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Abstract 

Emnet for dette Working Paper er en analyse af forbrugeres efterspørgsel efter æg 
med forskellige kvalitets- og sikkerhedsmæssige egenskaber. Analysen er baseret på 
en delmængde af et omfattende datasæt bestående af ugentlige omsætningsdata for 
forskellige fødevarer fra COOP Danmark A/S’ butikker landet over. 
 
Der opstilles en Almost Ideal Demand System (AIDS) model samt en simpel log-
lineær model til estimation af efterspørgselsparametre. På baggrund af disse bereg-
nes forbrugernes villighed til at betale for æg med forskellige kvalitets- og sikker-
hedsmæssige karakteristika. Derudover analyseres hvordan efterspørgslen efter æg 
påvirkes af nyheder og medieindslag. Der identificeres fire forskellige mediebegiven-
heder, der antages at være relevant for forbruget af æg, og deres effekt på efter-
spørgslen efter æg diskuteres. 
 
Der findes en forholdsvis ringe betalingsvillighed for æg fra fritgående høns samt pa-
steuriserede æg, mens betalingsvilligheden for skrabeæg og økologiske æg er relativ 
høj. Det konkluderes endvidere at nyheder og medieindslag har en målbar effekt på 
efterspørgslen efter æg i de tilfælde hvor nyheden bidrager til at ændre forbrugernes 
opfattelse af fødevarekvaliteten og -sikkerheden. 
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Forord 

Fødevareøkonomisk Institut koordinerer forskningsprojektet ”Fødevarekvalitet og –
sikkerhed”, hvor analyser af forbrugernes fødevareefterspørgsel kombineres med ana-
lyser af en række udvalgte fødevarekæder. Hensigten er at gennemføre samfundsøko-
nomiske analyser af forskellige udviklingsscenarier i relation til danske fødevarers 
kvalitets- og sikkerhedsegenskaber. Udover FØI deltager også MAPP-centret, GfK 
Danmark, COOP Danmark A/S, Danske Slagterier, Danish Crown samt Landsudval-
get for Fjerkræ/Dansk Fjerkræråd i projektet. 
 
Working Paperet er udarbejdet af forskningsassistent Kenneth Baltzer, FØI, men føl-
gende projektdeltagere har bidraget til udarbejdelsen med konstruktive kommentarer: 
Torben Laursen, COOP Danmark A/S, Jørgen Dejgård Jensen, Sinne Smed samt un-
dertegnede, FØI. 
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut, august 2002 
 
 

Søren Frandsen 
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1. Indledning 

I nærværende Working Paper analyseres forbrugeres efterspørgsel efter æg med for-
skellige kvalitets- og sundhedsmæssige egenskaber. Papiret kan betragtes som et pi-
lot-studie, som primært har til formål at demonstrere muligheder og begrænsninger 
ved det foreliggende datamateriale, og som derudover tjener til at frembringe nogle 
første resultater vedrørende efterspørgslen efter æg, samt at give inspiration til mere 
omfattende analyser af efterspørgslen efter æg og andre typer af fødevarer. 
 
Working Paper’et udgør en integreret del af forskningsprojektet, ”Fødevarekvalitet og 
–sikkerhed”, der bl.a. har til formål at kortlægge og kvantificere forbrugernes efter-
spørgsel og betalingsvillighed for fødevarer generelt og for fødevarer med givne kva-
litets- og sikkerhedskarakteristika i særdeleshed. Centralt for forskningsprojektet er at 
analysere, hvor stor betydning fødevarernes kvalitets- og sikkerhedsmæssige egen-
skaber har for forbrugernes efterspørgsel og dermed for de afsætningsmæssige mulig-
heder.  
 
I analysen af forbrugeres efterspørgsel efter æg besvares følgende spørgsmål: 
 

1. Hvor prisfølsom er efterspørgslen efter æg generelt? 
2. Hvor prisfølsom er efterspørgslen efter forskellige typer af æg, herunder æg 

fra burhøns, skrabeæg, æg fra fritgående høns, økologiske æg og pasteurise-
rede æg? 

3. Hvor stor er substitutionstilbøjeligheden mellem de forskellige typer af æg? 
4. Hvor meget er forbrugere villige til at betale for forskellige kvalitets- og sik-

kerhedsmæssige egenskaber?  
5. I hvor høj grad bliver efterspørgselsmønstret påvirket af relevante mediebe-

givenheder som f.eks. meldinger om udbrud af salmonellaforgiftning som 
følge af forbrug af æg? 

 
Analysen besvarer ovenstående spørgsmål kvantitativt gennem estimation af relevante 
efterspørgselsparametre, som senere skal indgå i overordnede samfundsøkonomiske 
makrostudier.  
 
De økonometriske estimationer foretages på baggrund af datasæt fra COOP Danmark 
A/S bestående af data for den ugentlige omsætning af æg fra 75 Kvickly butikker i 
perioden 3. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001 begge inklusiv. Datasættet er en lille del af 
et større datasæt, der udover æg også omfatter andre typer af fødevarer, og som på et 
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senere tidspunkt vil dække en længere periode på 1997-2002 og stamme fra ca. 1.100 
COOP-butikker i Danmark. Delprojektet kan derfor ses som et pilotstudie, som om-
fatter et mindre (ikke-repræsentativt) udsnit af samtlige forbrugere i en relativ kort 
periode, og som ikke tager hensyn til andre typer af fødevarer end æg. 
 
I afsnit 2 præsenteres den teoretiske baggrund for analysen herunder teoretiske over-
vejelser vedrørende begreberne kvalitet, prisfølsomhed og betalingsvillighed. I afsnit 
3 foretages en kort beskrivende analyse af data. Dernæst vil de foreløbige resultater 
fra den økonometriske analyse blive præsenteret i afsnit 4 og 5. Afsnit 4 belyser den 
behandlede periode under et og præsenterer resultaterne fra estimation af priselastici-
teter, substitutionselasticiteter og betalingsvilligheder, mens afsnit 5 præsenterer re-
sultater vedrørende efterspørgslens udvikling over tid, herunder primært analyser af 
hvordan efterspørgslen efter æg reagerer på relevante nyheder i medierne. Afsnit 6 
sammenfatter, og der gives forslag til mere omfattende analyser af efterspørgslen efter 
æg. 

2. Teoretisk grundlag 

2.1. Kvaliteten af æg 

Det centrale i analysen er et spørgsmål om hvordan forbrugerne efterspørger æg af 
forskellig kvalitet. Det er i den forbindelse vigtigt at overveje, hvordan begrebet 
kvalitet defineres.  
 
Der sondres gerne mellem objektiv kvalitet og subjektiv kvalitet, hvor objektiv kvali-
tet refererer til målbare egenskaber ved varen, mens subjektiv kvalitet betegner for-
brugerens opfattelse af varens kvalitet. Da dette Working Paper omhandler forbruge-
res efterspørgsel efter æg, er det mest relevant at koncentrere sig om den subjektive 
kvalitetsopfattelse, dvs. det er i højere grad relevant at kigge på hvordan forbrugere 
opfatter en given type æg som besiddende en række kvalitetsmæssige egenskaber, og 
ikke så meget hvorvidt denne opfattelse rent faktisk er i overensstemmelse med virke-
ligheden.1 Udover sondringen mellem objektiv og subjektiv kvalitet kan kvalitetsbe-
grebet betragtes som bestående af række elementer (attributter), som f.eks. fysisk kva-

                                                 
1 Som eksempel på denne skelnen mellem objektiv og subjektiv kvalitet kan nævnes et studie af ef-

terspørgslen efter vin på det tyske marked, hvor det påpeges, at det i høj grad er forbrugernes sub-
jektive opfattelse (specielt design af flaske og etiket), der bestemmer efterspørgslen snarere end 
den ”objektive” kvalitet (dvs. smagen bedømt af ”objektive” vinkendere) (Herrmann and Roeder, 
1998). 
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litet (smag, konsistens, etc.), sundhed (fødevaresikkerhed, ernæring), og overens-
stemmelser med forbrugerens værdiopfattelser (miljø, dyrevelfærd, etc.) 2.  
 
Æg bliver i det følgende opdelt i forskellige varesegmenter, som hver især repræsen-
terer en type æg, der besidder en række kvaliteter. Selvom det er mest relevant at 
segmentere æg i forhold til forbrugernes opfattelse af de forskellige varianters kvalite-
ter, vil dette være vanskelligt, da forbrugernes opfattelse ikke er kendt. Det er derfor 
nødvendigt at stille en række antagelser omkring forbrugernes subjektive kvalitetsop-
fattelse.  
 
Æg som fødevaregruppe er i den forbindelse relativt nemme at tage fat på, da de er 
opdelt i fem segmenter, der hver har sin særlige betegnelse, hvortil der knytter sig en 
række krav til objektive kvaliteter. Tabel 2.1 viser en oversigt over de krav, der stilles 
til forskellige typer af æg. 
 
Tabel  2.1.  Kravsspecifikation for forskellige typer af æg 

     
 
 

Æg fra burhøns Skrabeæg Æg fra fritgående 
høns 

Økologiske æg 

     
Flokstørrelse 4 3 – 10.000 3 – 10.000 3.000 
Adgang til hønsehus Nej Ja Ja Ja 
Antal høns pr. m2 16 7a 7a 6 
Adgang til uden-
dørsareal 

Nej Nej Ja, 10 m2 jord pr. 
høne, overvejende 

dækket af vegetation 

Ja, 4 m2 pr. høne, 
overvejende dækket 

af vegetation 
Krav om vinduer Nej Nej Nej Ja 
Strøelse Nej Ja, mindst 1/3 af 

gulvareal 
Ja, mindst 1/3 af 

gulvareal 
Ja, mindst 1/3 af 

gulvareal 
Reder Nej Ja Ja Ja 
Siddepinde Nej Ja Ja Ja, mindst 20 cm pr. 

høne 
Næbtrimning Ja Ja Ja Nej 
Forebyggende medi-
cin 

Nej Nej Nej Nej 

Økologisk foder Nej Nej Nej Ja 
 

a Fra 1/1 – 2002 ændres kravene til 9 høns pr. m2 som følge af indførslen af et EU-direktiv. COOP Danmark 
A/S har dog i sine butikskæder valgt fortsat at føre æg, der opfylder de tidligere krav om maks. 7 høns pr. 
m2  

Kilde: Fjerkrærådet samt Johansen (2001) 
 

 
Det antages at forbrugerne kender til kravene specificeret i tabel 2.1 og tager beteg-
nelsen på segmentet som et signal om kvaliteten af æggene i det pågældende seg-

                                                 
2 Se. f.eks. Jensen (2002) for en diskussion af kvalitetsbegrebet. 
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ment.3 Under denne antagelse kan de fem segmenter og forbrugernes opfattelse af 
kvaliteten af segmenterne beskrives som: 
 

� Æg fra burhøns: Den mest basale type æg, der har de mildeste kravsspecifi-
kationer, og som derfor udelukkende besidder attributter, som er typiske for 
æg. Buræg kan betegnes som en benchmark eller reference, som de andre ty-
per af æg kan sammenlignes med. 

� Skrabeæg: Kravene til skrabeæg er skrappere end til burhønseæg, specielt 
med hensyn til hvor meget plads, der er til hver høne, og hvor stor mulighed 
hver høne har til at bevæge sig frit. Forbrugerne vil derfor givetvis opfatte 
skrabeæg som værende af højere kvalitet end burhønseæg i form af højere 
dyrevelfærd i produktionen. Nogle vil måske også tillægge skrabeæg en høje-
re smagsmæssig kvalitet som følge af større livskvalitet for hønsene. 

� Æg fra fritgående høns: Kravene til produktionen af æg fra fritgående høns 
er stort set identiske med kravene til skrabeæg, med den forskel at førstnævn-
te yderligere har adgang til udendørsareal. Forbrugerne vil antageligt opfatte 
æg fra fritgående høns som værende af højere kvalitet end både burhønseæg 
og skrabeæg på grund af højere grad af dyrevelfærd i produktionen. 

� Økologiske æg: Kravene for økologiske æg er igen skrappere end for de an-
dre typer af æg, både hvad angår plads og bevægelsesfrihed og i form af op-
fodring. Forbrugernes opfattelse af kvaliteten af økologiske æg er sandsyn-
ligvis mere sammensat end for de ovenstående typer. Udover kvalitet i form 
af højere dyrevelfærd, kan andre kvalitetsattributter spille ind, såsom bedre 
smag (pga. bedre levevilkår for økologiske høns og mere ”naturlig” opfod-
ring), sundhed/sikkerhed (mere ”naturlig” opfodring uden risiko for pesticid-
rester og lign.), samt andre værdimæssige kvaliteter (en opfattelse af at øko-
logi er godt for miljøet). 

� Pasteuriserede æg: Pasteuriserede æg indgår ikke i tabel 2.1, da de er baseret 
på skrabeæg eller økologiske æg, som slås ud og varmebehandles så eventu-
elle bakterier dræbes. I forhold til andre typer af æg er det således i høj grad 
det sikkerhedsmæssige aspekt, der spiller ind i forbrugernes kvalitetsopfattel-
se. Der kan også være en opfattelse af convenience-kvalitet, idet pasteurise-

                                                 
3 COOP Danmark A/S kørte for nogle år siden en markedsføringskampagne, der oplyste forbrugeren 

om kravene til de enkelte ægvarianter. Alligevel er det næppe sandsynligt, at forbrugerne kender 
kravene ned til mindste detalje, men de fleste har sandsynligvis en opfattelse af, at kravene til pro-
duktion af f.eks. skrabeæg er større end til produktionen af burhønseæg. Antagelsen er ikke central 
for resultaterne som sådan, men har betydning for fortolkningen af de beregnede betalingsvillighe-
der for de fem typer af æg. 
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rede æg købes udslåede og eventuelt adskilt i æggeblommer og –hvider. Om-
vendt kan dette også bidrage til en opfattelse af at pasteuriserede æg er min-
dre ”naturlige” end æg med skal på. 

 
Centralt i forbindelse med analysen af forbrugernes efterspørgsel efter æg af forskel-
lig kvalitet er spørgsmålet om, hvor meget forbrugerne er villige til at betale for for-
skellige kvalitetsattributter. Selv med den ovenstående segmentering er det ikke 
umiddelbart muligt at isolere betalingsvilligheden for eksempelvis dyrevelfærd, dels 
fordi segmenterne besidder andre kvaliteter end dyrevelfærd i produktionen, og dels 
fordi flere af segmenterne repræsenterer dyrevelfærd i varierende grad. Man kan med 
rimelighed antage, at fritgående høns lever under bedre vilkår and skrabehøns, men 
det er vanskelligt at kvantificere den kvalitetsmæssige ”afstand” mellem de to typer af 
æg. Det er sandsynligvis muligt at komme frem til en konklusion om, at forbrugerne 
er villige til at betale ekstra for højere dyrevelfærd men næppe hvor meget ekstra. I 
dette studie vil begreber som prisfølsomhed og betalingsvillighed derfor relatere sig 
til de fem typer af æg snarere end til de enkelte kvalitetsattributter. 

2.2. Den teoretiske model 

Som overordnet teoretiske grundlag for analysen ligger antagelsen om den rationelle 
nytte-maksimerende forbruger, der søger at løse problemet: 
 
 [ ]

m
i

iqip.t.s

)nK,nq(nV),...,2K,2q(2V),1K,1q(1VU
}iq{

max

=∑
                                    (1) 

 
 
 
hvor Vi er nytten ved at forbruge vare i, qi er den forbrugte mængde af vare i, Ki er 
kvaliteten af vare i, pi er prisen på vare i og m er forbrugerens indkomst. Det antages 
at forbrugerens præferencer er monotone, dvs. at der ikke eksisterer et mætningspunkt 
for forbrugeren, og at større forbrug således giver større nytte. Den samlede nytte af-
hænger ikke kun af den forbrugte mængde af varer, men også af varernes kvalitet. 
Som beskrevet i afsnit 2.1 er kvaliteten af en vare en flerdimensional størrelse, dvs. Ki 
= (Ki1, Ki2,…, Kik) kan skrives som en vektor af kvalitetsattributter. Ligeledes antages 
det, at det er forbrugernes subjektive kvalitetsopfattelse, der indgår i nyttefunktionen, 
snarere end varernes reelle objektive kvalitet. Forbrugerne danner deres opfattelse af 
en vares kvalitet ud fra mængden af information, som forbrugeren besidder i relation 
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til den pågældende vare, dvs. Kik = f(Iik). For at forenkle forbrugerens problem kan (1) 
omskrives til: 
 
 
 

mpq.t.s

)I,q(U
q

max

=
                                                                           (1a) 

 
 
hvor q og p er vektorer af henholdsvis mængder og priser, mens I er en matrix af for-
brugerens beholdning af information angående kvalitetsattribut k i relation til vare i.4  
 
Løsningen til (1a) kan skrives som et system af efterspørgselsrelationer af formen: 
 

)I,m,p,p(qq andreægæg =                                                         (2) 
 
hvor qæg er den efterspurgte mængde af æg, pæg er prisen på æg, mens pandre er en vek-
tor af priser på andre varegrupper end æg. Systemet af efterspørgselsrelationer består 
således af en ligning svarende til (2) for hver varegruppe. 
 
