
 

Källa: Landbruksdirektoratet (2018) 

Den ekologiska produktionen ser olika ut i olika landskap runt om i landet, med stor variation 

i produktion. Då Norge är ett avlångt land, med olika produktionsmöjligheter i olika landskap, 

presenteras nedan en tabell kring hur stor andel av den totala produktionsarealen som är 

ekologisk.  

 

  

                                                 
2 Andelsjordbruk karaktäriseras av att konsumenter köper andelar av gårdens produktion för en avgränsad 

period, och får genom detta en andel av grönsaker, frukt och bär under säsongen. Det är en typ av partnerskap 

mellan bonde och konsument, där både arbete och vinster från jordbruket delas. Denna typ av jordbruk återfinns 

i olika former både gällande storlek och arbetsinstats (Landbruksdirektoratet, 2017). 
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Figur 2.3 Den ekologiska produktionsarealen i Norge i relation till konventionell 

produktionsareal i olika landskap, år 20163. 

 

Källa: Landbruksdirektoratet (2017). 

Från figur 2.3 kan det konstateras att det är Trøndelags-landskapen som även har den största 

andelen ekologisk areal med 7,5% i Nord-Trøndelag och 7,0% i Sør-Trøndelag. År 2016 

utgjorde ekologisk areal 4,5 % av den totala jordbruksarealen i Norge. Av dessa brukas över 

80% till äng, bete och foderodling, och de resterande arealen på att odla livsmedel.  

Det produceras även ekolgiska animaliska produkter i Norge. Även om dessa utgör en liten 

del av den ekologiska produktionen, är de fortfarande relevant att se till produktionen, då 

animaliska produkter som säljs i Norge i huvudsak är av norskt ursprung.  

 

  

                                                 
3 Observera att y-axeln endast går till 10%.  
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Figur 2.4 Andel ekologiska djur av totalt antal djur av samma djurtyp år 20164. 

  

Källa: Landbruksdirektoratet (2017)  

Från figur 2.4 kan det utläsas att den enskilt största andelen ekologiska djur är värphönor, 

vilket står i relation till konsumtionen av ekologiska ägg.  Vidare kan det konstateras att 

andelen ekologiska djur är förhållandevis låg bland alla djurgrupper.  

Gällande mjölk gick produktionen ner år 2016, detta kan tes anmärkningsvärt då 

konsumtionen av mejeriprodukter gick upp, men förklaras genom att en större andel av de 

som producerades ekologiskt även blev sålt som ekologiska produkter. Att ekologiska råvaror 

inte säljs som ekologiskt märkta varor är inte ovanligt i Norge, men minskar med tiden. 

Exempelvis blev endast 57 % av den ekologiskt producerade mjölken år 2016 såld som 

ekologisk, och endast 52% av köttet (nötkött, får/lamm och svin). Gällande fågel och ägg sker 

inte detta i lika stor utsträckning, och år 2016 såldes 90% av de ekologiskt producerade 

produkterna som ekologiskt märkta varor (Landbruksdirektoratet, 2017).  

                                                 
4 Observera att y-axeln endast går till 10%.  
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 Norge och omvärlden 

För att kontextualisera det ovan presenterade sammanhanget krävs det två ytterligare 

inblickar. Dels är det av vikt att förstå den norska ekologiska marknaden i relation till andra 

marknader, vilket i detta fall kommer att kontrasteras med att presentera kort konsumtionen 

och produktionen i Sverige och Danmark, som har en betydligt större ekologisk konsumtion. 

Dels är det även av vikt att förstå samhällsklimatet vid denna tidpunkt, för att kunna fördjupa 

bilden som konsumenterna upplevde år 2016.  

Både den danska och svenska ekologiska konsumtionen är betydligt mer utbredd än vad som 

är fallet i Norge. År 2016 var Danmark det land i världen där omsättningen av ekologisk mat 

utgjorde en störst andel i dagligvaruhandeln, 9,7%. Sverige var inte långt efter med en 

ekologisk matkonsumtion på 8,7%.  Att skillnaderna mellan dessa länder och Norge är så 

stora, är en frågeställning värd att studera vidare, men då det inte är syftet med denna studie, 

konstateras det endast att det är stora skillnader mellan länderna gällande ekologisk 

matkonsumtion och produktion. 

Det allmänna klimatet gällande ekologisk mat år 2016 i Norge kan kortfattat presenteras 

utifrån två spår. Dels skedde en ändring i den politiska strategin, vilket kan ha kommit att 

påverka om än inte konsumenterna direkt, så indirekt i form av ändring gällande projekt och 

åtgärder för att gynna den ekologiska marknaden. Vidare fördes också en debatt i media kring 

huruvida ekologisk mat är mer hälsosam och miljövänlig. Denna debatt utgick från ett 

argument kring huruvida ekologisk mat inte är mer hållbar då det krävs mer areal för att att 

odla ekologiskt än konventionellt producerad mat, och att om all mat i världen skulle 

produceras ekologiskt inte skulle finnas tillräckligt med mat för att göda befolkningen i 

världen. Vidare argumenterades det för att forskning inte har visat att ekologisk mat faktiskt 

är mer hälsosam (Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2014). Denna debatt fick stort 

genomslag i dagspressen, och är fortfarande vid en sökning på ekologisk mat några av de 

första artiklar som framkommer. Debatten kring ekologisk mat har troligtvis kommit att 

påverka norska invånare i den mån att de ställer uttrycker mer skeptiska attityder till 

ekologisk mat och kan tänkas bidra svagt till att förklara den stora skillnaden mellan Norge 

och de andra nordiska länderna.  
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2.3 Matmärken i Norge – vilka och varför? 

I Norge finns det en rad olika märkningar för mat, som ska guida konsumenten kring allt från 

miljöpåverkan, hälsa, arbetsförhållanden och produktionsförhållanden. Märkningar på mat är 

till för konsumenten, för att enkelt och tydligt kunna urskilja varors ursprung och innehåll. 

Vid konsumtion av produkter finns det ett antal märkningar som är obligatoriska på alla typer 

av mat. I relation till alla matprodukter måste det finnas information om; beteckning, 

ingredienslista, ämnen som kan framkalla allergi eller intolerans, mängdangivelser av 

ingredienser, nettoinnehåll, hållbarhet, villkor för bevaring och användning, namn eller 

företagsnamn och adress för den ansvariga näringsverksamheten, ursprungsmärkning, 

burksanvisning om det är nödvändigt för att maten ska användas på rätt sätt, alkoholinnehåll, 

och näringsdeklaration (Mattilsynet, 2012). Denna information möjliggör för konsumenten att 

orientera sig bland olika produkter och göra grundade val.  

Det finns även  ytterligare märkningar, som inte är obligatoriska. Dessa finns att tillgå för att 

underlätta för konsumenter i ännu större grad. Dessa märkningar är bl.a. den ekologiska 

märkningen, faitrade-märkningen, nyt norge och nyckelhålsmärkningen. Genom att befästa 

dessa märkningar på produkter, ges konsumenterna en genväg till att finna den mat som de är 

ute efter (Helsedirektoratet, 2011). Debio menar att deras märkningar ses som en länk mellan 

producenter och konsumenter, i ett samhälle där det blir allt längre mellan stad och landsbygd 

(Debio, u.å-a). Detta är också grundtanken med många andra märkningar i Norge, som finns 

till för att underlätta för konsumenterna att välja mellan produkter.  

Nedan presenteras fyra vanliga märkningar i butiker i Norge. Detta är endast ett urval av de 

märkningar som kan återfinnas på marknaden, men då dessa ofta ställs i relation till den 

ekologiska märkningen anses det av vikt att även förklara dessa. Dessa märkningar är inte 

nödvändiga att använda på produkter, och i många fall måste producenterna betala en avgift 

för att nyttja dessa.  
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 Nyckelhålet       

 

Figur 2.5 Nyckelhålsmärket 

Nyckelhålet är en offentlig märkning för att underlätta för konsumenten att välja sundare 

varor. Nyckelhålsmärkningen regleras av Nykkelhullsforeskriften och kontrolleras av 

Mattillsynet och Hälsodirektoratet. Mattillsynet står för den kontrollerande verksamheten och 

Hälsodirektoratet har ansvar för kommunikationen runt märket. Nyckelhålsmärket innebär att 

produkten uppfyller ett minimuminnehåll av kostfiber, samt ett maximum innehåll av fett, 

mättat fett, salt och socker. Detta innebär att en vara med nyckelhålsmärket innehåller mindre 

av dessa faktorer än andra varor inom samma varugrupp (Mattilsynet, 2019). Märkningen har 

olika kriterier i olika livsmedelskategorier, vilket innebär att varorna ställs i relation till andra 

varor inom samma livsmedelskategori. Således guidas konsumenterna till att välja ett sundare 

alternativ inom en specifik varugrupp. Nyckelhålsmärkningen gäller för en rad livsmedel, så 

som färdigpaketerade varor, bröd, kött och fisk. Märket kan även användas på all frukt och 

grönt. 

 Nyt Norge          

         

Figur 2.6 Nyt Norge märket 

    

Nyt Norge är en märkning som styrs av stiftelsen Matmerk, som på uppdrag av norska 

myndigheter utvecklade detta märke. Nyt Norge syftar till att göra det enklare att välja norska 

matvaror, och för att kunna nyttja märket krävs det att matvaran innehåller norska råvaror. 

Max 25% utom-norska ingredienser är tillåtna för sammansatta råvaror. För kött, ägg och 

mjölk ska 100% av ingredienserna vara norska. Vidare måste maten vara producerad eller 

bearbetad i Norge. Råvarorna måste också komma från gårdar där hänsyn till djur, människor 

och miljö är säkerställd, i enlighet med KSL-standarden, vilket är Matmerks egen 

sammanställda lista på lagar och föreskrifter kring hur jordbruk skall föregå (Matmerk, u.å. ).  

https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/helse/nokkelhullet/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/mat/nyt-norge/
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 Fairtrade        

 

Figur 2.7 Fairtrademärket 

Fairtrade är en internationell märkning som syftar till att stärka bönder och anställda genom 

handel (Forbrukerrådet, u.å.). Fairtrade-märkningar sätter krav på högre råvarupris, tryggare 

arbetsmiljöer och skydd av miljö vilket ämnar att leda till ett mer hållbart jordbruk och bättre 

liv för involverade i Asien, Syd-Amerika och Afrika (Forbrukerrådet, u.å.) Detta är den enda 

märkningen som ställer denna typen av krav, och drivs av Fairtrade International, vilket är en 

ideell organsiation.  

 Den ekologiska märkningen      

 

Figur 2.8 Debiomärket och EU:s ekologiska märke 

Som nämnt ovan följer den ekologiska märkningen i Norge EU:s förordning för ekologisk 

produktion. Debios ø-märke5 utvecklades under 1990-talet som en del av en serie åtgärder för 

att stimulera produktionen, konsumtionen och distributionen av ekologisk mat (Vittersø & 

Tangeland, 2015). Ett av huvudkravet för att använda den ekologiska märkningen är, förutom 

att följa ovan nämnda regler för produktion, att minst 95% av ingredienserna är ekologiska, 

vilket kontrolleras av organisationen Debio. Debio innehar även andra ekologiska märkningar 

som tilldelas restauranger och storhushåll, som finns att tillgå i olika valörer (guld, silver och 

brons) beroende på hur stor andel av serveringen på stället som är ekologisk (Forbrukerrådet, 

2019).   

I tillägg till Debios ekologiska märke kan EU:s ekologiska märke återfinnas på en rad varor i 

Norge. Således kan det konstateras att ekologiska matvaror kan inneha en mängd olika 

märken, såväl ekologiska som icke-ekologiska för att hänvisa till andra faktorer i 

                                                 
5 Detta märke kallas ø-märket från norskans ”økologisk”. 

https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/fairtrade/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/mat/o-merket/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.livsmedelsverket.se%2Fglobalassets%2Flivsmedel-innehall%2Fekologisk-mat%2Fekologisk-logotyp.jpg%2FContentDefault&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.livsmedelsverket.se%2Flivsmedel-och-innehall%2Fekologisk-mat1&docid=mx0w-UugFQP0RM&tbnid=mnloXrAEgHnDWM%3A&vet=10ahUKEwjl897wo5biAhWq8aYKHfVMDQEQMwhBKAAwAA..i&w=600&h=380&bih=963&biw=1920&q=eu%20ekologisk%20m%C3%A4r&ved=0ahUKEwjl897wo5biAhWq8aYKHfVMDQEQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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produktionskedjan. Med detta menas att en norskt ekologiskt producerad produkt kan inneha 

samtliga märkningar ovan, om produkten uppfyller kraven.  
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3 Teori och tidigare forskning 

För att förstå hur attityder till ekologisk mat ter sig, presenteras här nedan tidigare forskning 

och studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet är indelat i fyra delar. Först presenteras 

kortfattat tidigare forskning kring etisk konsumtion. Efter detta presenteras en del kring 

attityder, hur de bör förstås och hur de relateras till handling, med utgångspunkt i Theory of 

planned behaviour. Den tredje delen fördjupar förståelsen för attityder utifrån Bourdieus 

begrepp habitus, och hur habitus begreppet tidigare har blivit behandlat i studier relaterade till 

ekologisk mat. Slutligen utleds förväntningar kring resultaten, baserade på tidigare forskning 

och teori.  

3.1 Etisk konsumtion 

Ekologisk mat är en del av ett större konsumtionsfält som ofta beskrivs som etisk konsumtion. 

För att förstå de grundläggande utgångspunkter som fältet utgår från beskrivs kortfattat en 

översikt över fältet kring etisk konsumtion. Det är dock värt att notera att etisk konsumtion är 

ett vidare begrepp än endast ekologisk mat i den mening att etisk konsumtion inkluderar dels 

andra typer av produkter, men också andra typer av konsumtion. Harrison, Newholm och 

Shaw (2005) beskriver etisk konsumtion som en typ av konsumtion som förutom de faktorer 

som spelar roll vid handling så som kvalitet och pris, inkluderar konsumenten även andra 

faktorer i den beslutsfattande processen.Till exempel kan etisk konsumtion vara att exkludera 

produkter från ett visst land grundat i politiska orsaker, eller att välja andra typer av 

införskaffning av mat som till exempel andelsjordbruk.  Etisk konsumtion precis som 

konsumtion av ekologisk mat, grundar sig på olika former av värderingar och attityder.  

Genom denna förståelse sätts ekologisk mat även i relation till andra typer av produkter som 

individen dagligen tar ställning i, vilket leder till att en ökad förståelse för hur etisk 

konsumtion har studerats bidrar till att förstå hur attityder i relation till konsumtion har 

studerats tidigare.  

Etisk konsumtion har huvudsakligen blivit undersökt från två perspektiv; som en form av 

beslutsfattande och som ett skapande av en självidentitet (Newholm & Shaw, 2007). Utifrån 

det beslutsfattande perspektivet har information beskrivits som nyckeln till etiskt 

beslutsfattande. Den välinformerade konsumenten är inte bara intresserad av produkten, men 

genom ökad kunskap ökar också kraven på produktionsförhållanden och att produkten 
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upprätthåller de etiska krav som konsumenten ställer på produkter. Forskning har också 

fokuserat på assymmetrin gällande information kring produkter i konsumtionsituationen, och 

hävdar att konsumenten på grund denna assymmetri har en nackdel när de fattar beslut 

(Newholm & Shaw, 2007). Denna assymmetri utgår från den komplexa marknaden, och det 

har visat sig att även om konsumenter till exempel bojkottar specifika produkter, kan det 

hända att de konsumerar andra produkter som innehåller den bojkottade produkten. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara ägg, som tidigare visat är en produkt med hög ekologisk 

konsumtion i Norge. Denna höga ekologiska konsumtion kan tänkas bero på en rad olika 

faktorer, men en trolig förklaring skulle kunna vara att välja ekologiskt för att ställa sig emot 

ägg producerade från burhöns. Om detta är ett medvetet val, skulle det dock mycket väl kunna 

hända att konsumenten köper majonäs innehållande importerade ägg från burhöns utan 

vetskap om detta, då det inte framkommer på produkten. Det kan dock hävdas att dessa 

studier missar en del i ledet, i den mening att information skapar en attityd som i sin tur 

påverkar beteendet. Med detta menas att det inte är tillgången till information som direkt 

påverkar beteenden, utan att information påverkar individers attityder och därigenom 

beteenden. Även om denna studie inte ser till information i relation till attityder, fyller den sitt 

syfte i den mening att attityder viktläggs, och därigenom studeras det mellanled som det 

tidigare inte har lagts så mycket vikt vid inom forskning kring etisk konsumtion. 

Det har även visat sig att även om konsumenter efterfrågar etisk information använder de sig 

inte alltid av den, vilket förklaras genom att konsumenter agerar på fördomar istället för på 

faktisk kunskap (Newholm & Shaw, 2007). Även detta talar för vikten av attityder, då det inte 

endast är tillgången till information som påverkar beteenden.  

Studier som studerar etisk konsumtion som en form av självrealisering ser konsumenten som 

en rationell individ, som tar beslut baserat på rationalitet, även om det inte alltid är lätt att för 

individen att se den fulla meningen av deras handlingar. För att förstå varför dessa beslut 

fattas, menar att komplexiteten av beslutfattande måste studeras. Med detta menas att det 

måste förstås varför specifika handlingar är mer värda och de underliggande antagandena av 

självrealisering som är inbyggt i konsumtion av etisk mat. Genom att se till attityder kring 

ekologisk mat, kan en typ av självrealisering framträda tydligare, då det således studeras 

tydligare hur vad som ligger till grund för handlingar. Denna syn på handlingar, som en form 

av självrealisering översätts även till attityder, då även hur en individ ställer sig till olika saker 

bidrar till att skapa en form av persona. Detta beskrivs nedan i relation till hur individer 
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distingerar sig både i beteenden gällande konsumtion av mat, och hur detta borde ta sig 

uttryck även genom attityder, om så är fallet. 

Konsumtion har även undersökts i relationen till individens roll som medborgare i samhället. I 

denna relation beskrivs individen som en konsument som drivs av marknaden och konsumerar 

utifrån dessa vilkor, men då den politiska arenan har förflyttat sig till plattformar på många 

platser i samhället bör det tas i beaktning de dubbla roller som individen innehar i vid 

konsumtion. Dessa typer av studier är inte specifikt inriktade på etisk konsumtion eller 

ekologisk mat, men är av vikt för att förklara olika syner på roller som individen kan inneha 

och som kan ses i relation till hur attityder kommmer till uttryck i relation till ekologisk 

matkonsumtion. Trentmann (2007) listar tre olika sätt på vilket konsumtion studerats i 

relation till politska handlingar; Konsumenten som en självständig individ, konsumtion som 

en resurs för politisk identifikation & regleringar som har skapat en ambivalens för 

konsumentens intressen. 

Att studera konsumenten som en självständig individ har många likheter med det 

beslutsfattande perspektivet som Newholm & Shaw nämner ovan, där synen på konsumenter 

har baserats på en nyliberal syn där individen ses som rationell och baserar sina beslut på 

information (Trentmann, 2007). Vidare har studier kommit att fokusera på konsumtion i 

relation till politisk identifiering. Detta genom till exempel bojkotter, men också genom 

intresse för specifika produkter så som fairtrade. Studier visar att konsumtion fungerar som en 

alternativ sfär för politisk handling och inkludering av olika grupper, som annars är 

exkluderade i politiken (Trentmann, 2007). Att konsumera ekologogiskt skulle även kunna 

uttrycka en form av politisk ställningstagande, både i relation till produktion av mat, och i 

form av ställningstagande för miljön. Genom att studera attityder istället för det faktiska 

beteendet, kan, om så är fallet detta komma till uttryck i resultaten på ett mer utförligt sätt, 

varpå förståelsen för ekologiskt mats roll i samhället framkommer.  

Med regleringar som har skapat en ambivalens för konsumentens intresse menar Trentmann 

att samtidigt som politiska regleringar menar att skapa en mer global marknad, framkommer 

också nationalistiska kampanjer i form av att norsk mat är bättre. Detta gör att konsumenten 

inte är fullt medveten om vilka val som är de riktiga valen, och skapar en form av ambivalens. 

Detta kan anses vara aktuellt i relation till den norska kontexten då det som tidigare 

presenteras finns starka aktörer på den norska marknaden som främjar styrkan i 

norskproducerad mat, samtidigt som Norge inte har varit föremål för några omfattande 
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matskandaler6 som hade kunnat få medborgarna att ifrågasätta den norska produktionen. 

Vidare kan det konstateras att tilliten till norskt kött och ägg är hög i Norge (Animalia, 2018), 

vilket kan tänkas påverka attityder till ekologisk mat i den bemärkning att om norsk mat är 

tillräckligt bra så är ekologisk mat inte nödvändig.  

3.2 Attityder i relation till handling 

Att studera ekologisk mat har visat sig vara ett rikt fält, där en stor del av studierna har 

fokuserat på ett marknadsperspektiv i den mening att de syftar till att identifiera vem som 

konsumerar ekologisk mat och vad som motiverar konsumtionen, ofta utifrån ett kvantitativt 

perspektiv. Detta innebär att det har utförts åtskilliga kartläggningar kring vem som köper 

ekologiskt och vilka motiv som bidrar till ekologisk konsumtion. Även om denna studien inte 

syftar till att kartlägga vem som handlar ekologiskt, är dessa studier av vikt för att förstå hur 

forskning kring ekologisk mat har framställts. Generellt fokuserar forskningsfältet på 

konsumtion, och attityder har endast fungerat som ett sätt att förklara konsumtionen av 

ekologisk mat. Så som attityder har studerats, har de studerats som specifika attityder till olika 

delar av ekologisk mat, som för exempel hur individer ställer sig till kvaliteten på den 

ekologiska maten eller om de anser att den är mer hälsosam än konventionellt producerad 

mat. Då dessa attityder endast har studerats enskilt, har inte samlade attityder till fenomenet 

ekologisk mat tidigare studerats. Denna studie är därför av yttersta vikt för att utreda 

attityderna mot ekologisk mat, oberoende av om de leder till ekologisk konsumtion eller ej.  

I relation till ekologisk konsumtion, visar tidigare studier att  även fast attityderna gentemot 

ekologisk mat i de flesta länder i stor utsträckning är positiva, är det inte lika vanligt att 

konkret konsumera ekologiskt (Magnusson et al., 2001; Pearson et al., 2011; Shepherd, 

Magnusson, Sjödén, & Shepherd, 2005). Denna problematik har kommit att benämnas 

attitude-behaviour gap och främst förklarats utifrån två faktorer, högre pris och begränsad 

tillgänglighet. Priset på ekologisk mat, som oftast är högre än konventionellt producerad mat 

har kommit att bli beskrivet som det största hindret för ekologisk matkonsumtion (Pearson et 

al., 2011). I relation till detta, har forskning på ämnet fokuserat på hur mycket individer är 

beredda att betala för specifika produkter. I denna studie exkluderas attityder om priset och 

tillgången på ekologisk mat, då detta konsteras vara praktiska faktorer som är mer relaterade 

                                                 
6 Exempel på matskandaler är bland annat den så kallade ”hästköttskandalen” år 2016 där det uppdagades att det 

förekom hästkött i produkter märkta innehållande nötkött.  
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till införskaffningen av maten snarare än till ekologisk mat som fenomen. Således möjliggörs 

att försöka förstå hur attityder till ekologisk mat ser ut utan att ställa dem i relation till själva 

handlingsmomentet och praktiska barriärer, varpå en form av ”idealattityd” kan studeras och 

det sociala värdet av ekologisk mat tydligare kan framkomma.  

 Hur kan attityder förstås?  

För att förstå betydelsen av attityder och hur de uppkommer utgår denna studie från en 

förklaring av attityder baserad på Theory of planned behaviour. Denna teori utgår från ett 

socialpsykologiskt perspektiv, och har kommit att användas ofta för att predikera beteenden 

gällande ekologisk matkonsumtion (Aertsens, Verbeke, Mondelaers, & Van Huylenbroeck, 

2009). Ajzen (1991) definierar en attityd som graden av vilken en person har en positiv eller 

negativ utvärdering eller uppfattning gällande ett beteende i fråga, i det här fallet ekologisk 

mat. Grundtanken är att intentionen för att utföra ett beteende är det som påverkar beteenden, 

och attityder påverkar intentionen så, genom att studera attityder kan en vidare förståelse för 

intentionen, och därmed beteenden skapas. Ajzen (1991) menar att det i relation till beteenden 

måste studeras både attityder, men också möjligheten att kontrollera beteendet i form av 

resurser för att handla. För att förstå relationen till ekologisk mat i Norge, bör det således 

studeras hur attityderna gentemot ekologisk mat är konstuerade gällande uppfattningar kring 

olika aspekter av ekologisk mat, men också upplevd kontroll i relation till tillgänglighet och 

individers förmåga att konsumera ekologiskt. Denna studie tar sig an att fördjupa första delen 

av detta argument, då tidigare forskning till största del har fokuserat på de andra delarna. 

Figur 3.1 Theory of planned behavior 

 

 

 

 

 

  

Källa: Ajzen (1991) 
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Det har framkommit att det finns en länk mellan värderingar och attityder generellt, och detta 

har även visats empiriskt vid ekologisk matkonsumtion (Aertsens et al., 2009). Aertesens et 

al. (2009) beskriver ett antal värderingar som har relaterats till ekologisk matkonsumtion. 

Säkerhet, i den mening att ekologisk mat ses som hälsosammare, och således värderas som 

tryggare. Hedonism, på det sätt att det ger mer njutning med ekologisk mat, både sinnlig i 

form av smak och personlig i form av en god gärning. Stimulering i form av en utmaning att 

lära mer om ekologisk mat när nya produkter kommer ut på marknaden. Universalism genom 

att förstå och uppskatta att ta hand om naturen och människorna som producerar varorna. 

Välvilja, i att stärka den lokala miljön. Självskapande, att konsumera ekologisk mat för att 

särskilja sig från andra och för att skapa en positiv självbild. Konformitet i den mening att 

kunna behärska sina handlingar och uppfylla de sociala normer som förväntas. Även makt på 

så sätt att social status och prestige ligger till grund för hur ekologisk mat konsumeras. Om 

dessa värderingar påverkar konsumtionen av ekologisk mat, är det troligt att de även påverkar 

attityderna gentemot ekologisk mat, och även fast värderingar inte ligger till grund för analys 

i denna studie, är det värt att förstå resultaten i ljus av värderingars påverkan på attityder, 

varpå det är av vikt att presentera vad som åtefunnits i tidigare studier.  

Det har också visat sig att normer influerar attityder gentemot inköp av ekologisk mat, i detta 

fall finns det motsägande normer, varpå individen hamnar i konflikt mellan sociala normer 

och personliga normer. Detta kan återknytas till de tidigare presenterade studierna gällande 

individens dubbla roller som medborgae och konsument och de olika normer som tillfaller de 

olika rollerna som individen antar. Att normer påverkar vårt beteende gällande mat är väl 

dokumenterat i litteraturen (Aertsens et al., 2009).  Normer har också legat till grund för att 

förklara varför individer i vissa fall handlar etiskt trots en avsaknad av specifik attityd 

gentemot produkten. Vidare har Tarkiainen & Sundqvist (2005) visat en signifikant relation 

mellan subjektiva normer och attityder gentemot ekologisk matkonsumtion i Finland. 

Subjektiva normer menas här som den upplevda sociala press för en person att engagera sig 

eller att inte engagera sig i beteende (Ajzen, 1991). I en studie av Bamberg & Möser (2007) 

finner de att subjektiva normer inte har en direkt associering med intention, utan hellre en 

indirekt effekt genom att påverka attityder. Detta fynd talar för att genom att studera 

attityderna kring ekologisk mat inkorporeras således normer i studien, om än implicit.  
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 Attityder 

Inom socialpsykologin ses attitydskapande utifrån ett perspektiv gällande information. Ajzen 

(1991) menar att individer, genom olika tankar som de besitter kring objekt, utvecklar 

attityder. Med detta menas till exempel att om en individ tror på att ekologisk frukt är 

hälsosammare, och har olika positiva meningar om ekologisk mat så kan attityden predikeras. 

