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Introduktion
Der er mange studier i litteraturen, der undersøger situationen om afbalanceret og
tilstrækkelig ernæring både på landebasis og for individer. Der er dog ikke mange
undersøgelser eller indekser, der måler bæredygtigheden af individets madrelaterede
forbrugsadfærd på det lokale og/eller globale plan. Derfor er det primære mål med
dette output at udfylde dette hul i litteraturen og at fremsætte et validt og pålideligt
indeks på europæisk niveau, der måler bæredygtigheden af individets madrelaterede
forbrugsadfærd. Inden for rammerne af indeksudvikling blev der først oprettet en ‘item
pool’.
Derefter blev af eksperter i hvert partnerland bedt om at bidrage til listen af items for
at generere et mere omfattende og komplet indeks. Eksperterne evaluerede herefter
alle items på listen og placerede dem i fire forskellige kategorier; "item ikke
nødvendigt", "item er nødvendigt, men større revision kræves", item er nødvendigt, men
mindre revision kræves ", og "item er nødvendigt ". Svarene fra eksperterne blev
evalueret statistisk, og nogle af dem blev elimineret på grund af det lave niveau af
gensidig accept. De seneste items og spørgsmål, der måler hyppigheden af forbrug af
basale fødevarer, blev således dannet. Indekset endelige form er baseret på statistiske
analyser af de data, der blev opnået fra pilotundersøgelserne. Endelig blev indekset
anvendt i hvert partnerland. Forberedelsen til analyse inkluderer også følgende:
På baggrund af en detaljeret behovsanalyserapport samt resultater fra SCOFI kan
bæredygtigt forbrug af fødevarer på europæisk niveau kortlægges og
undervisningsmaterialer til projektet udvikles.
Det følgende er resultatet af O2:
1) Udviklingen af SCOFI (Sustainable Consumption of Food Index).
2) Ramme til design af kortlægning.
3) Struktur til kortlægning.
4) Ramme og struktur for undervisningsmateriale.
5) Kontekst og koncept for databasen.
6) Lancering af SCOFI.
Inden for rammerne af outputtet “O2. SCOFI: Sustainable Consumption of Food Index ”
udførte partnerskabet følgende aktiviteter:
A1. Forberedelse af item pool til SCOFI
A2. Vurdering af items i SCOFI af eksperter
A3. Udvikling af foreslået SCOFI
A4. Måling af SCOFI's validitet og reliabilitet
A5. Endelig version af SCOFI og oversættelse

The SCOFI
SCOFI blev udviklet til at måle voksnes adfærd i forhold til bæredygtigt forbrug af mad.
SCOFI kan bruges til selvevaluering blandt voksne forbrugere for at give indsigt i egen
adfærd. Indekset giver en samlet score, samt del-scorer i tre hoveddimensioner og fem
underdimensioner af disse tre hoveddimensioner. Indekset, som gør det muligt for
voksne at vurdere deres egen adfærd, giver således et referencepunkt for voksne i
forhold til forskellige dimensioner af bæredygtig madrelateret adfærd, hvilket kan
bruges som hjælp til at ændre deres adfærd. Fra dette synspunkt vil voksne være i stand
til at udvikle deres adfærd i alle dimensioner ved hjælp af undervisningsmateriale, der
er udarbejdet inden for projektets fokusområde.
SCOFI, hvis struktur er et resultat af exploratory og confirmatory faktoranalyser, består
af tre hoveddimensioner og fem underdimensioner. Hoveddimensionerne kaldes
henholdsvis "bæredygtig livsstil", "fødevareforbrug og madspild" og "økologisk forbrug".
Ifølge den gentagne exploratory faktoranalyse for dimensionen “bæredygtig livsstil”
består denne hoveddimension af tre underdimensioner. Underdimensionerne af
dimensionen “bæredygtig livsstil” kaldes ”forbrugersofistikering” (CSO), “miljømæssig
og social indvirkning” (ESI) og “ernæring” (NUT)”. Ifølge gentagen exploratory
faktoranalyse for dimensionen “fødevareforbrug og madspild” består denne
hoveddimension af to underdimensioner. Underdimensionerne af “fødevareforbrug og
madspild”-dimensionen kaldes "planlagt adfærd” (PBE) og “undgå madspild” (AFW)".