I nærværende studie betragtes udelukkende varegruppen æg, hvilket medfører, at in-
teraktionen mellem efterspørgslen efter æg og andre varer ikke analyseres. Dette byg-
ger på den implicitte antagelse, at forbrugernes præferencer er (svagt) seperable, dvs. 
at nytten fra forbruget af æg ikke afhænger af forbruget af andre varer og omvendt5. 
En anden central antagelse er, at indkomsten forudsættes uændret over den betragtede 
periode. Det anvendte datasæt omfatter en periode på lidt over et år, og det forventes 
ikke at (real-) indkomstniveauet ændrer sig væsentligt over så kort et tidsrum. Med 
disse antagelser reduceres (2) til 
 

)I,p(qq =                                                                                (3) 
 
hvor q og p nu repræsenterer hhv. efterspurgt mængde og pris på æg. Efterspørgslen 
efter æg afhænger således udelukkende af prisen på æg, samt mængden af informati-
on omkring kvaliteten af æg. Dette er naturligvis en stærkt forsimplet form, men den 
betragtes som værende tilstrækkelig til nærværende formål. 

                                                 
4 Der er givetvis andre faktorer, der påvirker forbrugerens kvalitetsopfattelse, som f.eks. holdninger, 

hvor stor betydning de enkelte kvalitetsattributter har for forbrugeren, vaner, etc. Disse udelades 
for at forenkle notationen mest muligt. 

5 Se f.eks. Deaton og Muellbauer (1980). 
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2.3. Efterspørgslen efter æg 

Analysen af efterspørgslen efter æg i relation til prisen på æg vil blive behandlet på to 
aggregeringsniveauer. I første omgang betragtes varegruppen æg som helhed, og det 
undersøges med udgangspunkt i (3), hvordan efterspørgslen efter æg generelt bliver 
påvirket af ændringer i prisen. Dernæst disaggregeres data med henblik på at belyse 
efterspørgslen efter forskellige typer af æg.  
 
I det følgende forudsættes forbrugerens beholdning af information i relation til for-
skellige kvaliteter af æg at være konstant i den betragtede periode. Variablen I vil der-
for blive udeladt for at forenkle notationen. I den sidste del af analysen (afsnit 5), 
hvor det undersøges hvordan efterspørgslen bliver påvirket af nyheder og medieind-
slag, vil forbrugerens informationsbeholdning igen blive relevant. 
 
For at muliggøre empirisk estimation af efterspørgselsrelationen for æg generelt anta-
ges følgende funktionelle form: 
 

β= Apq                                                                                 (4) 
 
der gennem logaritmisk transformation kan skrives som  
 

plnqln β+α= .                                                                    (5) 
 
α = ln A er en konstant og β er priselasticiteten6 for efterspørgslen efter æg, dvs. β 
angiver den procentvise ændring i efterspørgslen efter æg som følge af en procentvis 
ændring i prisen på æg. Økonomisk teori forudser, at priselasticiteten er negativ, dvs. 
at efterspørgslen falder ved stigende priser og omvendt. 
 
Når der skelnes mellem forskellige typer af æg, er en antagelse om seperabilitet mel-
lem de enkelte segmenter for restriktiv. Det er f.eks. ikke rimeligt at antage, at efter-
spørgslen efter skrabeæg er fuldstændigt uafhængig af prisen på æg fra fritgående 
høns. Det er derfor relevant at generalisere efterspørgselsrelationen (3) til: 

)p,p(qq jii =                                                                         (6) 
 
hvor i,j indekserer de fem varianter af æg defineret i afsnit 2.1.  

                                                 
6 Da 

q

p

p

q

pln

qln

∂

∂
=

∂

∂
=β . 
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Efterspørgselssystemet (6) analyseres under antagelse af to forskellige funktionelle 
former, den log-lineære specifikation og AIDS-modellen. Den log-lineære specifika-
tion bygger på en antagelse om funktionel form for efterspørgselsrelationerne svaren-
de til (4) og er givet ved: 
 

∑ β+α=
j

jijii plnqln                                                              (7) 
 
 
mens AIDS-modellen (Almost Ideal Demand System) er givet ved: 
 

∑ η+γ=
j

jijii plnw                                                                (8) 
 
 
hvor wi angiver segment i’s andel af den samlede omsætning af æg. I modsætning til 
den log-lineære specifikation, bygger AIDS-modellen ikke på nogen specifik antagel-
se om funktionel form for efterspørgselsrelationerne men er udledt som en tilnærmel-
se til en generel efterspørgselsfunktion (Deaton og Muellbauer, 1980). Fordelen ved 
den log-lineære specifikation er, at den er relativt nem at estimere, og parametrene er 
umiddelbart lette at fortolke, men den er i forhold til AIDS-modellen baseret på for-
holdsvis restriktive antagelser. AIDS-modellen er i den forstand mere præcis, men 
visse af de centrale resultater, specielt betalingsvilligheder, kan ikke umiddelbart ud-
ledes af AIDS-modellens parametre. Det er således i analysen af priselasticiteter pri-
mært AIDS-modellens parametre, der er interessante, men da parametrene fra den 
log-lineære model benyttes i beregninger af betalingsvilligheder, vil en løbende sam-
menligning af de to modellers parametre ligeledes være relevant. 

2.4. Betalingsvillighed for forskellige typer af æg 

Begrebet betalingsvillighed (Willingness to Pay, WTP) benyttes blandt andet i littera-
turen om værdisætning af ikke-markedsførte goder såsom f.eks. miljøgoder, fødevare-
sikkerhed, eller forskellige former for offentlige goder (f.eks. offentlig infrastruktur). 
Goderne kan være ikke-markedsførte af forskellige årsager, f.eks. fordi der ikke eksi-
sterer et marked for det pågældende gode (transaktionsomkostningerne er for høje), 
fordi godet er en integreret komponent i et ellers markedsført gode eller pga. en poli-
tisk beslutning. Begrebet betalingsvillighed bliver relevant, når to forskellige tilstande 
sammenlignes, fraværet og tilstedeværelsen af det ikke-markedsførte gode. Betalings-
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villigheden defineres således som forskellen i en forbrugers samlede nytte i de to til-
stande målt i penge.7 
 
I relation til nærværende studie vil det være relevant at estimere forbrugernes beta-
lingsvillighed for forskellige kvalitetsegenskaber ved æg, såsom øget fødevaresikker-
hed, naturlighed eller bedre velfærd for dyrene i produktionen. Dette er dog ikke 
umiddelbart muligt, idet forbrugernes nyttefunktion ikke kan observeres, og den sam-
lede nytteværdi af de enkelte kvalitetsattributter således ikke kan beregnes. I stedet 
kan den marginale nytteværdi af det optimale forbrug af de enkelte ægvarianter esti-
meres. I optimum skal følgende førsteordensbetingelse være opfyldt: 
 
 

j

i
*
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Førsteordensbetingelsen siger, at (den numeriske værdi af) den marginale substituti-
onsrate mellem to produkter i optimum skal være lig forholdet mellem de to produk-
ters priser. Betingelsen siger med andre ord, at forbrugeren maksimalt er villig til at 
betale en pris, der svarer til nytteværdien af det marginale gode målt relativt til et re-
ferencegode, dvs. den marginale betalingsvillighed for variant i forhold til variant j er 
givet ved prisen på variant i relativt til variant j. 
 
En implikation af at basere estimaterne for betalingsvilligheder på marginalnytte er, at 
denne ikke er konstant men afhængig af hvor stor en mængde, der efterspørges. En 
grundlæggende antagelse i økonomisk teori er, at marginalnytten af forbrug af et givet 
produkt er positiv, men aftagende med stigende forbrug. Fortolkningen er, at nytten af 
den første bakke æg er større end nytten ved at forbruge den 10. bakke æg. Det bety-
der i praksis, at prisen på en ægvariant kun er gældende som udtryk for betalingsvil-
lighed ved den observerede efterspurgte mængde. Målt ved en mængde, der er for-
skellig fra den observerede solgte mængde, vil betalingsvilligheden generelt være for-
skellig fra prisen på varianten. En simpel sammenligning af de relative priser vil der-
for ikke give et retmæssigt billede af betalingsvillighederne, da den efterspurgte 

                                                 
7 Der opereres med to mål for betalingsvillighed, Willingness to Pay (WTP) og Willingness to Ac-

cept (WTA). De to størrelser er generelt forskellige, og hvilket mål, der er det relevante, afhænger 
af, om det ikke-markedsførte gode opfattes som en rettighed for forbrugeren eller ej. WTP og 
WTA svarer til begreberne Equivalent Variation og Compensating Variation afhængig af hvilken 
tilstand, der tages som udgangspunkt. 
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mængde af de forskellige typer af æg ikke er lige stor. Figur 2.1 illustrerer hvordan 
betalingsvilligheden beregnes. 
 
Antag f.eks. at de observerede priser og efterspurgte mængder for to typer af æg, bu-
ræg (variant 0) og skrabeæg (variant 1), er givet ved hhv. p0 og p1 samt q0 og q1. Hvis 
den observerede pris på skrabeæg, p1, anvendes som udtryk for betalingsvillighed, 
bliver denne overvurderet, idet den observerede pris svarer til en lavere efterspørgsel. 
For at begrebet betalingsvillighed for en aggregeret gruppe forbrugere skal give me-
ning, må de relative betalingsvilligheder måles i forhold til, at efterspørgslen for de 
pågældende varianter er ens. 
 
Den korrekte betalingsvillighed for skrabeæg relativt til buræg vil således være 
p1*/p0, der er et udtryk for hvad prisen på skrabeæg skulle have været, for at efter-
spørgslen efter de to typer æg er den samme. Generelt kan betalingsvilligheden for 
variant i relativ til referencevarianten r skrives som8: 
 
 

β
α−α

=
ir

r

i e
p

p
                                                                          (9) 

 
 
hvor αr og αi er konstantledskoefficienterne for hhv. referencevarianten og den be-
tragtede variant, mens β er den fælles egenpriselasticitet.9 
 
I figur 2.1 og i (9) er efterspørgselskurverne parallelle, dvs. priselasticiteten for efter-
spørgslen efter skrabeæg er antaget at være den samme som for efterspørgslen efter 
buræg. Betalingsvilligheden illustreres ved den lodrette afstand mellem de to kurver, 
og som det fremgår af figur 2.1 er det irrelevant hvorvidt betalingsvilligheden måles 
ved q0 eller q1. I det generelle tilfælde hvor efterspørgselskurvernes tillades at have 
forskellige hældninger, er det lidt mere kompliceret at beregne betalingsvilligheder. 
Situationen er illustreret i figur 2.2. 
 
 
 
 

                                                 
8 Det er i (9) antaget, at alle andre priser end prisen på den betragtede type æg er konstante. 
9 Udtrykkene for den relative betalingsvillighed, (9) og (10), er udledt af den Log-lineære specifika-

tion. Det er ikke umiddelbart muligt at udlede tilsvarende udtryk for AIDS-modellen. 
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Figur 2.1. Betalingsvillighed, ensartet prisfølsomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvis efterspørgslens prisfølsomhed tillades at være forskellige for forskellige typer af 
æg, er det ikke ligegyldigt til hvilket efterspørgselsniveau betalingsvilligheden måles. 
I de tilfælde (som i figur 2.2) hvor f.eks. efterspørgslen efter skrabeæg (variant 1) er 
mere prisfølsom end efterspørgslen efter buræg (variant 0), vil en relativ betalingsvil-
lighed for skrabeæg målt i q0 være større end målt i q1. Denne forskel afhænger posi-
tivt af størrelsesforholdet mellem hældningerne på de to efterspørgselskurver. Den 
relative betalingsvillighed for variant i relativt til referencevariant, r, er givet ved: 
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hvor q  er det valgte efterspørgselsniveau for beregning af betalingsvillighed. 
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Figur 2 .2.  Betalingsvillighed, forskellig prisfølsomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Det netop præsenterede teoretiske grundlag er forholdsvis enkelt men tillader ikke de-
sto mindre beregninger af priselasticiteter for æg generelt samt priselasticiteter og be-
talingsvilligheder for fem forskellige typer af æg. I senere studier, hvor data strækker 
sig over en længere periode og eventuelt flere varegrupper, forventes det at få udvi-
delser af det teoretiske grundlag vil muliggøre analyser af indkomsteffekter og sam-
spillet i forhold til andre fødevaregrupper. 

3. Data 

3.1. Beskrivelse af data 

De anvendte data i analysen består af scanner-data fra COOP Danmark A/S og omfat-
ter den ugentlige omsætning i stk. og i kr. af samtlige varianter af æg fra 75 Kvickly 
butikker fra 3. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001 (begge inklusive). Datasættet inklude-
rer oplysninger om, i hvilken butik og hvilken uge omsætningen af den pågældende 
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vare har fundet sted. Endvidere er de enkelte ægvarianter delt ind i fem forskellige 
segmenter, buræg, skrabeæg, æg fra fritgående høns, økologiske æg og pasteuriserede 
æg, som svarer til de fem kvalitetskategorier defineret ovenfor. 
 
Indenfor hvert segment omsættes i en given butik i en given uge en række forskellige 
ægprodukter. F.eks. solgtes i uge 5, 2001 i butik 4800 to slags økologiske æg: 10 stk. 
mellem (98 bakker) og 6 stk. store (59 bakker). De forskellige ægprodukter er ikke 
umiddelbart sammenlignelige, da forskellige bakker kan indeholde forskellige antal 
æg. Der vil derfor i estimationen af efterspørgselsrelationerne blive brugt standardise-
rede data, dvs. data der viser antal solgte æg og prisen på æg pr. stk. frem for antal 
solgte bakker og prisen pr. bakke æg. Der vil dog ikke blive skelnet mellem forskelli-
ge størrelser af æg (små, mellem eller store). 
 
Pasteuriserede æg er imidlertid ikke så entydigt defineret som andre typer af æg. Pa-
steuriserede æg kan købes som hele æg (frosne og ferske), blommer (frosne og fer-
ske), hvider (frosne og ferske), flydende blommer og flydende hvider. Hele pasteuri-
serede æg sælges i portioner svarende til 6-stk. æggebakker, og de kan let standardise-
res og sammenlignes med skal-æg. Blommer og hvider derimod sælges adskilt og kan 
ikke umiddelbart sammenlignes med hele æg. Et helt æg består omtrent (vægtmæs-
sigt) af 40% blomme og 60% hvide, hvilket er ensbetydende med, at f.eks. et bæger 
med 12 pasteuriserede blommer svarer til 4,8 hele æg, mens 12 pasteuriserede hvider 
svarer til 7,2 hele æg. 
 
Alternativt kan pasteuriserede blommer og hvider vægtes 1:1 i forhold til hele æg, 
dvs. at f.eks. et bæger med 12 pasteuriserede blommer eller hvider svarer til 12 hele 
æg. Argumentet er, at motivet til at efterspørge enten blommer eller hvider er, at for-
brugeren kun skal bruge blommen, hhv. hviden af et æg, og resten af ægget derved 
går til spilde. Hvis dette ikke var tilfældet, ville forbrugeren i stedet vælge hele pa-
steuriserede æg. 
 
Forskellen mellem de to alternative vægtninger af pasteuriserede blommer og hvider 
fremgår af tabel 3.1 og tabel 3.2. 
 