Attityder består av både tänkande (kognitiva) och kännande (affektiva) komponenter. Detta 

innebär att utvärderingar av tankar påverkas både av tänkandet och känslor. Conner & Sparks 

(i Aertsens et al., 2009) hävdar att matkonsumtion är djupt påverkat av affekt, vilket kan 

innebära att individer inte bara utvärderar beteende efter kostnad och fördelar, utan även 

genom vilka positiva och negativa känslor de genererar. Således bör det ses till hur attityderna 

gentemot ekologisk mat är konstruerade, och hur individer ställer sig till olika aspekter i 

relation till ekologisk mat. Genom att se till dessa, ökas kunskapen kring hur individer ser på 

ekologisk mat i Norge.  

Det har påvisats att attityder till ekologisk mat är en signifikant prediktor på intentionen att 

äta ekologiskt frukt och grönt (Saba & Messina, 2003). Vidare har det visat sig att olika 

tankar om saker har olika påverkan på attityder, Thørgesen (i Aertsens et al., 2009) har visat 

att speciellt tankar om hälsa, smak och miljöpåverkan har störst påverkan på attityder till 

ekologisk mat. Detta presenterar även Saba & Messina (2003), men påvisar också att tankar 

om pris har relativt lite påverkan på attityder. Genom att studera svarsmönster gällande olika 

påståenden kring ekologisk mat, begränsar denna studie sig till att se på hur tankar kring olika 

faktorer rörande ekologisk mat skapar en generell attityd gentemot ekologisk mat, och ämnar 

att på detta sätt kunna utläsa vilka attityder som existerar i Norge. Således exkluderas 

praktiska faktorer som pris som spelar en avgörande roll vid konsumtion. Genom denna 

exkludering förflyttas fokuset från konsumtionen till hur ekologisk mat kommer till uttryck i 

Norge, vilket kan ge en fördjupad bild av hur individer ser på ekologisk mat, då de inte 

behöver ta ställning till huruvida de vill konsumera den eller ej och andra praktiska faktorer.  

Forskning har också visat att attityder är en viktig prediktor för intention för beteende, vilket 

talar för att fördjupad kunskap kring attityderna även kan bidra till att förstå konsumtionen 

ytterligare, även om detta inte är syftet. Studier har visat att det finns en signifikant relation 

mellan att inneha positiva attityder gentemot ekologisk mat och att ämna att köpa ekologisk 

mat (Chen, 2007; Dean, Raats, & Shepherd, 2008; Saba & Messina, 2003). Dessa studier har 
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inte studerat den norska kontexten, men talar för att det borde finnas en relation mellan 

attityder och handling, om än inte kausal, även i Norge.  

 Vad motiverar ekologisk matkonsumtion? 

På fältet kring vad som motiverar ekologisk matkonsumtion har det visat sig vara en rådande 

konsensus. Dessa tankar har varit stabila över tid, även om marginella skillnader mellan 

länder kan utläsas. Nedan presenteras de motiv som har kommit att spela störst roll för att 

motivera ekologisk konsumtion. Här är det återigen värt att notera att konsumtion av 

ekologisk mat har stått i fokus, och att dessa motiv i denna studie inte ses som direkt 

påverkande på handling, istället så är det tankar om dessa motiv som formar en attityd 

gentemot ekologisk mat. Det är formeringen av attityder som bland annat påverkar beteenden, 

och således bör det inte studeras vad som är viktigt vid ekologisk konsumtion, utan snarare de 

åsikter som kommer till uttryck genom dessa motiv i relation till ekologisk mat, som 

tillsammans konstruerar en generell attityd mot ekologisk mat.  

Hälsa har visat sig vara den primära orsaken till att individer köper ekologiskt, specifikt 

tankar om att ekologisk mat är fritt från GMO och gifter så som konserveringsmedel 

(Hughner, McDonagh, Prothero, Shultz, & Stanton, 2007; Pearson et al., 2011).  Dock har 

forskning inte entydigt konstaterat att ekologisk mat de facto är mer näringsrik än 

konventionellt producerad mat. Detta har gjort att forskningen i relation till hälsa och 

ekologisk mat har kommit att fokusera å ena sidan på konsumenters uppfattning av risker 

(Saba & Messina, 2003) i relation till mat. Å andra sidan har det genom denna uppfattning 

också dragits slutsatser kring att det är egoistiska motiv istället för altruistiska motiv som 

motiverar ekologisk konsumtion. Med andra ord, ekologisk matkonsumtion grundar sig i 

medvetenhet om sig själv, snarare än i att förbättra miljön (Pearson et al., 2011). Detta 

resonemang säger dock inte så mycket om hur individer ställer sig i relation till ekologisk 

mat, utan konstateras endast vad som driver konsumtionen, dock kan det tänkas att om en 

individ ser på ekologisk mat som mer hälsosam besitts en mer positiv attityd till ekologisk 

mat.  

Vidare har det visat sig att kvaliteten och smaken på ekologisk mat har varit ett viktigt motiv 

för att handla ekologiskt (Hughner et al., 2007). Substansen kring faktiska smakskillnader har 

dock visat sig vara olika för olika produkter. Fillion & Arazi (2002) utförde blindtest på 

ekologisk och icke-ekologisk mjölk och apelsinjuice, och kunde konstatera att gällande mjölk 
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kunde inga smakskillnader påvisas, men en smakskillnad kunde konstateras gällande 

apelsinjuice. Även gällande dessa typ av motiv kan det således konstateras att även om 

kvalitet och smak ses som starka motiv för att konsumera ekologiskt, finns det ingen objektiv 

substans i dessa påståenden. Detta har kommit att förklaras genom att priset på ekologisk mat 

ofta är högre än konventionellt producerad mat, något som gör att konsumenter uppfattar 

ekologiska produkter som av högre kvalitet (Hill & Lynchehaun, 2002). Således kan priset, 

som ofta ses som en barriär i relation till konsumtion, ses som något som påverkar attityder 

både positivt och negativt, och hur det kommer att påverka attityder kan tänkas vara olika 

beroende på hur individer värderar priset på varor.  

Som tidigare nämnt har det konstaterats att miljörelaterade problem inte är den drivande 

faktorn för konsumtion av ekologisk mat. Emellertid har det påvisats att det finns en 

korrelation mellan individer som konsumerar ekologisk mat och en syn på bekämpningsmedel 

och kemiska medel som används vid produktion av konventionell mat som miljöskadliga. 

Samt en uppfattning om ekologisk mat som mer miljövänlig (Hughner et al., 2007). Att det 

finns en korrelation mellan en syn på ekologisk mat som mer miljövänlig talar för att om 

ekologisk mat ses som mer miljövänlig eller inte även skulle kunna ha en påverkan på 

attityderna.  

Det har även visat sig att andra faktorer har kommit att motivera att handla ekologisk mat, 

dessa resultat kan dock anses ha en mindre påverkan och då de inte i samma utsträckning har 

påvisats, men är fortsatt värda att nämna speciellt då de är relaterade till etisk konsumtion 

generellt. Dessa faktorer är till exempel bättre djurhållning, matsäkerhet i den mening att 

ekologisk mat både är säkrare att äta, i relation till exempel galna kosjukan och producera i 

form av säkrare produktionsmetoder (Hughner et al., 2007).  

Det kan konstateras att motiven för att konsumera ekologisk mat ofta är grundade på åsikter 

gällande specifika egenskaper hos ekologisk mat och dessa är inte alltid grundade i objektiv 

fakta. Att så är fallet  talar för att det finns något bakomliggande socialt vid konsumtion av 

ekologisk mat. Det är genom att att förstå hur attityderna ser ut och vem som innehar dem i 

Norge som vi kan förstå den sociala betydelsen av dessa attityder, som i sin tur kan bidra att 

öka förståelsen för konsumtionen av ekologisk mat.  
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 Attityder till ekologisk mat i Norge 

I en jämförelse från 2014 visar det sig att attityderna till att köpa ekologisk mat varierar 

mellan de olika nordiska länderna (Niva, Mäkelä, Kahma, & Kjærnes, 2014). Norge särskilde 

sig från de andra nordiska länderna i den mån att det inte fanns en majoritet som var positiva 

till att köpa ekologisk mat. Vidare fanns det inte heller en attityd kring att endast 

säsongsbetonade frukt och grönsaker är bra, varpå slutsatsen drogs att invånarna i Norge var 

de som var minst engagerade gällande hållbar konsumtion (Niva et al., 2014). Denna studie 

fokuserade på hur individers attityder gentemot hälsa och miljö korrelerade med konsumtion 

av ekologisk mat, vilket ger en indikation i relation till handling, men fångar inte upp de 

attityder som finns kring ekologisk mat i Norge.  

Det har också visat sig att det finns en större dragning till den norska maten specifikt än den 

ekologiska maten. Schjøll (2017) förklarar hur det tekniskt sätt borde vara samma kvalitet på 

ekologiska varor med olika ursprungsland, då dessa regleringar har arbetats fram så att samma 

villkor gäller för olika typer av ekologisk mat, trots detta så väljer individer i större 

utsträckning den nationellt producerade maten istället för importerad mat. Att så är fallet 

förklaras genom den tillit till produktionen i Norge som beskrevs ovan. Schjøll (2017) visar 

även att importerad mat från länder i nära anknytning till Norge, som Danmark, föredras 

framför länder som ligger längre bort, i denna studie Polen. Det nationella resonemanget 

påvisas även i Kvakkestad, Berglann, Refsgaard och Flaten (2018) studie där det framkommer 

att en majoritet av respondenterna hävdade att norskproducerad mat är viktigare än ekologisk 

mat. Att förtroendet för norsk producerad mat är så högt i Norge, kan tänkas påverka 

attityderna till ekologisk mat på det sätt att om ekologisk mat hävdas vara bättre, så följer ett 

ifrågasättande gällande hur bra norsk konventionellt producerad mat är. Om norskproducerad 

mat anses vara god, fyller inte ekologisk produktion ett behov, varpå det kan tänkas att 

attityder kring ekologisk mat nödvändigthet framkommer.  

Vittersø & Tangeland (2015) utförde en kartläggning av skillnader kring attityder och 

konsumtion av ekologisk mat mellan år 2000 och 2013 i Norge. Denna visar att de politiska 

försök som har utförts för en ökad ekologisk konsumtion har visat sig ha en marignell effekt 

och i vissa fall en mer negativeffekt än förut gällande konsumtionsbeteenden hos individer. 

Vidare kan det också konstateras att gällande förtroendet för den ekologiska märkningen och 

även tron på att individer ser fördelar med att köpa ekologisk mat uttrycks en mer negativ 

hållning till ekologisk mat. Om denna trend har hållt i sig till år 2016, kan det förväntas att 
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individers attityder till ekologisk mat är negativa. Dock är det ingen tidigare studie som 

studerar en samlad attityd gentemot ekologisk mat, varpå det inte är möjligt att jämföra hur 

dessa attityder har förändrats.    

Magnusson et al. (2001) visar i en undersökning från Sverige att attityder kring att köpa 

ekologisk mat generellt är positiva, med endast en liten grupp som uttrycker negativa attityder 

mot att köpa ekologisk mat. Vidare konstatera Magnusson et al. (2001) skillnader i attityder i 

olika grupper, där kvinnor, högre utbildade och yngre respondenter uttryckte mer positiva 

attityder kring att köpa ekologisk mat. Om det uttrycks olika attityder i relation till att köpa 

ekologisk mat, kan detta tänkas härstamma från olika attityder gentemot ekologisk mat. Detta 

är dock inte studerat, men om det finns skillnader bland indivder som kan tänkas sig köpa 

ekologisk mat i Sverige kan det tänkas att det finns liknande skillnader i Norge. Om attityden 

kring att handla ekologisk grundar sig i skilda attityder gentemot ekologisk mat, kan denna 

skillnad framkomma i denna studie.   

3.3 Attityder – ett uttryck för klass  

För att fördjupa förståelsen för de attityder som individer innehar i relation till ekologisk mat, 

tar denna studie utgångspunkt i Bourdieus teori kring habitus. Bourdieu menar att vid studier 

av det sociala bör vi se alla beteenden som relationella. Denna studie tar dock inte avstamp i 

själva beteendet, utan i attityderna som ligger till grund för beteendet, och menar att då 

attityder på samma sätt som beteenden identifierar individen i samhället.  Fenomenet 

ekologisk mat, och attityderna, bör förstås i relation till historien, men det bör också förstås att 

dessa beteenden inte är statiska genom historien och geografin (Bourdieu, 1995). För att 

exemplifiera: Ekologisk mat i Norge utvecklades som tidigare beskrivits ur den biodynamiska 

rörelsen, denna rörelse kunde tänkas som en alternativ rörelse under 70-talets gröna våg, där 

individer flyttade ut i kollektiv och levde självförsörjande. Attityderna till ekologisk mat 

kunde givetvis utgöra sig för att vara samma som, och lika fördelade som för 40 år sedan, 

men utifrån att trenderna i den nutida kontexten har förändrats, kan det konstateras att 

ekologisk mat inte längre är en alternativ rörelse som sker i periferin. Tillgängligheten på 

ekologisk mat har ökat, och åsikter kring vad som är ”god mat” har kommit att förändras. 

Således måste vi se materialet i ljuset av historien, men också som föränderliga och i relation 

till den dominerande klassen i den studerade kontexten (Bourdieu, 1995).  
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Vidare menar Bourdieu att olika samhällsklasser värderar saker olika högt och har olika sätt 

att bete sig på, och dessa påverkar varandra ömsesidigt.  Dessa motsättningar är en sida av 

motsättningarna i samhället och således en motsättning mellan samhällsklasserna (Bourdieu, 

1995). Genom att studera smak och preferenser kan dessa olika klassers attityder utredas.  

Teorin har ett grundläggande maktperspektiv och utgår från att det är en specifik klass som 

dominerar den sociala arenan, och andra klasser ställer sina preferenser i relation till den 

dominerande klassen. Hur individer ställer sig till olika handlingar, preferenser och saker, 

verkar på två sätt, urskiljande och åtskiljande7. Urskiljande på det sätt att individen genom sitt 

beteende och smak i relation till olika saker konstruerar sin roll som social aktör, och 

åtskiljande genom att individen genom detta beteende också visar på sin roll i en specifik 

klass, vilket innebär att på samma sätt separeras olika klassers beteende från varandra 

(Bourdieu, 1995).  På detta sätt kan det antas att attityder till ekologisk mat skiljer sig åt 

mellan olika klasser i Norge, och genom specifika attityder till ekologisk mat så både skapas 

och upprätthålls maktbalansen i samhället. Att anse att ekologisk mat är positivt kan tänkas 

vara ett sätt att skilja sig från andra individer som inte tillhör samma sociala klass, och som 

påvisas nedan har ekologisk mat kommit att relateras till en form av överklass, där individer 

med högt kulturellt kapital tenderar att konsumera ekologisk mat.  Att inneha en negativ 

attityd gentemot ekologisk mat kan verka separerande från de andra klasserna, och ses som ett 

avståndstagande i form av att inte vilja beblanda sig med den dominerande klassen.  

För att förstå hur individer agerar i en social kontext, bör vi studera dem empiriskt. Bourdieu 

försöker konstruera objektiva strukturer att studera. Dessa objektiva strukturer kan återfinnas i 

det sociala rummet, vilket innebär en kontext där sociala positioner framkommer. I detta 

sociala rum, kan dessa strukturer, som är oberoende av medvetandet och preferenserna hos 

den sociala aktören, framkomma (Rosenlund, 2000). Även om denna studie inte syftar till att 

undersöka det sociala rummet som individer handlar i, är det av vikt att förstå denna 

ontologiska bakgrund, för att förstå hur olika preferenser för olika aktörer tar sig uttryck i 

relation till andra i det sociala rummet. Det är alltså av vikt att konkludera att attityderna som 

skapar urskiljande och åtskiljande inte är en avsiktligt medveten handling, utan det sker 

genom separationen av attityder.  

                                                 
7 Fri översättning från” atskilte” och ”utskilte” (Bourdieu, 1995, s. 36-37) 
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Ett socialt rum kan beskrivas som ett underområde i samhället som har skapats genom en 

process av social separation till en halvautonom enhet. Inom detta fält befinner sig agenter 

som strider om tillgångar som är värdefulla för alla. Transaktioner sker genom investeringar 

och vinster och förluster registreras. Dessa handlingar följer de regler som har införlivats i 

agenterna genom habitus och insatserna är relaterade till makt och maktpositioner 

(Rosenlund, 2000). Ett socialt rum kan till exempel vara konsumtionsfältet som en social 

agent befinner sig i som konsument. I Norge skulle kunna tänkas finnas olika åsikter inom 

detta fält, kring vad som är bra mat, hur individen bör agera vid val av produkter samt 

attityder till ekologisk mat.  

Hur sociala aktörer agerar inom detta rum styrs av deras position och positionen utgörs utav 

olika former av kapital som den sociala aktören besitter. De olika positionerna skapas således 

av kombinationen av olika typer av kapital, som är materiella och symboliska resurser, som 

genom innehav ger aktören möjlighet till varor och tillgångar som är av värde (Bourdieu, 

1995). Det finns många olika typer av kapital, som Bourdieu menar är allt som kan anses vara 

av värde i den specifika situationen, men de två kapitalformer som är av störst vikt i samhället 

är ekonomiskt kapital och kulturellt kapital (Bourdieu, 1995).  

Ekonomiskt kapital är den dominerande formen av medel i vårt moderna samhälle (Wacquant 

i Rosenlund, 2000). Med ekonomiskt kapital menar Bourdieu medel till att införskaffa det 

eftersträvansvärda, alltså det som varje individ vill ha och då vi lever i ett ekonomiskt styrt 

samhälle kan detta anses vara en självklarhet (Bourdieu, 1995). I relation till ekologisk mat 

kan ekonomiskt kapital bidra till specifika attityder gällande hur individer ser till kvalitet på 

ekologisk mat. Exempelvis skulle det kunna vara så att ett innehav av stort ekonomiskt kapital 

som  skulle kunna ta sig uttryck i att ekologisk mat är dyrare och på så sätt indikerar hög 

kvalitet och kvalitet anses vara av vikt i relation till mat.  

Kulturellt kapital är ett begrepp konstruerat av Bourdieu, och central både i hans analyser 

såväl som i denna studie. Det finns olika former av kulturellt kapital, bland annat kulturellt 

kapital i form av utbildning och kännedom om den kulturella världen och kultivering 

(Bourdieu, 1995). Den mest centrala formen för kulturellt kapital är utbildning, då individen 

genom utbildning får en form av objektivt certifikat på kapital som garanteras genom 

utbildningssystemet (Bourdieu, 1995). Att detta benämns som objektivt innebär inte att olika 

utbildningar ger samma kulturella kapital, men genom slutförd utbildning skapas en form av 

kapital som erkänns av andra sociala aktörer, och det är på detta sätt det kulturella kapitalet 
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kan mätas (Bourdieu, 1995). Utbildning för även med sig en viss typ av attityder som antas 

komma till uttryck i denna studie. Genom utbildning skapas dels förmåga att förstå 

komplexitet i fenomen, samt förmåga att reflektera och diskutera. Dessa förmågor kan anses 

vara av vikt i detta fall då ekologisk mat är ett komplext fenomen, där hänsyn bör tas till såväl 

miljöaspekter som hälsa och annat. Att ha högre utbildning kan således innebära en större 

förmåga att faktiskt inneha attityder gentemot ekologisk mat, och ett innehav av lågt kulturellt 

kapital kan tänkas resultera i en svårighet att ta ställning i olika frågor.  

Det är alltså genom besittandet av kapital som sociala aktörer urskiljer sig från varandra inom 

det sociala rummet, och, menar Bourdieu, det är besittandet av kapital och den sociala banan 

som leder och begränsar olika handlingssätt och representationer, och således också attityder 

gentemot ekologisk mat. Detta medlande koncept beskriver Bourdieu som habitus.  

 Habitus 

Habitus kan beskrivas som ett abstrakt koncept som tar sig fysisk form i den mening att det 

sammankopplar världen av materiella tillstånd så som det sociala rummet med världen av 

sociala praktiker som uppfattningar och handlingar. Alla sociala agenter besitter ett habitus, 

som kan ses som en mental struktur som är formulerad på ett specifikt sätt genom tillgång till 

olika omfång och olika mängd kapital (Rosenlund, 2000). Habitus förvärvas tidigt i ett barns 

liv och används i alla situationer i livet, vilket gör att habitus strukturerar hur den sociala 

agenten tänker och uppfattar den sociala världen på specifika bestämda sätt. Genom 

uppfostran och social utveckling utvecklar den sociala agenten ett set av dispositioner, som 

även om de bara grundar sig på ett fåtal värderingar, kan brukas på de flesta områdena i livet. 

Vidare under uppväxten modifieras dessa dispositioner av de positioner som de innehavandet 

av olika mängd kapital ger i olika sociala fält (Bourdieu, 1995). Genom de olika sätt som 

individer med olika positioner uppfattar världen borde således attityderna till ekologisk mat 

skilja sig mellan individer som innehar olika positioner i samhället. 

Habitus kan ses som en social agents omedvetna manual, ett set av tankar och uppfattningar 

som påverkar hur en individ tänker och handlar i alla delar av det sociala livet. Då habitus 

även innefattar värderingar kring hur en social agent bör bete sig i en specifik position på ett 

socialt fält, och den sociala agenten följer sitt habitus uppstår en likhet med mellan de 

objektiva strukturer som innebär positionering i det sociala fältet och strukturen av habitus, 

vilken kontrollerar hur det sociala fältet uppfattas och hanteras (Rosenlund, 2000). Ett 
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liknande habitus som andra sociala agenter i samma klass, (alltså med liknande kapital 

tillgångar) skapas då dessa agenter har liknande sociala levnadstillstånd och på så sätt blir 

individuella praktiker en del av sociala specifika för den tillhörande klassen (Rosenlund, 

2000).  

Begreppet habitus utvecklades ursprungligen av Bourdieu för att studera olika former av 

kulturbruk, men har kommit att även appliceras på konsumtion. I relation till ekologisk mat, 

har det visat sig att det är framför allt det kulturella kapitalet som har varit fokus inom 

forskning. Holt (1998) menar att vi i det moderna samhället bör skifta fokus kring vad som 

konsumeras till hur det konsumeras, alltså att fokusera på de praktiker som ligger till grund 

för vad som konsumeras. Kulturellt kapital återfinns i alla olika samhällsskikt som en källa 

för status men när det gäller konsumtion så ses det som en specifik smak och 

konsumtionspraktiker (Holt, 1998) . Detta i sin tur skapar en typ av livsstil som konstituerar 

och reproducerar habitus för individer i olika sociala skikt. Således förkroppsligas det 

kulturella kapitalet genom hur individer konsumerar och beroende på individers kulturella 

kapital har de olika sätt att konsumera (Holt, 1998). Om denna hypotes är korrekt även i 

Norge, bör detta även komma till uttryck i hur olika attityder till ekologisk mat ser ut och vem 

som besitter dem.   

 Vem konsumerar ekologiskt? 

Att det finns en relation mellan attityder och handling har beskrivits ovan, men för att få en 

god insikt i vad som har fokuserats på i relation till ekologisk mat är det av vikt att presentera 

vad som har framkommit kring vem som konsumerar ekologisk. Då de som konsumerar 

ekologisk mat troligen besitter positiva attityder till dessa varor. Genom att presentera vad 

som framkommit kring ekologiska konsumenter, skapas även en bild av hur olika attityder 

kring ekologisk mat kan komma att te sig hos ekologisk konsumenter. Dock bör läsaren här 

göras sig påmind om att när det studeras vem som konsumeras ekologisk mat, exkluderas alla 

de individer som inte konsumerar ekologiskt, vilket bidrar till en snedvriden bild av hur 

ekologisk mat faktiskt ter sig på en samhällelig nivå.  

Hughner et al. (2007) har genom en litteraturgenomgång försökt att konkludera fynden från 

tidigare forskning kring vem som konsumerar ekologisk mat. De generella tendenserna har 

visat sig, om än med några undantag att den typiska ekologiska konsumenten är kvinnor, de 

som har hemmaboende barn och äldre personer. Vidare har det visat sig att yngre 
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konsumententer i större utsträckning har mer positiva attityder till ekologisk mat, medan det 

är äldre konsumenter som troligare införskaffar ekologisk mat. Detta har kommit att förklaras 

i relation till ekonomi, då äldre personer i större utsträckning har större tillgångar att spendera 

på mat. Vidare har det kommit att påvisas att familjer ofta introduceras för ekologisk mat när 

barn kommer till världen (Hill & Lynchehaun, 2002).  

Att identifiera vem som konsumerar ekologisk mat har visat sig svårfångat (Pearson et al., 

2011), vilket innebär att individer som konsumerar ekologisk mat befinner sig i alla 

demografiska segment. Dock har ett antal trender kommit att visa sig, i relation till högre 

utbildning, mer förmögna kvinnor och de som har unga barn. Vidare har det kommit att visa 

sig att det är mer troligt att de odlar lite av sina frukt och grönsaker, och är vegetarianer 

(Pearson et al., 2011). Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics och Bohlen (2003) visar 

också att sociodemografiska variabler i viss utsträckning kan bidra till att profilera 

konsumenter i Storbritannien gällande attityder och kunskap kring miljö. Forskning har även 

fokuserat på relationen mellan ekologisk mat och inkomst och utbildning. Dessa resultat är 

tvetydiga i den bemärkning att de både har återfunnits positiva relationer, såväl som negativa 

relationer (Chinnici, D'Amico, & Pecorino, 2002; O'Donovan & McCarthy, 2002), dock har 

denna typ av studier inte genomförts i Norge, och olika länders konsumtion kan te sig olika.   

Zepeda, Chang och Leviten-Reid (2006) konstaterar baserat på en fokusgrupp att det vid 

studier kring ekologisk matkonsumtion inte bara bör ses till demografiska variabler, då 

motivationen till att konsumera ekologisk är mer komplex än så, och således är det relevant 

att se till andra sätt för att identifiera konsumenter som köper ekologisk mat. Även Berg & 

Gornitzka (2012) menar att vi bör förstå konsumtion som en social process som påverkas av 

andra faktorer, men som dock bör studeras separat. Denna studie hävdar således att genom att 

begränsa sig till vilka attityder som framkommer i Norge, och se vem som innehar dessa, så 

kan vi förstå inte enbart ekologiska konsumenter, men också rollen ekologisk mat spelar i 

samhället.  

 Ekologisk mat – ett sätt att uttrycka social distinktion 

Att studera ekologisk mat har som tidigare beskrivits inte gett entydiga resultat gällande 

demografiska drag, vilket gör att det kan konstateras att det finns en spridning mellan olika 

skikt i samhället och ekologisk konsumtion. För att utvidga förståelsen för vilket socialt värde 

ekologisk mat har i samhället utförde Costa, Zepeda och Sirieix (2014) intervjuer i Frankrike  
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och studerade huruvida ekologisk mat besitter ett socialt värde i den mening att det signalerar 

social identitet, klass och status. Genom att utföra intervjuer med ekologiska konsumenter 

som inskaffade produkterna på olika platser, till exempel dagligbutiker, andelsjordbruk eller 

direkt från bonden kunde de särskilja det sociala värdet som var inskrivet i den ekologiska 

produkten i relation till själva inskaffningsplatsen. Studien konkluderade att ekologisk mat har 

ett socialt värde i den mening att det sågs som ett specifikt sätt att konsumera, och de som var 

ekologiska konsumenter menade att de särskilde dem från andra ”icke-ekologiska” 

konsumenter vilket kan konstateras vara en form av distinktion mellan olika typer av 

konsumenter. Baserat på detta efterfrågades kvantitativa studier för att vidare kunna utreda det 

sociala värdet av ekologisk mat. Utifrån denna studie, kan det dras slutsatser kring hur det 

finns olika typer av habitus även bland ekologiska konsumenter, varpå att studera attityder 

mot ekologisk mat utan att inkludera om individerna konsumerar ekologiskt kan skapa en 

ytterligare förståelse för hur attityder skiljer sig åt i Norge.  

