
Dagens og 
morgendagens 
matforbruker

- hva, hvorfor og hvordan?

Annechen Bahr Bugge 21.01.20

FORBRUKSFORSKNINGSINSTITUTTET SIFO



Økologiske prinsipper for 
matproduksjon

FORBRUKSFORSKNINGSINSTIUTTET SIFO

… er helt i tråd med dagens matforbrukeres 

preferanser og prioriteringer!





NORSKE SPISEFAKTA 2018
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Meget godt Ganske godt Litt Stemmer ikke

Hvor godt stemmer følgende påstand for deg: 
"Sunn mat forutsetter naturlige råvarer"?



NORSKE SPISEFAKTA 2018
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Fersk og frisk Sunn Lav pris Naturlige råvarer Produsert i Norge

Hvilke kvalitetsegenskaper legger du mest vekt på ved 
kjøp av mat?



SIFO SURVEY 2019
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HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER 
UENIG

DELVIS UENIG HELT UENIG

Hvor enig eller uenig er du følgende utsagn?

Jeg oppfatter meg selv som en miljøbevisst forbruker

Jeg er opptatt av å spise ernæringsriktig mat



SIFO SURVEY 2016
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Kunstige tilsetninger Medisinrester Plantevernmidler Naturlige giftstoffer

Andel som er bekymret for at maten de spiser 
inneholder følgende



Hvorfor spiser du ikke mer 
grønnsaker?

«Jeg er skeptisk til 

produksjonsmetodene, 

f.eks. bruken av 

sprøytemidler» 

(31 prosent)

HealthMeal 2014



Økologisk mat 
– sunnere og mer smakfull

Andel helt eller delvis enig i 
følgende utsagn:

«Økologisk mat er sunnere 
enn konvensjonell mat» (57 
prosent)

«Økologisk mat er mer 
smakfull en konvensjonell 
mat» (42 prosent)



Har du med hensikt kjøpt 

økologisk mat i løpet av 

siste 12 måneder:

Ja: 45 prosent

Nei: 45 prosent

Langt flere kvinner (51 

prosent) enn menn 39 

prosent).

Oslo-folk er særlig sultne på 

økologisk mat (55 prosent).

SIFO SURVEY 2019



SIFO SURVEY 2019
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Hvilke produkter, om noen, er spesielt viktig for deg å få som 
økologiske?



SIFO SURVEY 2019
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Ingenting, ikke
villig til å betale

mer

Inntil 15% 16-30% Mer enn 30% Vet ikke

Hvor mye mer er du villig til å betale for økologisk 
produsert mat sammenlignet med samme type vanlig 

produsert mat?



SIFO SURVEY 2019
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I hvilken grad tror du følgende produkter inneholder 
rester av medisiner, plantevernmidler eller miljøgifter?

Svært/ganske mye Noe



NORSKE SPISEFAKTA 2018
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Meget viktig Ganske viktig Litt viktig Spiller ingen rolle Foretrekker
utenlandske

Hvor viktig er det for deg at landbruksproduktene du 
spiser er norske?



SIFO SURVEY 2019
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Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 
"Husdyr i norsk landbruk har det bra"?



Hvor enig er du i utsagnet: 
«Jeg foretrekker kjøtt som er produsert i Norge»

IPSOS SPISEFAKTA 2018
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Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig



Den norske bonden er trendy!

Det er moderne med mat! 

Det kommer aldri til å gå av moten 

å spise mat. Da er det lurt av et 

land å produsere mest mulig mat til 

egen befolkning.

Trygve Slagsvold Vedum, Avisa Valdres 23.05.19