Vælges 1:1 vægtning af pasteuriserede hvider og blommer i forhold til hele æg, bliver 
den gennemsnitlige pris for pasteuriserede æg meget lav i forhold til de andre typer af 
æg. Det tyder faktisk på, at hvis det antages at forbrugere, der efterspørger pasteurise-
rede blommer og hvider, kun skal bruge de pågældende dele af ægget og smider re-
sten ud, vil det være mindst ligeså billigt for dem at købe pasteuriserede blom-



 
16   Efterspørgslen efter fødevarekvalitet og -sikkerhed, FØI 

mer/hvider i stedet for hele skrabeæg. Det er derfor ikke umuligt, at en del af efter-
spørgslen efter pasteuriserede æg er motiveret af billigere pris og i mindre grad de 
sundhedsmæssige kvaliteter.10  
 
Tabel 3.1. Gennemsnitlig pris pr. æg  

     
Gennemsnit11 

Segment Geometriska Aritmetiskb 
Standard 

afvigelserc Minimum Maksimum 

      
Æg fra burhøns 1,68 1,71 0,33 0,31 2,30 
Skrabeæg 2,00 2,03 0,33 0,50 2,69 
Æg fra fritgående høns 2,37 2,39 0,23 0,85 2,94 
Økologiske æg 2,40 2,41 0,22 1,00 3,69 
Pasteuriserede æg      

� 40/60 vægtning 3,24 3,30 0,66 0,27 6,79 
� 1:1 vægtning 1,91 2,04 0,76 0,16 5,15 

 
a Givet ved summen af de logaritmiske priser divideret med antallet af observationer 
b Givet ved summen af priserne divideret med antallet af observationer 
c Standardafvigelsen knytter sig til det aritmetiske gennemsnit, dvs. den er angivet i absolutte – ikke logarit-
miske – termer. 
 

 
 
Tabel 3.2. Gennemsnitligt antal solgte æg pr. butik pr. uge  

     
Gennemsnit 

Segment Geometriska Aritmetiskb 
Standard 

afvigelserc Minimum Maksimum 

      
Æg fra burhøns 1275 1532 909 15 14977 
Skrabeæg 1504 1762 1006 10 10977 
Æg fra fritgående høns 676 838 560 6 8218 
Økologiske æg 1271 1564 1015 6 9894 
Pasteuriserede æg      

� 40/60 vægtning 248 292 187 10,4 3097,2 
� 1:1 vægtning 468 550 358 18 6550 

 
a Givet ved summen af de logaritmiske mængder divideret med antallet af observationer 
b Givet ved summen af mængderne divideret med antallet af observationer 
c Standardafvigelsen knytter sig til det aritmetiske gennemsnit, dvs. den er angivet i absolutte – ikke logaritmiske – 

termer. 
 
 

                                                 
10 En så skarp skelnen mellem årsagerne til at forbrugere køber pasteuriserede æg i stedet for andre 

typer af æg, er dog næppe muligt at drage i praksis. En del af de retter, hvori kun æggeblommer 
eller –hvider indgår er netop kolde retter (f.eks. isdesserter, koldskål eller tatar), hvor æggene ik-
ke bliver opvarmet tilstrækkeligt i tilberedningen og hvor de sikkerhedsmæssige aspekter derfor 
er mest relevante. 

11 Forskellen på det aritmetiske og det geometriske gennemsnit er at de to mål er baseret på hhv. ab-
solutte og logaritmiske priser. Det aritmetiske gennemsnit er umiddelbart nemmere at fortolke, 
men da den empiriske analyse baseres på logaritmiske mål, vil fremtidige referencer til gennem-
snit henvise til det geometriske gennemsnit. Det geometriske gennemsnit vil matematisk set altid 
være en smule mindre end det aritmetiske gennemsnit. 
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Valget af vægtningen for pasteuriserede æg har konsekvenser for beregningen og for-
tolkningen af betalingsvilligheden for pasteuriserede æg i forhold til andre typer æg. 
Vælges 1:1 vægtning i stedet for 40/60 vægtning svarer det til at efterspørgselskurven 
i figur 2.1 og 2.2 rykkes nedad, hvilket betyder, at den beregnede betalingsvillighed 
for pasteuriserede æg bliver mindre. Pasteuriserede æg vil i analysen generelt blive 
vægtet med 40% og 60% af hele æg for hhv. blommer og hvider. Kun for beregninger 
af betalingsvilligheder vil valget af vægtning gøre en forskel, og her vil resultater bli-
ver præsenteret for begge alternativer. 

3.2. Udvikling i efterspørgslen over tid 

Figur 3.1 illustrerer udvikling i det gennemsnitlige niveau for efterspørgslen efter æg 
generelt i den betragtede periode (uge 27, 2000 til uge 39, 2001). Kurven repræsente-
rer den udvikling i efterspørgslen efter æg, der ikke kan forklares ved prisændringer 
eller ved variation mellem de enkelte butikker. Metoden svarer til at estimere en efter-
spørgselsrelation for hver uge, som således har samme hældning men har mulighed 
for at forskydes fra den ene uge til den anden.12 Fordelen ved at beskrive denne ”pris-
effekt-justeret” udvikling frem for den reelle udvikling er, at man i fortolkningen der-
af kan udelukke priseffekter. F.eks. kan den bratte stigning i salget af æg i slutningen 
af år 2000 ikke kun skyldes et eventuelt prisfald på æg i de pågældende uger, da mer-
efterspørgslen som følge af prisfaldet er trukket ud af udviklingen illustreret i figur 
3.1. 
 
Efterspørgslen efter æg som helhed er steget over hele perioden, således at efterspørg-
selsniveauet er godt 20% højere i slutningen af perioden i forhold til starten. Da da-
tamaterialet kun forløber over godt et år, er det svært at vurdere om denne stigning 
skyldes en generelt højere efterspørgsel efter æg eller sæsonvariationer. Efter det før-
ste hele år, dvs. frem til uge 27, 2001, ligger efterspørgslen omtrent på samme niveau 
som i begyndelsen af perioden. Der er en tendens til, at efterspørgslen er forholdsvis 
lav hen over sensommeren og i efteråret, mens den generelt er højere i forårsmåne-
derne. Dette mønster gentager sig dog tilsyneladende ikke i år 2001, hvor efterspørgs-
len efter æg hen over sensommeren er stigende. 
 
 
 

                                                 
12 Tallene bag figur 3.1 er fremkommet ved at estimere et konstantled for hver enkelt uge sammen 

med konstantled for butiksspecifikke effekter samt en prisvariabel. 
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Figur 3.1. Udviklingen i efterspørgslen efter æg generelt (indeks: uge 27, 2000 = 
100) 

 

 
 
Bortset fra tre bratte udsving hvor efterspørgslen i få uger stiger med mellem 40% og 
60%, er udviklingen forholdsvis jævn. De tre bratte udsving er sammenfaldende med 
jul og nytår, påske, samt et mindre udsving i slutningen af maj måned omkring Pinse. 
En stor efterspørgsel efter æg omkring påske er ikke overraskende, og udsving om-
kring jul/nytår og i maj måned kan forklares med forekomster af frokoster og andre 
selskabelige begivenheder, hvor æg er en vigtig ingrediens. 
 
I figur 3.2 er udviklingen i efterspørgslen efter æg gengivet, men denne gang delt op i 
fem forskellige typer af æg: Burhønseæg, skrabeæg, æg fra fritgående høns, økologi-
ske æg samt pasteuriserede æg. 
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Figur 3.2. Udviklingen i efterspørgslen efter forskellige typer af æg  
(Indeks: uge 27, 2000 = 100)  

 

 
 
Selvom billedet er lidt vanskeligere at overskue, kan de generelle tendenser fra figur 
3.1 genfindes i figur 3.2. Efterspørgslen viser en svagt stigende tendens i slutningen af 
perioden, og der er tre væsentlige udsving i forbindelse med jul/nytår, påske og pinse. 
 
Der er dog stor forskel i tendenserne for de forskellige typer æg. Mens efterspørgslen 
efter burhønseæg udvikler sig relativt stabilt gennem det meste af perioden, udviser 
specielt skrabeæg store periodiske udsving. Efterspørgslen efter æg fra fritgående 
høns ligger forholdsvist lavt i det meste af perioden og genoprettes først hen på som-
meren 2001. Efterspørgslen efter økologiske æg er forholdsvis stabil i 2000 men ud-
viser større udsving i 2001.  
 
Endelig er der en tendens til, at efterspørgslen efter pasteuriserede æg er meget lav i 
efteråret 2000, mens den generelt ligger noget højere i 2001. Specielt omkring jul og 
nytår bliver der solgt mange pasteuriserede æg, mere end dobbelt så mange som el-
lers. Det tyder faktisk på, at mens efterspørgslen efter de andre typer af æg topper i 
uge 51, dvs. op til jul, er det specielt i uge 52, op til nytår, at der bliver solgt pasteuri-
serede æg. Dette kan fortolkes med, at mens æg i forbindelse med julemaden bliver 
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opvarmet inden de serveres (f.eks. som kogte æg til julefrokost), bliver en stor del af 
æggene omkring nytår brugt i forbindelse med desserter (såsom hjemmelavede is, 
fromage, etc.). 
 
På trods af det anvendte datamateriales begrænsede repræsentativitet (kun en super-
markedskæde) og tidsmæssige omfang (kun fem kvartaler) er datasættet meget omfat-
tende, og der kan findes en hel del interessante resultater. Det forventes dog, at endnu 
bedre resultater kan opnås med et større datasæt, specielt i form af en udvidelse af pe-
riodens længde. Der anes forholdsvis store sæsonmæssige udsving, og fem kvartaler 
er for kort en periode til at kunne kontrollere for sæsonvariation. Dette forventes ud-
bedret i senere studier, hvor længere datasæt er til rådighed. 

4. Resultater fra analyse af efterspørgselsparametre 

4.1. Priselasticiteter 

Jævnfør den teoretiske gennemgang i forrige afsnit estimeres priselasticiteter på to 
niveauer, dels for æg generelt og dels for æg opdelt i forskellige varianter. I det føl-
gende præsenteres resultaterne fra estimation af priselasticiteter, først på det generelle 
plan og dernæst på disaggregeret niveau. I sidstnævnte tilfælde benyttes to modeller, 
den log-lineære specifikation og AIDS modellen. For en nærmere gennemgang af 
estimaterne og de økonometriske overvejelser omkring estimationen deraf henvises til 
Appendiks A. De estimerede priselasticiteter fremgår af tabel 4.1. 
 
Priselasticiteten for æg generelt er estimeret til –0,920, hvilket betyder, at hvis prisen 
på æg generelt stiger med 1%, vil efterspørgslen falde med 0,92%. Den er ikke signi-
fikant forskellig fra –1 (F-værdi hhv. 1,09 og 1,01), dvs. det kan ikke afvises, at en 
stigning i prisen på æg fører til et tilsvarende fald i efterspørgslen på en sådan måde, 
at den samlede udgift til æg holdes konstant. Dette er med til at understøtte antagelsen 
om svag seperabilitet, idet det kan fortolkes med at forbrugeren fastlægger sin efter-
spørgsel i to trin. Først fordeler han sit budget mellem de enkelte varegrupper, og der-
næst fastlægger han forbruget indenfor hver varegruppe.13  
 
Målt på variantniveau er prisfølsomheden for efterspørgslen efter æg gennemgående 
højere end på det generelle plan. Specielt økologiske æg og skrabeæg ser ud til at væ-
re forholdsvis meget prisfølsomme, mens især pasteuriserede æg og (i AIDS-
modellen) buræg er mindre prisfølsom. Forskellen mellem den estimerede prisføl-

                                                 
13 Se f.eks. Thomas (1987) 
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somhed på det generelle plan og på variantniveau er, at den generelle prisfølsomhed 
tillige dækker over substitutionseffekter mellem de forskellige kvaliteter, mens disse 
effekter er eksplicit modelleret på variantniveau. Med andre ord, de enkelte varianter 
af æg er forholdsvis følsomme over for prisændringer, fordi andre varianter fungerer 
som nære substitutter.  
 
Tabel 4. 1. Priselasticiteter for æg generelt og for forskellige typer æg  

  
Variant Priselasticitet (βij) 
Generelt -0,920 

Den log-lineære model 
Variant Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuris. 
      
Buræg -1,61 0,78 0,28 0,48 0,04 
Skrabeæg -0,06 -1,76 0,24 0,60 0,28 
Fritgående -0,24 0,42 -1,48 0,53 0,07 
Økologiske 0,11 0,44 0,12 -1,94 0,25 
Pasteuris. -0,10 0,32 -0,12 0,09 -1,18 
  

AIDS-modellen 
Variant Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuris. 
      
Buræg -1,11 0,86 0,27 0,58 -0,03 
Skrabeæg 0,25 -1,62 0,31 0,82 0,21 
Fritgående 0,13 0,61 -1,47 0,82 0,00 
Økologiske 0,39 0,56 0,34 -1,58 0,15 
Pasteuris. 0,17 0,37 0,00 0,29 -1,23 
 
Note: Priselasticiteter, der er skrevet med fed, er signifikant forskellige fra 0 ved 5% signifikantsniveau. 
 

 
 
Der er forskel i estimaterne mellem den log-lineære model og AIDS-modellen. Selv-
om de fleste egenpriselasticiteter er nogenlunde ensartet i de to modeller, er der for-
holdsvis stor forskel i estimaterne for økologiske æg og i særdeleshed buræg. Fra at 
være en af de mest prisfølsomme i den log-lineære model (-1,61), bliver buræg den 
mindst prisfølsomme variant i AIDS-modellen (-1,11). Denne forskel mellem de to 
specifikationer vidner om en forholdsvis stor usikkerhed i estimationen af den pågæl-
dende variant. Det kan der være flere årsager til. Den korte periode og antallet af bu-
tikker kan betyde, at der ikke er særlig meget variation i prisen, hvilket medfører, at 
estimaterne bliver mindre præcist estimeret. En anden årsag kan være fejlspecifikati-
on af den økonometriske model, som også kan medføre større grad af usikkerhed. I 
appendiks A findes tegn på forskellige former for fejlspecifikation (heteroskedastici-
tet og autokorrelation), men der gøres i dette Working Paper ingen forsøg på at korri-
gere for fejlspecifikationerne. Fejlspecifikationen betyder i de anvendte modeller ikke 
systematiske fejl (bias) i estimationen af efterspørgselsparametrene, blot at de er mere 
usikre.  
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De estimerede priselasticiteter er generelt i overensstemmelse med økonomisk teori. 
Egenpriselasticiteterne er alle negative, og langt de fleste kryds-priselasticiteter er po-
sitive, dvs. de enkelte varianter fungerer overvejende som substitutter for hinanden. 
Kun i den log-lineære specifikation findes enkelte negative krydspriselasticiteter, der 
samtidigt er signifikant forskellige fra nul (hhv. æg fra fritgående høns og pasteurise-
rede æg i forhold til prisen på buræg).  
 
Det er bemærkelsesværdigt at egenpriselasticiteterne er forholdsvist (numerisk) høje i 
forhold til andre studier af efterspørgslen efter æg. Som et par eksempler kan nævnes 
Brown and Schrader (1990), som finder en meget lav prisfølsomhed på mellem -0,02 
og -0,17, Laurila (1994), som estimerer en priselasticitet for æg på -0,13, samt Jensen 
og Toftkær (2002), som kan påvise en prisfølsomhed på -0,621. Fælles for de tre stu-
dier er, at de analyserer fødevareefterspørgslen på makroplan med brug af national 
statistik. Ifølge Herrmann and Roeder (1998) er det ikke unormalt, at prisfølsomheden 
for efterspørgslen efter fødevarer på aggregeret niveau er meget lav, mens den på bu-
tiksniveau er forholdsvist høj. Årsagen er, at priselasticiteter på makroplan måler for-
brugernes reaktion på længerevarende prisændringer, mens prisvariationerne på bu-
tiksniveau og ugebasis oftest repræsenterer midlertidige prisændringer, som f.eks. til-
bud. En mulig fortolkning på denne forskel kan være, at selvom forbrugernes over-
ordnede fødevaresammensætning ikke ændrer sig meget ved ændringer i de relative 
prisniveauer, er forbrugerne dog stadig forholdsvist prisbevidste i deres indkøb og sø-
ger at finde de billigste steder og tidspunkter at købe deres fødevarer. Implikationen 
af dette er, at man skal være forsigtig med at fortolke på de estimerede priselasticite-
ters numeriske værdi. Det vil f.eks. ikke være helt korrekt at konkludere, at en perma-
nent 1% prisnedsættelse på pasteuriserede æg vil føre til en permanent stigning i ef-
terspørgslen på 1,23%. Fortolkningen er snarere, at en midlertidig rabat på 1% vil 
medføre en efterspørgselsstigning på 1,23%. Det vil med den forholdsvis korte data-
periode næppe være muligt at estimere priselasticiteter på makroplan, da der ikke er 
de store længerevarende prisvariationer. Derfor udskydes sådanne analyser til senere 
studier. 