Holt (1998) presenterar ett resonemang kring om habitus existerar i relation till konsumtion. 

Genom etnografiska intervjuer studeras hur smak och värderingar skiljer sig åt mellan 

individer med låg och högt kulturellt kapital i USA. Han kommer fram till att kulturellt 

kapital strukturerar konsumtion på en rad olika punkter. Till exempel så finner Holt att 

individer med lågt kulturellt kapital i större grad ser till funktionalitet där individer med hög 

kulturellt kapital ser till estetik gällande vardagskonsumtion. Det framkommer också att 

individer med högt kulturellt kapital ser sig som mer kosmopolitiska och de med lågt 

kulturellt kapital är i större grad lokala i relation till umgänge och bostad. Vidare uttryckte 

individer med högkulturellt kapital en annorlunda smak än individer med lågt kulturellt 

kapital. Individerna med lågt kulturellt kapital uttryckte en mycket mer konsistent smak i 

form av att äta samma produkter som de hade gjort tidigare, medan individer med högt 

kulturellt kapital uttryckte en mer utvecklad smak i form av både intresse och kunskap.  Dessa 

fynd, tillsammans med en rad andra, gör att Holt konkluderar att individer med olika typer av 

kulturellt kapital konsumerar såväl som värderar saker annorlunda. Således borde även 

ekologisk mat värderas annorlunda, vilket borde framkomma vid en studie av hur attityderna 

till ekologisk mat ser ut hos olika individer i Norge. 

Carfagna et al. (2014) tar sig an att utveckla Holts resonemang i relation till etisk konsumtion 

och även denna studie tar utgångspunkt i ett amerikanskt perspektiv. Genom en kvantitativ 

undersökning såväl som fyra kvalitativa intervjuer finner även de skillnader i konsumtion 
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mellan individer med olika mängd kulturellt och ekonomiskt kapital. I relation till mat, 

återfanns skillnader mellan olika typer av kulturellt kapital i den mening att individer med 

högt kulturellt kapital var mer benägna att konsumera ekologisk mat.  Detta skilde sig dock åt 

mellan individer med samma kulturella kapital med olika ekonomiskt kapital, där individer 

med lågt ekonomiskt kapital inte hade dessa tendenser. Individer med högt kulturell och lågt 

ekonomiskt kapital uttryckte istället materialism som ett specifikt problem. Den ekologiska 

märkningen sågs som ett specifikt problem i relation till materialism då det ansågs som 

hyckleri och som bidragande faktor till global uppvärmning i form av konsumtion. Att dessa 

attityder kom till uttryck i denna studie talar återigen för vikten av att se till attityder istället 

för konsumtionen, då den låga konsumtionen i Norge kan tänkas kunna förklaras till viss del 

utifrån hur attityderna ser ut. 

Ovan nämnda studier tar utgångspunkt i USA, vilket är ett land som på många sätt inte liknar 

Norge, speciellt i relation till sociala skillnader. Niva et al. (2014) har studerat hur ekologisk 

konsumtion ser ut i fyra nordiska länder (Norge, Danmark, Finland och Sverige) och 

konstaterar att det finns en social stratifiering gällande ekologisk konsumtion av mat i Norge. 

Även om den sociala stratifieringen återfinns i relation till konsumtion, bör detta även komma 

till uttryck i relation till attityder då dessa också kan förstås som urskiljande bland grupper då 

preferenserna skiljer sig åt.   

 Petersen, Rasmussen, Strøm, Halldorsson och Olsen (2013) finner att yrkesstatus är starkt 

korrelerat med preferenser för ekologisk mat i Danmark, men att inkomst är inte korrelerat. 

Denna studie säger egentligen inte något kring hur det borde te sig i Norge, då även om 

Danmark är likt Norge i många andra hänseenden så skiljer sig matpolitiken tydligt mellan de 

olika länderna.  Dock menar Fismen, Samdal och Torsheim (2012) ha funnit indikatorer på att 

kulturellt kapital även påverkar individers matvanor i Norge. Utifrån detta kan tänkas att det 

kulturella kapitalet som individer besitter även påverkar individers attityder till mat, i detta 

fall ekologisk mat. Detta ger tro till att iden om eko-habitus existerar även i länder med 

mindre social olikhet än i Holts exempel med USA ovan.   

3.4 Sammanfattning och förväntningar  

Forskning kring ekologisk mat är ett väl utforskat fält, i den mening att många studier har 

utförts för att undersöka vem som konsumerar ekologiskt och vad som motiverar ekologisk 
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konsumtion. En övervägande del av studierna är av kvantitativ karaktär, och ämnar att 

deskriptivt framställa ekologisk konsumtion. Det fokuseras på hur ekologisk konsumtion ser 

ut, och framför allt ligger fokus på ekologisk mat i just konsumtionsmomentet. Det återfinns 

en brist på studier som ser till sammanställda attityder, då fokus har legat på att se hur 

individer ställer sig till konkreta påståenden.  

Ett sätt att förstå konsumtionen av ekologisk mat är att se till vilka attityder som ligger bakom 

konsumtionen. Detta då attityder har kommit att ses som goda indikatorer på beteenden. Dock 

har det visat sig att det är en skillnad gällande attityder och konsumtion i relation till 

ekologisk mat, i den mening att attityderna är långt mer positiva än den utsträckning som 

ekologisk mat konsumeras, vilket har kommit att förklaras genom prisskillnaden på ekologisk 

och konvetionell mat. Denna studie ämnar att fördjupa förståelsen för vilka attityder som 

framkommer kring ekologisk mat i Norge och vem som innehar dessa attityder, för att på så 

sätt kunna identifiera den sociala betydelsen av ekologisk mat som är fristående från huruvida 

individer faktiskt konsumerar ekologisk mat eller ej.  

Att denna studie exkluderar huruvida individer konsumerar ekologisk eller ej baseras på två 

grunder. Å ena sidan hävdas det att genom att exkludera praktiker kan attityderna till 

ekologisk mat grunda sig i dels åsikter om produkter, men även normer och värderingar som 

ligger bakom atttityder kan framkomma, då inga praktiska problem som pris och 

tillgänglighet kan tänkas konfundera attityderna. Å andra sidan, om ekologisk mat har ett 

socialt värde borde det inte bara vara i själva konsumtion som detta värde kommer till uttryck. 

Värdet borde i så fall komma till uttryck i relation till andra grupper, vilket framkommer i 

såväl konsumtionssituationer som andra situationer. Att se till olikheter och likheter mellan 

individer som handlar ekologiskt medför således en risk att exkludera det faktiska värdet av 

attityden till ekologisk mat, som är den som bör ses som en särskiljande symbol mellan 

grupper i samhället. I synnerhet då de individer i Norge som är helt ekologiska konsumenter 

är en väldigt liten andel.  

 Hur förväntas attityderna se ut i Norge? 

Då attityder till ekologisk mat inte tidigare har studerats på det sätt som denna studie ämnar 

att göra är den första delen av studien explorativ i sin karaktär. Dock kan det ändå presenteras 

fyra stycken förväntningar kring hur dessa attityder bör komma att te sig. Då det finns en 
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koppling mellan handling och attityd, gör det att antaganden med viss försiktighet kan baseras 

på tidigare forskning kring konsumtion.  

Som ovan beskrivits har tidigare forskning visat att individer är innehar långt mer positiva 

attityder än vad som konsumeras (Magnusson et al., 2001; Pearson et al., 2011; Shepherd et 

al., 2005). Då konsumtionen av ekologisk mat i Norge generellt sätt är låg, säger detta 

egentligen inte så mycket kring vad som kan förväntas i hur attityderna ser ut. Det förväntas 

att framkomma att individer besitter olika attityder till ekologisk mat, och att dessa är 

uppbyggda baserat på hur respondenterna ställer sig i olika påståenden. Då det förväntas att 

individer ställer sig olika till olika påståenden kring ekologisk mat förväntas det återfinnas 

olika attityder till ekologisk mat. 

F1:  Det kan återfinnas en variation i vilka attityder till ekologisk mat som kommer till  

uttryck i Norge.  

Förväntningar kring vilka attityder som som ska framkomma baseras till stor del på en 

tolkning utifrån hur det norska landskapet ser ut. Då ekologisk konsumtion ökar samtidigt 

som starka åsikter negativa åsikter till ekologisk mat framförs, visar på ett polariserat 

samhälle i relation till attityder till ekologisk mat. Den ökande konsumtionen förväntas 

grundas på positiva attiyder samt aatt de negativa åsikterna som presenterats i mediadebatten 

förväntas återspeglas i attityderna till ekologisk mat. Således förväntas det återfinnas två 

motsatta ytterpunkter i form av olika attityder till ekologisk mat. 

F2: Det förväntas positiva och negativa attityder till ekologisk mat i Norge. 

Det kan även som tidigare presenterats konstateras att tilliten till den norska matproduktionen 

är hög (Animalia, 2018; Schjøll, 2017) . Invånare i Norge har inte heller tillgång till 

importerad mat i  samma utsträckning som i andra länder. Vidare konkluderade Niva et al. 

(2014) att i relation till andra nordiska länder var individer i Norge de som var minst 

engagerade gällande hållbar konsumtion. Att så är fallet talar för att ekologisk mat inte är av 

intresse för invånare i Norge i samma utsträckning som i andra länder. Då invånarna litar på 

att den mat som finns tillgänglig är trygg, samt att det inte finns ett väldigt varierat utbud 

innebär att individer inte i stor utsträckning behöver ta ställning till produkters 

produktionssätt. Där ekologisk mat är ett alternativ till konventionellt producerad mat.  Att 

invånare inte behöver ta ställning, samt att engagemanget gällande hållbarhet inte är väldigt 
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stort talar för att det även bör förväntas att det framkommer neutrala attityder. Med neutrala 

attityder menas här en eller flera attityder som framkommer mellan ytterpunkterna.  

F3: Det förväntas framkomma en eller flera attityder som ställer sig mer neutrala inför 

ekologisk mat.  

Gällande hur dessa attityder är fördelade i Norge år 2016 är förväntningarna i väldigt stor 

utsträckning tentativa, då detta fält sen tidigare är helt outforskat. Att tilliten till norsk mat är 

så hög samt konsumtionen av ekologisk mat är låg talar för att de en eller flera neutrala 

attityderna som förväntas framkomma bör vara de som utgör de vanligaste attityderna. Detta 

skulle i så fall även reflektera den ”nisch” som ekologisk mat ibland beskrivs som, vilket 

innebär att ekologisk mat endast är av intresse för en liten del av befolkningen, där merparten 

ej är engagerade i frågan och därmed uttrycker neutrala attityder. Dock beskriver Pearson et 

al. (2011) att attityder till ekologisk mat ofta är mer positiva än vad som återspeglas av 

konsumtionen, vilket talar för att positiva attityder kommer att utgöra en någorlunda stor del 

av attityderna. Således kan det förväntas att de vanligaste attityderna som framkommer i 

relation till ekologisk mat kommer att vara neutrala attityder, men även positiva attityder 

kommer att framkomma som en någorlunda stor attitydgrupp.  

F4: Neutrala attityder förväntas vara de vanligaste, men även positiva attityder kommer att 

vara markanta. 

Baserat på resonemanget ovan, konstateras fyra förväntningar kring vilka attityder till 

ekologisk mat som framkommer i Norge samt hur dessa förväntas vara fördelade. I relation 

till studiens andra problemställning diskuteras nedan vad som kan förväntas gällande vem 

som innehar dessa attityder, samt hur de bör skilja sig från varandra. 

 Vem besitter de olika attityderna? 

Studiens andra del ämnar att studera om de olika attityderna skiljer sig åt bland olika individer 

i Norge, baserat på olika former av kapital tillgångar. Detta då det i relation till hur individer 

konsumerar i andra länder har återfunnits en form av eko-habitus. Som ovan förklarat innebär 

ett habitus en form av sätt att tänka och tycka, som genom uppväxt och social position bidrar 

till att särskilja individer med olika sociala positioner från varandra, såväl som att föra 

individer med liknande social position närmare varandra (Bourdieu, 1995). I denna studie 
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argumenteras det att det inte bara är själva handlingen som utgör den distingerande kraften 

inom ekologisk mat, utan detta bör i så fall även komma till uttryck i attityderna som 

individer besitter kring detta fenomen. Med andra ord, om en form av eko-habitus existerar i 

Norge, bör vi således kunna särskilja olika attityder till ekologisk mat genom besittandet av 

olika formar av kapitalinnehav. Om attityder kring ekologisk mat kan anses ha ett 

distingerande värde, bör individer med liknande attityder vara lika varandra i form av 

kapitalinnehav. Vidare bör individer med olika attityder skilja sig från varandra i relation till 

kapitalinnehav. Det bör med andra ord vara sammanhang mellan specifika attityder och 

kapitalinnehav, men också skillnader mellan olika attityder och olika kapitalinnehav. Detta 

kan tyckas vara motsägande då det tidigare förklarats att det det inte återfunnits en kausal 

relation mellan attityder och handling. Att förväntningarna kring hur skillnader i attityder 

grundar sig på vem som konsumerar ekologiskt förklaras genom att om en individ handlar 

ekologisk mat, är det troligt att de även innehar positiva attityder mot produkterna och vice 

versa. Således kan tidigare forskning kring konsumtionen av ekologisk mat indikera hur 

attityderna skiljer sig åt.  

Den sociala stratifiering som återfunnits i relation till konsumtion av ekologisk mat i Norge 

(Niva et al., 2014), kan utifrån eko-habitus ses som ett sätt att urskilja sig från andra individer. 

Detta bör troligtvis inte endast ske endast i relation till konsumtion, då som ovan nämnts kan 

det tänkas bero på olika syn på exempelvis relationen mellan pris och kvalitet, vilket grundar 

sig i värderingar som bidrar till att skapa en individs attityder. Baserat på denna tidigare 

studie, förväntas det att även de olika attityderna som framkommer i studien bör skilja sig 

bland individer som skiljer sig åt sociodemografiskt, på samma sätt som individer med 

liknande kapitaltillgångar bör inneha liknande attityder till ekologisk mat.  

F5: Attityder gentemot ekologisk mat skiljer sig åt mellan individer med sociodemografiska 

skillnader.  

Gällande hur attityder skiljer sig mellan individer i relation till olika former av kapitalinnhav, 

baseras förväntningarna på hur Fismen et al. (2012) tidigare visat att kulturellt kapital kan ha 

påverkan på individers matvanor i Norge. Om så är fallet, borde kulturellt kapital även ha en 

påverkan på hur attityder kring ekologisk mat ser ut, och därmed bör attityder till ekologisk 

mat skilja sig mellan individer med olika stort kulturellt kapital. Då utbildning kan ses som en 

form av kulturellt kapital, förväntar jag att atttiyder till ekologisk mat skiljer sig baserat på 

utbildningsnivå i Norge.  
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F6: Attityder mot ekologisk mat åt skiljer sig åt mellan individer med olika utbildningsnivå i 

Norge.  

En annan viktig kapitalform som skapar en individs position i det sociala rummet är 

ekonomiskt kapital (Rosenlund, 2000). Om det är så att attityder till ekologisk mat skiljer sig 

åt mellan individer i det sociala rummet bör det således återfinnas en skillnad i ekonomiska 

tillgångar mellan individer med olika attityder. Forskning på detta område har utifrån andra 

kontexter konkluderat att ekonomiskt kapital inte är av lika stor vikt som kulturellt kapital 

(Carfagna et al., 2014; Petersen et al., 2013) i relation till ekologisk mat. Även om dessa 

studier inte har studerat Norge, och att Norge kan påstås vara ett specialfall när det kommer 

till mat- och jordbrukspolitik baseras förväntningarna med försiktighet på dessa studier. Det 

kan således förväntas att det inte kommer att kunna konstateras lika stor skillnad mellan 

attityderna och relation till inkomst som förväntas i relation till utbildning. Dock är utbildning 

och inkomst ofta relaterat, varpå en viss skillnad bör återfinnas om individer har skilda 

attityder i relation till utbildning.  

F7: Det bör finnas en viss skillnad i attityder mot ekologisk mat mellan individer med olika 

inkomst i Norge, denna skillnad bör dock inte vara lika stor som skillnaden i utbildning.  

Vidare kan det också antas att skillnader i attityder till ekologisk mat kan komma att utläsas 

baserat på andra faktorer. Som nämnt ovan har forskning visat att kvinnor i större 

utsträckning konsumerar ekologisk mat, varpå en könsskillnad är förväntad i relation till vilka 

attityder som besitts. Det kan också tänkas att individer boende i städer innehar mer positiva 

attityder mot ekologisk mat, då dessa indivdider i större grad konsumerar ekologiskt. 

Slutligen konstateras det även att yngre individer i högre grad ställer sig positiva till ekologisk 

mat, varpå det förväntas återfinnas en ålderskillnad bland olika attityder till ekologisk mat.  
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4 Data och metod 

I detta kapitel redogörs för datamaterialet och de använda analysmetoderna i denna studie. 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar. I den första delen presenteras det använda datamaterialet som 

ligger till grund för analys. I den andra delen presenteras de olika analysmetoderna som 

används i studien, latent klassanalys och multinomisk logistisk regression. Avsnitt 4.3 

beskriver hanteringen av de variabler som användes vid utförandet av analyserna, samt 

deskriptiv statistik. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande studiens validitet och 

reliabilitet.  

4.1 Data materialet 

Studien baseras på data från SIFO-surveyn år 2016. SIFO-surveyn är en årlig undersökning 

utförd på uppdrag av SIFO8 som syftar till att ”få kunskap om konsumenter och hur 

konsumtionsmarknaden fungerar sett från konsumentens sida” (Lavik & Borgeraas, 2017). 

Denna årliga undersökning har de senaste åren inkluderat frågor kring ekologisk mat. Då det 

är en årlig undersökning, kan det ifrågasättas varför inte mer aktuell data i form av nyare 

inhämtning användes. Detta kan besvaras från två grunder. Dels, år 2016 var ett år där den 

ekolgisk konsumtion som tidigare beskrivits ökade markant, och även produktionen ökade 

inom många områden som tidigare år hade minskat. Dessa trender uttrycker att något skedde 

gällande ekologisk mat vid denna tidpunkt. Vidare skedde det under detta år en ändring i den 

politiska strategin gällande ekologisk mat, i den mening att 15% målen slopades och en ny 

strategi utformades. Som tidigare beskrivits kan dessa politiska förändringar anses påverka 

individers attityder indirekt, i form av nya politiska strategier. Den andra delen av argumentet 

för att studera attityder kring ekologisk mat år 2016 ligger i den diskussion som kom till 

uttryck i media som pågick år 2016. Att ekologisk mat debatterades gjorde att ämnet 

aktualiserades i samhället vid denna tidpunkt, och således är det av vikt att studera hur 

attityderna tedde sig då. År 2017 års SIFO-undersökning innehöll ej datainsamling kring 

ekologisk mat, men år 2018 genomfördes en undersökning med identiska frågor som studeras 

i detta fall. Således fungerar år 2016 års undersökning och denna studie väl för att studera 

                                                 
8 Statens institutt for forbruksforskning, Norge 
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ekologisk mat som socialt fenomen vid en tidpunkt då ekologisk mat var aktuellt, såväl som 

att fungera som jämförande underlag för framtida studier. 

Undersökningen utfördes på uppdrag av SIFO av NORSTAT, ett företag specialiserat på 

datainhämtning, den utfördes i form av en webbenkät där respondenter rekryterades genom 

NORSTATs egenrekryterade databas. Surveyn blev satt i fält den 26 maj 2016 och avslutades 

den 3 juni 2016. Under dessa dagar bjöds det in ett jämt antal personer varje dag. Vid 

rekrytering av respondenter till databasen registrerades viss demografisk information kring 

respondenten, vilket möjliggjorde att ett förhandsstratifiserat urval kunde appliceras på redan 

tillgängliga respondenter från databasen.  Det förhandsstratifierade urvalet byggde på 

demografiska data från Statistisk Sentralbyrå i Norge. Vidare kontrollerades svaren manuellt, 

och då en svag snedfördelning gällande demografiska variabler kunde återfinnas, applicerades 

en viktning på urvalet så att urvalet kan anses representativt för Norge gällande kön 

(man/kvinna), ålder (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 & 60-80) och landsdel (Nord, Mitt, Väst, 

Öst, Söder & Oslo). Detta resulterade i en total svarsfrekvens på 1004 personer. Det bör här 

anmärkas att fördelningen gällande de olika framkomna attitydgruppperna ej kan konstateras 

vara representativa för Norge, då urvalet ej är representativt gällande utbildning och inkomst. 

 Avgränsningar i datamaterialet 

Undersökningen innehöll information kring en mängd olika fält inom konsumtion, bland 

annat information kring transport-, energi- och klädkonsumtion9. Då dessa inte är av relevans 

för denna studie kommer dessa variabler att exkluderas, även om det i framtiden kunde vara 

intressant att se till hur ekologisk mat står i relation till andra konsumtionsfält i Norge.  

Datamaterialet blev vid utformingen uppbyggt på ett sådant sätt att respondenterna var 

tvungna att uppge ett svar för att ha möjlighet att komma vidare i undersökningen, vilket 

ledde till att datamaterialet inte innehåller några saknade värden. Detta kan i sig ses som 

problematiskt, och beskrivs nedan under svagheter i datamaterialet. Datat har således 

behandlats i sin inhämtade form, med den redan på förhand beräknade viktningen, och inga 

avgränsningar i urvalet gjordes. Vidare skedde ett antal avgränsningar i relation till ekologisk 

mat. Dessa och resonemanget bakom återfinns under avsnitt 4.3.1. 

                                                 
9 För fullständig information kring undersökningen se Lavik & Borgeraas (2016). 
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 Svagheter i datamaterialet 

Undersökningen uppbyggd så att man måste svara på en fråga för att gå vidare, vilket leder 

till att inga saknade svar inkluderas i datat. Det kan här ha funnits en risk för att respondenter 

som ansåg dessa frågor var för komplicerade eller av annan anledning inte ville svara, 

avslutade undersökningen i förtid. Det finns inga uppgifter kring fullföljningsgraden av 

påbörjade enkäter, varpå det inte kan kontrolleras för detta Problemet kan också ses utifrån en 

problematisering av undertäckning av respondenter. Detta innebär att det finns något 

gemensamt för de respondenter som valde att inte svara på undersökningen, och därför 

riskeras en snedvridning av resultaten (Dahmström, 2005). Svarsprocenten på undersökningen 

låg på 17,93%, vilket kan anses lågt. Vad som är av vikt här är dock att konstatera huruvida 

frånfallet var slumpmässigt eller inte, vilket inte är möjligt. Detta är en problematik som tas i 

beaktning genom hela studien, i den mån att det inte påstås att de återfunna attityderna och 

hur de är fördelade är de enda attityderna till ekologisk mat som kommer till uttryck i Norge. 

Vidare var påståendena konstruerade så att ingen förkunskap krävdes för svara, då de är av 

arten enig eller oenig, och dessutom fanns det alltid ett ”vet ej” svarsalternativ. Att så var 

fallet gör att det kan exkluderas att brist på kunskap var en anledning till att inte besvara 

undersökningen. Således föreligger ett antagande för studien att det inte existerar någon 

gemensam faktor för de som valde att inte besvara undersökningen, utan det antas att 

frånfallet var slumpmässigt. 

Vid den här typen av rekrutering brukar faran för ”professionella” respondenter nämnas. Då 

respondenterna är en del av en databas och blir de ofta tillfrågade att medverkan i 

undersökningar. Detta kan leda till att respondenterna som svarat på undersökningen har 

ekonomiska incentiv och således inte är speciellt intresserade av det undersökta ämnet. 

NORSTAT arbetar aktivt med att förhindra denna typen av problematik, bland annat genom 

att inte tillåta självrekrytering, inte ge incentiv i pengaform, och att begränsa antalet 

förfrågningar om medverkan. Vidare kan det konstateras att SIFO-surveyn ligger till grund 

för ett antal årliga rapporter gällande konsumtion, vilket talar för att datainhämtningen även i 

andra fall anses godkänd enligt forskaretik. Baserat på detta tar denna studie ställning för att 

det inhämtade materialet är av god kvalitet samt ämnar sig väl för att studera attityder till 

ekologisk mat. 
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Vidare bör det också konstateras att datamaterialet inte är väldigt stort med ett urval på 1004 

personer. Detta kan komma att, beroende på studiens utformning, genera en svårighet att visa 

på signifikanta resultat, vilket diskuteras nedan.  

 Etiska överväganden 

I denna studie har inhämtningen av materialet skett under sådana omständigheter att all form 

av material har varit anonymiserat vid åtkomst. Det har under arbetets gång således inte 

uppkommit några dilemman i relation till etik.  

4.2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Denna studie har ett tudelat syfte, och använder sig av två olika metodologiska 

tillvägagångssätt konstruerat i samsvar med studiens problemställning. 

1.) I vilken grad återfinns olika attityder till ekologisk mat i Norge år 2016?  

 

a.) Vilka olika attityder finns?  

 

b.) Hur är attityderna fördelade i Norge? 

 

2.) Skiljer sig olika attityder till ekologisk mat mellan olika individer med olika 

sociala kännetecken? 

 

För att identifiera dessa attityder gentemot ekologisk mat ser studien till olika svarsmönster i 

påstående kring ekologisk mat, för att genom latent klassanalys utreda dessa bakomliggande 

attityder. Det andra syftet är att utreda om attityder till ekologisk mat skiljer sig åt mellan 

individer med olika sociala kännetecken. Genom multinomisk logistisk regression studeras 

således relationerna mellan attityder till ekologisk mat och olika former sociala kännetecken. 

Alla analyser utfördes i statikprogrammet STATA, och de latenta klassanalyserna utfördes 

genom en plugin till STATA utformad av Penn state university.  

 Latent klassanalys 

Latent klassanalys är en analysteknik som används för att identifiera sub-grupper i ett 

material. Denna teknik förutsätter en latent variabel som inte mäts direkt utan indirekt genom 
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medelvärdet på en eller flera observerade variabler.  Den latenta variabeln är kategorisk, och 

består av ett set av latenta klasser.  Målet med analysen är att undersöka huruvida den 

observerade relationen mellan ett set statistiskt oberoende observerade variabler kan förklaras 

genom en eller flera latenta variabler. Denna metod har många likheter med faktoranalys, men 

den stora skillnaden är hur den latenta variabeln är distriubuerad. Inom faktoranalys är den 

latenta variabeln kontinuerlig, medan i latent klass analys är den kategorisk. Ruscio & Ruscio 

i Collins & Lanza (2010) beskriver kategoriska latenta variabler som kvalitativa skillnader 

mellan grupper eller individer, och kontinuerliga latenta variabler som kvantitativa skillnader 

mellan grupper och indvider. Då målet med denna studien är att identifiera samlade attityder, 

och attityder till olika påståenden gällande ekologisk mat kan ses som kvalitativa skillnader 

bör således latent klass analys användas. 

En annan skillnad mellan faktoranalys och latent klassanalys är att latent klassanalys beskrivs 

som person-orienterad och faktoranalys som en variabel-orienterad metod. Detta innebär att i 

latent klassanalys undersöks respondenten som helhet. Då modellen bygger på sannolikheter 

för ett specifikt svar givet en specifik klass urskiljs respondenter med liknande svarsmönster 

(Collins & Lanza, 2010). Sannolikheterna är uteslutande, vilket innebär att om det i en 

specifik klass är 70% sannolikhet att svara helt eller delvis enig på ett påstående givet den 

specifika klassen, är det 30% sannolikhet att svara något annat. Vidare är det en specifik 

sannolikhet att tillhöra en specifik klass, givet respondenternas svar.  