Metode
I SCOFI's udviklingsproces er den eksisterede litteratur blevet gennemgået nøje, og
resultaterne af SUSCOF-projektets behovsanalyserapporter (output 1) er blevet anvendt.
Som resultat af denne undersøgelse blev en spørgsmålspulje på 83 items genereret.
Items i spørgsmålspuljen blev præsenteret for og evalueret af 27 eksperter, der er
kompetente inden for skalavaliditet og -reliabilitet. Efterfølgende blev indekset
præsenteret for og evaluteret af 98 voksne forbrugere med hensyn til funktioner såsom
forståelighed og nemhed. Indeksets ‘construct validity’ blev testet med exploratory
faktornalyse (EFA) og confirmatory faktornalyse (CFA). De indsamlede data blev ved
random method opdelt i to, og EFA blev anvendt på dataene fra den første prøvegruppe
og CFA på dataene fra den anden prøvegruppe. I undersøgelsen er det planlagt at nå
mindst fem gange stikprøvestørrelsen for både EFA og CFA. Inden for denne ramme
blev anvendelige data indsamlet fra 830 voksne til EFA og DFA. Efter en række analyser
blev den endelige version af indekset med 37 items og tre dimensioner udviklet. Alle
spørgsmål blev målt med en fem-punkts Likert-skala fra 1: helt uenig til 5: helt enig.
Scorerne for hver hoved- og underdimension aggregeres derefter til et sammensat
indeks ved hjælp af vægtning og konvertering. Se tekniske noter for detaljer og
beregning.

Items
1.Jeg opfordrer mine venner til at spise miljøvenlig mad
2.Jeg undersøger hvor og hvordan madvarer er produceret
3.Jeg køber madvarer, der ikke har nogen negativ indvirkning på samfundet
4.Jeg køber animalske fødevarer, der tager hensyn til dyrevelfærd
5.Jeg køber fødevarer, der ikke er miljøvenlige
6.Mærkninger (fx Nøglehulsmærket, Ø-mærket, dyrevelfærdsmærker) på madvarer har
betydning for mine indkøbsvalg
7.Jeg køber fødevarer, der er bæredygtige
8.Jeg har adgang til information omkring, hvilke fødevarer der er mere bæredygtige end
andre
9.Jeg bruger rester for at undgå madspild
10. Hvis der er rester fra mine måltider spiser jeg dem selv senere
11. Når jeg har muligheden, køber jeg fair trade-fødevarer
12. Jeg har adgang til gårdhandel eller torvesalg/grøntmarked
13. Jeg sorterer mit madaffald
14. Maden jeg køber er lokalproduceret
15. Jeg laver en indkøbsliste før jeg handler madvarer
16. Jeg gemmer overskydende ingredienser til at lave mad med på et senere tidspunkt
17. Jeg har tilstrækkelig viden omkring fødevaremærkninger (fx Ø-mærket, Fair Trade,
dyrevelfærdsmærker)
18. Der er visse produkter, jeg ikke køber af etiske årsager (fx dyrevelfærd, arbejdsforhold,
miljørettigheder)
19. Jeg tilpasser mine måltider efter mine ernæringsmæssige behov
20. Når jeg skal vælge en madvare, går jeg efter produkter med mindst muligt emballage
21. Jeg tager hensyn til miljøet, når jeg vælger madvarer
22. Når jeg køber frugt og grønt vælger jeg efter hvad der er i sæson
23. Jeg undgår mad og drikke, hvor der er tilføjet sukker
24. Hvis jeg skal bruge varen med det samme vælger jeg en vare, der er tæt på
udløbsdatoen
25. Jeg undgår at købe forarbejdede madvarer
26. Når det er muligt, foretrækker jeg at købe fra virksomheder, der leverer pålidelige og
omfattende oplysninger om deres produktionsprocesser
27. Selvom et produkt har overskredet udløbsdatoen, spiser jeg det alligevel, hvis det stadig
er godt
28. Jeg forsøger kun at lave så meget mad, som jeg kan spise
29. Jeg tjekker hvad jeg har derhjemme før jeg køber ind
30. Jeg køber produkter fra fødevare-/landbrugskooperativer (andelsselskaber)
31. Når jeg skal købe en madvare læser jeg, hvad der står på pakken før jeg vælger
32. Jeg forsøger at skabe så lidt spild som muligt, når jeg laver mad
33. Jeg opbevarer mad efter de anbefalede forhold
34. Når jeg laver mad, vælger jeg produkt baseret på udløbsdatoen, når jeg har flere af
samme slags
35. Jeg køber kun små mængder af letfordærvelige fødevarer for at undgå madspild
36. Jeg køber ikke genmodificerede madvarer (GMO)
37. Jeg smider madvarer ud uden at tjekke om de er spiselige

SCOFI Dimensions and Sub-dimensions