4.2. Substitutionstilbøjeligheden mellem de forskellige typer af æg 

Den log-lineær model og AIDS-modellen estimerer udover egenpriselasticiteter også 
krydspriselasticiteter. Disse angiver den relative ændring i efterspørgslen efter seg-
ment i som følge af en relativ ændring i prisen på segment j. Krydspriselasticiteterne i 
tabel 4.1 fortæller noget, om hvordan efterspørgslen efter segment i bliver påvirket af 
prisen på segment j, men de tager ikke højde for, hvor meget de to segmenter fylder i 
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budgettet. Hvis f.eks. segment j fylder relativet lidt i budgettet, vil en lille krydspris-
elasticitet ikke nødvendigvis betyde en lille substitutionstilbøjelighed mellem segment 
i og j. Et bedre mål for substitutionstilbøjeligheden er substitutionselasticiteten, defi-
neret ved: 
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Substitutionselasticiteten angiver den procentvise ændring i efterspørgselsforholdet 
mellem de to segmenter som følge af en procentvis ændring i det relative prisforhold 
mellem segmenterne. I et efterspørgselssystem med mere end to goder findes forskel-
lige definitioner på substitutionselasticitet, pga. elasticitetens partielle karakter. Den 
præcise definition afhænger af de antagelser, man stiller, omkring de muligheder pri-
ser og mængder på andre goder har for at ændre sig. I dette tilfælde vælges Allen sub-
stitutionselasticiteten (Chambers, 1988) defineret ved: 
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ij
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Denne tager højde for segment j’s budgetandel og antager, at priser og mængder for 
alle andre segmenter end i og j holdes konstante. De beregnede substitutionselasticite-
ter er præsenteret i tabel 4.2. 
Det kan være vanskelligt at drage nogle entydig konklusioner ud fra resultaterne, men 
et par enkelte kommentarer kan knyttes dertil. Hver række angiver hvad der sker med 
efterspørgslen efter den pågældende type æg, når prisen på de andre segmenter ænd-
res. Den største substitutionstilbøjelighed mod buræg er således fra skrabeæg, idet ef-
terspørgslen efter buræg vil stige 3,01% relativt til efterspørgslen efter skrabeæg, når 
prisen på skrabeæg stiger med 1% relativt til prisen på buræg (med udgangspunkt i 
AIDS-modellen). Alternativt vil hver kolonne angive hvor efterspørgslen ”forsvinder 
hen”, når prisen på den pågældende variant stiger. F.eks. kan man se, at de tætteste 
substitutter for økologiske æg er æg fra fritgående høns og skrabeæg, dvs. hvis prisen 
på økologiske æg stiger relativt til prisen på andre æg, vil forbrugerne i højere grad 
efterspørge skrabeæg og æg fra fritgående høns. 
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Tabel 4.2. Substitutionselasticiteter  
  

Substitutionselasticitet 
Segment 

Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuris. 
Den Log-lineære model 
      
Buræg - 2,74 1,70 1,50 0,51 
Skrabeæg -0,32 - 1,48 1,92 3,57 
Fritgående -1,21 1,49 - 1,70 0,89 
Økologiske 0,55 1,54 0,73 - 3,19 
Pasteuris. -0,50 1,12 -0,73 0,29 - 
 
AIDS-modellen 
      
Buræg - 3,01 1,65 1,86 -0,44 
Skrabeæg 1,26 - 1,86 2,62 2,64 
Fritgående 0,67 2,13 - 2,62 -0,03 
Økologiske 1,97 1,97 2,07  1,93 
Pasteuris. 0,86 1,30 -0,01 0,92  
 

 
 
Hvorvidt det er relevant at kigge på rækkerne eller kolonnerne, afhænger af hvad man 
vil undersøge. Søger man efter de varianter, der bedst fungerer som substitut for andre 
varianter, er det mest relevant at sammenligne rækkerne. De rækker med de højeste 
værdier repræsenterer de varianter, som efterspørgslen oftest substituerer over imod 
ved stigning i priserne på andre varianter. Vil man derimod helst undersøge hvilke 
varianter, der bedst fungerer som substitut for en given type æg, er det mest relevant 
at kigge på kolonnen. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at substitutionse-
lasticiteterne i en kolonne ikke fortæller noget om, hvor meget efterspørgslen efter 
den pågældende variant er tilbøjelig til at substituere over imod andre varianter men 
snarere fordelingen af den samlede substitution.  
 
På den baggrund kan substitutionstilbøjeligheden i relation til f.eks. pasteuriserede æg 
analyseres. Pasteuriserede æg fungerer kun i ringe grad som substitut for andre typer 
æg, udtrykt ved at rækken for pasteuriserede æg overvejende indeholder de laveste 
værdier i forhold til de andre rækker. Kolonnen for pasteuriserede æg viser, at det 
primært er skrabeæg og økologiske æg, der fungerer som substitut for pasteuriserede 
æg. At pasteuriserede er en ringe substitut for andre varianter, er et rimeligt intuitivt 
resultat. Hvis det i forvejen er forholdsvist sikkert at benytte skal-æg (dvs. hvis det 
skal indgå i en opvarmet ret), føler forbrugerne ingen grund til at købe pasteuriserede 
æg i stedet, blot fordi der sker et lille relativt prisfald.14 Årsagen til at det netop er 

                                                 
14 Sagt på en anden måde, forbrugeren er ikke villig til at betale mere for pasteuriserede æg i de til-
fælde, hvor han selv kan minimere infektionsrisikoen ved behandle skal-æg forsvarligt. Se endvide-
re fortolkningerne af de beregnede betalingsvilligheder i afsnit 4.3. 
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skrabeæg og økologiske æg, der er de bedste substitutter for pasteuriserede æg, er 
umiddelbart svært at sige. Det kan måske være et udtryk for en generelt højere beta-
lingsvillighed for de to varianter i forhold til deres pris (se afsnit 4.3) eller ganske en-
kelt statistiske tilfældigheder. 

4.3. Betalingsvillighed for forskellige typer af æg 

Betalingsvilligheden for forskellige typer af æg beregnes ud fra (9) og (10) defineret i 
afsnit 2.4. De to formler er begge baseret på den log-lineære specifikation, og kan ik-
ke benyttes på parametre estimeret ud fra AIDS-modellen.15 Valget af beregningsme-
tode (9) eller (10) afhænger af en antagelse om, hvorvidt efterspørgslen efter de en-
kelte typer af æg er lige prisfølsomme eller ej, dvs. hvorvidt egenpriselasticiteterne er 
ens. Denne hypotese testes i appendiks A og kan ikke accepteres. Som illustreret i fi-
gur 2.2 afhænger den relative betalingsvillighed således af, på hvilket efterspørgsels-
niveau betalingsvilligheden måles. Hvis man tager den naturlige logaritme til (10) fås: 
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Den relative betalingsvillighed kan således skrives som en log-lineær funktion af q , 
dvs. den mængde til hvilken betalingsvilligheden måles. Hældningen på linien udgø-
res af forskellen mellem priselasticiteterne for referencevarianten og den variant, man 
ønsker at beregne. Hvis efterspørgslen efter den pågældende type æg er mere prisføl-
som end referencevarianten, er hældningen positiv, dvs. den relative betalingsvillig-
hed vil vokse med q . Det har således stor betydning, hvilken mængde der bruges 
som referencemængde. 
 
Dertil kommer, at estimaternes præcision ligeledes afhænger af referencemængden, 
q . De estimerede parametre (og dermed de beregnede betalingsvilligheder) er mest 
præcise i omegnen af den gennemsnitlige værdi af den pågældende variabel, dvs. 
estimatet for priselasticiteterne er mest præcise i omegnen af de gennemsnitlige priser 
og derved i omegnen af de gennemsnitlige solgte mængder. Jo længere væk fra denne 
værdi betalingsvillighederne beregnes, desto mere usikre er estimaterne. Problemet er, 

                                                 
15 Årsagen er, at AIDS-modellen modsat den log-lineære model tillader priselasticiteterne at variere 

med den omsatte mængde. Estimaterne for priselasticiteterne vil derfor kun være lokalt gældende, 
og beregning af betalingsvilligheder på tværs af forskellige efterspørgselsniveauer giver ingen 
mening. 
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at der er stor forskel på de gennemsnitlige solgte mængder for de fem segmenter, og 
det er derfor vanskelligt at vælge en værdi for referencemængden.  
 
Den (geometrisk) gennemsnitlige solgte mængde er 830 æg af en given variant pr. bu-
tik pr. uge. Problemet med at benytte denne referencemængde er, at den ligger langt 
fra gennemsnittet for alle typer æg, og alle de beregnede betalingsvilligheder bliver 
derfor forholdsvis usikre. Det er specielt pasteuriserede æg, der trækker ned (gns. 
248). Det kan derfor være en fordel at vælge f.eks. gennemsnittet for alle typer æg 
undtagen pasteuriserede æg på 1.133 æg pr. butik pr. uge.  
 
Tabel  4.3. Relativ betalingsvillighed for forskellige typer af æg  

    
Relativ betalingsvillighed 

Segment 
Gennemsnitlig 

mængde q = 248 q = 830 q = 1.133 
 

Relativ pris 
      
Buræg 1.275 100,00 100,00 100,00 100,00 
Skrabeæg 1.504 121,85 132,06 134,82 119,05 
Æg fra fritgående h. 676 135,72 132,77 132,02 141,07 
Økologiske æg 1.271 175,97 182,71 184,49 142,86 
Pasteuriserede æg      

� 60/40 vægtning 248 110,50 86,15 80,80 192,86 
� 1:1 vægtning 468 59,89 46,69 43,79 113,69 

      
I alt 830     
I alt u/past. æg 1.133     
 

 
 
Tabel 4.3 præsenterer de beregnede betalingsvilligheder for hver type æg relativt til 
burhønseæg under antagelse forskellige egenpriselasticiteter og til tre alternative refe-
rencemængder, den gennemsnitlige solgte mængde æg pr. butik pr. uge for hhv. pa-
steuriserede æg, alle typer æg og alle typer æg undtagen pasteuriserede æg.  
 
Som det fremgår, kan der være en vis forskel på de estimerede betalingsvilligheder, 
alt efter hvilken mængde der vælges. Det gør det specielt vanskelligt at estimere beta-
lingsvilligheden for pasteuriserede æg i forhold til andre typer æg, da pasteuriserede 
æg sælges i langt færre mængder. Hvis betalingsvillighederne f.eks. måles til q = 248, 
antages det implicit, at priselasticiteten for de andre typer æg er konstant på tværs af 
en stor mængde forskellige efterspørgselsniveauer, dvs. at efterspørgselskurven i figur 
2.2 er en ret linie. Den samme antagelse gælder for pasteuriserede æg, hvis betalings-
villighederne måles til q = 830 eller q = 1.133.  
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Med forbehold for denne usikkerhed fremstår den estimerede betalingsvillighed for 
pasteuriserede æg meget lav i forhold til de andre varianter og til prisen på pasteurise-
rede æg. Dette bør dog ikke fortolkes således, at betalingsvilligheden for fødevaresik-
kerhed i forbindelse med forbrug af æg er tilsvarende lav. Årsagen er, at der alt andet 
lige efterspørges langt færre pasteuriserede æg end skal-æg. Den relative betalingsvil-
lighed er defineret som marginalnytten ved forbrug af en given mængde pasteurisere-
de æg i forhold til marginalnytten ved forbrug af den samme mængde buræg. Hvis 
f.eks. referencemængden sættes til q = 248, dvs. det gennemsnitlige ugentlige salg pr. 
butik af pasteuriserede æg, vil den absolutte betalingsvillighed for pasteuriserede æg 
ligge omkring gennemsnitsprisen. Men den absolutte betalingsvillighed for buræg vil 
være langt højere end gennemsnitsprisen på buræg, da efterspørgslen til den pris nor-
malt er 1.275 æg. Det svarer til at foretage følgende tankeeksperiment: Givet den op-
timale efterspørgsel efter buræg (gennemsnitligt 1.275 æg til kr. 1,68 pr. æg), hvad 
ville ligevægtsprisen på buræg være, hvis udbuddet blev rationeret til 248 æg pr. butik 
pr. uge? Svaret er knap 10% mindre end prisen på pasteuriserede æg, som det fremgår 
af betalingsvillighederne i tabel 4.3. 
 
Fortolkningen af den lave marginale betalingsvillighed for pasteuriserede æg kan væ-
re, at det efter forbrugernes opfattelse kun er i de få tilfælde, hvor der skal bruges rå 
æg, at det er relevant at købe pasteuriserede æg i stedet for skal-æg. Der er ingen 
grund til at betale ekstra for pasteuriserede æg, hvis æggene alligevel skal indgå i op-
varmede retter. En interessant implikation af denne fortolkning er, at forbrugerne til-
syneladende ikke er villige til at betale ekstra for sikre æg, hvis de alligevel gennem 
forsvarlig behandling af skal-æg selv kan minimere sundhedsrisikoen.16 At betalings-
villigheden for pasteuriserede æg ved større mængder ligefrem ser ud til at være lave-
re end skal-æg, kan fortolkes med, at forbrugerne i et vist omfang tager afstand fra 
pasteuriserede æg, fordi de fremstår som mindre naturlige end æg med skal på. Som 
forventet er betalingsvilligheden for pasteuriserede æg lavere, hvis pasteuriserede 
blommer og hvider vægtes 1:1 i forhold til hele æg. Men da den gennemsnitlige pris  
er tilsvarende lavere, vil fortolkningen være den samme. 
 
Hvis der ses bort fra pasteuriserede æg (dvs. q = 1.133), kan det ses, at den relative 
betalingsvillighed for de andre typer æg svarer nogenlunde til de relative priser. Der 
er en tendens til at skrabeæg og specielt økologiske æg har en høj betalingsvillighed i 
forhold til deres pris, mens det omvendte er tilfældet for æg fra fritgående høns. Fak-

                                                 
16 Denne pointe vedrører som udgangspunkt kun æg, der er sikre pga. af efterbehandling (pasteurise-

ring). Det kan meget vel tænkes at betalingsvilligheden vil være større for æg, der er ”naturligt” 
sikre, dvs. æg der er garanteret sikre direkte fra hønen. 
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tisk ser det ud til at betalingsvilligheden for æg fra fritgående høns er lavere end for 
skrabeæg. Antages det, at forbrugernes kvalitetsopfattelse af de forskellige typer af 
æg svarer til beskrivelsen i afsnit 2.1, kan det fortolkes på følgende måde: Forbruger-
ne er villige til betale for højere dyrevelfærd i produktionen, hvilket afspejles af en 
større betalingsvillighed for æg produceret under strengere krav. Betalingsvilligheden 
for æg fra fritgående høns er lav i forhold til skrabeæg, hvilket kan være et udtryk for, 
at forbrugerne opfatter forskellen i produktionskrav, og derved kvalitet, som værende 
forholdsvis lille. Det kan også være, at forbrugerne ganske enkelt ikke rigtigt kan 
kende forskel på de to varianter. Omvendt er der en stor stigning i betalingsvillighe-
den fra æg fra fritgående høns til økologiske æg, hvilket kan betyde, at dyrevel-
færdskravene til produktionen af økologiske æg opfattes som tilsvarende meget stren-
gere. Det kan også være et udtryk for betalingsvillighed for andre kvalitetsattributter 
såsom sundhed og miljø. 
 
Resultaterne fra den økonometriske analyse præsenteret i dette afsnit var i store træk 
som forventet, og en lang række interessante fortolkninger kunne drages. Resultaterne 
er dog betinget af en vis grad af usikkerhed. En del af usikkerheden forventes at blive 
reduceret i fremtidige studier gennem sæsonkorrigering af længere dataserier samt 
udvikling af en bedre økonometrisk model, men specielt estimaterne for betalingsvil-
lighederne vil være vanskellige at præcisere i meget højere grad. Betalingsvilligheden 
for pasteuriserede i særdeleshed er svær at estimere præcist, da der efterspørges langt 
færre pasteuriserede æg end skal-æg. 