Baserat på respondenternas svarsmönster gällande olika påståenden kring ekologisk mat, som 

i andra studier ofta benämns som attityder konstrueras ett antal grupper. I denna studie är det 

dessa grupper som benämns som attitydgrupper, vilka ses som en sammansatt konstruerad 

attityd gentemot ekologisk mat som helhet. Alla respondenter som blir placerade i samma 

attitydgrupp blir ålagda den samma sannolikheten för att inneha denna helhetsattityd kring 

ekologisk mat.  

Detta innebär att de beroende variablerna inte är faktiska attityder som respondenterna 

konkret skulle uttala, utan mer en form av representerade idealtypiska attityder. Det kan 

argumenteras att ett lättare sätt att mäta attityder gentemot ekologisk mat hade varit att endast 

se till hur respondenter ställer sig till specifika frågor gentemot ekologisk mat och använda 

dessa svar som en form av attityd, så som tidigare studier har studerat attityder. Detta medför 

emellertid att den komplexitet i olika åsikter som en attityd består av ej kommer till sin fulla 

rätt. Då endast aspekter kring ekologisk mat studeras och inte ekologisk mat som fenomen. 
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Genom denna metod fördjupas således förståelsen för hur attityderna är formade, i den 

mening att olika svarsmönster kan identifieras och komplexiteten i hur attityderna är 

utformade framkommer. 

Svagheter med metoden  

Latent klass analys är en uteslutande deskriptiv metod i den mening att metoden endast gör att 

det kan konkluderas olika mönster, och kräver ett stort mått av sociologisk tolkning från 

forskaren för att ge substantiell mening. Metoden ger endast information om att det statistiskt 

sätt föreligger en underliggande struktur, men säger ingenting om vem som innehar de 

studerade attityderna, och ej heller något om hur relationerna mellan attityderna ser ut. För att 

underbygga den sociologiska tolkning som sker i denna studie, studeras därför de olika 

egenskaper som respondenter i de olika klasserna besitter. Detta utfördes med multinomisk 

logistisk regression, en metod som beskrivs nedan.  

 Multinomisk logistisk regression 

Då den första delen av studiens analys bygger på latent klass analys, kommer de variabler 

som ses som beroende variabler det vill säga attitydgrupperna, att ta form som kategoriska 

variabler med fler än två värden. Då ett av kraven för att utföra en regression med 

minstakvadratsumma-metoden är att den beroende variabeln är kontinuerlig (Mehmetoglu & 

Jakobsen, 2017), och så inte är fallet, får studien se till en alternativ regressionsteknik. 

Mulitnomisk logistisk regression är en metod som bygger på samma antaganden som logistisk 

regression, där enda skillnaden ligger i utformningen av den beroende variabeln. Inom 

logistisk regression är den beroende variabeln dikotom, det vill säga att den endast kan anta 

två värden. Då de beroende variablerna i denna modell är de attityder som konstrueras i den 

latenta klassmodellen, och dessa är uteslutande på det sätt att om en respondent tillhör en 

specifik (konstruerad) attitydgrupp i relation till ekologisk mat, så innehar respondenten 

endast denna och inte någon annan. Tillhörighet i de latenta klasserna är med andra ord 

uteslutande.  Vid denna typ av dikotomiska beroende variabler är mulitnomisk logistisk 

regression den vanligaste metoden att använda.  

Ett viktigt antagande vid användning av multinomisk logistisk regression är ”independence of 

irrelevant alternatives”. Detta innebär att om en respondent föredrar A före B, så ska inte 
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ytterligare ett nytt alternativ C göra att respondenter föredrar B över A. Den kategoriska 

variabeln måste vara ömsesidigt uteslutande. Genom att de kategoriska variablerna 

konstrueras genom latent klass analys är så fallet.  

Den logistiska modellen ger den beräknade sannolikheten att den beroende variabeln har 

värdet ett, givet värdet på förklaringsvariablerna. Parametrarna beräknas genom maximum-

likelihood istället för som i linjär regression med minsta kvadratsumme-metoden. Således kan 

det beskrivas som att de parametrar som estimeras, är de parametrar som gör datat mest troligt 

(Mehmetoglu & Jakobsen, 2017).  

Då de beroende variablerna behandlas som dikotoma, i den mening att en individ tillhör en 

attitydgrupp inte de andra, kan vi inte förutsätta ett linjärt samband mellan variablerna. Då 

andelen som har den aktuella attityden inte kommer att kunna överstiga 1 eller vara under 0. 

För att hantera denna problematik kan ett linjärt sammanhang återskapas genom att använda 

en logit vilket konstateras genom att beräkna den naturliga logaritmen av oddset. Odds är ett 

sätt att uttrycka sannolikhet, och genom att beräkna logiten av oddset estimeras en logit som 

kan anta värden från -∞ till ∞.  

𝐿 = 𝑙𝑛𝜃 = 𝑙𝑛 (
𝑃

1 − 𝑃
) 

(1.1) 

Logistisk regression är mindre intuitiv i tolkning av koefficienter, i den mån att inom linjär 

regression förklarar koefficienten hur mycket den beroende variabeln förändras med en 

ökning på den oberoende variabeln. I logistisk regression förklarar koefficienten förändringen 

i den naturliga logaritmen av oddset när den beroende variabeln är =1 för en ökning med 1 på 

den oberoende variabeln. Hur mycket sannolikheten förändras är också beroende av värdet på 

de andra oberoende variablerna. Ekvationen för en mulitnominell logistisk regression 

återfinns nedan.  

𝐿1 = 𝑙𝑛 (
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
) = 𝛽01 +  𝛽11𝑋1 + 𝛽21𝑋2+… + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀1 

𝐿2 = 𝑙𝑛 (
𝑃(𝑌 = 2)

𝑃(𝑌 = 0)
) = 𝛽02 +  𝛽12𝑋1 + 𝛽22𝑋2+… + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀2 
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𝐿3 = 𝑙𝑛 (
𝑃(𝑌 = 3)

𝑃(𝑌 = 0)
) = 𝛽03 +  𝛽13𝑋1 + 𝛽23𝑋2+… + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀3 

(1.2) 

Som beskrivet i ekvation 1.2 jämförs de beroende variablerna var för sig med en 

referenskategori som är den sista av de beroende variablerna. Genom denna ekvation 

estimeras tre stycken olika logitkoefficienter och således, sannolikheten att tillhöra specifik 

attitydgrupp givet de beroende variablerna i relation till den attitydgrupp som sätts som 

referenskategori. 

Då tolkning av en logit innebär en ej intuitiv tolkning av resultet, i den mening att det inte är 

möjligt att se sannolikheten att ha en specifik attityd givet specifika värden på de beroende 

variablerna, presenteras resultaten nedan i relativ risk ratio (RRR). Dessa beräknas genom att 

dividera den relativa risken för att hamna i grupp 2 över referensgruppen med att välja grupp 

3 över referensgruppen för varje kategori för de oberoende variablerna. Relativ risk ratio 

tolkas på samma sätt som oddsratio. Det vill säga, sannolikheten för att tillhöra en specifik 

grupp jämfört med referenskategorin.  

4.3 Operationalisering av variabler 

Nedan beskrivs hur de variabler som har inkluderats i analysen är fördelade i datasetet, samt 

hur de har operationaliserats. Först presenteras hanteringen av variablerna som inkluderats i 

den latenta klassanalysen, vilket är olika påståenden om ekologisk mat. Vidare presenteras de 

olika sociala kännetecken som förväntas relateras till olika de olika attitydgrupper som 

identifierades i den latenta klassanalysen. Det bör även här påpekas att alla variabler 

behandlades som kategoriska i modellerna, varpå sambanden mellan de olika variablerna inte 

sågs som linjära.  

 Variabler använda i typologin 

Typologin är en produkt av den latenta klassanalysen och konstrueras av fem stycken 

påståenden gällande hur respondenten ställer sig till olika faktorer kring ekologisk mat. Att 

mäta attityder är generellt svårt, då det är komplicerat att ta ställning i stora komplexa frågor 

på ett enkelt och effektivt sätt. Dock kan det anses troligt att det är enklare för en individ att ta 
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ställning till specifika påståenden än att svara direkt på den stora frågan ”Vad är din attityd till 

ekologisk mat?” Genom att se till olika påståenden och svar i relation till varandra kan jag 

således fånga in de olika svarsmönster som framkommer på ett mer adekvat sätt, och undvika 

problematiken med för abstrakta frågor. Genom att se till de olika påståendena konstrueras en 

attitydgrupp med individer som liknar varandra i relation till svarsmönsterna.   

Vilka påståenden som skulle inkluderas i modellen baserades tidigare fynd kring vad som 

påverkar attityder, och genom att inkludera dessa faktorer kunde således attitydgrupper i 

relation till dessa påståenden utläsas. Aertsens et al. (2009) menar att Thørgesen har kommit 

fram till att det främst är tankar om smak, hälsa och miljö som påverkar attityder till 

ekologisk mat. Vidare har Saba & Messina (2003) visat att tankar om pris har lite inverkan på 

attityder till ekologisk mat, även om det kan motivera varför individer inte köper dessa varor. 

Grundat i dessa tidigare fynd exkluderades påståenden kring huruvida ekologisk mat är för 

dyr, huruvida respondenterna hade tillgång till ekologisk mat och huruvida respondenterna 

hade tillräcklig information kring ekologisk mat. Givet att dessa variabler hade inkluderats, 

hade andra resultat kunnat tänkas framkomma. Dock skulle det innebära att faktorer som inte 

kan påstås vara starka i bildandet av attityder kring själva fenomenet ekologisk mat skulle 

framkomma, vilket hade inneburit en typ av resultat som inte konkret förklarade hur 

attityderna till ekologisk mat såg ut.  

Fem stycken påståenden inkluderades för att kunna utläsa attiydgrupper relaterade ekologisk 

mat.  

- ”Jag har inte tillit till att matvaror som är märkta ekologisk producerade verkligen  är 

ekologiskt producerade”  

- ”Jag ser inga fördelar vid ekologisk producerad mat”  

- ”Ekologisk mat har för dålig kvalitet”  

- ”Norsk mat är miljövänlig nog så ekologisk produktion är onödvändig”  

-  ”Ekologisk produktion är inte det riktiga sättet att göra matproduktion mer 

miljövänlig”.  

I relation till påstående om hälsa fanns ingen tillgänglig information i datamaterialet, varpå 

det första påståendet om tillit tolkas som att grunden till att äta ekologiskt bör vara att det är 
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mer hälsosamt. Om då inte tilliten till att ekologisk märkt mat inte är ekologiskt producerad är 

negativ, förloras den fördel som ekologisk mat annars kan ha jämfört med konventionellt 

producerad mat,  Tilliten till märkningen har därför indirekt betydelse för hur ekologisk mat 

relateras till hälsa. Vidare kan påståendet gällande huruvida det inte finns några fördelar med 

ekologisk mat också knytas till hälsa. Påståendet gällande ekologisk mats kvalitet, relaterades 

till individens smak. I detta fall tolkas smak inte i bemärkningen som smakupplevelse, utan 

tolkas utifrån Bourdieus perspektiv kring att olika habitus skapar olika smak. Då olika habitus 

konstituerar olika sätt att uppfatta saker och ting, kan smaken hos en individ förstås i hur 

kvaliteten på ekologisk mat uppfattas.  Påståendet gällande norsk mat är tillräckligt bra varpå 

ekologisk produktion inte är nödvändig inkluderades då Norge i stor grad är präglat av hög 

tillit till nationellt producerade varor, varpå dessa kan tänkas påverka attityderna till ekologisk 

mat i den mening att de inte ses som nödvändigt att förbättra en redan bra (norsk) 

matproduktion. Det sista påståendet är även det relaterat till miljö, men reflekterar den 

eventuella inverkan som den pågående debatten i media kan ha haft på attityderna till 

ekolgiska mat vid denna tidpunkt.  

Påståendena som används i denna studie var en del av en fråga i datamaterialet som lyder 

”Hur enig eller oenig är du i följande påstående? ” 10 Påståendena mättes på en skala från 1-7 

där ett är definierat som ”Helt oenig” och  sju är definierat som ”Helt enig”, vidare fanns det 

en kategori för ”Vet ej”. Dessa kategorier kodades till fyra svarskategorier. 1-3 beskrivs 

vidare som ”Helt eller delvis oenig”, 4 som ”Neutral”, 5-7 som ”Helt eller delvis enig” och 

”Vet ej”.  Denna kodning ansåg genspegla datat på ett givande sätt, utan att exkludera alltför 

mycket information men samtidigt ge nyanserade skillnader i de olika svarsfrekvenserna.  

 

  

                                                 
10 Fri översättning från «Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?»  
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Figur 4.1. Procentuell fördelning av svar på olika påståenden gällande ekologisk mat, 

viktad.

n=1004 

Utifrån figur 4.1 kan det utläsas att det är en störst andel eniga svar i samtliga påståenden. 

Vidare är det 35% som är oeniga i att de inte har tillit till den ekologiska märkningen. 

Gällande miljöpåståendena är det en större andel vet ej svar, än i de övriga påståendena, och 

påståendet gällande huruvida ekologisk produktion inte är det rätta sättet att göra 

matproduktionen mer miljövänlig är de påstående som mest jämnt fördelat gällande 

svarsalternativ.  

 Beroende variabler i andra delen av analysen 

Analysen består som tidigare beskrivits av två delar. Den latenta klassanalysen, där ovan 

presenterade dessa svar analyseras i relation till hur svarsmönsterna ser ut, för att kunna läsa 

ut olika attityder till ekologisk mat. I den andra delen av analysen, den multinomiska 

regressionen, behandlas sannolikheten för att inneha en specifik attityd som beroende 

variabel. Studien identifierar fyra olika attitydergrupper (se avsnitt 5.1 för vidare diskussion). 

Observationerna vill med andra ord ha högst sannolikhet för att inneha en specifik attityd. De 

olika attityderna är kategoriska, och kan inte rangordnas.   
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 Oberoende variabler 

För att studera om olika attityder skiljer sig åt mellan individer med olika typer av sociala 

kännetecken testas det i den multinomiska logistiska regressionen om det finns ett samband 

attitydgrupper och sociala kännetecken, samt om de olika attitydgrupperna skiljer sig i 

relation till sociala kännetecken.   

Hushållsinkomst 

I enlighet med Bourdieus tolkning av ekonomiskt kapital bör inkomst finnas med som en 

variabel som beskriver individens ekonomiska kapital. Detta då det ger individen åtkomst till 

att dels införskaffa åtråvärda saker, men även utformar individens habitus. Inkomst ett sätt att 

operationalisera ekonomiskt kapital, dock bör uppmärksamhet läggas vid att ekonomiskt 

kapital kan innefatta mer än inkomst. Exempel på detta kan vara förmögenhet från andra 

källor till exempel innehav av aktier och egendom. Då tillgång till denna typ av information 

inte finns tillgänglig för denna studie, operationaliseras ekonomiskt kapital som 

hushållsinkomst, definierat som årlig bruttoinkomst i hushållet.  

Inkomst definieras som de pengar som en individ har till förfogande, inte bara som lön, utan i 

inkomstbegreppet inkluderas även disponibla tillgångar som bidrag från staten, utdelning av 

aktier etc (Bojer, 2019). I datamaterialet rapporteras hushållets årliga bruttoinkomst, vilket 

innefattar alla medlemmar i hushållets inkomst före skatt. Denna information är rapporterad 

på intervallskala med intervaller på 100 000 nok. Från 0-100 000 nok upp till 1500 000 eller 

mer. Dessa intervaller kodades om till fyra olika kategorier. Då medianinkomsten för hushåll i 

Norge år 2016 låg på 635 000 kronor (SSB, 2016), delades datat upp i fyra kategorier. En 

kategori för hushållinkomst under 500 000 kr, vilket innebär en inkomst under medianen. En 

kategori för hushållsinkomst mellan 500 000-900 000 kr, vilket innebär en inkomst nära 

medianen. En kategori med en hushållsinkomst över 900 000 kr och en kategori kallad annat 

som inkluderade svar som vet ej/vill ej svara. Det var en ganska stor andel som valde att inte 

rapportera inkomst, vilket är vanligt vi denna typ av sensitiva frågor. Dock bör dessa 

inkluderas i undersökningen, då denna grupp kan tänkas uttrycka en specifik relation till 

inkomst vilket kanske kan knytas till specifika attityder om ekologisk mat, således beskrivs 

denna kategori vidare som Annat. 
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Att inkomsten är mätt per hushåll kan anses positivt för studien, då det återspeglar individens 

ekonomiska kapital tydligare än den individuella inkomsten. Detta då det visar på de 

ekonomiska tillgångar som erhålls i hushållet, vilket gör att eventuella stora inkomstskillnader 

mellan partners, som annars skulle kunna ge falsk information om det faktiska ekonomiska 

kapitalet, reduceras.  

Tabell 4.1. Procentuell inkomstfördelning år 2016. 

Årlig bruttoinkomst i 

hushåll 

Viktad Oviktad Årlig nettoinkomst Norges 

befolkning 

Under 500 tusen kronor 24 % 24 % 53 % 
 

500-900 tusen kronor 31 % 32 % 39 %* 
 

Över 900 tusen kronor 26 % 25 % 11 %** 
 

Vet ej/Vill ej svara 20 % 20 % - 
 

N 1004 1004 2341292  

* Mätt i intervallet 500 000 kronor-999 999 kronor, **Mätt i intervallet över 1 miljon kronor.  

Källa: SSB (2018b) 

Det är värt att notera att det studerade materialet innehåller data från respondenter som inte är 

nationellt representativa gällande inkomst. Dock bör det inte läggas för stor vikt vid 

skillnaderna mellan Norges befolkning och datamaterialet. Detta då det är inkomst före och 

efter skatt, varpå det är naturligt att nettoinkomsten bör ligga lägre. Det bör emellertid intas 

aktsamhet vid att tolka resultaten gällande ekonomiskt kapital och attityderna från en 

nationellt representativ ståndpunkt. Dock bör det, om attityder till ekologisk mat är en form 

för habitus, fortsatt återfinnas skillnader bland individer med olika mängd hushållsinkomst, 

och därmed ekonomiskt kapital. Att inkomstfördelningen ej är representativ konstateras 

därmed, men inga åtgärder utförs för att korrigera fördelningen.  

Utbildning 

Kulturellt kapital är något som återspeglas tydligt inom utbildningsväsendet, menar Bourdieu 

(1995). Detta då det blir en form av kulturellt kapital, då individer genom utbildningen dels 

skolas in i specifika sätt att handla och tänka, det vill säga ett formande av habitus. Dels blir 

även utbildning en form av objektivt kulturellt kapital, då utbildning, och i synnerhet högre 

utbildning är ett tydligt uttryck för en viss status i samhället. Således kan den högst avslutade 
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utbildningen ses som ett innehav av kulturellt kapital. Datamaterialet innehöll en andel 

studerande, varpå det kan anses missvisande att inkludera dessa då de troligen är under 

utbildning och det endast är den avslutade utbildningen som registrerades. Att så är fallet 

accepteras och hanterades genom att det kontrolleras för sysselsättning nedan och således kan 

denna missvisning undersökas i modellen.  

Tabell 4.2 Procentuell fördelning över högst avslutade utbildning i relation till Norges 

befolkning år 2016. 

 
Oviktat Viktat Norges 

befolkning 

Grundskola  6,4 % 6,0 % 26,5 % 

Gymnasium 29,8 % 29,3 % 37,8 % 

Universitet/Högskola 56,3 % 56,7 % 32,9 % 

Annat 7,6 % 7,9 % 
 

N 1004 1004  

Källa: SSB (2018a).  

Det kan även konstateras att det studerade datat består av informanter som i genomsnitt är 

högre utbildade än snittet i Norge. Även detta tas i beaktning vid vidare analyser, och 

diskuteras mer utförligt nedan under avsnitt 4.3.5.  

Att operationalisera kulturellt kapital hade kunnat ske på andra sätt, med andra variabler. Det 

skulle ha varit önskvärt med en tydligare beskrivning av innehavet av kulturellt kapital i form 

av mer utförlig information kring social status och yrke. Dessvärre finns inte denna typ av 

data att tillgå, varpå utbildning får fungera som enskild indikator. Datasettet innehöll 

information om vilken sektor respondenterna arbetade inom, men då ingen information 

gällande typ av anställning eller yrke är tillgänglig exkluderades denna variabel, då den inte 

ansågs ge ytterligare information.  

Kön  

Som tidigare beskrivit har det tidigare påvisats könsskillnader både i uppfattningar och 

handling gällande ekologisk mat (Pearson et al., 2011). Således inkluderas kön som en faktor 

attityderna skulle kunna tänkas skilja sig åt kring. Då kön är en av variablerna som datat är 
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viktat på, konstateras det att datat är nationellt representativt gällande kön. I tabell 4.3 nedan 

presenteras fördelningen.  

Tabell 4.3 Procentuell fördelning av kön. 

Kön Oviktat Viktat 

Kvinna 51,8 % 50,8 % 

Man 48,2 % 49,2 % 

N 1004 1004 

Ålder 

Även ålder förväntas även vara en faktor som skiljer attityder till ekolisk mat, då tidigare 

presenterad forskning konkluderar att det är troligare att yngre personer besitter mer positiva 

attityder kring ekologisk mat än äldre personer (Hughner et al., 2007). Även ålder var en 

variabel som datamaterialet viktades efter, varpå åldersfördelningen i datasettet är 

representativ för Norge.  
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Figur 4.2 Procentuell fördelning av ålder11. 

                        

n=1002 

Vid analys användes samma kategoriseringar av ålder som vid orginalkodning, då dessa 

ansågs ge en tydlig bild av åldersfördelningen och eventuella skillnader. Två saker kan 

konstateras i relation till ålder. Det var en stor andel 60-80 åringar som besvarade 

undersökningen, och en mindre andel 30-39 åringar. Vidare sker det vid viktning ett bortfall 

på två stycken respondenter, vilket innebär att populationen som beräknas i modellerna består 

av 1002 respondenter. 

Centralitet 

Hughner et al. (2007) har även funnit att individer som bor i större städer tenderar att vara mer 

positiva till ekologisk mat. Således beslutades att det även borde kontrolleras för var i landet 

respondenterna bodde. För att identifiera detta användes ett centralitetsindex utvecklat av 

SSB. Detta index inkluderar ett antal faktorer såsom avstånd till olika funktioner som behövs i 

vardagen till exempel; butiker, arbetsplats skola etc (Statistisk sentralbyrå, 2017). Då 

information kring kommun var tillgänglig kodades dessa i enlighet med centralitetsindexen 

för respektive kommun. Centralitetsindexet kan även kategoriseras på sex olika nivåer, som 

ofta används för att se till regionala förhållanden. Dessa olika nivåer är normalfördelade 

utifrån befolkning, och således återfinns majoriteten av de boende i Norge på nivå tre.  Då det 

                                                 
11 Observera att y-axeln endast går till 35%. 
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i denna studie föreligger ett antagande om att det bör vara skillnad i attityder endast mellan 

individer som bor i större städer och på landsbyggd, operationaliserades variabeln demografi 

utifrån särskildes nivå 1 och nivå 2 från centralitetsindexen. Nivå 1 består av Oslo och 

närliggande kommuner, och Nivå 2 av de andra storstäderna, Bergen, Stavanger och 

Trondheim. Resterande kommuner slogs samman till en kategori, kallad Annat.  

Tabell 4.4 Procentuell fördelning av centralitet. 

Demografi Oviktat Viktat 

Oslo 19,9 % 20,2 % 

Annan storstad 24,4 % 24,6 % 

Annat 55,7 % 55,3 % 

N 1004 1004 

 

Som visat i tabell 4.4 är det ca hälften av respondenterna som bor utanför de stora städerna i 

Norge, vidare är 20,2% av respondenterna bosatta i Oslo, och 24,6% i en annan storstad.  

 Kontrollvariabler 

För att inte övervärdera sambandet måste det kontrolleras för variabler som kan tänkas 

konfundera sammanhanget mellan attityder och de olika sociala kännetecknena. Dessa 

variabler inkluderades i den multinomiska logistiska modellen, och inkluderades i samtliga 

analyser, men presenteras inte vidare under resultat då dessa inte är av vikt för studien.  Detta 

utfördes för att inte överskatta relationen mellan attityder och olika former för kapital. 

Kontrollvariablerna som inkluderades i modellen var sysselssättning och civilstatus. 

Att sysselsättning inkluderades i modellen utfördes av två grunder. Dels för att kontrollera att 

det om detta var kännetecken som kunde skilja sig åt mellan attityder men även för att se till 

de kvalitativa skillnader som ekonomisk kapital kan utgöra och som skulle kunna komma till 

uttryck genom att kontrollera för sysselsättning. Om så var fallet skulle det till exempel kunna 



 

64 

 

var skillnader mellan studerande individer och individe som levde på bidrag även om det inte 

konstaterades skillnader i inkomst.   

Datamaterialet kodades om till att inkludera Studerande och Arbetande vilket också 

inkluderar individer som var föräldrarlediga. Att inkludera föräldrarlediga i gruppen arbetande 

ansågs adekvat då dessa individer innehar arbete, men för närvarande inte är aktiva inom 

arbetslivet. Vidare urskiljdes kategorin Pensionärer från Annat, som innefattades av 

arbetssökande, hemarbetande och individer på socialbidrag. Detta då att vara pensionär kan 

anses ha kvalitiva skillnader gentemot kategorin Annat. 

Figur 4.3  Procentuell sysselsättningsfördelning. 

                     

n=1004 

 

Från figur 4.2 kan det konstateras att 61% av respondenterna är i arbete när vikter har 

applicerats. Vidare är 11% studerande och 16% pensionärer. 12% av respondenterna har en 

annan form av sysselsättning såsom arbetslöshetersättning och sjukförsäkring.  

Det kontrollerades även för familjekonstellation i form av huruvida respondenten hade partner 

och hemmaboende barn under 18 år. Detta gjordes då det tidigare påvisats att det generellt är 

vanligt att konsumera ekologiskt, och troligtvis då inneha mer positiva attityder till ekologisk 

mat när det finns unga barn i hushållet (Hill & Lynchehaun, 2002).  Det var även av vikt att 
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inkludera denna variabel för att få en korrekt värdering av inkomstvariabeln. Då det är 

naturligt att en individ i ensamhushåll har en mindre hushållsinkomst, men kan samtidigt ha 

större ekonomiska möjligheter än ett hushåll bestående av flera barn och två vuxna med 

samma hushållsinkomst. 

Tabell 4.5 Procentuell fördelning av civilstatus. 

Civilstatus Oviktat Viktat 

Singel utan barn 22,7 % 22,6 % 

Singel med barn 3,3 % 3,7 % 

Partner utan barn 44,4 % 41,5 % 

Partner med barn  22,1 % 24,0 % 

Boende hos föräldrar 3,8 % 4,4 % 

Vet ej 3,7 % 4,0 % 

N 1004 1004 

 

Utifrån tabell 4.4 kan det utläsas att datamaterialet utgjordes av 41,5% hushåll bestående av 

två vuxna utan barn. Hushåll med två vuxan och barn under 18 år utgjorde 24% av 

datamaterialet. Ensamhushåll utgjorde 22,6% av respondenterna och resterande kategorier 

utgjorde små andelar, samtliga kring ca 4% var. 

4.4 Avslutande diskussion 

Vid en evaluering gällande hurvida denna studies resultat kan anses trovärdiga, är det vanligt 

att se till studiens reliabilitet och validitet. Dessa två kriterier är av vikt dels för att förstå vilka 

slutsatser som kan dras, men även i relation till i vilken grad resultaten kan generaliseras.  

Reliabiliteten i studien innebär i vilken grad använda metoder skulle producera samma 

resultat under identiska förhållanden. Ofta brukar reliabiliteten se till hur datat är inhämtat, 

och i detta fall bör det konstateras att datat är insamlat av ett professionellt företag, varpå det 

kan antas att insamlingen av materialet borde te sig på samma sätt om de utfördes igen. Dock 

är det här av vikt att notera att metoden som användes för att identifiera attityderna, latent 
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klassanalys, innehåller en del tolkning vid identifiering. Som nedan presenterat under kapitlet 

resultat, ligger det i forskarens roll att identifiera attityderna baserat på de mönster som 

framkommer genom metoden. Detta kan ses som problematiskt i relation till reliabiliteten, då 

en annan forskare hade kunnat fokusera på andra mönster, och således identifiera andra 

attityder.  

Detta problem hanterades genom att noga presentera det bakomliggande resonemanget för 

identifiering av attityderna, varpå det tydliggörs för läsaren den bakomliggande tolkning som 

skedde. Det fanns även en variabel gällande självrapporterad handling i datat, och även fast 

denna variabel inte studerades, kontrollerades det för dels hur den var rapporterad, och hur 

dessa påståenden relaterades till attityderna. Detta då det kan tänkas orimligt att inget samspel 

mellan attityd och handling borde återfinnas, och genom att se till hur datamaterialet 

besvarade handlingsfrågan kan det konstateras att inga oroväckande resultat konkluderas från 

materialet, varpå reabiliteten även där försäkras. Dessa analyser går att återfinna i Bilaga 5. 

Reliabiliteten ligger även i urvalet, och som det kan konstateras är urvalet nationellt 

representativt i relation till ålder, kön och demografi. Dock är inte urvalet representativt i 

relation till utbildning och inkomst, vilket gör att attityderna inte kan konstateras 

representativa för Norge om dessa faktorer visar sig påverka attityder till ekologisk mat. Detta 

kan ses som motsägande hypoteser i den mening att studien syftar till att kartlägga hur 

attityder till ekologisk mat ser ut i Norge, men också att utreda om det finns ett samband 

mellan attityder till ekologisk mat och sociala kännetecken såsom inkomst och utbildning. Att 

attityderna inte kan ses som representativa för Norge om så är fallet, är dock inte helt 

onödvändigt, då studien i så fall har konstaterat en form av eko-habitus, som bör tas i 

beaktning vid vidare studier för kartläggning av attityder.  

Validiteten i studien innebär i vilken utsträckning studien mäter det som ämnas att mäta. Det 

talas ofta om både intern och extern validitet. Intern validitet innebär forskningsmetodens 

förmåga att testa de hypoteser som önskas att testas, och extern validitet är i vilken grad 

resultaten kan generaliseras till andra sammanhang än de studerade. Gällande den interna 

validiteten kan det konstateras att den valda metoden ägnar sig väl för studiens syfte, då den 

latenta klassanalysen har möjlighet att konstruera mer fördjupade attitydvariabler än vad som 

skulle vara möjligt att göra annars. Även den multinomiska logistiska regressionen fungerar 

väl för att utreda vem som innehar de olika attityderna, och genom att se om det finns 

signifikanta skillnader mellan olika attitydergrupper i relation till inkomst och utbildning kan 
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det utläsas om detta är faktorer som påverkar individer, och i så fall talar för hypotesen om 

eko-habitus. Dock bör det här konstateras att ekonomiskt och kulturellt kapital skulle kunna 

ha operationaliserats på än mer fördjupade sätt om mer information hade funnits att tillgå, 

vilket hade kunnat fördjupa förståelsen för fenomenet. Att sådan information inte finns 

tillgängligt, anses begränsande för studien. Genom att det endast finns begränsad information, 

begränsas även studiens externa validitet, då generalisering av resultaten inte i samma 

utsträckning kan förstås. Då inga tidigare studier av denna karaktär existerar i Norge, är denna 

studie fortfarande av vikt, och ses som ett första steg i en fördjupad förståelse kring ekologisk 

mat som socialt fenomen.  

Baserat på resonemanget ovan, konstateras det att studien har både god reliabilitet och 

validitet, dock bör en försiktighet gällande generalisering göras, både när det gäller resultat 

och till vilka kontexter som kan generaliseras.  
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5 Analys och resultat 

I detta kapitel undersöks empiriskt i vilken utsträckning det existerar olika attityder till 

ekologisk mat i Norge och sambandet mellan dessa attityder och olika sociala kännetecken. 

Kapitlet är strukturerat i enlighet med problemställningen 1.) vilka övergripande attityder till 

ekologisk mat som existerar i Norge.  Och 2.) om attityder till ekologisk mat skiljer sig mellan 

individer med olika sociala kännetecken. De sociala kännetecken som undersöks är 

utbildning, hushållsinkomst, kön, ålder och centralitet. 

I första delen av analysen presenteras hur den latenta klassmodellen identifierades samt 

deskriptiv statistisk över de olika identifierade attitydgrupperna. I den andra delen undersöks 

sambandet mellan de olika attitydgrupperna och sociala kännetecken, och var attitydgrupp 

presenteras i relation till skillnader mellan de andra attitydgrupperna. Slutligen presenteras en 

kort sammanfattning av resultaten. 

5.1  Vilka attityder till ekologisk mat kan utläsas i Norge?  

Vid en estimering av en latent klassmodell är det upp till forskaren att genom att jämföra 

modeller med olika antal klasser specificera den modell som passar materialet och syftet bäst. 

Detta då latent klassanalys i utgångpunkt identifiserar lika många klasser som det är 

repsondenter. Då målet är att identifiera respondenter med lika eller liknande svarsmönster, 

bör således mindre antal klasser specificeras, för att sedan utredas vem som befinner sig i 

dessa klasser. I detta fall finns ingen konkret hypotes kring hur attityder till ekologisk mat i 

Norge bör te sig, varpå en utforskande strategi nyttjades. Detta innebar att modeller med olika 

latenta klasser testades för att se hur de passade till datat.  Förstestimerades en modell med två 

latenta klasser, varpå modeller med fler latenta klasser estimerades. Vidare värderades de 

olika modellerna efter ett antal kriterier gällande modellestimeringen, och modellen som 

ansågs bäst genspegla materialet valdes för vidare analys.  

 I denna studie specificerades en modell med fyra latenta klasser. Denna bedömning grundar 

sig dels på de substantiella meningarna klasserna och dess relevans för studien, såväl som hur 

väl modellen är tillpassat datat. Alternativ för modeltillpassningaen är angivna i tabell 1.1 

nedan.  
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Tabell 5.1 Modelltillpassning vid olika antal grupper. 

 
G2 BIC AIC Df p-värde 

1 klass 3008 3012 3038 1008 <0.0001 

2 klasser 1654 1868 1716 992 <0.0001 

3 klasser 1238 1564 1333 976 <0.0001 

4 klasser 820 1256 946 960 .999595 

5 klasser 749 1296 908 944 .999999. 

6 klasser 700 1356 890 928 1 

 

 Motivering av val av modell 

Vid värdering kring hur väl de olika modellerna värderar sammanhangen mellan de olika 

svaren i datat, och vilken modell som ägnar sig bäst åt vidare analyser ses det till ett antal 

kritier. Först och främst så ses det till huruvida modellen ger en adekvat beskrivning av datat. 

Precis som i en loglinjär modell är det önskvärt att ha ett p-värde på över 0,05. Detta innebär 

att sannolikheten att modellen på ett adekvat sätt beskriver datat är minst 95 %.  Som 

presenterat i tabell 5.1 är det endast modellerna med fyra, fem och sex klasser eller fler som 

infriar detta krav, varpå modellerna med en, två och tre klasser kan avskrivas från 

värderingen.  

För att värdera vilken av de tre återstående modellerna som bör användas, kan man i andra fall 

jämföra modellerna med så kallade likelihood-ratio test. Att lägga till en klass skulle i många 

fall kunna ses som att den ena modellen är nestad inuti den andra, så är dock inte fallet i latent 

klassanalys då detta hade inneburit en jämförelse av de värden i modellen som med en extra 

klass med en tom klass, och vilket gör att fördelning av teststatistiken inte kan definieras 

(Collins & Lanza, 2010). Istället är det vanligare vid bruk av denna metod att använda sig av 

informationskriterium. Akaike och Bayesianskt informationskriterium är de vanligaste, och 

dessa jämför konkurrerande modeller i relation till balansen mellan hur de passar till datat och 

gleshet (Collins & Lanza, 2010). I dessa fall representerar ett mindre värde en bättre balans 

mellan ovan nämnda faktorer. Som kan utläsas är kan det lägsta BIC värdet återfinnas i en 

modell med 4 klasser (1256), medan modellen med 6 klasser har lägst AIC-värde (890). Att 

dessa olika kriterium identifierar olika modeller är inte ovanligt, då de viktlägger olika saker i 
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modellen på olika sätt, men fungerar bra för en för att utesluta modellen med 5 klasser, då 

denna uppenbarligen inte är bättre än modellen med 4 eller 6 klasser.  

Ett problem som kan återfinnas i Latent klassanalys är ofta ett problem med gleshet. Med 

detta menas att det inte återfinns tillräckligt många värden i varje cell i korstabellen, vilket är 

lätt hänt med ett litet datasett och många latenta klasser knytna till variabler och 

svarsalternativ. Collins & Lanza (2010) menar att tidigare forskare12 har visat att ett gleshets-

värde större än 5 innebär att den chi2-fördelning som vanligtvis används som grundlag för 

fördelning kan accepteras. Båda dessa modeller har ett gleshet-värde större än 5 varpå detta 

inte kan bli ett problem. Dock kan det argumenteras för att värdet på glesheten är större i en 

modell med 6 klasser (8,3) än i en modell med 4 klasser (12,55). Detta innebär att för vidare 

analyser kommer det bli svårt att få signifikanta utslag, då själva materialet i sig själv blir för 

litet. Detta argument talar för att välja en modell med 4 klasser, men för att se till att inga 

värdefulla attityder exkluderas genom välja en modell med ett mindre antal klasser 

undersöktes den substantiella skillnaden mellan modellerna.  

Tabell 5.2 De latenta klassernas storlek och deras betingade sannolikhet för en specifik 

åsikt kring ekologisk mat givet en modell med 4 klasser. 

Latent klass Grupp 1 

”Pessimisterna” 

Grupp 2 

”Neutrala” 

Grupp 3 ”Vet ej” Grupp 4 

”Optimistisk” 

Storlek 0,176 0,26 0,189 0,374 

”Jag har inte tillit till att matvaror som är märkta ekolgisk prodcerade verkligen  är ekolgisk producerade” 

Helt/Delvis enig 0,69 0,35 0,40 0,16 

Neutral 0,12 0,37 0,10 0,20 

Helt/ Delvis oenig 0,14 0,28 0,22 0,62 

Vet ej 0,06 0,0001 0,29 0,02 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Se bland annat Koehler & Larntz (1980). 
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fortsättning tabell 5.2 

Latent klass Grupp 1 

”Pessimisterna” 

Grupp 2 

”Neutrala” 

Grupp 3 ”Vet ej” Grupp 4 

”Optimistisk” 

”Jag ser inga fördelar vid ekologisk producerad mat” 
 

Helt/Delvis enig 0,90 0,13 0,24 0,02 

Neutral 0,06 0,50 0,22 0,01 

Helt/ Delvis oenig 0,04 0,37 0,24 0,97 

Vet ej 0,0001 0,002 0,30 0,0004 

”Ekologisk mat har för dålig kvalitet” 
  

Helt/Delvis enig 0,63 0,16 0,12 0,04 

Neutral 0,09 0,45 0,07 0,08 

Helt/ Delvis oenig 0,10 0,35 0,14 0,85 

Vet ej 0,18 0,04 0,66 0,03 

”Norsk mat är miljövänlig nog så ekologisk produktion är onödvändig” 

Helt/Delvis enig 0,89 0,29 0,17 0,05 

Neutral 0,06 0,46 0,02 0,09 

Helt/ Delvis oenig 0,03 0,24 0,10 0,79 

Vet ej 0,02 0,01 0,72 0,07 

”Ekologisk produktion är inte det riktiga sättet att göra matproduktion mer miljövänlig” 

Helt/Delvis enig 0,86 0,22 0,12 0,04 

Neutral 0,07 0,53 0,04 0,08 

Helt/ Delvis oenig 0,0005 0,15 0,02 0,75 

Vet ej 0,07 0,11 0,82 0,12 

n=1004 

Fet markerad, över 40% sannolikhet att svara 

Kursiv mindre än 10% sannolikhet att svara 

 

Som beskrivit i tabell 5.2, innebär en modell med fyra stycken latenta klasser fyra grupper 

med relativt lika storlek.  Den största gruppen är grupp 4, som består av 37,4 % av datasettet. 

Grupp 3 består av 18,9 % av datasettet, grupp 2 av 26% av datasettet och grupp 1 av 17,6%. 
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Genom att tolka den substantiella betydelsen av sannolikheterna för ett specifikt svar givet 

tillhörighet i en specifik grupp tillskrevs dessa olika grupper olika attityder till ekologisk mat. 

Dessa jämfördes sedan med en modell med sex stycken grupper för att se vad skillnaderna i 

de olika modellerna betydde substantiellt.  

Givet tillhörighet i grupp 1 kan det konkluderas att en klar attityd till ekologisk mat uttrycks, 

detta då det kan utläsas en hög sannolikhet att för respondenterna att att svara Helt/Delvis 

enig på samtliga påståenden, samt låg sannolikhet att svara något av de andra 

svarsalternativen. Detta tyder på att respondenterna i denna klass besitter en klar attityd mot 

ekologisk mat, i detta fall negativ, med en viss tendens till att vara neutral till huruvida 

ekologisk mat har för dålig kvalitet och om det finns några fördelar med ekologisk mat. 

Denna grupp blir således vidare kallad ”pessimistisk”. 

I grupp 2 påvisas ingen hög sannolikhet för att svara enligt ett specifikt mönster, men det som 

blir påtagligt i denna grupp är den väldigt låga sannolikhet för att svara vet inte. Vidare kan 

det konstateras att den högsta återfunna sannolikheten för ett specifikt svar är neutral, och 

denna sannolikhet ligger mellan 37% och 52% på samtliga svarskategorier. Denna klass har 

således ingen specifik attityd kring ekologisk mat, men det kan konstateras att respondenterna 

i denna klass väljer att ta ställninng i frågan, även fast mönstret är otydligt, vidare kommer 

denna grupp att bli kallad ”Neutrala”.  

Grupp 3 liknar på många sätt grupp 2 i den mening att det är lågt homogenitet, det vill säga att  

det inte finns tydliga mönster i form av höga och låga sannolikheter för specifika svar. Dock 

bör dessa grupper särskiljas då grupp 3 i större utsträckning har hög sannolikhet har att svara 

vet ej i påståendena som gäller miljö och kvalitet, samt låg sannolikhet för att svara neutralt. 

Detta leder till att det kan utläsas en skillnad mellan dessa grupper i den mån att det talar för 

skillnader i grupperna där grupp 3 i större utsträckning svarar neutralt medans grupp 4 har 

större sannolikhet att svara vet ej. Denna grupp har således namngetts till ”Vet ej”.  

Grupp 4 är till storlek den största klassen och uppger ett tydligt svarsmönster i den mån att det 

är hög sannolikhet för att svara oenig på samtliga påståenden och låg sannolikhet att svara 

något annat. Genom dessa sannolikheter utläses att denna klass består av respondenter som är 

positivt inställda till ekologisk mat, och som tror på att detta är en bra metod till att 

konsumera mer miljövänligt. Denna klass får namnet ”Optimistisk”.  
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Den substantiella skillnaden mellan en modell med 4 latenta klasser och en modell med 6 

latenta klasser ligger till största del i kvalitativa skillnader i klass 2 och 3. Dessa klasser blir i 

en modell med 6 klasser uppdelade till två stycken var, men ytterliggare samma tendenser. I 

en modell med 6 klasser blir de två tillkomna klasserna till storlek väldigt små, där en klass 

består av 5,42% av urvalet och den andra av 8,9%. Storleken på de tillkomna klasserna gör att 

urvalet i dessa klasser blir så pass litet att ytterligare analyser inte skulle kunna ge givande 

reslutat.  

Det som sker i en modell med 6 latenta klasser är att dessa nya klasser inte uttrycker någon 

form av ny tydlig attityd mot ekologisk mat, vilket i så fall hade kunnat tala för utforska 

denna modell vidare. Istället kan det utläsas i Bilaga 1 att de nya klasserna i stor grad 

uttrycker liknanden tendenser som den neutrala och vet ej-gruppen från en modell med fyra 

klasser. Baserat på detta ansågs en modell med 4 klasser passa materialet bättre, då det dels 

inte framkommer fler nyanser i attityder till ekologisk mat och dels då det i vidare analyser 

inte hade gett mer information, utan tvärtom komplicerat analyserna då dessa klasser till 

storlek hade blivit väldigt små.  

  Vem befinner sig i de latenta grupperna?  

I tabell 5.3 nedan beskrivs hur de latenta grupperna ser ut. Notera att tabell 5.3 och 5.4 skiljer 

sig i den mån att tabell 5.3 beskriver fördelning inom de specifika grupperna, och tabell 5.4 

beskriver hur variablerna är fördelade mellan grupperna.  
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Tabell 5.3 Fördelning av variabler inom respektive grupp. 

Fördelning inom latenta grupper Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

Utbildning 
     

 
Grundskola 0,05 0,07 0,05 0,08 

 
Gymnasium 0,24 0,29 0,32 0,36 

 
Universitet/Högskola 0,59 0,57 0,57 0,50 

 
Annat 0,11 0,08 0,05 0,07 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

Inkomst 
     

 
Under 500 000 kr 0,25 0,25 0,21 0,24 

 
500 000 - 900 000 kr 0,31 0,30 0,35 0,25 

 
Över 900 000 kr 0,23 0,29 0,28 0,25 

 
Vet ej/Vill ej svara 0,21 0,16 0,17 0,26 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

Sysselsättning 
    

 
Studerande 0,15 0,09 0,07 0,12 

 
I arbete 0,57 0,62 0,67 0,61 

 
Pensionär 0,17 0,16 0,16 0,16 

 
Annat 0,11 0,14 0,11 0,12 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

Kön 
     

 
Man 0,41 0,69 0,58 0,43 

 
Kvinna 0,59 0,31 0,42 0,57 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 
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fortsättning tabell 5.3 

Fördelning inom latenta grupper Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

Ålder 
     

 
18-29 år 0,24 0,22 0,18 0,21 

 
30-39 år 0,16 0,19 0,18 0,21 

 
40-49 år 0,19 0,17 0,20 0,22 

 
50-59 år 0,16 0,17 0,20 0,14 

 
60- 80 år 0,25 0,25 0,25 0,23 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

Civilstatus 
     

 
Singel utan barn 0,24 0,20 0,21 0,23 

 
Singel med barn 0,03 0,04 0,05 0,02 

 
Partner utan barn 0,40 0,46 0,42 0,40 

 
Partner med barn 0,23 0,22 0,27 0,23 

 
Boende hos 

föräldrar 

0,06 0,03 0,03 0,03 

 
Annat 0,03 0,04 0,03 0,08 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

Demografi 
     

 
Oslo 0,21 0,17 0,21 0,20 

 
Annan storstad 0,25 0,30 0,19 0,27 

 
Annat 0,54 0,53 0,60 0,52 

Totalt*  1,0 1,0 1,0 1,0 

      

N  384 171 266 183 

Viktat på kön, ålder och demografi. n=1004 

*Föremål för avrundningsfel 

 

Precis som tidigare forskning också har konkluderat, kan det utläsas att kvinnor i större grad 

än män är mer postivt inställda till ekologisk mat även i denna undersökning. Detta då det 

utifrån tabell 5.3 kan utläsas att det grupperna vet ej och optimisterna innehåller en större del 
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kvinnor än män.  Det kan också utläsas att den pesimistiska klassen innhåller den största 

könskillnaden, med 69% män och 31% kvinnor.  

Det är en någorlunda jämn fördelning gällande i ålder i alla de olika grupperna vilket talar för 

att det inte är en generationsfråga hur individer ställer sig till ekologisk mat, med andra ord 

kan det inte ses som en modern trend som vissa individer i samhället inte är medvetna om. 

Om en specifik åldersgrupp skulle vara framträdande i till exempel vet ej-gruppen, skulle 

detta kunna tyda på en sådan trend, och vidare analyser skulle kunna bli missvisande. 

Gällande demografin blir det vid första anblick en överrepresentation av individer som inte 

bor i de största städerna i samtliga grupper. Denna kategori innehåller drygt hälften av 

individerna i materialet vilket bör tas i beaktning vid tolkning, således innebär denna 

överrepresentation i samtliga grupper endast att materialet består av fler individer.På samma 

sätt är det gällande civilstatus, varpå partner utan barn utgör den största kategorin. 

Fördelningen inom grupper kan utläsas vara jämn gällande samtliga variabler. Då det inte 

finns markanta skillnader kan det tänkas att detta material inte stödjer förväntningen gällande 

att skillnader i sociala kännetecken återfinns i mellan olika attitydgrupper då det i så fall 

troligen borde konstateras större skillnader i både utbildning och inkomst. Emellertid visar 

inte tabell 5.3 på några samband, vilket innebär att vidare analyser behövs för att konstatera 

huruvida det är möjligt att konstatera statistiska samband.  

För att ge en tydligare syn på hur respondenterna kategoriserats presenteras i tabell 5.4 

spridningen av respektive variabel bland de olika grupperna.  
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Tabell 5.4 Fördelning av variabler per grupper. 

Fördelning av variabler 
 

Optimist 

 

Pessimist Neutrala Vet ej Totalt* 

Utbildning 
     

 

 
Grundskola 0,34 0,19 0,23 0,25 1,0 

 
Gymnasium 0,32 0,17 0,29 0,22 1,0 

 
Universitet/Högskola 0,40 0,17 0,27 0,16 1,0 

 
Annat 0,52 0,16 0,16 0,15 1,0 

Hushållsinkomst 
     

 

 
Under 500 000 kr 0,41 0,18 0,23 0,18 1,0 

 
500 000 - 900 000 kr 0,39 0,17 0,30 0,15 1,0 

 
Över 900 000 kr 0,34 0,19 0,29 0,17 1,0 

 
Vet ej/Vill ej svara 0,39 0,14 0,22 0,25 1,0 

Sysselsättning 
    

 

 
Studerande 0,51 0,13 0,16 0,20 1,0 

 
I arbete 0,36 0,17 0,29 0,18 1,0 

 
Pensionär 0,41 0,16 0,25 0,18 1,0 

 
Annat 0,37 0,20 0,25 0,18 1,0 

Kön 
     

 

 
Man 0,31 0,23 0,30 0,16 1,0 

 
Kvinna 0,46 0,11 0,23 0,21 1,0 
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fortsättning tabell 5.4 

Fördelning av variabler 
 

Optimist 

 

Pessimist Neutrala Vet ej Totalt* 

Ålder 
     

 

 
18-29 år 0,43 0,17 0,22 0,18 1,0 

 
30-39 år 0,34 0,18 0,26 0,21 1,0 

 
40-49 år 0,37 0,15 0,27 0,20 1,0 

 
50-59 år 0,37 0,17 0,31 0,15 1,0 

 
60- 80 år 0,39 0,17 0,27 0,17 1,0 

Civilstatus 
     

 

 
Singel utan barn 0,42 0,15 0,25 0,19 1,0 

 
Singel med barn 0,36 0,19 0,34 0,12 1,0 

 
Partner utan barn 0,37 0,19 0,27 0,18 1,0 

 
Partner med barn 0,37 0,16 0,30 0,18 1,0 

 
Boende hos 

föräldrar 
0,54 0,17 0,17 0,13 

 

1,0 

 
Annat 

    
 

Centralitet 
     

 

 
Oslo 0,40 0,14 0,27 0,18 1,0 

 
Annan storstad 0,38 0,21 0,20 0,20 1,0 

 
Annat 0,38 0,16 0,29 0,17 1,0 

       

N  384 171 266 183 1004 

Viktat på kön, ålder och demografi. n=1004 

*Föremål för avrundningsfel 

 

Gällande utbildning kan det konstateras utifrån tabell 5.3 att den största andelen av individer 

på samtliga utbildningsnivåer befinner sig i optimistgruppen, vilket kan förklaras till viss del 

genom att detta är den till storlek största gruppen. Vidare kan det även utläsas att är en större 

skillnad i andelarna som som tillhör den neutrala och vet ej-gruppen om den högst avslutade 

utbildningen är universitet eller högskola. Endast 16% av dessa respondenterna tillhör vet ej-
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gruppen, medan 27% ställer sig neutrala. Detta kan ställas i relation till respondenterna med 

gymnasium som högst avslutade utbildning, där 29% tillhör den neutrala gruppen och 22% 

tillhör vet ej-gruppen. Som tidigare beskrivits krävs ytterligare analyser för att konstatera om 

det finns skillnader mellan grupperna gällande utbildning, men detta talar för att det kan 

utläsas att det finns en tendens för individer med högre utbildning att åtminstonde har en 

åsikt.  

Utifrån hur repsondenterna är fördelade mellan grupperna utifrån inkomst uttryck heller inte 

några utmärkande skillander mellan hur fördelningen i grupperna ser ut. Andelen tillhörande 

optimistgruppen är något högre om respondenterna har en inkomst under 500 tusen kronor 

(41%) än om de har en inkomst över 900 tusen kronor (34%). Vidare tillhör 30% av de med 

en inkomst mellan 500 – 900 tusen kronor den neutrala gruppen, och 39% optimistgruppen. 

Av de respondenter som inte har uppgett sin inkomst tillhör 52% optimisterna, 25% vet ej 

gruppen. Att andelen respondenter som tillhör vet ej-gruppen är högst gällande de som även 

inte har uppgett inkomst kan vid första anblick verka misstänksamt i den bemärkning att dessa 

respondenter genomgående har svarat vet ej på samtliga frågor i undersökningen. Det 

kontrollerades att så inte var fallet, varpå dessa resultat kan innebära att det finns något 

underliggande som inte framkommer gällande dessa respondenter.  

Kön, centralitet och ålder var de variabler som datamaterialet var viktat på, varpå det om det 

inte fanns skillnader mellan attityd-grupperna i relation till dessa variabler borde de vara jämt 

fördelade bland grupperna. I relation till kön kan det konstateras skillnader, där 46% av 

kvinnorna tillhör optimisterna i relation till  31% av männen. Vidare är det en större andel av 

männen som tillhör pessimistgruppen 23% respektive 11% av kvinnorna. Det kan även 

konstateras att det är en större andel av männen som tar ställning, då vet ej-gruppen utgör 

16% av männen och 21% av kvinnorna.  

Även gällande centralitetsvariablen konstateras skillnader i fördelning bland de olika 

grupperna. Den största andelen bland samtliga kategorier befinner sig i optimistgruppen, men 

när det gäller spridningen på bland de andra grupperna kan det konstateras att det är en lägre 

andel som kommer från Oslo som tillhör pessimistgruppen (14%) än andra storstäder (21%). 

Andelen som tillhör pessimistgruppen som inte bor i Norges storstäder är 16%. Vad som är 

slående är att det är större skillnader i fördelningen mellan Oslo och Andra storstäder än 

mellan Oslo och Annat, vilket indikerar att dessa resultat inte påvisar samma tendenser som 

tidigare forskning har visat.  
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Samtliga ålderskatergorier kan anses vara hyfsat jämt fördelade på de olika attitydgrupperna, 

något som återigen talar för att ålder inte är korrelerat med attityder till ekologisk mat.  