5. Analyse af mediers indflydelse på efterspørgslen efter æg 

5.1. Analytisk tilgang 

I en samlet analyse af efterspørgslen efter æg er det relevant at undersøge, hvordan 
den bliver påvirket af nyheder og indslag i medier af forskellig art. Der findes i forve-
jen en litteratur, der beskæftiger sig med analyser af nyheders og reklamers indflydel-
se på forbrugeres efterspørgsel (se f.eks. Smed og Jensen, 2002, Verbeke and Ward, 
2001). Størstedelen af denne litteratur modellerer nyheder ved at konstruere et indeks, 
som indgår som forklarende variabel i den økonometriske estimation af efterspørg-
selsrelationer. Et sådant nyhedsindeks kan f.eks. afspejle hvornår en relevant nyhed 
har optrådt i medierne, hvor mange gange og med hvilken vægt. Denne metode kan 
opfange effekterne fra alle mere eller mindre betydningsfulde nyheder og give svar 
på, hvordan efterspørgslen bliver påvirket af nyheder generelt. 
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Tilgangen i dette notat er lidt anderledes. I stedet for at konstruere nyhedsindeks, bli-
ver der identificeret fire mediebegivenheder, som kan tænkes at påvirke forbrugeres 
efterspørgsel efter forskellige typer af æg. Det bliver derefter analyseret, hvorvidt der 
har været en reaktion i forbindelse med hver af de fire mediebegivenheder ,og i givet 
fald hvordan efterspørgselsmønstret har ændret sig. Fordelen ved denne tilgang frem 
for brug af nyhedsindeks er, at karakteren af de enkelte begivenheder kan analyseres 
mere indgående og derved benyttes til fortolkning af reaktionerne derpå. Ulempen er, 
at metoden mere har karakter af et case-studie og som sådan kun fanger effekter fra 
enkelte veldefinerede begivenheder. 
 
I den betragtede periode er der blevet identificeret fire mediebegivenheder, som kan 
tænkes at have relevans for efterspørgslen efter æg. Begrebet mediebegivenhed vil i 
denne fremstilling blive defineret som en sag eller nyhed, som har relevans for for-
brug af og efterspørgsel efter æg, og som er blevet behandlet i en eller flere medier i 
løbet af en kort periode. De fire mediebegivenheder er blevet identificeret gennem 
søgninger i forskellige mediedatabaser fra DR, TV2’s hjemmeside, POLINFO, samt 
Berlingske Tidende.17 Der er søgt på nyheder, hvori indgår ord som salmonella, æg, 
fjerkræ, økologi, dyrevelfærd, etc. Resultatet af søgningerne blev en lang række artik-
ler af større eller mindre relevans for nærværende studie. De fire mediebegivenheder 
er valgt ud fra hvor stor nyheden vurderes at være, og hvor meget nyheden forventes 
at påvirke efterspørgselsmønstret i relation til æg. Det antages ikke, at eventuelle ude-
ladte mediebegivenheder har nogen væsentlig målbar effekt på efterspørgslen efter 
æg.18 De fire mediebegivenheder er: 
 

1. Tilfælde af salmonellainfektion i Sønderjylland 
Den 7. – 8. september 2000 (uge 36) blev der bragt en række indslag om til-
fælde af salmonellainfektion i Sønderjylland. En lokal kro havde tilberedt en 
isdessert med rå upasteuriserede æg, som var blevet skoldet i kogende vand. 
I alt 21 mennesker var blevet smittet men ingen fatalt. 

 
 
 

                                                 
17 Databasen af artikler fra Berlingske Tidende dækkede kun år 2000, mens databasen for DR ind-

slag omfattede til og med 1. halvår 2001. Resten af de anvendte databaser dækkede hele perio-
den. 

18 Eksempelvis bragte DR nyhederne d. 23/6, 2000 et indslag om fald i tilfælde af salmonellasmitte 
fra æg, som følge af forbrugernes større opmærksomhed om smittefaren. Det forventes ikke, at 
en sådan nyhed har nogen større indflydelse på efterspørgslen. 
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2. Større risiko for bakterier i økologiske og fritgående dyr 
Den 19. – 20. marts 2001 (uge 12) blev det påpeget, at der var større risiko 
for at dyr, der gik ude i det fri, blev smittet med bakterier end dyr, der ude-
lukkende gik i stald.19 Ved nærstudie af artiklerne fremgik det, at nyheden 
ikke havde direkte relevans for æg. Infektionsrisikoen drejer sig om Campy-
lobacter, som ikke findes i æg, uanset om hønen er smittet eller ej. 

3. Større dødelighed blandt økologiske høns 
Den 14. juni 2001 (uge 24) bragtes nyheden om en undersøgelse, der påviste, 
at dødeligheden blandt økologiske høns var godt tre gange så stor som for 
andre høns. Årsagen er stress, manglen på forebyggende medicin og proble-
mer med foderet. Problemet opstår fordi de økologiske høns i virkeligheden 
er fremavlet som burhøns og derfor ikke er ”bygget” til en økologisk levevis. 

4. Fund af GMO-rester i økologisk foder 
Der blev d. 30. – 31. juli 2001 (uge 31) afsløret fund af GMO-rester i økolo-
gisk foder. I undersøgelser af 48 stikprøver af økologisk foder taget fra otte 
foderproducenter blev der i 42% af prøverne fundet spor af GMO. I 8 prøver 
var mere end 1% gensplejset materiale, og i et enkelt tilfælde var 100% gen-
splejset. 

 
Som beskrevet i afsnit 2 antages det, at forbrugernes valg mellem forskellige typer af 
æg er baseret på deres opfattelse af, hvad kvaliteten af de enkelte typer æg er, samt 
hvor meget vægt de tillægger de enkelte kvalitetsattributter. Forbrugerens kvalitetsop-
fattelse er afhængig af den mængde information han besidder om de enkelte produk-
ter, herunder hvorvidt et produkt besidder en given kvalitetsattribut, og hvad den på-
gældende kvalitet betyder for forbrugeren. F.eks. kan en forbruger være interesseret i 
at vide, om der er risiko for salmonella i en bakke æg, og hvad konsekvensen er for 
ham. 
 
Det forventes således, at hvis en nyhed bidrager til at øge forbrugernes mængde af in-
formation og derved ændre deres opfattelse af kvaliteten af forskellige typer æg, vil 
den afføde en reaktion i efterspørgselsadfærden. En sådan reaktion kan måles som en 
ændring i sammensætningen af efterspørgslen efter æg i kølvandet på den pågældende 
nyhed. F.eks. kan det tænkes, at en nyhed om udbrud af salmonellainfektion efter ind-
tagelse af rå æg, vil resultere i en øget efterspørgsel efter pasteuriserede æg relativt til 
skal-æg.  

                                                 
19 Berlingske Tidende havde d. 23 november 2000 bragt en artikel med lignende indhold, men det 

vides ikke om de også bragte en artikel om emnet i marts 2001. 
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Den anvendte metode til estimation af efterspørgselsændringer tager udgangspunkt i 
en antagelse om, at et tidsmæssigt sammenfald mellem en mediebegivenheds indtræf-
fen og en ændring i efterspørgselssammensætningen kan fortolkes som en reaktion på 
mediebegivenheden. Effekterne fra de fire mediebegivenheder er modelleret som 
permanente skift i efterspørgselssammensætningen, og måler således forskellen mel-
lem de gennemsnitlige budgetandele i perioderne før og efter mediebegivenheden. En 
given estimeret nyhedseffekt er således ikke nødvendigvis udtryk for en reaktion på 
den pågældende mediebegivenhed, men kan også skyldes andre faktorer, såsom sæ-
sonbestemte ændringer eller effekter fra ikke-identificerede slagsfremstød, der ikke er 
tidsmæssigt sammenfaldende med mediebegivenheden. Denne usikkerhed søges re-
duceret ved at sammenholde de estimerede nyhedseffekter i tabel 5.1 med en visuel 
inspektion af figur 5.1, der illustrerer ændringen i sammensætningen af efterspørgslen 
efter æg over tid (se nedenfor).20 Hvis en given effekt ikke modsvares af et tilsvaren-
de udsving i kurverne umiddelbart efter mediebegivenheden finder sted, vil effekten 
ikke blive fortolket som en reaktion på nyheden. For en nærmere gennemgang af den 
teoretiske tilgang til estimation af efterspørgselsændringer henvises til appendiks B. 

5.2. Resultater 

De estimerede ændringer i sammensætningen af efterspørgslen af æg som følge af de 
fire mediebegivenheder er præsenteret i tabel 5.1.21 Ændringer i efterspørgselsadfær-
den omkring tre højtider, Jul, Påske og Pinse, er ligeledes beskrevet, da de tilsynela-
dende har stor indflydelse på salget af æg. Modsat nyhedseffekterne er højtidseffek-
terne modelleret som midlertidige ændringer i efterspørgselssammensætningen, dvs. 
ændringerne finder kun sted i 2-3 uger omkring de pågældende højtider. Begivenhe-
derne er beskrevet i kronologisk rækkefølge. 
 
Tallene i tabellen beskriver de procentvise ændringer i den pågældende ægvariants 
gennemsnitlige andel af den samlede omsætning af æg (budgetandel). F.eks. faldt den 
gennemsnitlige budgetandel for burhønseæg med 4,45%, mens budgetandelen for 
skrabeæg steg med 10,36%, efter at nyheden om tilfælde af salmonellainfektion kom 
frem i uge 36, 2000. 
 
 

                                                 
20 En mere stringent metode er at undersøge udsving i efterspørgslen vha. rekursive residualer. Den-

ne metode anvendes i appendiks B.  
21 Parameterestimaterne er præsenteret i appendiks B. 
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Tabel 5.1. Ændringer i efterspørgselssammensætningen  
   

Ægvariant 
Begivenhed Uge Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuris. 
       
1. Salmonella 36-00 -4,45% 10,36% -14,42% 2,24% 2,46% 
Jul 50-00 -9,45% 0,99% -2,74% -13,18% 90,47% 
2. Bakterie 12-01 0,64% -2,80% 4,71% -5,2% 23,23% 
Påske 14-01 -11,76% 16,76% -6,27% -2,25% -7,58% 
Pinse 22-01 5,41% -6,72% 12,37% -1,51% -9,26% 
3. Dødelighed 24-01 2,00% 6,11% 5,35% -11,14% 3,45% 
4. GMO 31-01 4,04% -1,57% -0,47% 6,00% -21,76% 
 
Note: Effekter, der er skrevet med fed, er signifikant forskellige fra nul ved 5% signifikantsniveau 
 

 
 
De estimerede effekter i tabel 5.1 kan sammenholdes med figur 5.1, der illustrerer ud-
viklingen i de gennemsnitlige budgetandele over tid for hver af de fem typer af æg. 
Figuren er konstrueret på samme måde som figur 3.1 og 3.2, dvs. kurverne beskriver 
den del af variationen i budgetandelene, der ikke kan forklares af prisvariationer. I fi-
guren er stiplede linier indlagt i de uger, hvor mediebegivenhederne indtræffer. Hvis 
de estimerede effekter i tabel 5.1 kan fortolkes som reaktioner på en given nyhed, for-
ventes det således, at en tilsvarende effekt kan observeres umiddelbart efter den rele-
vante stiplede linie i figur 5.1. 
 
Effekterne i forbindelse med højtiderne svarer udmærket til det indtryk der dannes af 
figur 5.1. Der er specielt en kraftig stigning i efterspørgslen efter pasteuriserede æg 
omkring jul (eller snarere nytår). Det kan undre, at udsvinget i tabel 5.1 er noget mere 
afdæmpet end i figur 5.1, hvilket sandsynligvis skyldes, at stigningen i figuren kun 
varer en uge, mens juleperioden i tabellen er defineret til en varighed på tre uger 
(ugerne før jul og før nytår). Stigningen i efterspørgslen efter æg omkring påske er 
tilsyneladende rettet mod skrabeæg, mens det i forbindelse med pinsen primært er æg 
fra fritgående høns, der oplever større efterspørgsel. Det er svært at sige, hvad årsagen 
kan være udover et generelt ønske om at købe mere dyrevenlige produkter i forbin-
delse med højtiderne eller blot tilfældigheder.  
 
Den første mediebegivenhed omhandlede et tilfælde af salmonellainfektion efter ind-
tagelse af en isdessert på en kro i Sønderjylland. Det forventes i den forbindelse at se 
en stigning i efterspørgslen efter pasteuriserede æg relativt til andre typer æg. I tabel 
5.1 ses en beskeden stigning på godt 2,4% i budgetandelen for pasteuriserede æg, men 
denne effekt er relativ lille i forhold til stigningen i budgetandelen for skrabeæg på 
over 10%. Desuden kan en hypotese om at der overhovedet ikke er nogen effekt på 
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efterspørgslen efter pasteuriserede æg ikke afvises (effekten er statistisk insignifi-
kant). Betragtes figur 5.1 kan der heller ikke spores nogen umiddelbar stigning i pa-
steuriserede æg’s budgetandel - snarere tværtimod. Få uger efter at nyheden om sal-
monellainfektion i Sønderjylland kom frem, var budgetandelen for pasteuriserede æg 
på sit laveste niveau i hele perioden. Der ser således ikke ud til at have været nogen 
forventet effekt af den første mediebegivenhed. 
 
Figur 5.1. Udviklingen i budgetandele for forskellige typer af æg  

(Indeks: uge 27, 2000 = 100)  

 

 
 
Kort før påske blev der i en række artikler sat fokus på det forhold, at der for fritgåen-
de fjerkræ var en større risiko for infektion af Campylobacter i forhold til ”stald-
høns”. Det har ingen reel betydning for fødevaresikkerheden i forhold til æg, men det 
er muligt, at forbrugerne alligevel opfatter en større sundhedsrisiko forbundet med æg 
fra fritgående høns og økologiske æg. I tabel 5.1 ses et fald i budgetandelen for øko-
logiske æg, men en mindre stigning for æg fra fritgående høns. Samtidigt ses en kraf-
tig stigning i efterspørgslen efter pasteuriserede æg. De samme tendenser kan svagt 
anes i figur 5.1, men ikke umiddelbart i kølvandet på mediebegivenheden. Det ser 
snarere ud som om, effekterne indtræffer 6-12 uger senere. De estimerede effekter 
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kan derfor næppe fortolkes som reaktioner på nyheden om større infektionsrisiko for 
fritgående dyr. 
 
Den tredje og fjerde mediebegivenhed, hhv. større dødelighed for økologiske høns og 
fund af GMO i økologisk foder, skete med forholdsvist kort mellemrum og havde 
samme forventede effekt: et fald i efterspørgslen efter økologiske æg. I tabel 5.1 ses 
faktisk et fald i budgetandelen for økologiske æg på mere end 11% i kølvandet af den 
tredje mediebegivenhed modsvaret af stigninger for de andre varianter, specielt skra-
beæg og æg fra fritgående høns. Derimod er effekten af den fjerde begivenhed noget 
mindre entydig og stik modsat det forventede. Disse tendenser genfindes i figur 5.1. 
Det tyder således på, at mens nyheden om større dødelighed blandt økologiske høns 
fik forbrugerne til at efterspørge (relativt) færre økologiske æg, havde nyheden om 
fund af GMO ingen større effekt. En mulig fortolkning kan være, at på det tidspunkt 
den fjerde mediebegivenhed indtraf var tiltroen til økologiske æg i forvejen lav efter 
afsløringen af den større dødelighed blandt økologiske høns. En anden mulighed kan 
være, at forbrugerne lægger større vægt på dyrevelfærd end produktets naturlighed, 
hvorfor nyheden om større dødelighed for økologiske høns havde større effekt end 
sagen om fund af GMO i økologisk foder. Igen skal man dog være forsigtig med for-
tolkningerne, specielt fordi den fjerde mediebegivenhed ligger i slutningen af den be-
tragtede periode, hvilket betyder at den estimerede efterspørgselseffekt er baseret på 
relativt få observationer og derved er forholdsvis usikker. 
 