5.2 Hur skiljer sig individers attityder till ekologisk mat?  

Som tidigare beskrivits kan metoden latent klassanalys endast användas för att identifiera 

mönster i materialet och deskriptivt beskriva hur dessa grupper ser ut. För att utreda huruvida 

dessa attityder skiljer sig mellan varandra, och i vilken mån dessa resultat kan generaliseras 

till poplulationen utfördes multinomiska logistiska regressioner.  Då gruppen som uttryckte en 

optimistiskt attityd mot ekologisk mat utgjorde den största andelen av materialet, sattes denna 

som referenskategori och således presenteras resultaten i huvudsak i relation till denna klass. 

Dock inkluderas analyser med de andra attitydgrupperna som referenskategorier, för att 

presentera hur grupperna ställs i relation till varandra. Desssa analyser finns att återfinna i 

Appendix. Nedan presenteras de olika grupperna i relation till olika sociala kännetecken. Det 

är dock värt att notera att resultaten gällande sysselsättning och civilstatus endast presenteras i 

tabellerna, då dessa endast fungerar som kontrollvariabler och ej är av intresse för studiens 

resultat. 

Tabell 5.5. Sannolikhet för att tillhöra en attitydgrupp, optimisterna som 

referenskategori.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

ref. - 0,88 0,37 1,13 0,45 0,69 0,27 

Universitet 
  

ref. - 0,71 0,3 0,76 0,30 0,33** 0,13 

Annat 
  

ref. - 0,52 0,28 0,35* 0,18 0,23** 0,11 

Hushållsinkomst 
(ref. under 500 000 

kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

ref. - 0,83 0,25 1,32 0,35 0,97 0,28 

Över 900 000 kr 
 

ref. - 1,08 0,39 1,44 0,47 1,52 0,52 

Annat  
  

ref. - 0,78 0,27 1,16 0,35 1,74 0,50 
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fortsättning tabell 5.5. 

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

 Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

ref. - 0,53 0,23 0,51 0,22 0,83 0,34 

Pensionär 
  

ref. - 0,70 0,26 0,74 0,24 1,01 0,35 

Annat 
  

ref. - 1,17 0,37 0,91 0,26 0,90 0,28 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

ref. - 0,30*** 0,06 0,53*** 0,09 0,94 0,18 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

ref. - 1,3 0,49 1,14 0,40 1,61 0,61 

40-49 år 
  

ref. - 0,89 0,33 0,94 0,31 1,32 0,51 

50-59 år 
  

ref. - 0,87 0,32 1,12 0,36 0,86 0,34 

60-80 år 
  

ref. - 1,10 0,45 1,16 0,43 0,91 0,38 

Centralitet (ref. 

Oslo) 

         

Annan storstad 
 

ref. - 1,7 0,50 0,82 0,22 1,14 0,32 

Annat 
  

ref. - 1,21 0,33 1,04 0,24 0,96 0,24 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

ref. - 0,76 0,22 1,02 0,27 1,02 0,28 

Singel med barn 
 

ref. - 1,05 0,61 1,40 0,70 0,54 0,36 

Partner med barn 
 

ref. - 0,68 0,20 1,02 0,26 0,78 0,23 

Boende hos föräldrar 
 

ref. - 0,80 0,48 0,61 0,35 0,30 0,19 

Vet ej/Annat 
 

ref. - 0,96 0,55 1,13 0,59 2,20 1,03 

Konstant  ref. - 3,66* 2,30 1,95 1,12 0,98 0,63 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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 Pessimistgruppen 

Det kan utifrån de få signifikanta resultaten inte utläsas konkreta skillnader mellan 

pessimistgruppen och de andra gruppena. Dock kan det konstateras att det är mer troligt att 

tillhöra pessimistgruppen om individen är av manligt kön än av kvinnligt. Vidare är det mer 

troligt att individerna i pessimistgruppen i större utsträckning har högre utbildning än vet ej-

gruppen. Samt att det är högre sannolikhet att vara tillhöra pessimistgruppen än 

optimistgruppen om en hög hushållsinkomst rapporterades.  

Kön 

Vad som främst kännetecknar pessimistgruppen i relation till optimistgruppen är den låga 

sannolikhet det är att vara kvinna. Att vara kvinna innebar 0,30 relativt lägre sannolikhet att 

tillhöra pessimistgruppen jämfört med att tillhöra optimistgruppen givet allt annat likt. Denna 

tendens återfinns även i relation till neutrala gruppen och vet ej-gruppen. Det är låg 

sannolikhet (0,32) mellan att tillhöra pessimistgrupppen jämfört med vej gruppen om du är 

kvinna jämfört med man, vilket kan återfinnas i Bilaga 4.  Från Bilaga 3 kan det utläsas en, 

om än inte lika utmärkande skillnad mellan pessimistgruppen och det neutrala. Det är 0,57 

relativt lägre sannoliket att tillhöra pessimistgruppen jämfört med den neutrala gruppen om du 

är kvinna, givet att allt annat likt.  Alla dessa skillnader är signifikanta, varpå det kan 

konstateras att det är låg sannolikhet för kvinnor att tillhöra pessimistgruppen i relation till 

samtliga andra attitydgrupper grupper.  

Utbildning 

I tabell 5.5 framkommer en viss tendens till att kulturellt kapital i form av utbildning minskar 

sannolikheten för att tillhöra pessimistgruppen. Dessa koefficienter är inte signifikanta, vilket 

gör att en konkret skillnad mellan grupperna inte kan konstateras. Dock är det värt att påpeka 

att resultaten visar ett negativt samband mellan att inneha universitetsutbildning jämfört med 

att ha grundskoleutbildning och att tillhöra pessimistgruppen, i relation till optimistgruppen. 

Det är ett svagt positivt samband mellan att tillhöra pessimistgruppen (1,17) relativt till 

optimistgruppen, om respondenterna har svarat annat på utbildning, jämfört med att ha 

avslutat grundskolan. Dessa tendenser framkommer om än inte signifikant, ännu starkare i 

relation till den neutrala gruppen (Bilaga 3). Sannolikheten att tillhöra pessimistgruppen 
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jämfört med de neutrala är 0,94 relativt lägre om en universitetsutbildning innehas jämfört 

med grundskoleutbildning.  

I motsats till ovan nämda relationer återfinns positiva samband mellan att tillhöra 

pessimistgruppen relativt till vet ej-gruppen. Det är ett starkt samband mellan att tillhöra 

pessimisterna relativt till vet ej-gruppen om en universitetsutbildning innehas, jämfört med 

om grundskoleutbildning är högsta avslutade utbildning (Bilaga 4). Dock kan inga 

signifikanta skillnader påvisas.  

Hushållsinkomst 

I relation till hushållsinkomst återfanns även här inga signifikanta skillnader, men det 

återfanns ett svagt positivt samband mellan att tillhöra pessimistgruppen relativt till 

optimistgruppen om hushållsinkomsten var över 900 000 kr jämfört med om 

hushållsinkomsten var under 500 000 kr. I motsats till detta återfanns en negativ relation 

mellan sannolikheten att tillhöra pessimistgruppen jämfört med den neutrala gruppen om 

hushållsinkomsten var över 900 000 kronor relativt till under 500 000 kr, där denna relativa 

sannolikhet låg på 0,75 (Bilaga 3). Reslutatet i relation till vet ej-gruppen liknade den neutrala 

gruppen i den mån att den relativa sannolikheten för att tillhöra pessimistgruppen jämfört med 

vet ej-gruppen om hushållsinkomsten var över 900 000 kr jämfört med under 500 000 kr var 

0,71 (Bilaga 4). Vad som kom fram var att det återfanns en signifikant skillnad (p<0,01) 

mellan pessimistgruppen och vet ej-gruppen i relation till om de svarat annat på 

hushållsinkomst. Om respondenterna svarat annat på hushållsinkomst var det 0,45 relativt 

lägre sannolikhet att de tillhörde pessimistgruppen jämfört med vet ej-gruppen, relativt till om 

de svararde under 500 000 kr.  

Ålder 

Gällande ålder återfanns det även där inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. 

Det var högre sannolikhet att tillhöra pessimistgruppen relativt till optimistgruppen om 

individen var mellan 30-39 år och mellan 60 -80 relativt till att vara 18-29 år. Att inneha 

högre sannolikhet för att tillhöra pessimistgruppen vid en ålder mellan 60-80 år jämfört med 

att vara 18-29 år återfanns också i relation till vet ej-gruppen (Bilaga 4). 
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Centralitet  

Det var även högre sannolikhet att bo på en annan plats en Oslo och tillhöra pessimistgruppen 

relativt till att bo i Oslo och tillhöra optimistgruppen, vilket även återfanns i relation till de 

andra grupperna, om än inte signifikant i någon av modellerna. I relation till den neutrala 

gruppen (Bilaga 3), var det 2,07 relativt högre sannolikhet att tillhöra pessimistgruppen om 

individen bodde i en annan storstad i Norge jämfört med att vara boende i Oslo.  

 Den neutrala gruppen  

Även i denna grupp återfinns inte många signifikanta skillnader, dock det åtefinns 

signifikanta skillnader gällande kön i relation till de andra grupperna. Kvinnor tillhör med 

högre sannolikhet neutralgruppen än pessimistgruppen, samtidigt som det är lägre sannolikhet 

att som kvinna tillhöra den neutrala gruppen jämfört med vet ej-gruppen. Vidare konstateras 

det en signifikant skillnad i den mån att det är lägre sannolikhet att tillhöra den neutrala 

gruppen jämfört med pessimistgruppen om bostaden ligger i en annan storstad i Norge än 

Oslo, jämfört med att bo i Oslo. 

Kön 

Även i den neutral gruppen framträdde skillnader i relation till kön. Det återfanns en 

signifikant skillnad (p<0,001) i relation till att det var 0,53 relativt lägre sannolikhet att vara 

kvinna jämfört med att vara man och befinna sig i den neutrala gruppen relativt till 

optimistgruppen. Från Bilaga 2 kan det även utläsas en signifikant skillnad mellan könen i 

relation till pessimistgruppen.Det var 1,75 relativt högre sannolikhet att tillhöra den neutrala 

gruppen jämfört med pessimistgruppen om individen är kvinna jämfört med man. Vidare 

konstaterades en skillnad mellan den neutrala gruppen och vet ej-gruppen. Det var 0,56 

relativt lägre sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen jämfört med vet ej-gruppen för 

kvinnor jämfört med man och även denna skillnad var signifikan (p<0,1).  

Utbildning 

Sannolikheten för att tillhöra den neutrala gruppen jämfört med optimistgruppen i relation till 

utbildningsnivå påvisar en signifikant skillnad i relation till om kategorin Annat jämfört med 

grundskola. Det är 0,35 relativt lägre sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen jämfört 

med optimisterna om annat är uppgett som utbildning, jämfört med om grundskola var 
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uppgett som högst avslutade utbildning. Denna skillnad var signifikant (p<0,05), men då den 

endast var signifikant på den högsta nivån bör detta tas i beaktning vid tolkning.  Detta 

resultat konstaterar inget substantiellt, då kategorin annat kan betyda en mängd olika saker. 

Dock är det av vikt att påvisa att det finns en skillnad här, och vad detta kan betyda utreds 

nedan i kaptilet diskussion. Det var 0,75 relativt lägre sannolikhet att tillhöra den neutrala 

gruppen relativt till optimistgruppen om den högsta avslutade utbildningen var universitet 

relativt till grundskola. I motsats till detta var det högre 1,13 relativt högre sannolikhet att 

tillhöra den neutrala gruppen relativt till optimistgruppen om högsta avslutade utbildning var 

gymnasium relativt till grunskola. Ingen av dessa koefficienter var signifikanta. 

I relation till pessimistgruppen kan det från Bilaga 2 utläsas att det var 1,29 relativt högre 

sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen om gymnsium vad den högsta utbildningen 

jämfört med grundskola. Denna sannolikhet var något lägre 1,07 om universitetutbildning var 

den högst avslutade utbildningen jämfört med grundskola.  Att ha högre utbildning visar sig 

även vara positivt relaterat med att tillhöra den neutrala gruppen jämfört med vet ej-gruppen. 

Att inneha gymnsieutbilning jämfört med grundskoleutbildning är positivt relaterat till att 

tillhöra den neutrala gruppen, 1, 65 relativt högre sannolikhet jämfört med att tillhöra vet ej-

gruppen (Bilaga 4). Denna skillnad yttrar sig än starkare om universitetsutbildning innhas 

jämfört med grundskoleutbildning, då det då är 2,27 relativt högre sannolikhet att tillhöra den 

neutrala gruppen än vet ej-gruppen. Dock är inte heller dessa koefficienter signifikanta, varpå 

inga skillnader kan konstateras. 

Hushållsinkomst 

Gällande inkomst är det högre sannolikhet för alla kategorier att tillhöra den neutrala gruppen 

än de som tjänar under 500 000 kr relativt till optimistgruppen. Det är dock något högre 

relativ sannolikhet, 1,44 att tillhöra den neutrala gruppen relativt till optimistgruppen om 

hushållsinkomsten är över 900 000 kr jämfört med om hushållsinkomsten är under 500 000 

kr. Detta samband är 1,32 relativt högre om hushållsinkomsten är mellan 500 000 -900 000 

kr, jämfört med under 500 000 kr. Inte heller dessa koefficienter är signifikanta. I relation till 

vet ej-gruppen (Bilaga 4) återfinns en positiv tendens gällande att tillhöra den neutrala 

gruppen om hushållsinkomsten är mellan 500 000 – 900 000 kr jämfört med under 500 000 

kr, 1,35 relativt högre sannolikhet. Denna tendens ändrade sig i relation till de andra 

kategoriena, där det var lägre sannolikhet, om än svag, 0,94 att tillhöra den neutrala gruppen 
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relativt till vet ej-gruppen om hushållsinkomsten var över 900 000 kronor jämfört med under 

500 000 kr. Dessa skillnader var inte signifikanta. 

Skillnaden mellan den neutrala gruppen och pessimisterna i relation till hushållsinkomst 

påvisade positiva samband gällande alla kategorier relativt till under 500 000 kr (Bilaga 2). 

Att tillhöra den neutrala gruppen relativt till pessimistgruppen givet en hushållsinkomst 

mellan 500 000-900 000 kr var 1,60 relativt högre. Gällande om hushållsinkomsten var över 

900 000 kr var det lite relativt lägre sannolikhet, 1,33 att tillhöra neutralgruppen jämfört med 

pessimisterna relativt till en hushållsinkomst på under 500 000 kr. Inte heller dessa skillnader 

var signifikanta. 

Ålder 

I relation till ålder återfanns liknande tendenser mellan den neutrala gruppen och 

optimistgruppen som återfanns mellan optimistgruppen och pessimistgruppen. Det var svagt 

högre sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen relativt till optimistgruppen om åldern var 

högre än 18-29 år, med undantag för om en ålder mellan 40-49 år hade uppgetts. Då var det 

marginellt lägre relativ sannolikhet 0,94, att tillhöra den neutrala gruppen jämfört med 

optimistgruppen, relativt till en ålder på 18-29 år. Det var även lägre relativ sannolikhet, 0,88, 

att tillhöra den neutrala gruppen relativt till pessimistgruppen (Bilaga 2) för gruppen 30-39 år 

relativt till 18-29 år. Dessa skillnader kunde dock inte konstateras signifikanta. 

 De andra åldersgrupperna konstaterade positiva samband mellan sannolikheten att tillhöra 

den neutrala gruppen relativt till pessimistgruppen (Bilaga 2), där det största sannolikheten att 

tillhöra den neutrala gruppen utlästes i åldern 50-59 år, med en relativ sannolikhet på 1,29 

högre jämfört med 18-29 år. Relationen mellan den neutrala gruppen och vet ej-gruppen 

(Bilaga 4) i relation till ålder konstateras att det är relativt lägre sannolikhet att tillhöra den 

neutrala gruppen än vet ej-gruppen om åldern är mellan 30-39 år och 40-49 år jämfört med 

18-29 år. Vidare är det relativt högre sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen i relation 

till vet ej-gruppen vid en ålder av 50-59 år, 1,31, och 60-80 år, 1,27, jämfört med en ålder 

mellan 18-29 år. Dessa koefficienter var inte signifikanta. 
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Centralitet 

I relation till bostad återfinns en signfikant skillnad (p<0,05) mellan sannolikheten att tillhöra 

den neutrala gruppen jämfört med pessimisterna (Bilaga 2). Det är 0,48 relativt lägre 

sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen jämfört med pessimistgruppen och komma från 

en annan storstad i Norge än Oslo Det är även lägre sannolikhet att tillhöra den neutrala 

gruppen än vet ej-gruppen om individen bor på ett annat ställe i Oslo.Men denna skillnad är 

inte signifikant. Däremot är det högre sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen relativt till 

optimistgruppen om det är rapporterat att bostaden ligger utanför Norges stortstäder, jämfört 

med att bo i Oslo, men inte signifikant konstaterat.  

 Vet ej-gruppen 

Inom vet ej-gruppen konstateras signifikanta skillnader i relation till de andra grupperna 

gällande kön och utbildning, samt i relation till hushållsinkomst. Det var relativt  högre 

sannolikhet för kvinnor att tillhöra vet ej-gruppen jämfört med pessimistgruppen samt att 

tillhöra vet ej-gruppen jämfört med den neutrala gruppen, jämfört med män. Det utlästes även 

signifikanta skillnader mellan vet ej-gruppen och optimisgruppen i relation till utbildning, där 

det var lägra sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen jämfört med optimistgruppen om 

universitetsutbildning var uppgett jämfört med grundskoleutbildning. Gällande 

hushållsinkomst återfanns en signifikant skillnad som i denna studie inte är möjlig att tolka, 

nämligen att rapportera  Annat under inkomst innebar en högre sannolikhet att tillhöra Vet ej-

gruppen jämfört med pessimistgruppen, jämfört med hushållsinkomst under 500 000 kr. 

Kön 

Gällande vet ej-gruppen förändras skillnaderna mellan i relation till kön. Det kan konstateras 

att det inte återfinns en signifikant skillnad mellan att vara kvinna jämfört med att vara man 

mellan vet ej-gruppen och optimisterna. Det är 0,94 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet 

ej-gruppen än optimisterngruppen jämfört med att vara man. Däremot är det betydligt högre 

sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen jämfört med pessimistgruppen för kvinnor relativt till 

män, med en relativ sannolikhet på 3,12. Denna skillnad är även signifikant (p<0,001). Det 

återfinns även en könskillnad mellan vet ej-gruppen och den neutrala gruppen (Bilaga 3), där 

det är 1,78 relativt högre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen relativt till den neutrala 

gruppen för kvinnor, jämfört med män. Även denna skillnad är signifikant (p<0,01).  
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Utbildning 

I relation till utbildning återfanns signifikanta skillnader gällande utbildning mellan vet ej-

gruppen och optimistgruppen. Det är 0,33 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen 

jämfört med optimisterna om högsta avslutade utbildning är universitet jämfört med 

grundskola. Vidare är det det 0,23 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen relativt 

till opitmistgruppen om annat är uppgett som utbildning, jämfört med grundskola. Båda dessa 

resultat är signifikanta (p<0,01).  

Vid analys av relationen mellan de andra attitydergrupperna och vet ej-gruppen, återfinns inga 

signifikanta skillnader gällande utbildning. Dock påvisar resultaten från Bilaga 3 att högre 

utbildning än grundskola och annat, innebär en lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen 

jämfört med den neutrala gruppen, relativt till grundskoleutbildning. I relation till 

pessimistgruppen innebär en gymnasieutbildning 0,78 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet 

ej-gruppen jämfört med pessimistgruppen relativt till grundskoleutbildning. Vidare innebar en 

universitetutbildning en relativt lägre sannolikhet, 0,47, att tillhöra vet ej-gruppen i relation 

till pessimistgruppen jämfört med grundskoleutbildning.  

Hushållshushållsinkomst 

Endast en av skillnaderna som konstateras i relation till hushållsinkomst kunde påvisas 

signifikanta, vilket var skillnaden mellan att rapportera Annat under hushållsinkomst jämfört 

med rapportera en hushållsinkomst under 500 000 kr innebar 2,22 relativt högre sannolikhet 

att tillhöra Vet ej-gruppen jämfört med pessimisterna (Bilaga 2). Denna skillnad var 

signifikant (p<0,05) på högsta nivån. Vidare var det även högre sannolikhet att tillhöra vet ej-

gruppen relativt till pessimistgruppen om en hushållsinkomst på över 900 000 kr rapporterads 

jämfört med en hushållsinkomst på under 500 000 kr. Men detta resultat var inte signifikant. 

Dock innebar en hushållsinkomst på mellan 500 000 – 900 000 kr en 0,97 relativt lägre 

sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen relativt optimisterna och en hushållsinkomst under 

500 000 kr. Vidare kunder det konstateras att en inkomst på över 900 000 var positivt relaterat 

till att tillhöra vet ej-gruppen jämfört med optimistgrupperna, relativt till en inkomst under 

500 000 kr. Denna konstaterades av en 1,52 relativt högre sannolikhet. Ingen av dessa 

koefficienter var signifikanta. 



 

90 

 

Skillnaden i inkomst gällande vet ej-gruppen och den neutrala gruppen (Bilaga 3) utgjordes 

av 0,74 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen än den neutrala gruppen om 

hushållsinkomsten var mellan 500 000-900 000 kr jämfört med en hushållsinkomst på under 

500 000 kr. Vidare var det 1,06 relativt högre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen än den 

neutrala gruppen om hushållsinkomsten var över 900 000 kr jämfört med en hushållsinkomst 

på under 500 000 kr. Inte heller dessa skillnader var signifikanta. 

Ålder 

Ålder var heller ingen faktor som påvisade skillnader mellan vet ej-gruppen och de andra 

attitydgrupperna. Den högsta relativa skillnaden mellan vet ej-gruppen och optimistgruppen 

återfanns gällande gruppen 30-39, där det var en 1,61 relativt högre sannolikhet att tillhöra vet 

ej-gruppen i denna ålder jämfört med 18-29 år. Gällande skillnaden mellan vet ej-gruppen och 

den neutrala gruppen kunde det konstateras att det var relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet 

ej-gruppen jämfört med den neutrala gruppen i åldern 59-59 år och 60-80 år jämfört med 18-

29 år. Samtidigt var det 1,41 relativs högre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen framför den 

neutrala gruppen (Bilaga 3) vid en ålder mellan 30-39 år, jämfört med 18-29 år. Så var även 

fallet i åldersgruppen 40-49 år, där det påvisades en 1,39 relativt högre sannolikhet att tillhöra 

vet ej-gruppen jämfört med den neutrala gruppen, relativt till 18-29 år. Ingen av dessa 

koefficienter var signifikanta.  

Centralitet 

Skillnaderna mellan vet ej-gruppen och optimistgruppen samt vet ej-gruppen och den neutrala 

gruppen visar liknande tendens. Det är 1,14 relativt högre sannolikhet att tillhöra vet ej-

gruppen jämfört med optimistgruppen om bostad är rapporterad i en annan storstad än Oslo. 

Vidare är det 0,96  relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen om bostaden ligger 

utanför storstäderna i Norge, relativt till bostad i Oslo. Mellan Vet ej-gruppen och den 

neutrala gruppen (Bilaga 3) påvisas att bo i någon annan storstad än Oslo ger 1,4 relativt 

högre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen, jämfört med att bo i Oslo. Att bo utanför 

storstäderna i Norge innebär 0,92 relativt lägre sannolikhet att tillhöra vet ej-gruppen jämfört 

med den neutrala gruppen, jämfört med att bo i Oslo. Vet ej-gruppen i relation till 

pessimistgruppen (Bilaga 2) uppvisar relativt lägre sannolikheter att tillhöra vet ej-gruppen 

om bostaden ligger i någon av de andra storstäderna, eller på någon annan plats, jämfört med 
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Oslo. Dock var inga av dessa skillnader signifikanta, varpå det endast kan konstateras 

tendenser.  

 Optimistgruppen  

För att se vad som karaktäriserade optimistgruppen kördes samma modell men med de andra 

grupperna som referenskategorier och finns att återfinna som bilagor. Även här påvisade kön 

signifikanta skillnader mellan grupperna, där det var högre sannolikhet för kvinnor än män att 

tillhöra optimistgruppen jämfört med både pessimistgruppen och den neutrala gruppen. Det 

var  även en signifikant skillnad gällande universitetsutbildning i relation till vet ej-gruppen. 

Där universitetsutbildning indikerade högre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen. 

Kön 

I relation till kön påvisades skillnader mellan optimistgruppen och de andra grupperna. Det är 

3,31 relativt högre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen jämfört med att tillföra 

pessimistgruppen som kvinna jämfört med man. Vidare är det 1,90 relativt högre sannolikhet 

att tillhöra optimistgruppen jämfört med den neutrala gruppen (Bilaga 3) som kvinna jämfört 

med man. Båda dessa koefficienterna är signinfikanta (p<0,001). Sannolikheten för att tillhöra 

optimistgruppen jämfört med att tillhöra vet ej-gruppen (Bilaga 4) är 1,06 relativt högre givet 

kvinnligt kön jämfört med manligt, denna koefficient är inte signifikant.  

Utbildning 

Det återfanns även signifikanta skillnader mellan sannolikheten att tillhöra optimistgruppen i 

relation till vet ej-gruppen gällande utbildning (Bilaga 4). Att inneha en univiersitetutbildning 

ledde till 3,00 relativt högre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen relativt till vet ej-

gruppen, jämfört med att inneha grundskoleutbildning. Denna koefficient var signifikant 

(p<0,001). Det var även hög sannolikhet att tillhöra optimistgruppen relativt till vet ej-

gruppen vid Annat som uppgiven utbildning, 4,38 relativt högre sannolikhet jämfört med att 

ha grundskola som högsta avslutade utbildning. Även denna koefficient var signifikant  

(p<0,001). Relationen mellan optimistgruppen och pessismistgruppen (Bilaga 2) konstaterar 

att det inte finns signifikanta skillnader i utbildning mellan grupperna, men det är ett positivt 

samband, det vill säga, relativt högre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen relativt till 

pessimistgruppen om utbildningsnivån är högre, jämfört med om utbildningsnivån är 
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grundskola. Relationen mellan optimistgruppen och den neutrala gruppen (Bilaga 3) är 

liknande i relation till universitetsutbildning jämfört med grundskola positiv, denna relation är 

inte heller signifikant. 

Det återfanns dock en negativ relation med sannolikheten att tillhöra optimistgruppen jämfört 

med den neutrala gruppen om gymnasieutbildning var utbildningsnivån, jämfört med 

grunskoleutbildning. Denna relation var inte signifikant, men en signifikant relation påvisades 

gällande att ha svarat annat på utbildningnivå, denna grupp hade 2,88 relativt högre 

sannolikhet att tillhöra optimistgruppen jämfört med den neutrala gruppen jämfört med 

grundskoleutbildade.  

Hushållsinkomst 

Det framkommer relativt lägre sannolikheter att tillhöra optimistgruppen relativt till den 

neutrala gruppen (Bilaga 3) om hushållsinkomsten är högre än under 500 000 kr samt annat 

jämfört med att att tillhöra optimistgruppen framför den neutrala om inkomsten är under 

500 000 kr. Denna skillnad kan dock inte konstateras signifikant inom någon av kategorierna.  

I relation till pessimistgruppen (Bilaga 2), indikerar en hushållsinkomst mellan 500 000 – 

900 000 kr en högre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen jämfört med pessimistgruppen 

och en hushållsinkomst under 500 000 kr. Däremot är det lägre sannolikhet att tillhöra 

optimistgruppen jämfört med pessimistgruppen om inkomsten är över 900 000 jämfört med 

en inkomst på under 500 000 kr. Inte heller dessa skillnader är signifikanta. 

Samma tendenser återfinns i relation till vet ej-gruppen (Bilaga 4), det är en marginellt relativ 

högre sannolikhet 1,02 att tillhöra optimistgruppen jämfört med vet ej-gruppen om 

hushållsinkomsten är 500 000 kr- 900 000 kr jämfört med en hushållsinkomst på under 

500 000 kr. En hushållsinkomst på över 900 000 kr visar att jämfört med en hushållsinkomst 

på under 500 000 kr är det lägre sannolikhet att tillhöra optmistgruppen relativt till vet ej-

gruppen. Inte heller dessa koefficienter är signifikanta.  

Ålder 

Det återfanns inga signifikanta skillnader gällande ålder kring optimistgruppen. Vidare var det 

väldigt låga sannolikheter som indikerade huruvida ålder relaterades till optimistgruppen i 

relation till de andra grupperna. Det var relativt lägre sannolikhet att tillhöra optismistgruppen 
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jämfört med pessimisgruppen om ålder var 30-39 år (0,77) och 60-80 år (0,91) jämfört med 

att vara 18-29 år (Bilaga 2). Vidare var det relativt svagt högre sannolikhet att tillhöra 

optimistgruppen jämfört med pessimistgruppen om åldern var 40-49 år (1,13) och 50-59 år 

(1,15) jämfört med att vara 18–29 år. I 

I relation till den neutrala gruppen (Bilaga 3) var det lägre sannolikhet att tillhöra 

optimistgruppen om åldern var äldre än 18-29 år, med undantag för om åldern var 40-49 år då 

det var en relativt lite högre sannolikhet att tillhöra optmistgruppen jämfört med den neutrala 

gruppen jämfört med en ålder på 18-29 år (1,06). Dessa skillnader konstaterades icke-

signifikanta. 

Det tenderade att vara lägre sannolikhet att tillhöra optimistgruppen relativt till vet ej gruppen 

om åldern var 30-39 år (0,62) och 40-49 år (0,76) jämfört med en ålder av 18-29 år (Bilaga 4). 

Dessa skillnader var inte signifikanta. Denna relation tenderades att ändras vid högre åldrar, 

då en ålder på 50-59 år och en ålder på 60-80 år indikerar relativt svagt högre sannolikheter 

1,17 respektive 1,10 att tillhöra optimistgruppen jämfört med vet ej-gruppen, men inte heller 

dessa skillnader var signifikanta. 

Centralitet 

Gällande var individer bodde visades sig inte har signifikant påverkan på huruvida individer 

tillhörde optimistgruppen jämfört med de andra grupperna. Det tenderade att vara relativt 

lägre sannolikhet att tillhöra optmistgruppen jämfört med pessimistgruppen (Bilaga 2) om 

bostaden låg i en annan storstad en Oslo (0,59) och om bostaden låg på någon annan plats än i 

Oslo och någon annan storstad (0,83) jämfört med att vara boende i Oslo. I relation till den 

neutrala gruppen var det relativt högre sannolikhet (1,22) att tillhöra optimistgruppen om 

bostaden låg i en annan storstad än Oslo, jämfört med att bo i Oslo. Vidare var det svagt 

relativt lägre sannolikhet (0,96) att tillhöra optimistgruppen jämfört med den neutrala gruppen 

om bostaden låg utanför någon av storstäderna i Norge jämfört med att bo i Oslo (Bilaga 3). 

Dessa koefficienter var inte signifikanta. 

Mellan vet ej-gruppen och optmistgruppen (Bilaga 4) är relationen den omvända jämfört med 

relationen mellan optimistgruppen och den neutrala gruppen. Det är relativt lägre sannolikhet 

att tillhöra optimistgruppen jämfört med vet ej-gruppen om bostaden ligger i en annan 

storstad än Oslo (0,87), vidare är det svagt högre relativ sannolikhet  (1,05) att tillhöra 
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optimistgruppen jämfört med vet ej gruppen om bostaden ligger utanför Norges storstäder, 

jämfört med att bo i Oslo. Inte heller dessa koefficienter är signifikanta. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Den latenta klassanalysen gav fyra olika klasser; Grupp 1 som gav uttryck för en 

”Pessimistgrupp”, grupp 2 som är en ”Neutral grupp” grupp 3 som beskrivs som en ”Vet ej-

grupp” och grupp 4 som gav uttryck för en ”Optimistgrupp”.  

I Norge är den största enskilda attitydgruppen optimistgruppen, 37,4% av alla respondenter 

hamnade i denna grupp. Den neutrala gruppen består av 26% av respondenterna, vet ej-

gruppen av 18,9% av respondenterna och den minsta gruppen är pessimistgruppen som består 

av 17,6% av respondenterna. Således kan det konstateras att de grupper som uttrycker ett 

ställningstagande gällande ekologisk mat (optimistgruppen, pessimistgruppen och den 

neutrala gruppen) utgör en stor andel av respondenterna, 81,1%. Vidare är det en mindre 

grupp av respondenterna som väljer att inte ta ställning till ekologisk mat (vet ej-gruppen), 

18,9%. 

Signifikanta relationer mellan sociala kännetecken och grupptillhörighet kunde inte utläsas i 

stor utsträckning. Dock kan det konstateras att det existerar en könskillnad mellan de olika 

attitydgrupperna.  

Sannolikheten för att tillhöra optimistgruppen är störst om respondenten är kvinna och 

universitetsutbildad. Sannolikheten för att tillhöra pessimistgruppen är störst om om 

respondenten är man och om hushållsinkomsten var över 900 000 kr. Att inneha utbildning 

lägre än på universitetsnivå samt att vara man innebär störst sannolikhet att tillhöra vet ej-

gruppen. Det var störst sannolikhet att tillhöra den neutrala gruppen om respondenten 

innehade universitetsutbildning.   
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6 Diskussion 

I denna del diskuteras fyndet från studien i relation till tidiga beskrivna teori och tidigare 

forskning. Målet med studien är att undersöka a.) vilka övergripande attityder till ekologisk 

mat som existerar i Norge och b.) om attityder till ekologisk mat skiljer sig mellan individer 

med olika sociala kännetecken.   

Kapitlet är delat upp i fem delar. I del 6.1 och 6.2 diskuteras resultaten från analysen upp mot 

desatta förväntningarna.  Diskussionen följer i stort sätt samma uppbyggnad som kapitel 5. 

Först diskuteras vilka attityder kring ekologisk mat som återfinns och hur dessa är fördelade i 

materialet. Vidare diskuteras i del 6.2 hur dessa attitydgrupper skiljer sig från varandra i 

relation till olika sociodemografiska variabler. I del 6.3 diskuteras begränsningar vid studien 

och forskningsdesignen, och resultat som framkom vid robusthetskontroller presenteras. 

Vilket är av vikt för framtida utrednig. Slutligen presenteras studiens konklusion, och förslag 

på områden för framtida forskning.  

6.1 Attityder till ekologisk mat i Norge 

I denna del diskuteras attitydgrupperna gällande vilka som återfanns och hur de var fördelade 

upp mot förväntningarna samt hur de kan förstås i relation till tidigare forskning.  

Genom att utföra latent klassanalys på det studerade datamaterialet återfanns att fyra klart 

skilda attittyder till ekologisk mat framkommer i Norge år 2016. Vilket var i enlighet med vad 

som förväntades (Förväntning 1). Den andra förväntningen var att det skulle framkomma två 

stycken attitydergrupper som stod i motsättning till varandra i form av positiva och negativa 

attityder. Även denna förväntning infriades. Genom optimisgruppen som karaktäriseras av en 

stark sannolikhet att svara oenig på samtliga påståenden och att de därmed hade positiva 

attityder till ekologisk mat. Samt framkom en grupp definierad som pessimistgruppen som 

stod i motsats till optimistgruppen. Denna grupp präglades av höga sannolikheter att svara 

enig på samtliga påståenden och att de därmed hade negativa attityder till ekologisk mat. 

 Jag förväntade även att det skulle framkomma en eller flera grupper som inte uttryckte lika 

starka attityder gentemot ekologisk mat (Förväntning 3), vilket också var fallet. Det framkom 

två grupper med i större grad oklara svar. Den ena av dessa definierades som den neutrala 

gruppen. Denna grupp karaktäriseras av en låg sannolikhet att svara vet ej på något av 



 

96 

 

påståendena, samtidigt som de tenderade att ha den högsta sannolikheten att svara neutralt. 

Den sista gruppen definierades som vet ej-gruppen, och karaktäriseras av hög sannolikhet att 

svara vet ej på påståenden gällande miljöpåverkan, kvalitet och att inte se norsk mat är 

tillräckligt miljövänlig. Således kan konstateras att resultaten gällande vilka attityder som 

existerar i Norge stod i enlighet med förväntningarna.  

För att förstå vad dessa olika attityder innebär följer nedan en diskussion kring variationen 

bland de olika attitydgrupperna i relation till storlek, samt hur de bör studeras i relation till 

varandra.  

 Variation i attityder till ekologisk mat 

I relation till storleken på de olika attitydgrupperna förväntades det att neutrala grupperna 

skulle framkomma som den största gruppen (Förväntning 4). Dock bör det här åter igen 

noteras att dessa förväntningar var baserade på väldigt lösa grunder, då det kan ifrågasättas 

om ekologisk mat ska ses som en ”nisch” år 2016. Det återfanns två grupper som inte hade 

klart positiva eller klart negativa attityder till ekologisk mat. Den neutrala gruppen utgjorde 

26% av urvalet och vet ej-gruppen utgjorde 18,9% av urvalet. Även om dessa ses som olika 

attitygrupper kan det konstateras att dessa grupper ej uttrycker en klar attityd åt ett specifikt 

håll och tillsammans utgör dessa två grupper 44,9%  av urvalet. Detta innebär att i enlighet 

med vad som förväntades så utgjorde de grupper som inte stod i motpol till varandra den 

största andelen. Dock utreds dessa grupper nedan var för sig, då dessa grupperna uttrycker 

olika attityder.  

Det framkom en stor andel positiva attityder i den mening att optimistgruppen utgjorde den 

största gruppen, med 37,4%. Detta står i likhet förväntning fyra, att positiva attityder skulle 

framkomma som markanta då Pearson et al. (2011) påvisat att attityder till ekologisk mat har 

visat sig vara positiva i större utsträckning än vad som återspeglas av konsumtionen. Dock 

kan det anses överraskande att denna grupp är så pass stor, då det är den enskilt största 

attitydgruppen och gruppen endast är lite mindre än de två mittengrupperna tillsammans. Att 

nästan 40% av respondenterna ställer sig positiva till samtliga studerade aspekter av ekologisk 

mat talar även emot resonemanget gällande att ekologisk mat är en ”nisch” som inte berör alla 

invånare och talar istället för att en positiv attityd till ekologisk mat är normen för många i 

samhället och upplevs av många som en attityd som bör innehas. Den låga konsumtionen i 



 

97 

 

Norge bör snarare förklaras genom praktiska faktorer i form av möjligheter till införskaffning 

snarare än inte positiva attityder gentemot ekologisk mat existerar. 

 Dock kan det konstateras att pessimistgruppen i Norge utgjorde en betydligt större andel än 

vad som återfanns i Sverige (Magnusson et al., 2001). Det bör noteras att denna studie inte är 

uppbyggd på samma sätt som den svenska studien, men då skillnaden som återfanns var så 

markant är det fortfarande värd att reflektera kring. I Magnusson et al. (2001) studie utgör den 

andel som uttrycker negativa attityder 1-3%, vilket bör ställas i kontrast till 17% i Norge. Att 

dessa grupper ser så olika ut i de olika länderna bör utredas ytterligare då det kan bidra till en 

förståelse för varför konsumtionen av ekologisk mat ser så olika ut i grannländerna. Vidare 

kan det tänkas att det finns ett habitus kring att ta ställning emot ekologisk mat i Norge, och 

att detta är en attityd har en annan betydelse än vad som är fallet i Sverige.  

I relation till den deskriptiva statistik som presenterades i tabell 4.1. konstateras att på 

samtliga påståenden var det vanligast att svara enig. Om inte svarsmönsterna analyserades 

skulle detta kunna tyda på samma fynd som Vittersø & Tangeland (2015) konstaterar, att 

individer i Norge uttryckte en skepticism mot ekologisk mat. Att pessimistgruppen minskade 

så drastiskt i relation till hur svarsfördelningen såg ut, kan förklaras genom hur individerna 

ställde sig negativa i gällande vissa påståenden, men att konsekvent uttrycka negativitet mot 

alla påståenden utgjorde den minsta attitydgruppen. Detta innebär att det ändå finns en 

markant grupp i Norge som utrycker negativa attityder kring ekologisk mat. Denna grupp står 

kontrast till optimisterna, Att optimistgruppen framkom vara den största gruppen och 

förklaras genom att de som svarade oeniga i påståendena och därmed ställde sig positiva till 

samtliga aspekter av ekologisk mat, i högre grad svarade mer konsekvent. Då det som tidigare 

beskrivits inte har studerats hur dessa attityder ser ut, kan dessa resultat ses som värdefulla för 

den fortsatta forskningen kring ekologisk mat i Norge.  

I relation till Vittersø & Tangeland (2015) fynd kring att det återfanns en negativ hållning 

kring vissa aspekter mot ekologisk mat är det överraskande att återfinna att pessimistgruppen 

utgör den minsta attitydgruppen. Att dessa fynd står i kontrast till vad som tidigare 

presenterats, talar för att det är av vikt att förstå attityder till ekologisk mat som dynamiska. 

Detta i den mening att även fast misstycke uttrycks gällande specifika delar kring ekologisk 

mat så leder dessa inte konkret till en generell skeptisk attityd mot ekologisk mat. Att den 

största gruppen utgjordes av optimistgruppen och den minsta som pessimistgruppen talar även 

för att de individer som uttryckte postiva åsikter gällande påstående var mer konsekvent 



 

98 

 

positiva än vad som var fallet gällande negativa svar. Vilket kan förstås som att individer i 

Norge ställer uttrycker mer positiva attityder mot ekoloigsk mat än vad som tidigare 

presenterats. 

 Optimist- och pessimistgruppen 

Optimistgruppen och pessimistgruppen kan genom sina klara svarsmönster beskrivas som 

klara attityder, som står i motpol till varandra. I likhet med Costa et al. (2014) studie kring hur 

konsumtion av ekologisk mat anses ha ett socialt värde, tyder dessa starka skillnader på att 

även attityderna mot ekologisk mat har ett socialt värde, i den mån att det signalerar mer än 

endast åsikter kring hur mat bör produceras. Det sociala värdet av ekologisk mat bör även 

förstås utifrån de två andra attitydgrupperna som framkom, den neutrala gruppen och vet ej 

gruppen vilket presenteras nedan. 

I relation till det sociala värdet som attityder till ekologisk mat uttrycker och i relation till 

Bourdieu (1995) förklaring av individers olika habitus som ett inkorporerat handlingsätt att 

navigera inom det sociala rummet, bör attitydgrupperna förstås som uttryck för olika habitus. 

Detta i den mening att det ses som olika handlingsstrategier att uttrycka olika attityder mot 

ekologisk mat. Då optimistgruppen är den största till storleken, kan denna attityd anses som 

den rådande normativa attityden till ekologisk mat, Att uttrycka en negativ attityd mot 

ekologisk mat bör således ses som ett åtskiljande ifrån optimistgruppen, och därmed från den 

rådande normen i samhället. Vidare bör en positiv attityd till ekologisk mat även förstås som  

urskiljande i relation till de andra grupperna, i den mån att de signalerar en viss sociala 

position att inneha en positiv attityd till ekologisk mat. 

 Den neutrala och vet ej-gruppen 

Den neutrala gruppen och vet ej gruppen bör även de förstås utifrån habitusbegreppet. Även 

fast dessa attitydgrupper ovan beskrivs som ”mittengrupper” konstaterar dessa två olika 

attitydgrupper två olika handlingstrategier, alltså två olika habitus. Att välja att aktivt inte ta 

ställning, alltså att tillhöra vet ej-gruppen, kan förstås som en form av åtskiljande mekanism i 

relation till de andra grupperna. Individer i denna grupp väljer att helt ställa sig utanför 

diskursen. Den neutrala gruppen uttrycker inte samma avståndstagande attityder till ekologisk 

mat som vet ej-gruppen, och ställer sig således i närmare relation till optimist- och 

pessimistgruppen än vad vet ej-gruppen gör.  
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Både i den neutrala gruppen och vet ej-gruppen framkommer en viss tendens till en 

ambivalens i likhet med vad Trentmann (2007) har visat framkommit i relation till etisk 

konsumtion. Denna ambivalens har förklarats av den motstridiga information som ges till 

individer i form av stark tradition och hög tillit till den nationellt producerade maten samtidigt 

promoteras ekologisk mat som än bättre. I relation kring påståendet om den norska maten är 

tillräckligt bra varpå ekologisk produktion inte är nödvändig påvisas en något skiftande trend 

i svarssannolikheter än vad som var fallet gällande de andra påståendena. Detta kan förstås i 

likhet med vad Schjøll (2017) fann i sin studie, att den norskproducerade maten innehar en 

stark position. Individer som inte uttrycker starka attityder ställer sig i större utsträckning 

frågande till nödvändigheten av den ekologiska maten. Vilket kan anses logiskt då individen 

tvingas att ta ställning mellan ett någorlunda nytt och kanske okänt produktionssätt och den 

typ av mat som alltid har beskrivits som bra och säker.  

Vidare presenterar Newholm & Shaw (2007) även att etisk konsumtion inte alltid är grundade 

i fakta, utan snarare i intuituvitet. Om tilliten till norsk mat är hög, och det genom lång tid har 

proklamerats för norsk mat, anses tilliten till den ekologiska märkningen inte lika hög som till 

norsk mat, varpå dessa åsikter presenteras i relation till den norska maten. 

Vad som är slående är att svarssannolikheterna gällande tilliten till den ekologiska 

märkningen inte följer samma mönster som tilliten till norskproducerad mat. Både neutrala 

gruppen och vet ej-gruppen hade runt 40% sannolikhet att svara enig på att de inte hade tillit 

till att det som är märkt ekologisk var ekologisk producerat. Att dessa grupperna visade en 

misstillit till själva märkningen bör utredas vidare. Om tilliten till norsk konventionell mat 

generellt är hög i dessa grupper, vilket inte har testats, kan det konstateras att denna tillit inte 

ligger på institutionell nivå. Då det i grund och botten är samma institution, Mattillsynet, som 

ansvarar för kontrollen av både den konventionellt producerade och den ekologiska maten.  

Denna tendens kan även det förstås från hur Newholm & Shaw (2007) ser på etisk 

konsumtion. I relation till etisk konsumtion har det fokuserats på att vid beslutfattande är 

information av vikt, och om information finns ändras beteendet, och indirekt attityden. 

Således kan denna den låga tilliten till märkningen förstås utifrån en brist på information, 

varpå om individer får information kring att kontrollen av ekologisk mat sker i Norge skulle 

dessa åsikter förändras eventuellt kunna förändras. 
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För att vidare utreda hur attitydgrupperna är relaterade till varandra fortlöper diskussionen 

nedan med en diskussion kring hur de olika sociala kännetecknena tog sig uttryck i olika 

attitydgrupper. 

6.2 Skiljer sig attityderna till ekologisk mat bland 

individer? 

Den andra delen av studien ämnade att se till vem som innehar dessa olika attityder, och att 

testa om en form av eko-habitus kommer till uttryck i attityder till ekologisk mat, i den 

mening att de olika attityderna skiljde sig åt hos individer med olika sociodemografiska 

skillnader, samt att individer som var lika på dessa variabler förväntades innaha liknande 

attityder.  

I relation till vem som innehar specifika attityder baserades förväntningarna på hur eko-

habitus har studerats i relation till konsumtion av ekologisk mat. Då tidigare forskning har 

funnit skillnader i konsumtionsmönster hos indivdier med olika typer av kapitaltillgångar, är 

det troligt att även attityderna skiljer sig åt, då en individs habitus styr såväl handling som 

attityder. Jag förväntades således att återfinna skillnader i attityder hos individer med olika 

utbildningsnivå (Förväntning 6) . Jag förväntade även att återfinna en viss skillnad i attityder i 

relation till inkomst (Förväntning 7), men då det i tidigare studier framkommit att kulturellt 

kapital i större utsträckning var förbundet med ekologisk konsumtion, förväntades skillnaden 

mellan attitydgrupperna i relation till inkomst inte vara lika markant.  

För att testa teorin kring om ett eko-habitus existerade i Norge, studerades vilka individer som 

befann i de olika attitydgrupperna genom multinomis logistisk regression. Då Niva et al. 

(2014) tidigare konstaterat att det finns en social stratifiering kring konsumtion av ekologisk 

mat i Norge, förväntades det att så även borde te sig gällande attityder till ekologisk mat i 

Norge. Om så var fallet, skulle det sociala värdet som tidigare framkommit i innehavandet av 

en specifik attityd kunna förstås som ett sätt att posititionera sig i samhället, varpå dessa 

attityder skulle bidra till förståelse för hur det sociala rummet som mat och konsumtion av 

mat är uppbyggt. Baserat på att det finns skillnader i vem som konsumerar ekologisk mat i 

Norge, förväntades det även återfinnas skillnader i attityder mellan individer med 

sociodemografiska skillnader. I relation till Bourdieu (1995), som argumenterar att habitus 

bör vara liknande hos individer som besitter liknande former av kapitaltillgångar, förväntades 
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det även att individer som låg nära varandra i kapitaltillgångar hade liknande attityder till 

ekologisk mat. 

Från mina analyser konstateras det att den förväntade skillnaden mellan attitydgrupperna inte 

kunde återfinnas. Då signifikanta skillnader i stor utsträckning inte kunde konstateras, leder 

det till att det inte kan dras en slutsats kring att en form av eko-habitus finns gällande till 

attityder till ekologisk mat i Norge. Dock bör det för den sakens skull utredas hur tendenserna 

mellan attitydgrupperna ser ut, då dessa tendenser, även om de inte utgör signifikanta 

skillnader kan skapa förståelse för hur attitydgrupperna ser ut i relation till varandra, varpå en 

förståelse för hur habitus tar sig uttryck till attityder till ekologisk mat ändå kan kan förklaras. 

Nedan diskuteras därför de olika sociala kännetecknena som inkluderades i analysen och de 

tendenser som speglas genom dessa. Efter denna diskussionen följer en mer generell 

diskussion kring varför det återfanns så få signifikanta resultat i form av en diskussion av 

utförda robusthetstest. 

 Sociodemografiska skillnader 

 Det förväntades att det skulle återfinnas en variation gällande sociodemografiska variabler 

mellan de olika attityderna, då Niva et al. (2014) återfunnit att konsumtionen av ekologisk 

mat skiljde sig åt mellan sociodemografiskt skilda individer.  Det förväntades vara en skillnad 

i attityder baserat på bostad, då det visat sig att konsumtionen av ekologisk mat traditionellt 

sätt är större i Oslo området än i andra delar av Norge (Landbruksdirektoratet, 2017). Denna 

förväntning uppfylldes inte, då det endast framkom en signifikant skillnad mellan den 

neutrala gruppen och pessimistgruppen, där det var högre sannolikhet att tillhöra  

pessimistgruppen om bostaden låg i en annan storstad i Norge jämfört med  Oslo.  Detta 

resultat inte tillräckligt omfattande för att konkludera att det finns en skillnad i attityder kring 

ekologisk mat beroende på var i landet en bor.  

Skillnaden mellan de olika attitydgrupperna i relation till ålder uppvisade heller inga konkreta 

skillnader. Det inte var någon speciell åldersgrupp som tenderade att inneha specifika 

attityder vilket stod i motsättning till vad som återfunnits i England, där det påvisades att unga 

individer uttryckte positiva attityder till ekologisk mat i större utsträckning än andra åldrar 

(Hill & Lynchehaun, 2002).  
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Således kan det konstateras hur individer i Norges attityder till mat inte påverkas av var dem 

bor och ålder, vilket tyder på att det inte existerar lokala skillnader utan att attityder till 

ekologisk mat i Norge bör förstås hur ett nationellt perspektiv. I relation till habitus bör det 

förstås som ett enat land där skillnaderna i handlingsstrategier kan utläsas på individnivå 

snarare än på lokal nivå. Att ålder inte helller skiljer sig åt talar för att habitus inte kommer till 

uttryck i relation till generationer. Det vill säga att olika attityder till ekologisk mat utläses 

över alla åldrar. Att så inte är fallet talar för att ekologisk mat inte uppfattas som en 

nymodighet eller en trend. Då det i så fall skulle det framträda i relation till de olika 

generationernas trendkänslighet, där till exempel unga individer skulle ha en större 

sannolikhet att tillhöra optimistgruppen.  

 Kön 

Precis som det tidigare påvisats att kvinnor i större grad konsumerar ekologisk mat än män 

(Pearson et al., 2011), framkom signifikanta skillnader mellan attitydgrupperna i relation till 

kön. I denna studie framkom det att givet allt annat lika, var det högre sannolikhet att tillhöra 

optimistgruppen än den neutralagruppen  och lägre sannolikhet att tillhöra pessimistgruppen 

och den neutrala gruppen än vet ej gruppen om könet var kvinna jämfört med man. Dessa 

skillnader talar för att kvinnor till största del ställer sig positiva till en radfaktorer gällande 

ekologisk mat, samt att det är en tendens att aktivt avssäga sig en attityd i form av att tillhöra 

vet ej gruppen, om denna inte är positiv. 

Att attityder till ekologisk mat skiljer sig så mellan könen, bör förstås genom Ajzen (1991) 

beskrivning av hur normer påverkar attityder. Kvinnor och män påverkas olika av de normer 

som påverkar attityderna till ekologisk mat även om de innehar samma sociala position. Även 

om uppväxt och kapitaltillgångar formar habitus så bör det även läggas vikt vid hur de olika 

normer som individer av olika kön upplever, formar individens habitus. Då mat och 

inskaffning av mat traditionellt sätt som kvinnans ansvar, kan dessa attityder förstås som ett 

sätt att påvisa den medvetna kvinnorollen. Attityder till ekologisk mat blir således ett sätt för 

kvinnan att positionera sig i samhället, och denna positionering ses som viktigare för kvinnor 

än för män. Genom den positionering som positiva attityder till ekologisk mat utgör 

framkommer ett urskiljande  av individen i både det att hon är medveten kring vad som är 

hälsosamt och bra för miljön, men även att hon tar ansvar och bidrar till samhället. Vidare tar 

vet ej gruppen aktivt avstånd från dessa ställningstagande, vilket kan ses som en form av 
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avskiljande från den optimistgruppen som är den största gruppen, och en handlingstrategi att 

inte beblanda sig med debatten, om attityden inte är enligt normen.  

 Utbildning 

Bourdieu (1995) menar att individens habitus, det vill säga hur en individ uppfattar olika 

saker och hur de handlar påverkas av individens sociala position i samhället. Den sociala 

positionen i samhället beseras på individens kapital. Då Petersen et al. (2013) fann att 

yrkesstatus var starkt korrelterad med preferenser för ekologisk mat i Danmark, och 

yrkesstatus kan förstås som innehavandet av olika positioner förväntades det att det skulle 

återfinnas skillnader även i Norge, gällande attityder till ekologisk mat och kapitaltillgångar. 