Resultaterne har en række interessante implikationer og mulige fortolkninger. For det 
første har nyheden om tilfælde af salmonellainfektion tilsyneladende ingen indflydel-
se på efterspørgslen efter æg. En mulig forklaring kan her være, at forbrugerne i for-
vejen udmærket er klar over risikoen ved at benytte rå æg, og at begivenheden derfor 
ikke tilføjer nye informationer. I Smed og Jensen (2001) blev det påvist, at der efter 
en stor sag om salmonellainfektion som følge af indtagelse af en kiksekage i januar 
2000 indtraf en permanent stigning i efterspørgslen efter pasteuriserede æg. Forbru-
gernes opfattelse af kvaliteten af pasteuriserede æg i forhold til skal-æg har derfor ik-
ke ændret sig som følge af den første mediebegivenhed, og der er således ingen grund 
til at ændre på forbrugsadfærden. Ligeledes var det svært at påvise nogen forventet 
reaktion på afsløringen af den større risiko for Campylobacter infektion for økologi-
ske og fritgående høns. Årsagen kan være, at forbrugerne blev gjort opmærksom på, 
at det ikke havde nogen direkte konsekvens for forbruget af æg. 
 
Omvendt bidrager de to sidste mediebegivenheder til at underminere tiltroen til øko-
logiske produktionsformer. Der tilføjes nye informationer, og der er grundlag for at 



 

 
                                                Efterspørgslen efter fødevarekvalitet og -sikkerhed, FØI   35 

ændre på opfattelsen af kvaliteten af økologiske æg. Der var givetvis en udbredt op-
fattelse af, at økologiske æg var produceret under mere dyrevenlige produktionsfor-
mer, samt at de var mere ”naturlige”. Da det blev det afsløret, at dødeligheden blandt 
økologiske høns var op til tre gange højere end for burhøns (den tredje mediebegi-
venhed), ændredes opfattelsen af kvaliteten af økologiske æg, og reaktionen kunne 
måles i efterspørgslen. Efterdønningerne efter den tredje mediebegivenhed kunne sta-
dig mærkes, da det kom frem, at der var blevet fundet rester af GMO i økologisk fo-
der (den fjerde mediebegivenhed). Måske var det derfor, der ikke kunne observeres 
den store reaktion på nyheden. Efterspørgslen var i forvejen relativ lav, og der skulle 
mere til at sænke den yderligere. Eller også lægger forbrugerne mere vægt på dyrevel-
færd end på økologiske ægs ”naturlighed”, og den fjerde mediebegivenhed var relativ 
ubetydelig i forhold til den tredje. 
 
Det skal understreges, at der er en vis usikkerhed i forbindelse med at fortolke de 
estimerede ændringer i efterspørgselsadfærden i kølvandet på de fire mediebegiven-
heder som reaktioner derpå. Selv hvis der kan påvises et tidsmæssigt sammenfald 
mellem en mediebegivenheds indtræffen og en ændring i efterspørgselsmønstret i 
overensstemmelse med forventningerne, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med 
en kausal sammenhæng. Mange andre faktorer, som ikke indgår i analysen, kan meget 
vel have indflydelse på efterspørgselsmønstret. F.eks. er det ikke muligt at modellere 
sæsonmæssige svingninger, da den betragtede periode kun strækker sig over fem 
kvartaler. Når der således estimeres en kraftig stigning i efterspørgslen efter pasteuri-
serede æg i forbindelse med den anden mediebegivenhed, er det mere sandsynligt at 
ændringen skyldes en generelt større efterspørgsel efter pasteuriserede æg om foråret 
og de tidlige sommermåneder end om efteråret og vinteren. Det forventes, at der med 
en tilstrækkelig lang dataperiode kan kontrolleres for sådanne sæsonmæssige effekter. 

6. Konklusioner 

Nærværende Working Paper havde tre overordnede mål, i) at demonstrere muligheder 
og begrænsninger i det foreliggende datamateriale; ii) at frembringe de første resulta-
ter vedrørende forbrugernes efterspørgsel efter æg; samt iii) at give inspiration til om-
råder, der kan behandles mere indgående i senere studier. I det følgende konkluderes 
på hvert af de tre mål, idet resultaterne præsenteres indledningsvist efterfulgt af en 
diskussion af muligheder og begrænsninger ved data afsluttende med et par forslag til, 
hvordan analysen kan udvides i senere studier. 
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Første resultater vedrørende forbrugernes efterspørgsel efter æg 

Nærværende pilot-studie er baseret på en forholdsvis begrænset mængde data og en 
relativt forenklet analyseramme. Resultaterne bør derfor betragtes som foreløbige og 
forbundet med en vis usikkerhed. For det første betyder den korte periode, at det ikke 
er muligt at sæsonkorrigere data. Dette kan f.eks. medføre, at en del af variationen i 
efterspørgslen efter æg, som reelt skyldes sæsonmæssige udsving, bliver fortolket 
som en priseffekt eller som en reaktion på en nyhed. For det andet viste den 
økonometriske analyse i appendiks A tegn på fejlspecifikation af modellen. Dette 
medfører ikke systematisk fejl i udledning af resultaterne, men det betyder større 
usikkerhed. Endelig er de beregnede betalingsvilligheder forbundet med en vis 
usikkerhed som følge af, at de forskellige typer af æg sælges i vidt forskelligt omfang. 
Sådanne forskelle i niveauet for efterspørgslen stiller store krav til stabiliteten af pris-
parametrene. Prisfølsomheden for efterspørgslen efter f.eks. skrabeæg antages således 
at være lige prisfølsom, hvad enten der efterspørges 250 æg pr. uge pr. butik eller 
1.250. Den valgte metode til beregning af betalingsvilligheder repræsenterer den 
bedste tilnærmelse til den ”sande” betalingsvillighed under disse forudsætninger, men 
en vis usikkerhed må alligevel påregnes. 
 
Med forbehold for ovennævnte usikkerhed, kan en række interessante resultater udle-
des af analysen. De væsentligste kan kort sammenfattes på følgende måde: 
 

� Efterspørgselsadfærd: I forhold til andre lignende studier fra Danmark og 
udlandet, er efterspørgslen efter æg generelt såvel som efter forskellige vari-
anter af æg forholdsvis prisfølsom. Ligeledes er der en relativt stor substituti-
onstilbøjelighed mellem de enkelte ægvarianter. Årsagen til de høje efter-
spørgselselasticiteter er, at variationerne i det anvendte datamateriale primært 
repræsenterer kortvarige prisændringer som følge af tilbud og rabatter. For-
brugerne er således meget prisbevidste i deres indkøb og reagerer positivt på 
tilbudskampagner, men det betyder ikke nødvendigvis at de på længere sigt 
vil ændre deres forbrugsmønster i samme grad som følge af en længereva-
rende ændring i priserne på æg.  

 
� Sortiment af skal-æg: Forbrugerne er tilsyneladende ikke villige til betale 

særlig meget for æg fra fritgående høns. Prisen på varianten er nogenlunde 
lige så høj som prisen på økologiske æg (ca. 42% mere end prisen på buræg), 
mens betalingsvilligheden er omtrent lige så lav som for skrabeæg (omkring 
30% mere end prisen på buræg). Omvendt er betalingsvillighederne for skra-
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beæg (+ 30% i fht. buræg) og specielt økologiske æg (+80% i fht. buræg) hø-
je i forhold til deres priser og til æg fra fritgående høns. Det tyder på at for-
brugerne ikke opfatter kvaliteten af æg fra fritgående høns som værende spe-
cielt højere end kvaliteten af skrabeæg, mens kvalitetsopfattelsen af økologi-
ske æg er noget højere. Endvidere er æg fra fritgående høns en forholdsvis 
tæt substitut for skrabeæg og specielt økologiske æg. Det vil sige, at hvis pri-
sen blev reduceret for at blive i bedre overensstemmelse med betalingsvillig-
heden, ville en del af stigningen i efterspørgslen stamme fra et fald i efter-
spørgslen efter skrabeæg og økologiske æg. Omvendt, hvis æg fra fritgående 
høns helt blev fjernet fra sortimentet, forventes en øget efterspørgsel efter 
specielt økologiske æg og skrabeæg. 
 
På baggrund af dette resultat, kan man overveje, om der i realiteten er for 
mange forskellige varianter af æg på markedet. Hvis prisen på æg fra fritgå-
ende høns er et udtryk for omkostningerne i forbindelse med produktionen af 
varianten, tyder det på at forbrugerne ikke er villige til at betale, hvad det 
koster at producere denne type æg. Omvendt er betalingsvilligheden for øko-
logiske æg (og til en vis grad skrabeæg) meget større end prisen, hvilket an-
tyder, at de økonomiske gevinster ved at satse på disse varianter er tilsvaren-
de større. Det kan således tænkes, at en udfasning af æg fra fritgående høns 
fra sortimentet, som vil føre til en større efterspørgsel efter de mere profitab-
le skrabeæg og økologiske æg, kunne indgå i de videre overvejelser omkring 
udvikling og produktdifferentiering i relation til æg.  

 
� Pasteuriserede æg: Betalingsvilligheden for pasteuriserede æg er tilsynela-

dende meget lav i forhold til andre varianter og specielt i forhold til prisen. 
Resultatet minder om konklusionen fra æg fra fritgående høns, men fortolk-
ningen er en anden. Pasteuriserede æg og skal-æg er i realiteten to forskellige 
produkter. Forbrugerne er kun villige til at betale en meget lav pris for æg fra 
fritgående høns, fordi der eksisterer nære substitutter (økologisk æg og skra-
beæg), der i forbrugernes opfattelse er mindst lige så gode eller bedre. Om-
vendt efterspørges en forholdsvis lille mængde pasteuriserede æg, som skal 
anvendes i rå tilstand og som i praksis ikke kan erstattes af andre varianter. 
Denne mængde pasteuriserede æg er forbrugerne antageligt villige til at beta-
le en forholdsvis høj pris for. Derudover behøver æggene ikke være pasteuri-
serede, da de alligevel opvarmes under tilberedningen, og den marginale be-
talingsvillighed er derfor meget lav. Det tyder således på, at forbrugerne ikke 
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er villige til at betale mere for sikre æg, i de tilfælde hvor de selv kan mini-
mere risikoen gennem forsvarlig behandling af æggene. 
 
Det tyder på, at pasteuriserede æg har en begrænset anvendelse, og at der er 
en øvre grænse for, hvor meget forbrugerne er villige til at betale for sikre 
æg. En strategi der søger at eliminere risikoen for salmonella i æg for enhver 
pris, er derfor ikke nødvendigvis optimal. Det skal dog bemærkes, at dette 
resultat relaterer sig til æg, der gennem videreforarbejdelse er gjort sikre. Det 
er derimod sandsynligt, at forbrugerne er villige til at betale mere for æg, der 
er garanteret sikre direkte fra hønen. 

 
� Mediernes indflydelse: Hvorvidt medierne har indflydelse på efterspørgslen 

efter æg afhænger af, hvordan nyheden relaterer sig til forbrugernes opfattel-
se af kvaliteten af æg. Hvis en nyhed bidrager til at ændre på forbrugernes 
subjektive kvalitetsopfattelse, kan det medføre en reaktion. Dette er illustreret 
ved et fald i efterspørgslen efter økologiske æg i kølvandet på en nyhed om 
større dødelighed blandt økologiske høns i forhold til burhøns. Omvendt hvis 
nyheden ikke tilvejebringer nye informationer, og derved ikke giver grundlag 
for revidering af kvalitetsopfattelsen, har nyheden ingen indflydelse på efter-
spørgslen. Dette eksemplificeres af et manglende fald i efterspørgslen efter 
pasteuriserede æg efter rapporterede tilfælde af salmonellasmitte. 

 
Det skal endnu engang understreges, at disse resultater er baseret på et pilotstudie ud-
ført på baggrund af et forholdsvist begrænset datamateriale. En vigtig opgave for se-
nere studier, hvor et større datagrundlag er til rådighed, vil være at mindske den stati-
ske usikkerhed. 

Muligheder og begrænsninger ved det foreliggende datamateriale 

Datamaterialet består af scanner-data fra en række supermarkeder og stammer således 
direkte fra forbrugernes indkøbs- (og forbrugs-) beslutning. Det beskriver salget af æg 
uge for uge helt ned på produkt-niveau og er i stand til at belyse efterspørgslen yderst 
detaljeret på flere forskellige aggregeringsniveauer. Således kan det undersøges, 
hvordan forbrugerne samlet set reagerer på ændringer i prisen på æg generelt såvel 
som prisen på enkelte varianter af æg, hvordan de substituerer en variant ud med en 
anden hvis prisforholdet mellem dem ændres, samt hvor meget de er villige til at beta-
le for en type æg i forhold til en anden. Kombineres datamaterialet med en undersø-
gelse af hvilke nyheder vedrørende forbruget af æg, som har været fremme i medierne 
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i den betragtede periode, kan sådanne nyheders indflydelse på efterspørgslen efter æg 
ligeledes analyseres. 
 
Det foreliggende datamateriale er dog også behæftet med begrænsninger forbundet 
med selve karakteren af datamaterialet. En central begrænsning ligger i, at data ikke 
kan identificere enkelte forbrugere. Hver observation beskriver det samlede salg af et 
givet produkt i en bestemt uge i en given butik og fortæller således ikke noget om 
hvor mange forskellige forbrugere, der har købt æg, hvor mange, eller hvor ofte. Det 
er heller ikke muligt at bestemme effekten af socioøkonomiske karakteristika, som 
f.eks. husstandens størrelse og indkomst.  
 
Derudover begrænses analysen af datamaterialets repræsentativitet. I det foreliggende 
datamateriale indgår data fra en dansk supermarkedskæde, Kvickly, og senere studier 
vil desuden omfatte data fra andre kæder, bl.a. OBS, SuperBrugsen, og Irma. Dog 
bliver det næppe muligt at inkludere data fra discountkæder, som f.eks. Fakta, hvilket 
kan påvirke den statistiske sikkerhed i de fundne resultater. Hvis det f.eks. antages, at 
forbrugere, der handler i discountkæder, overvejende efterspørger færre økologiske 
æg end andre forbrugere, kan manglen på sådanne data betyde, at den estimerede be-
talingsvillighed for økologiske æg overvurderes. Fortolkningen af resultaterne må 
derfor betinges af datamaterialets begrænsede repræsentativitet. 
 
Der kan næppe gøres noget for at udbedre datamaterialets begrænsninger i nævne-
værdig grad. Derfor vil dette og fremtidige studier baseret på data fra COOP Danmark 
A/S blive suppleret med lignende analyser på grundlag af nationalregnskabsdata fra 
Danmarks Statistik samt husholdningsdata fra GfK Danmark. Til sammen vil de tre 
forskellige datakilder tjene til at give et bredt billede af danskernes fødevareforbrug, 
med fokus på fødevaresikkerhed og -kvalitet. 

Forslag til fremtidige studier 

Foruden en række interessante resultater vedrørende efterspørgslen efter æg har ana-
lysen givet inspiration til emner, der kan tages op i fremtidige studier. Forslagene kan 
grupperes i tre overordnede temaer: 
 

� Reduktion af den statistiske usikkerhed: Der er givet det forholdsvist be-
grænsede datamateriale anvendt i dette studie god mulighed for at forbedre 
den statistiske sikkerhed i resultaterne. Ved at benytte et større datamateriale, 
der strækker sig over flere år, kan data korrigeres for sæsonmæssige variatio-
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ner, hvilket forventes at øge estimaternes præcision. Jo længere en periode 
datamaterialet strækker sig over, desto mere præcise bliver resultaterne. Der-
udover vil en videreudvikling af den økonometriske model kunne mindske 
usikkerheden, herunder specielt korrektion for fejlspecifikation af modellen. 

� Udvidelse af analysen: Med et større datamateriale bliver det muligt at ud-
vide analysen, til dels at dække over flere varegrupper (specielt svinekød og 
fjerkræ, men også mejeriprodukter kunne være en mulighed), dels at basere 
estimaterne på et bredere datagrundlag. Ved at inddrage flere fødevaregrup-
per er det muligt at analysere samspillet mellem efterspørgslen efter forskel-
lige fødevarer, f.eks. hvordan forbrugerne substituerer mellem svinekød og 
fjerkræ. Omfatter analysen også data fra flere forskellige butikskæder, vil 
dette øge repræsentativiteten af modellen, og en udvidelse af dataperiodens 
længde vil inddrage flere relevante mediebegivenheder til analyse af nyhe-
ders indflydelse på efterspørgslen. Specielt vil det være interessant at kigge 
på data fra 1997 og frem, hvor antallet af registrerede salmonellainfektioner 
hos mennesker toppede. 

� Besvarelse af nye spørgsmål: Ved brug af større datamateriale er det desu-
den muligt at analysere andre aspekter af forbrugernes fødevareefterspørgsel. 
F.eks. kan en tilstrækkelig lang dataperiode gøre det muligt at undersøge ef-
fekten af ændringer i fødevarebudgettet, og det forventes, at effekter fra til-
budskampagner og andre salgsfremmende tiltag ligeledes kan analyseres med 
fremtidige datasæt. Et bredere datagrundlag vil endvidere gøre det muligt at 
analysere regionale forskelle i efterspørgselsmønstret. Endeligt vil det også 
være relevant at skelne mellem prisparametre estimeret på makroplan i for-
hold til butiksniveau. Prisparametre på butiksniveau er relevante, da de for-
tæller noget om hvor prisbevidste forbrugerne er, men det er primært prispa-
rametre på makroplan, der skal indgå i de overordnede analyser af den natio-
nale fødevareøkonomi. 
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APPENDIX A: ESTIMATION AF EFTERSPØRGSELSPARAMETRE 

Der estimeres tre modeller, en log-lineær model for efterspørgslen efter æg generelt 
baseret på ligning (5), en log-lineær model for efterspørgslen efter æg opdelt i forskel-
lige varianter af æg baseret på ligning (7), samt en AIDS-model for efterspørgslen ef-
ter forskellige typer af æg baseret på ligning (8). De tre modeller er givet ved: 
 
Modellen for æg generelt: 
 

tbt
2

21bbt uplnttqln +β+τ+τ+α+α=                          (A1) 
 
Den log-lineære model for forskellige typer af æg: 
 

t
j

bjtij
2

i2i1bibit uplnttqln +β+τ+τ+α+α= ∑            (A2) 
 
AIDS-modellen for forskellige typer af æg: 
 

∑ +η+θ+θ+γ+γ=
j

tbjtij
2

i2i1bibit uplnttw              (A3) 
 
hvor t repræsenterer tiden22, qbt og qbit er et indeks for den samlede solgte mængde æg 
i butik b (af variant i) til tidspunkt t, og hvor pbt og pbjt er et indeks for den aggregere-
de pris på æg i butik b (af variant j) til tidspunkt t. wbit angiver variant i’s andel af den 
samlede omsætning af æg i butik b til tidspunkt t, dvs. budgetandelen for variant i, og 
ut er et restled.  
 
Ligning (A1) – (A3) afviger fra hhv. (5), (7) og (8) på tre områder: For det første ind-
går tiden som argument i efterspørgselsrelationen. Dette sker for at kunne kontrollere 
for eventuelle trende i priser og solgte mængder. For det andet er priser og mængder 
aggregeret over de enkelte ægprodukter til pris- og mængdeindeks for henholdsvis æg 
generelt og æg af fem forskellige varianter. Som metode for aggregering af data er 
valgt Törnquist-indekset givet ved: 
 

( )( )∑ −−− −+=−
s

1sbtsbt1sbtsbt1btbt plnplnww
2

1
plnpln           

(A4) 
 

                                                 
22 Dvs. et fortløbende ugenummer startende med t = 1 for den første salgsuge, uge 27, 2000. 
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hvor wsbt er omsætningsandelen for vare s i butik b til tidspunkt t og psbt er prisen på 
vare s i butik b i uge t.23 Törnquist-indekset udtrykker den procentvise ændring i pris-
indekset for den pågældende aggregering som et vejet gennemsnit af de procentvise 
ændringer i priserne på de enkelte varer. Vægtene er den gennemsnitlige omsætnings-
andel for den enkelte vare i to på hinanden følgende uger og fungerer som tilnærmelse 
til varernes relative betydning i forbrugsbudgettet. Prisindekset fremkommer ved at 
akkumulere ændringerne i prisindekset over hele perioden. Derefter beregnes mæng-
deindekset ved at dele den samlede omsætning med det beregnede prisindeks. 
 
Fordelen ved Törnquist-indekset er, at det er det mest præcise indeks til analyse af 
AIDS-modellen. Ulempen er, at mens indekset beskriver ændringer i priserne meget 
præcist, fortæller det intet om prisniveauet for den aggregerede varegruppe i forhold 
til andre varegrupper. I analyser af prisfølsomhed og substitutionstilbøjeligheder er 
det udelukkende prisvariationer, der er relevante og udgangspunktet for Törnquist-
indeksene kan fastsættes arbitrært. Beregninger af betalingsvilligheder er dog i høj 
grad baseret på forholdet mellem prisniveauet for de betragtede varegrupper, hvorfor 
det ikke er ligegyldigt hvordan udgangspunktet for prisindeksene fastsættes.  
 
Endelig er der udover det generelle konstantled indsat et konstantled, der fanger even-
tuelle butiksspecifikke effekter. Dette skyldes, at data foreligger som paneldata, hvor 
omsætningen for de samme 75 butikker er blevet målt over hele perioden. Det kan 
derfor tænkes, at en del af variationen i data stammer fra effekter, som relaterer sig 
specielt til de enkelte butikker. F.eks. kan det tænkes at visse butikker har et større 
kundegrundlag end andre og derved sælger flere æg til samme pris. På samme måde 
vil eventuelle regionale forskelle i f.eks. husstandsindkomst blive opfanget.  

Efterspørgslen efter æg generelt 

I tabel A1 præsenteres resultaterne fra estimation af modellen for efterspørgslen efter 
æg generelt (A1). Der estimeres tre forskellige specifikationer af modellen. Specifika-
tion 1 ser bort fra den butiksspecifikke effekt, og specifikation 2 og 3 modellerer den 
butiksspecifikke effekt som henholdsvis fixed og random effect. 
 
Ses bort fra den butiksspecifikke effekt (specifikation 1), estimeres en priselasticitet 
på –1,36, og der fås en meget ringe R2 på godt 0,03, dvs. kun godt 3% af variationen i 

                                                 
23 Ligning (A4) beregner prisindeks for æg generelt. Et tilsvarende indeks kan konstrueres for hver 

af de fem varianter. 
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efterspørgslen efter æg generelt kan forklares af modellen. Det betyder ikke nødven-
digvis at estimaterne er forkerte, men det påpeger (ikke overraskende), at der tilsyne-
ladende er andre faktorer end prisen på æg, der påvirker efterspørgslen efter æg. In-
kluderes den butiksspecifikke effekt i modellen, ændres estimatet for priselasticiteten 
til omkring –0,92, og der sker en forbedring i forklaringsgraden. I specifikation 3 
(random effect) er forbedringen marginal, men for specifikation 2 (fixed effect) er R2 
langt større. Dette er et meget besynderligt resultat, idet de to specifikationer i realite-
ten forklarer det samme. Man bør derfor være forsigtig i fortolkning af forklarings-
graden. 
 
Tabel A.1. Prisfølsomhed for efterspørgsel efter æg generelt 

     
Parameter Estimat Standard afv. t-test værdi Signifikans 
 
Specifikation 1: Ingen butiksspecifik effekt: R2 = 0,0260 
Konstantled (α) 9,12942 0,02705 337,5 <0,0001 
Trend (τ1) 0,00748 0,00190 3,94 <0,0001 
Kvadreret trend (τ2) -0,000075 0,00002768 -2,71 0,0067 
Priselasticitet (β) -1,35534 0,12697 -10,67 <0,0001 
 
Specifikation 2: Butiksspecifik effekt som fixed effect: R2 = 0,8392 
Konstantled (α) 9,389467 0,0321 292,17 <0,0001 
Trend (τ1) 0,006808 0,000795 8,57 <0,0001 
Kvadreret trend (τ2) -0,00007 0,000011 -5,93 <0,0001 
Priselasticitet (β) -0,91646 0,0801 -11,44 <0,0001 
 
Specifikation 3: Butiksspecifik effekt som random effect: R2 = 0,0447 
Konstantled (α) 9,129399 0,0643 142,05 <0,0001 
Trend (τ1) 0,006818 0,000794 8,58 <0,0001 
Kvadreret trend (τ2) -0,00007 0,000011 -5,94 <0,0001 
Priselasticitet (β) -0,91969 0,0800 -11,50 <0,0001 
 

Note: Estimat for de butiksspecifikke effekter er ikke angivet, da der i realitet findes 75 – en for hver butik. 
 

 
 
Fixed effect og random effect estimaterne er omtrent lige store . Der kan være både 
fordele og ulemper ved at benytte den ene estimator frem for den anden. Random ef-
fect estimatoren er relativt efficient i forhold til fixed effect estimatoren24, men fixed 
effect estimatoren kan i visse sammenhænge være nemmere at estimere.25 I den føl-
gende analyse vil både random effect og fixed effect estimatorene blive benyttet alt 
efter hvilken estimator, der teknisk set er nemmest og mest hensigtsmæssig at bruge. 

                                                 
24 Konsistensen af random effects estimatoren blev testet med et Wu-Hausmann test og accepteret 

(testværdi = 0,38; kritisk værdi, χ2(3) = 7,81). 
25 I estimationen af modellerne benyttes programpakken SAS, som har visse begrænsninger i for-

hold til estimation af random effects estimatorer. 
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Det forventes ikke, at resultaterne afviger væsentlig fra den ene estimator til den an-
den. 
 
Det blev vha. White og Breusch-Pagan testet hvorvidt en antagelse om homoskedasti-
citet (dvs. konstant varians for residualerne) kunne accepteres.26 Hypotesen kunne i 
ingen af tilfældene accepteres, og i alle tre modeller var der således tegn på hete-
roskedasticitet. Ligeledes blev det vha. Durbin-Watson og Godfrey testet, om der var 
tegn på (førsteordens) autokorrelerede restled (dvs. om der var en systematik i resi-
dualernes udvikling over tid). Disse test blev vanskelliggjort af, at data forelå som pa-
neldata, dvs. som en kombination af tværsnits- og tidsseriedata. Det blev derfor også 
forsøgt at teste for autokorrelation indenfor hver butik. På det overordnede niveau af-
slørede begge test tegn på førsteordens autokorrelerede restled, men på butiksniveau 
var billedet mere broget. For en del butikkers vedkommende kunne hypotesen om ik-
ke-autokorrelerede restled accepteres.  
 
Der er ikke gjort forsøg på at korrigere for heteroskedasticitet og autokorrelation. 
Konsekvensen er, at estimaterne stadig er unbiased og konsistente men relativt ineffi-
ciente.27 Dertil kommer, at standardafvigelserne generelt er overvurderede, hvilket 
gør konklusionen på eventuelle test af lineære restriktioner på modellernes parametre 
usikre. Generelt betyder tilstedeværelsen af heteroskedasticitet og autokorrelation, at 
resultaterne bliver mere usikre. 

Efterspørgslen efter forskellige typer af æg 

Modellerne for efterspørgslen efter forskellige typer af æg (A2 og A3) estimeres som 
systemer af efterspørgselsrelationer, dvs. hver af de to modeller består af fem efter-
spørgselsrelationer, en for hver ægvariant, der estimeres simultant. Derved er det mu-
ligt at indføre restriktioner og teste hypoteser på tværs af relationerne. Dette er rele-
vant, idet præcisionen af estimaterne kan øges ved at påføre modellens parametre re-
striktioner, der er i overensstemmelse med økonomisk teori, og som ikke kan afvises 
empirisk. Tabel A.2 giver en oversigt over test for relevante restriktioner på efter-
spørgselsparametre. 

                                                 
26 White testet undersøger om variansen af residualerne varierer med en eller flere af de forklarende 

variable, mens Breusch-Pagan testet tager udgangspunkt i en antagelse om, at variansen varierer 
med en given variabel. I dette tilfælde blev det antaget, at variansen var forskellig fra butik til bu-
tik. 

27 At estimaterne er unbiased og konsistente betyder, at estimaterne ikke forventes at afvige syste-
matisk fra parametrenes ”sande” værdier. 
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Tabel A.2. Test for relevante restriktioner på efterspørgselsparametre  

Model Hypotese χ2-test Signifikans Konklusion 

Homogenitet: 

∑ =β
=

5

1j
ij 0  

155,19 <0,0001 

 

Hypotesen må afvises 

 Log-lineære 

Ens prisfølsomhed: 

β11 = β22 = … = β55 = β 
91,06 <0,0001 Hypotesen må afvises 

Homogenitet: 

∑ =η
=

5

1j
ij 0  

44,14 <0,0001 

 

Hypotesen må afvises 

 

Symmetri: 

ηij = ηji 
138,88 <0,0001 Hypotesen må afvises 

AIDS-modellen 

Ens prisfølsomhed: 

)1w(w iiii −−β=η 28 
170,18 <0,0001 Hypotesen må afvises 

 

 
 
Antagelsen om homogenitet er central i den økonomiske forbrugerteori og siger, at 
kun relative priser og indkomster har indflydelse på forbrugsbeslutningen, dvs. hvis 
alle priser og indkomster stiger med samme proportioner, vil efterspørgslen forblive 
uændret. Tilsvarende er antagelsen om symmetri i efterspørgslen en udledning af an-
tagelsen om den rationelle forbruger i økonomiske teori. Den siger, at substitutionstil-
bøjeligheden mellem vare i og j skal være den sammen som substitutionstilbøjelighe-
den mellem vare j og i. Fortolkningen er, at efterspørgslen afhænger af de relative pri-
ser snarere end de absolutte priser, og at efterspørgselseffekten ved en ændring i de 
relative priser er den samme uanset hvilke absolutte prisændringer, der forårsager den 
relative prisændring. At disse hypoteser ikke kan accepteres, er ikke nødvendigvis 
ensbetydende, at økonomisk teori ikke kan forklare efterspørgselsadfærden i relation 
til æg. Det kan lige så vel være et udtryk for analysens partielle karakter. 
 
Endeligt testes det, om efterspørgslen kan antages at være lige prisfølsom for alle ty-
per æg, dvs. om efterspørgselskurverne i figur 2.2 kan antages at være parallelle. Og-
så denne hypotese må afvises. 
 

                                                 
28 Priselasticiteterne kan ikke læses direkte ud fra AIDS-modellens parametre, derfor hypotesens lidt 

besynderlige form. Se ligning (15) nedenfor. 
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På denne baggrund estimeres den log-lineære model og AIDS-modellen uden restrik-
tioner. Tabel A.3 præsenterer resultaterne fra estimationen af de to modeller. 
 
Selvom der er sket en forbedring i modellens forklaringsgrad (målt ved R2) i forhold 
til den aggregerede model, er der dog stadig en forholdsvis stor del af variationen i 
data, som ikke kan forklares af modellen. Det er i den forbindelse tankevækkende, at 
den log-lineære model gennemgående har en højere forklaringsgrad end AIDS-
modellen. Idet AIDS-modellen er en mere fleksibel specifikation, var det forventet, at 
den var bedre til at modellere data.  
 
Tabel A.3. Parameterestimater for log-lineær model og AIDS-model  
   

Parameterestimater 
Segment Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuris. R2 

 
Den log-lineære model (βij): 

Buræg -1,61 
(0,0337) 

0,78 
(0,0522) 

0,28 
(0,0754) 

0,48 
(0,1173) 

0,04 
(0,0400) 0,38 

Skrabeæg -0,06 
(0,0340) 

-1,76 
(0,0526) 

0,24 
(0,0760) 

0,60 
(0,1181) 

0,28 
(0,0403) 0,22 

Fritgående -0,24 
(0,0393) 

0,42 
(0,0609) 

-1,48 
(0,0879) 

0,53 
(0,1367) 

0,07 
(0,0466) 0,11 

Økologiske 0,11 
(0,0279) 

0,44 
(0,0433) 

0,12 
(0,0625) 

-1,94 
(0,0972) 

0,25 
(0,0331) 0,15 

Pasteuris. -0,10 
(0,0422) 

0,32 
(0,0654) 

-0,12 
(0,0944) 

0,09 
(0,1469) 

-1,18 
(0,0501) 0,20 

 
AIDS-modellen (ηij): 

Buræg -0,06 
(0,00459) 

0,11 
(0,00711) 

0,02 
(0,0103) 

0,05 
(0,0160) 

-0,02 
(0,00544) 0,14 

Skrabeæg 0,01 
(0,00681) 

-0,26 
(0,0105) 

0,04 
(0,0152) 

0,14 
(0,0237) 

0,04 
(0,00808) 0,13 

Fritgående -0,01 
(0,00492) 

0,05 
(0,00762) 

-0,10 
(0,0110) 

0,08 
(0,0171) 

-0,01 
(0,00584) 0,10 

Økologiske 0,06 
(0,00554) 

0,09 
(0,00858) 

0,06 
(0,0124) 

-0,28 
(0,0193) 

0,02 
(0,00657) 0,14 

Pasteuris. 
-0,00 

(0,00318) 
0,01 

(0,00493) 
-0,01 

(0,00712) 
-0,00 

(0,0111) 
-0,02 

(0,00378) 0,07 

 
Note: Parameterestimater, der er skrevet med fed, er signifikant forskellige fra 0 ved 5% signifikantsniveau. 