Carfagna et al. (2014) fann i USA att högt kulturellt kapital var korrelerat med ekologisk 

konsumtion, varpå det förväntades positiva attityder gentemot ekologisk mat främst skulle 

komma till uttryck hos individer med högre utbildning. Att det framkom en skillnad 

signifikant skillnad mellan att inneha universitetsutbildning och tillhöra optimistgruppen 

jämfört med att inneha grundskoleutbildning och vet ej gruppen. Samt att sannolikheten för 

att tillhöra optimistgruppen relativt till vet ej gruppen var så pass mycket högre, 3,00 relativt 

högre jämfört med om grundskoleutbildning var högsta avslutade utbildning talar för att 

attityder till ekologisk mat spelar har en större distingerande kraft mellan positioner som har 

högre kulturellt kapital. Att inneha en attityd till ekologisk mat är av vikt för att urskilja sig i 

relation till den dominerande klassen, men om det kulturella kapitalet ligger långt i från den 

dominerande klassen är inte ekologisk mat inte något som det krävs att ta ställning till, och då 

sker urskiljandet genom att uttrycka vet ej. Således kan att inneha en vet ej attityd förstås som 

ett form av urskiljande från de dominerande klasserna i relation till individer med lågt 

kulturellt kapital. Då det inte framkommer signifikant skillnader i relation till de andra 

grupperna i relation till utbildning, kan det konstateras att det att inneha olika attiyder till 

ekologisk mat ej ses som sätt att distingera sig, men att inte ta ställning i frågan fungerar som 

en form av allienering från den dominerande klassen. I relation till detta kan det konstateras 

återfinnas grova skillnader mellan individers attityd till ekologisk mat, då individer med lägst 

kulturellt kapital ställer sig utanför arenan.  
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 Hushållsinkomst 

I relation till hushållsinkomst förväntades det inte återfinnas lika stora skillnader som gällande 

utbildning. Detta då Petersen et al. (2013) påvisat att kulturellt kapital spelar större roll i 

relation till ekologisk mat. Så var även fallet, då den enda signifikanta skillnaden som kunde 

återfinnas gällande hushållsinkomst ej hade substantiell betydelse då den gällde kategorin 

som valde att inte rapportera hushållsinkomst. Dock kan det konstateras att en höginkomst 

(över 900 000 kr) tenderade att innebärar en högre sannolikhet att tillhöra pessimistgruppen 

relativt till optimistgruppen, och en inkomst under 500 000 kronor. Att inneha positiva 

attityder till ekologisk mat kan således förstås som ett ställningstagande som inte är av lika 

stor vikt när högt ekonomiskt kapital innehas. Snarare bör negativa attityder till ekologisk mat 

ses som ett sätt att urskilja sig i form av ekonomiska tillgångar. 

6.3 Hur kan vi förstå resultaten? 

Attityder till ekologisk mat kan således förstås både vertikalt och horisontellt. Att tillhöra de 

två ytterkants attityderna signalerar högt kapital, men vilket kan förstås som att de sociala 

positionerna som innehas i dessa olika grupper är på samma vertikala nivå, i form av höga 

kapitaltillgångar. Optimistgruppen signalerar hög kulturellt kapital och att ha en negativ 

attityd gentemot ekologisk mat, alltså att tillhöra pessimistgruppen signalerar högt 

ekonomiskt kapital, vilket innebär att de sociala positionerna trots höga kapitaltillgångar 

skiljer sig horisontellt i form av olika typer av kapital. I relation till dessa grupper återfinns 

den neutrala gruppen, som signalerar ett närmande i frågan, men inget konkret 

ställningstagande. Att inneha låg utbildning (grundskoleutbildning) kännetecknas av att inte ta 

ställning gällande ekologisk mat, vilket kan tänkas förstås som att avståndet mellan högt och 

lågt kulturell kapital är så långt i detta fall att det inte tjänar ett syfte att urskilja sig från någon 

av ytterkantsgrupperna då dessa positioner är långt ifrån varandra.  

Då dessa skillnaderna mellan de olika grupperna i stor grad inte är signifikanta, kan inte 

generella slutsatser dras gällande huruvida dessa skillnader även kan utläsas i Norge. Detta 

kan tänkas förklaras utifrån studiens metodologiska utformning.  

Då det studerade urvalet endast utgjorde 1004 personer, och variablerna behandlandes som 

dummy-variabler. Var det endast möjligt att operationalisering av de sociala kännetecknena 

som inte var så väldigt detaljerad. En mer detaljerad operationalisering hade på grund av för 
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litet datamaterial gjort tolkningen av koefficienterna omöjlig, då dessa hade blivit för små. 

Detta gjorde att det inte var möjligt för att fånga upp de olika skillnader som för exempel 

olika lång universitetsutbildning och mer nyanserad hushållsinkomst skulle kunnat utgöra. 

För att testa om de icke-signifikanta resultaten berodde på ett för litet urval och för många 

inkluderade variabler analyserades varje inkluderad variabel enskillt i relation till 

attitydgrupperna, varpå dessa resultat jämfördes med den presenterade modellen. Detta 

förändrade varken signifikansen eller riktningen på sannolikheterna mellan variablerna, och 

således kan det konstateras att de icke-signifikanta skillnaderna bör studeras mer detaljerat, 

för att kunna konkludera om och i så fall hur skillnader i Norge ser ut.  

Som presenterat i resultatet kördes även analyser med alla attitydgrupper som 

referenskategori, varpå icke-signifikansen inte kunde förklaras genom små skillande endast i 

relation till en attitydgrupp. 

Ett annat alternativ till att skillnader mellan attitydergrupperna inte såg ut som förväntat 

skulle kunna vara hur tolkningen av attitydgrupperna föregick. Då dessa konstruerades genom 

latent klassanalys, hade forskaren en roll i hur attitydgrupperna utformades, då dessa var 

föremål för tolkning. En möjlighet för en tolkning som inte återspeglade hur attityderna i 

Norge faktiskt såg ut skulle ha skett.  

För att kontrollera huruvida attitydgrupperna kunde anses robusta studerades sambandet 

mellan attitydgruperna och hur ofta respondenterna rapporterade att de handlade ekologisk 

mat när sådan fanns tillgänglig. Att se till självrapporterad data i fallet ekologisk mat har 

många gånger visat sig problamtiskt, då respondenter ofta beskriver hur de tänker att de 

konsumerar snarare än hur de faktiskt konsumerar. Det är därför av vikt att påpeka att inte 

utfördes för att studera konsumtionen av ekologisk mat, utan för att testa att tolkningen av 

attitydernagrupperna var korrekt.  

Kraus (1995) har visat att attityder och beteende är starkt relaterat och även fast så inte är 

fallet gällande ekologisk mat borde attityder till ekologisk mat och självrapporterad handling 

ha ett samband, detta då det kan anses orimligt att inneha negativa attityder till en produkt och 

sedan införskaffa den.  Resultaten för denna analys återfinns i Bilaga 5. Från dessa resultat 

framkom det att det var en signifikant skillnad mellan optimistgruppen och alla andra grupper 

gällande att konsumera ekologisk mat alltid och ibland jämför med att svara vet ej. Det var 
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lägst sannolikhet för pessimistgruppen att rapportera Alltid, och näst lägst sannolikhet att 

rapportera Alltid var vet ej-gruppen. Att skillnaderna inte var signifikanta gällande 

aldrig/sällan bör inte ifrågasätta attitydgrupperna, då praktiska barriärer som pris och tillgång 

som inte studerades och dessa kan innebära att även om individer besitter positiva attityder till 

ekologisk mat så konsumerar de inte det. Det kan därför konkluderas att de studerade 

attitydergrupperna kan ses som existerande i Norge.  

I samband med denna analys framkom en bild kring att utbildning var en signifikant faktor för 

att rapportera att konsumera ekologiskt mat. Högre utbildning, både gymnasal och 

universitetsutbildning indikerade väldigt höga sannolikheter för att det är troligare att handla 

ekologiskt, vilket är överensstämmer kring bilden av ekologiska konsumenter. 

Hushållsinkomst var däremot inte en signifikant faktor. 

Även om denna studie inte syftar till att se till hur konsumtionen av ekologisk mat ser ut, är 

det av vikt att förstå denna skillnad som uppstår mellan attityd och handling. För det första 

bör det konstateras att habitus är i större grad präglar handling än attityder till ekologisk mat. 

För det andra är detta resultat av vikt för att förstå hur attityder till ekologisk mat ej uttrycker 

en distinktion i den utsträckning som förväntats, men att det fortfarande finns ett 

urskiljningsmoment relaterat till ekologisk mat. Att habitus i större grad är relaterat till 

handling kan tyda på att ekologisk mat inte är ett vanligt ämne att diskutera, varpå 

urskiljningvärdet av att inneha en attityd inte framkommer. Genom en konsumtion av 

ekologisk mat framträder signalerna tydligare, då det blir ett tydligare ställningstagande i 

form av ett val som är konkret skilt från resten av individerna som endast ”anser” det är 

positivt.  

Då att konsumera ekologiskt visade sig vara präglat av habitus i större grad än attityderna, 

men en variation mellan attityderna fortfarande har identifierats valdes det även att studeras 

om det fanns andra faktorer som påverkade attityderna till ekologisk mat. Ajzen (1991) menar 

att attityder även påverkas av de normer som individen uppfattar som viktiga. För att förstå 

om detta kunde vara något som påverkade attityderna till ekologisk mat analyserade även 

skillnader i attityder i relation till politisk orienting. Vad som framträdde då var att det i större 

utsträckning var högre sannolikhet att tillhöra alla andra grupper än optimisterna om det 

planerades att rösta på något av partierna till höger vid nästa val jämfört med om det 

planerades att rösta vänster.  
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Att så var fallet talar för att attityder till ekologisk mat är relaterat till habitus inte direkt i 

relation till ekologisk mat, utan snarare genom hur tankar kring hur samhället bör styras. 

Individens värderingar som skapas av habitus och påverkar attityder till ekologisk mat. Att 

politisk orientering var knutet till attityder till ekologisk mat visar även hur tätt 

sammankopplat politik och mat är.  I enlighet med hur Trentmann (2007) beskriver att studier 

tidigare har konstaterat att etiskt konsumtion har fungerat som föremål för politisk 

identifiering, kan dessa resultat indikera att så även är fallet i relation till attityder till 

ekologisk mat i Norge. Vidare kan det resoneras kring att personer med liknande 

kapitaltillgångar, tenderar att vilja rösta på liknande parti, varpå relationen mellan politiska 

åsikter och attityder till ekologisk mat förtjänas att studeras vidare.  

6.4 Avslutande kommentar 

Som beskrivet inledningsvis är matkonsumtion en stor bidragande faktor till dagens 

miljösläpp (Klepp et al., 2018). Den växande miljömedvetenheten bland invånare i Norge gör 

att fokus har kommit att ligga på hur invånare bör konsumera i relation till såväl hälsa som 

miljömedvetenhet, och i denna debatt har ekologisk mat varit aktuell. Debatten har fokuserat 

såväl på fördelerna med ekologisk mat, med det har också presenterats resultat gällande att 

ekologisk mat inte är enbart positivt.  

Attitydgrupperna jag finner i denna studien i relation till ekologisk mat i Norge kan anses 

reflektera detta landskap. Även om det är en stor grupp som ställer sig positiva till ekologisk 

mat, så framkommer även en grupp som ställer sig negativa till ekologisk mat. Att så är fallet 

tyder på att attityder till ekologisk mat är en vattendelare bland invånare i Norge. Dock 

framkom inte signifkanta skillnader gällande hur dessa attityder skiljde sig mellan individer 

med olika sociala kännetecken. Vidare framkommer det att attityder till ekologisk mat är 

relaterat till den politiska orientering individer har. Att så är fallet, talar för att attityder till 

ekologisk mat i Norge inte i lika hög grad signalerar ens individs sociala position, men 

snarare ett habitus relaterat till institutionella värderingar. Att habitus framkommer på detta 

sätt i Norge, kan tänkas förklaras av den starka tilliten till institutionerna i landet.  

Då tilliten till både mat och institutioner är hög bland alla invånare i Norge, sker 

urskiljningsmekanismen relaterad till ekologisk mat inte i relation till olika sociala segment, 

utan sker främst som ett ställningstagande gällande politiska värderingar. Således bör framtida 
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studier fokusera på att utreda mekanismerna som formar attityder, samt vilka värderingar som 

ligger till grund för attityder till ekologisk mat i Norge. 

Att signifikant skillnader mellan de olika attitygrupperna i stor grad inte kunde återfinnas, 

talar för att framtida studier bör fokusera de kvalitativa skillnader som kan tänkas uppfattas i 

relation till ekologisk mat bland invånare i Norge. Att utreda den sociala betydelsen av 

ekologisk mat för olika individer kan ytterligare fördjupa förståelsen för de presenterade 

tendenserna som i denna studie endast är tentativa förklaringar.  

Vidare bör även den könsskillnad som återfanns utredas för att kunna konkludera om den 

ovan presenterade förklaring gällande olika normer för könen kan anses vara korrekt.   
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Bilaga 1. De latenta klassernas storlek och deras betingade 

sannolikhet för en specifik åsikt kring ekologisk mat.  

Latent klass Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

Storlek 0,156 0,139 0,054 0,366 0,196 0,089 

”Jag har inte tillit till att matvaror som är märkta ekolgisk prodcerade verkligen  är ekolgisk producerade” 

Helt/Delvis enig 0,70 0,51 0,20 0,15 0,30 0,47 

Neutral 0,11 0,14 0,0009 0,20 0,42 0,20 

Helt/ Delvis 

oenig 

0,14 0,17 0,20 0,63 0,28 0,33 

Vet ej 0,05 0,18 0,61 0,02 0,0001 0,0009 

”Jag ser inga fördelar vid ekologisk producerad mat” 
   

Helt/Delvis enig 0,91 0,44 0,07 0,03 0,15 0,002 

Neutral 0,07 0,18 0,07 0,007 0,48 0,55 

Helt/ Delvis 

oenig 

0,02 0,25 0,10 0,96 0,37 0,45 

Vet ej 0,0001 0,12 0,76 0,07 0,0001 0,0002 

”Ekologisk mat har för dålig kvalitet” 
    

Helt/Delvis enig 0,69 0,13 0,001 0,04 0,12 0,32 

Neutral 0,08 0,15 0,0009 0,09 0,52 0,08 

Helt/ Delvis 

oenig 

0,10 0,13 0,07 0,84 0,34 0,44 

Vet ej 0,13 0,59 0,93 0,03 0,01 0,17 

”Norsk mat är miljövänlig nog så ekologisk produktion är onödvändig” 
  

Helt/Delvis enig 0,89 0,39 0,03 0,05 0,31 0,09 

Neutral 0,08 0,0007 0,01 0,08 0,50 0,26 

Helt/ Delvis 

oenig 

0,03 0,16 0,007 0,81 0,19 0,27 

Vet ej 0,008 0,45 0,94 0,05 0,0005 0,38 
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Fortsättning Bilaga 1. 

Latent klass Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

”Ekologisk produktion är inte det riktiga sättet att göra matproduktion mer miljövänlig” 
 

Helt/Delvis enig 0,90 0,27 0,002 0,04 0,25 0,03 

Neutral 0,06 0,12 0,001 0,09 0,65 0,001 

Helt/ Delvis 

oenig 

0,0004 0,01 0,02 0,77 0,09 0,25 

Vet ej 0,04 0,60 0,97 0,10 0,002 0,71 

n=1004  

Fetmarkerad över 40% sannolikhet att svara 

 Kursiv mindre än 10% sannolikhet att svara 
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Bilaga 2: Sannolikhet för att tillhöra en attitydgrupp, 

pessimisterna som referenskategori.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

1,14 0,47 ref. - 1,29 0,59 0,78 0,36 

Universitet 
  

1,41 0,59 ref. - 1,07 0,49 0,47 0,21 

Annat 
  

1,94 1,05 ref. - 0,68 0,41 0,44 0,27 

Hushållsinkomst (ref. 

under 500 000 kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

1,21 0,36 ref. - 1,60 0,52 1,18 0,41 

Över 900 000 kr 
 

0,93 0,33 ref. - 1,33 0,51 1,41 0,56 

Annat  
  

1,28 0,43 ref. - 1,49 0,54 2,22* 0,81 

Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

1,88 0,80 ref. - 0,96 0,50 1,57 0,80 

Pensionär 
  

1,43 0,53 ref. - 1,06 0,41 1,44 0,61 

Annat 
  

0,86 0,27 ref. - 0,77 0,26 0,77 0,27 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

3,31*** 0,69 ref. - 1,75* 0,38 3,12*** 0,74 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

0,77 0,29 ref. - 0,88 0,38 1,25 0,56 

40-49 år 
  

1,13 0,42 ref. - 1,06 0,43 1,48 0,67 

50-59 år 
  

1,15 0,43 ref. - 1,29 0,51 0,99 0,45 

60-80 år 
  

0,91 0,37 ref. - 1,05 0,45 0,83 0,39 

Centralitet (ref. Oslo) 
         

Annan storstad 
 

0,59 0,18 ref. - 0,48* 0,16 0,68 0,23 

Annat 
  

0,83 0,23 ref. - 0,86 0,25 0,79 0,25 
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Fortsättning Bilaga 2.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

1,32 0,39 ref. - 1,34 0,43 1,34 0,45 

Singel med barn 
 

0,95 0,56 ref. - 1,34 0,76 0,51 0,37 

Partner med barn 
 

1,48 0,43 ref. - 1,51 0,47 1,16 0,37 

Boende hos föräldrar 
 

1,25 0,74 ref. - 0,76 0,54 0,37 0,29 

Vet ej/Annat 
 

1,05 0,60 ref. - 1,19 0,73 2,30 1,36 

Konstant  0,27* 0,17 ref. - 0,53 0,35 0,27 0,19 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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Bilaga 3: Sannolikhet för att tillhöra en attitydgrupp, 

neutrala som referenskategori.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

0,88 0,35 0,78 0,36 ref. - 0,61 0,27 

Universitet 
  

1,32 0,53 0,94 0,43 ref. - 0,44 0,20 

Annat 
  

2,88* 1,49 1,48 0,91 ref. - 0,66 0,39 

Hushållsinkomst (ref. 

under 500 000 kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

0,76 0,20 0,63 0,20 ref. - 0,74 0,23 

Över 900 000 kr 
 

0,70 0,23 0,75 0,29 ref. - 1,06 0,40 

Annat  
  

0,86 0,26 0,67 0,25 ref. - 1,50 0,50 

Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

1,95 0,83 1,04 0,54 ref. - 1,63 0,83 

Pensionär 
  

1,34 0,43 0,94 0,63 ref. - 1,36 0,51 

Annat 
  

1,10 0,31 1,29 0,43 ref. - 0,99 0,33 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

1,90*** 0,32 0,57* 0,13 ref. - 1,78** 0,37 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

0,87 0,31 1,13 0,48 ref. - 1,41 0,60 

40-49 år 
  

1,06 0,35 0,94 0,38 ref. - 1,39 0,58 

50-59 år 
  

0,89 0,29 0,77 0,31 ref. - 0,76 0,32 

60-80 år 
  

0,87 0,32 0,96 0,41 ref. - 0,79 0,35 

Centralitet(ref. Oslo) 
         

Annan storstad 
 

1,22 0,32 2,07* 0,67 ref. - 1,40 0,43 

Annat 
  

0,96 0,22 1,16 0,34 ref. - 0,92 0,25 
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Forsättning Bilaga 3.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 
 

β SE β SE β SE β SE 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

0,98 0,26 0,74 0,24 ref. - 1,00 0,31 

Singel med barn 
 

0,71 0,36 0,75 0,42 ref. - 0,38 0,26 

Partner med barn 
 

0,98 0,25 0,66 0,21 ref. - 0,77 0,24 

Boende hos föräldrar 
 

1,64 0,93 1,32 0,93 ref. - 0,49 0,38 

Vet ej/Annat 
 

0,88 0,46 0,84 0,52 ref. - 1,94 0,98 

Konstant  0,51 0,30 1,83 1,23 ref. - 0,50 0,34 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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Bilaga 4: Sannolikhet för att tillhöra en attitydgrupp, vet 

ej som referenskategori.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

1,45 0,57 1,28 0,59 1,65 0,73 ref. - 

Universitet 
  

3,00** 1,15 2,13 0,97 2,27 1,01 ref. - 

Annat 
  

4,38** 2,17 2,25 1,35 1,52 0,90 ref. - 

Hushållsinkomst (ref. 

under 500 000 kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

1,02 0,29 0,85 0,29 1,35 0,43 ref. - 

Över 900 000 kr 
 

0,66 0,22 0,71 0,28 0,94 0,35 ref. - 

Annat  
  

0,58 0,17 0,45* 0,17 0,67 0,22 ref. - 

Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

1,20 0,49 0,64 0,33 0,62 0,31 ref. - 

Pensionär 
  

0,99 0,35 0,69 0,29 0,74 0,27 ref. - 

Annat 
  

1,11 0,35 1,30 0,46 1,01 0,34 ref. - 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

1,06 0,21 0,32*** 0,08 0,56** 0,12 ref. - 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

0,62 0,24 0,80 0,36 0,71 0,30 ref. - 

40-49 år 
  

0,76 0,30 0,68 0,31 0,72 0,30 ref. - 

50-59 år 
  

1,17 0,46 1,02 0,46 1,31 0,55 ref. - 

60-80 år 
  

1,10 0,46 1,21 0,58 1,27 0,57 ref. - 

Centralitet (ref. Oslo) 
         

Annan storstad 
 

0,87 0,25 1,48 0,50 0,72 0,22 ref. - 

Annat 
  

1,05 0,27 1,26 0,39 1,09 0,29 ref. - 
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Forsättning Bilaga 4. 

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

0,98 0,27 0,75 0,25 1,00 0,31 ref. - 

Singel med barn 
 

1,86 1,26 1,95 1,40 2,61 1,79 ref. - 

Partner med barn 
 

1,28 0,37 0,86 0,30 1,30 0,40 ref. - 

Boende hos föräldrar 
 

3,33 2,10 2,68 2,06 2,03 1,56 ref. - 

Vet ej/Annat 
 

0,45 0,21 0,44 0,257 0,52 0,26 ref. -    

Konstant  1,02 0,65 3,73 2,667 1,98 1,34 ref. - 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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Bilaga 5: Samband mellan handling och attitydgrupper.  

Hur ofta köper du 

ekologisk mat när det finns 

tillgängligt? 

Alltid/Ofta Ibland Sällan/Aldrig Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Attityd (ref. 

Optimisterna) 

          

Pessimist   0,008*** 0,01 0,05** 0,06 0,44 0,50 ref. - 

Neutala   0,01*** 0,01 0,06** 0,06 0,16 0,17 ref. - 

Vet ej   0,004*** 0,005 0,004*** 0,004 0,03** 0,03 ref. - 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

30,02*** 30,29 27,82*** 26,37 23,43*** 21,46 ref. - 

Universitet 
  

47,76*** 46,07 37,97*** 34,32 43,09*** 37,81 ref. - 

Annat 
  

4,55 4,05 2,87 2,31 2,78 2,06 ref. - 

Hushållsinkomst (ref. 

under 500 000 kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

1,03 1,08 0,67 0,69 1,07 1,09 ref. - 

Över 900 000 kr 
 

0,41 0,46 0,32 0,35 0,28 0,30 ref. - 

Annat  
  

0,20 0,18 0,15* 0,14 0,19 0,17 ref. - 

Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

0,19* 0,16 0,13** 0,10 0,12** 0,09 ref. - 

Pensionär 
  

0,06** 0,06 0,37*** 0,36 0,04 0,04 ref. - 

Annat 
  

0,24 0,21 0,19* 0,16 0,23** 0,18 ref. - 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

6,43** 3,79 6,18** 3,55 3,71* 2,09 ref. - 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

0,76 0,70 0,57 0,50 0,59 0,51 ref. - 

40-49 år 
  

0,12** 0,10 0,11** 0,08 0,15** 0,11 ref. - 

50-59 år 
  

4,10 5,31 4,13 5,18 3,18 3,98 ref. - 

60-80 år 
  

42,05** 60,40 46,15** 64,37 23,19* 32,62 ref. - 
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Fortsättning Bilaga 5. 

Hur ofta köper du 

ekologisk mat när det finns 

tillgängligt? 

Alltid/Ofta Ibland Sällan/Aldrig Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Centralitet(ref. Oslo) 
         

Annan storstad 
 

0,61 0,46 0,78 0,56 0,74 0,53 ref. - 

Annat 
  

0,99 0,74 1,24 0,90 1,53 1,09 ref. - 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

0,69 0,81 0,66 0,77 0,64 0,74 ref. - 

Singel med barn 
 

1,24 1,50 0,51 0,57 0,38 0,42 ref. - 

Partner med barn 
 

1,18 1,08 0,89 0,78 0,57 0,51 ref. - 

Boende hos föräldrar 
 

0,56 0,64 0,49 0,53 0,47 0,49 ref. - 

Vet ej/Annat 
 

3,08 4,08 2,52 3,19 1,51 1,89 ref. - 

Konstant  15,70 29,90 29,76 54,43 24,34 44,53 ref. - 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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Bilaga 6: Samband attitydgrupper och politisk orientering.  

Politisk orienteering är operationaliserat baserat på frågan: Om det skulle vara riksdagsval 

imorgon, vilket parti skulle du rösta på? Och kodades så att Fremskrittspartiet och Høyre 

representerade en politisk orientering åt höger. Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Kristelig 

folkparti och Venstre representerade en orientering åt mitten. Rødt, Sosialistisk venstre och 

arbetarpartiet representerade en orientering åt vänster. Under kategorin Annat återfinns svar 

som vet ej, vill ej svara, annat, och har ej rösträtt.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Politisk orientering 

(ref. Vänster) 

          

Höger   ref. - 3,47*** 0,86 2,78*** 0,63 2,86*** 0,69 

Mitten   ref. - 1,27 0,40 1,24 0,32 0,68 0,22 

Annat   ref. - 0,98 0,32 1,77* 0,44 1,81* 0,50 

Utbildning (ref. 

grundskola) 

          

Gymnasium 
  

ref. - 0,78 0,33 1,05 0,43 0,62 0,24 

Universitet 
  

ref. - 0,59 0,25 0,65 0,27 0,28** 0,11 

Annat 
  

ref. - 0,47 0,26 0,32 0,17 0,21** 0,10 

Hushållsinkomst (ref. 

under 500 000 kr) 

        

500 0000- 900 000 kr 
 

ref. - 0,77 0,24 1,28 0,35 0,98 0,29 

Över 900 000 kr 
 

ref. - 0,97 0,36 1,37 0,46 1,52 0,54 

Annat  
  

ref. - 0,76 0,26 1,08 0,33 1,61 0,48 

Sysselsättning (ref. 

arbetetande) 

        

Studerande 
  

ref. - 0,64 0,28 0,57 0,24 0,97 0,39 

Pensionär 
  

ref. - 0,62 0,24 0,70 0,22 0,93 0,34 

Annat 
  

ref. - 1,03 0,33 0,84 0,24 0,83 0,27 

Kön (ref. man) 
         

Kvinna 
  

ref. - 0,34*** 0,07 0,56*** 0,10 1,01 0,20 
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Fortsättning Bilaga 6.  

 Optimist Pessimist Neutrala Vet ej 

 
β SE β SE β SE β SE 

Ålder (ref. 18-29 år) 
         

30-39 år 
  

ref. - 1,42 0,55 1,23 0,44 1,66 0,63 

40-49 år 
  

ref. - 0,92 0,35 0,91 0,30 1,19 0,46 

50-59 år 
  

ref. - 0,82 0,32 1,06 0,35 0,74 0,29 

60-80 år 
  

ref. - 1,06 0,45 1,17 0,44 0,89 0,37 

Centralitet (ref. Oslo) 
         

Annan storstad 
 

ref. - 1,85* 0,56 0,85 0,23 1,19 0,34 

Annat 
  

ref. - 1,32 0,37 1,08 0,25 1,004 0,26 

Civilstatus (ref. 

partner utan barn) 

        

Singel utan barn 
 

ref. - 0,72 0,22 1,001 0,27 1,01 0,29 

Singel med barn 
 

ref. - 1,04 0,60 1,28 0,66 0,47 0,33 

Partner med barn 
 

ref. - 0,61 0,18 1,00 0,25 0,77 0,23 

Boende hos föräldrar 
 

ref. - 0,65 0,40 0,56 0,34 0,29* 0,18 

Vet ej/Annat 
 

ref. - 0,84 0,48 1,02 0,54 2,00 0,95 

Konstant  ref. - 2,36 1,64 1,33 0,80 0,72 0,47 

Multinomisk logistisk regresjon. Koeffisienter i relativ-risk ratio (rrr). n=1002 

Signifikansnivå: *p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

 