Standardafvigelsen af hvert parameterestimat er angivet i parentes. 
 

 
 
Både i den log-lineære og i AIDS-modellen blev der udført White-, Breusch-Pagan-, 
Godfrey-, og Durbin-Watson test for heteroskedasticitet og autokorrelation. Der var 
stadig tegn på heteroskedasticitet, men Breush-Pagan testet indikerede, at variansen af 
residualerne varierede over tid snarere end på tværs af butikker. Der blev ligeledes 
fundet tegn på førsteordens autokorrelation på overordnet niveau, men indenfor langt 
de fleste butikker kunne hypotesen om ikke-autokorrelerede restled accepteres. Det 
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konkluderes, at der generelt stadig er tegn på heteroskedasticitet og autokorrelation, 
og estimaterne derfor stadig bør fortolkes med forsigtighed. Det vurderes, at proble-
met er mindre end i den aggregerede model. 
 
Priselasticiteterne kan i den log-lineære model aflæses direkte ud fra de estimerede 
parametre til de logaritmisk transformerede priser, mens de i AIDS-modellen skal be-
regnes ud fra følgende formel (Green og Alston, 1990): 
 

ijj
i

ij
ij w

w
δ−+

η
=β                                                         (A5) 

 
 
hvor ηij er parameterestimaterne fra AIDS-modellen, og δij er det såkaldte Kronecker 
delta (δij = 1 for i = j, δij = 0 ellers). Priselasticiteterne baseret på den log-lineære mo-
del, og AIDS-modellen er præsenteret i tabel 4.1 i afsnit 4.1. 

APPENDIX B 

Ændringerne i den relative efterspørgsel for de forskellige typer af æg kan estimeres 
på baggrund af følgende model, som tager udgangspunkt i AIDS-modellen: 
 

itjt
j

ij
m

impinse,ipåske,ijul,iibiit uplnw +η+π+ϕ+ϕ+ϕ+γ+γ= ∑∑  (B1) 
 
hvor i og j indekserer de forskellige typer af æg, m repræsenterer de fire mediebegi-
venheder og t angiver tiden. Ligning (B1) består således af et lineær system med fem 
efterspørgselsrelationer, en for hver type æg. Notationen i (B1) udtrykker følgende: 
 

� γi: Det generelle konstantled, der angiver det relative efterspørgselsniveau for 
æg af type i. 

� γib: Den butiksspecifikke effekt, i dette tilfælde estimeret som en fixed effect. 
� ϕi, jul, ϕi, påske, ϕi, pinse: Tre dummy-variable, der antager 1 i ugerne omkring 

hhv. jul, påske og pinse og 0 ellers. Disse tre variable skal opfange de store 
udsving i den generelle efterspørgsel efter æg, der finder sted under de tre 
højtider.  

� πim: Dummy-variabel for mediebegivenhed m, som antager 0 før nyheden er 
blevet bragt og 1 i hele den efterfølgende periode.29 Denne variabel angiver 

                                                 
29 De estimerede nyhedseffekter er således hvad Smed og Jensen (2002) kalder permanente nyheds-

effekter. 
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hvorvidt, det relative efterspørgselsniveau for æg af type i er anderledes efter 
mediebegivenheden har indtruffet i forhold til før. Den angiver også retnin-
gen for ændringen i efterspørgslen, dvs. om efterspørgslen er steget eller fal-
det. 

� ηij: Angiver ændringen budgetandelen for æg af type i (målt i procentpoint) 
som følge af en procentvis ændring i prisen på type j. 

��uij: Residual. 
 
De fire mediebegivenheder indgår som konstantled i (B1), der måler ændringerne i 
det relative efterspørgselsniveau for de fem typer æg. Det antages, at pris- og kryds-
priskoefficienterne er konstante over hele perioden, og at mediebegivenhederne såle-
des udelukkende har indflydelse på det gennemsnitlige efterspørgselsniveau og ikke 
på hvordan efterspørgslen reagerer på prisvariationer. De fire konstantled deler i reali-
teten hele den betragtede periode op i fire dele. I den første del af perioden frem til 
uge 36, 2000 er alle nyheds-dummy’erne lig nul og efterspørgselsniveauet angives af 
det generelle konstantled. Mellem uge 37, 2000 og uge 12, 2001 er dummy-variablen 
for den første mediebegivenhed = 1, og efterspørgselsniveauet udgøres nu af summen 
af det generelle konstantled og πi1. Ligeledes, mellem uge 12, 2001 og uge 24, 2001 
er dummy-variablene for både den første og den anden mediebegivenhederne lig 1, 
idet effekterne antages at være permanente. Så fremdeles til sidste del af perioden 
mellem uge 32, 2001 og uge 39, 2001, hvor summen af det generelle konstantled og 
alle πim repræsenterer efterspørgselsniveauet. Parameterestimaterne fra estimation af 
(B1) er præsenteret i tabel B.1. 
 
Parameterestimaterne i tabel B.1 danner baggrund for de i tabel B.2 præsenterede æn-
dringer i det relative efterspørgselsniveau for hver af de fem typer æg som følge af 
højtider og mediebegivenheder. Den procentvise ændring i efterspørgselssammensæt-
ningen måles i forhold til et basisniveau, der kan fortolkes som den pågældende vari- 
ants gennemsnitlige budgetandel på det tidspunkt højtiden eller mediebegivenheden 
indtræffer30. Betragtes f.eks. ændringen i efterspørgslen efter buræg i jule-perioden, 
måles den i forhold til et basisniveau på 0,198, som er summen af det generelle 
konstantled (0,207) og ændringen som følge af den første mediebegivenhed (-0,009), 
fordi den første mediebegivenhed indtræffer før jul. Den anden mediebegivenhed må-

                                                 
30 Basisniveauet er baseret på estimatet for det generelle konstantled, og at ligestille basisniveauet 

med den gennemsnitlige budgetandel er derfor ikke helt matematisk korrekt. Basisniveauet er den 
gennemsnitlige budgetandel, når der kontrolleres for prisvariationer og butiksspecifikke effekter, 
dvs. det betingede gennemsnit af budgetandelen. 
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les i forhold til samme basisniveau (0,198) idet jule-effekten er en midlertidig og ikke 
en permanent effekt . 
 
Et problem med den netop anvendte tilgang til analyse af efterspørgselsreaktioner på 
nyheder er, at det er umuligt at se ud fra resultaterne, om den estimerede efterspørg-
selsændring er en reaktion på den specifikke mediebegivenhed, eller den i virkelighe-
den måler helt andre effekter. Betragt som eksempel den estimerede ændring i efter-
spørgslen efter pasteuriserede æg som følge af nyheden om tilfælde af salmonellain-
fektion. Sammenlignes den estimerede effekt i tabel B.2 med illustrationen i figur 5.1, 
er det umiddelbart svært at få øje på en stigning i efterspørgslen efter mediebegiven 
 
Tabel B.1. Parameterestimater for analyse af mediers indflydelse på efterspørgslen 

efter æg  
 
BURHØNSEÆG 
Parameter Estimat Standardafv. t-test værdi Signifikans 
     
Intercept 0,2070 0,01081 19,15 <,0001 
η11 -0,06152 0,004580 -13,43 <,0001 
η12 0,1037 0,007035 14,75 <,0001 
η13 0,01918 0,01015 1,89 0,0589 
η14 0,04222 0,01594 2,65 0,0081 
η15 -0,01684 0,005596 -3,01 0,0026 
ϕi, jul -0,01870 0,002748 -6,8 <,0001 
ϕi, påske -0,02341 0,003619 -6,47 <,0001 
ϕi, pinse 0,01077 0,003553 3,03 0,0024 
π11 -0,00922 0,001854 -4,97 <,0001 
π12 0,001256 0,001926 0,65 0,5142 
π13 0,003983 0,002332 1,71 0,0877 
π14 0,008198 0,002312 3,55 0,0004 
 
SKRABEÆG 
Parameter Estimat Standardafv. t-test værdi Signifikans 
Intercept 0,2562 0,007076 36,21 <,0001 
η21 0,01067 0,006676 1,60 0,1100 
η22 -0,2387 0,01026 -23,26 <,0001 
η23 0,02046 0,01483 1,38 0,1678 
η24 0,1495 0,02331 6,41 <,0001 
η25 0,02270 0,008196 2,77 0,0056 
ϕi, jul 0,002788 0,004036 0,69 0,4897 
ϕi, påske 0,04606 0,005316 8,66 <,0001 
ϕi, pinse -0,01846 0,005220 -3,54 0,0004 
π11 0,02653 0,002720 9,75 <,0001 
π12 -0,00793 0,002828 -2,80 0,0051 
π13 0,01678 0,003425 4,90 <,0001 
π14 -0,00459 0,003395 -1,35 0,1769 
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ÆG FRA FRITGÅENDE HØNS 
Parameter Estimat Standardafv. t-test værdi Signifikans 
Intercept 0,1764 0,005910 29,86 <,0001 
η31 -0,01161 0,004904 -2,37 0,0180 
η32 0,03690 0,007536 4,90 <,0001 
η33 -0,1061 0,01089 -9,75 <,0001 
η34 0,04861 0,01710 2,84 0,0045 
η35 -0,00559 0,006011 -0,93 0,3525 
ϕi, jul -0,00414 0,002958 -1,40 0,1622 
ϕi, påske -0,00991 0,003896 -2,54 0,0110 
ϕi, pinse 0,01956 0,003825 5,11 <,0001 
π11 -0,02543 0,001994 -12,75 <,0001 
π12 0,007114 0,002072 3,43 0,0006 
π13 0,008459 0,002510 3,37 0,0008 
π14 -0,00078 0,002488 -0,31 0,7551 
 
ØKOLOGISKE ÆG 
Parameter Estimat Standardafv. t-test værdi Signifikans 
Intercept 0,2965 0,01041 28,48 <,0001 
η41 0,05873 0,005388 10,90 <,0001 
η42 0,08869 0,008276 10,72 <,0001 
η43 0,05901 0,01195 4,94 <,0001 
η44 -0,2717 0,01876 -14,48 <,0001 
η45 0,01421 0,006587 2,16 0,0310 
ϕi, jul -0,03994 0,003236 -12,35 <,0001 
ϕi, påske -0,00647 0,004262 -1,52 0,1288 
ϕi, pinse -0,00433 0,004184 -1,03 0,3010 
π11 0,006630 0,002183 3,04 0,0024 
π12 -0,01576 0,002267 -6,95 <,0001 
π13 -0,03200 0,002746 -11,65 <,0001 
π14 0,01531 0,002722 5,62 <,0001 
 
PASTEURISEREDE ÆG 
Parameter Estimat Standardafv. t-test værdi Signifikans 
Intercept 0,06457 0,002349 27,49 <,0001 
η51 0,000680 0,002797 0,24 0,8080 
η52 0,01088 0,004304 2,53 0,0115 
η53 0,006940 0,006225 1,11 0,02650 
η54 0,02838 0,009792 2,90 0,0038 
η55 -0,01400 0,003448 -4,06 <,0001 
ϕi, jul 0,05985 0,001703 35,15 <,0001 
ϕi, påske -0,00618 0,002242 -2,75 0,0059 
ϕi, pinse -0,00755 0,002202 -3,43 0,0006 
π11 0,001586 0,001146 1,38 0,01666 
π12 0,01537 0,001192 12,89 <,0001 
π13 0,002812 0,001445 1,95 0,0517 
π14 -0,01835 0,001432 -12,81 <,0001 
 
Note: Prisparametrene, πij er sammenlignelige med AIDS-modellens parametre i tabel A.3. 
 

 
 
heden. Faktisk viser figur 5.1 få uger efter nyhedens offentliggørelse et brat fald i ef-
terspørgslen efter pasteuriserede æg, således at den når sit laveste niveau i hele perio-
den. 
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Årsagen til denne uoverensstemmelse er, at ændringen i efterspørgslen i tabel B.2 er 
defineret som forskellen mellem det gennemsnitlige efterspørgselsniveau før og efter 
mediebegivenheden. Da der generelt er en større efterspørgsel efter pasteuriserede æg 
efter begivenheden end før, giver det udslag som en reaktion på nyheden selvom ef-
terspørgslen i virkeligheden først når op på det højere niveau 10-15 uger efter. 
 
Tabel B.2. Ændringer i efterspørgselssammensætning  

 
Note: Effekter, der er skrevet med fed, er signifikant forskellige fra nul ved 5% signifikantsniveau. 
 

 
 
En mulig metode til at undersøge hvorvidt der sker et pludselig skift i efterspørgsels-
niveauet, er ved at beregne rekursive residualer for estimation af (B1). De rekursive 
residualer opnås ved til hvert tidspunkt, t, at måle fejltagelsen ved en forudsigelse af 
budgetandelen for variant i baseret på parametre estimeret på baggrund af data fra pe-
rioden 1 – t-1. Dvs. det rekursive residual for pasteuriserede æg i uge 37, 2000 er fejl-
tagelsen ved at forudsige budgetandelen for pasteuriserede æg i uge 37, 2000 på bag-

Uge Buræg Skrabeæg Fritgående Økologiske Pasteuriserede

1. Salmonellatilfælde 2000,36
Basisniveau 0,207 0,256 0,176 0,297 0,065
Ændring -0,009 0,027 -0,025 0,007 0,002
Relativ ændring -4,45% 10,36% -14,42% 2,24% 2,46%

Jul 2000,50
Basisniveau 0,198 0,283 0,151 0,303 0,066
Ændring -0,019 0,003 -0,004 -0,040 0,060
Relativ ændring -9,45% 0,99% -2,74% -13,18% 90,47%

2. Bakterierisiko 2001,12
Basisniveau 0,198 0,283 0,151 0,303 0,066
Ændring 0,001 -0,008 0,007 -0,016 0,015
Relativ ændring 0,64% -2,80% 4,71% -5,20% 23,23%

Påske 2001,14
Basisniveau 0,199 0,275 0,158 0,287 0,082
Ændring -0,023 0,046 -0,010 -0,006 -0,006
Relativ ændring -11,76% 16,76% -6,27% -2,25% -7,58%

Pinse 2001,22
Basisniveau 0,199 0,275 0,158 0,287 0,082
Ændring 0,011 -0,018 0,020 -0,004 -0,008
Relativ ændring 5,41% -6,72% 12,37% -1,51% -9,26%

3. Dødelighed 2001,24
Basisniveau 0,199 0,275 0,158 0,287 0,082
Ændring 0,004 0,017 0,008 -0,032 0,003
Relativ ændring 2,00% 6,11% 5,35% -11,14% 3,45%

4. GMO-fund 2001,31
Basisniveau 0,203 0,292 0,167 0,255 0,084
Ændring 0,008 -0,005 -0,001 0,015 -0,018
Relativ ændring 4,04% -1,57% -0,47% 6,00% -21,76%

Ægvariant
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grund af parametre, som er estimeret gennem en regression med data fra perioden uge 
27, 2000 – uge 36, 2000. Hvis de rekursive residualer er tæt på nul, betyder det, at de 
estimerede parametre baseret på fortidige data er gode til at forudsige efterspørgsels-
mønstret i den pågældende uge. Omvendt hvis de rekursive residualer er meget for-
skellige for nul, betyder det, at der er sket et pludseligt uventet skift i efterspørgslen. 
Figur B.1 illustrerer de rekursive residualer. 
 
Figur B.1. Rekursive residualer – udviklingen i forudsigelsesfejltagelser  

 

 
 
Det umiddelbare indtryk er, at der er forholdsvist store udsving i forudsigelsesfejlta-
gelserne for vise varianter, specielt for skrabeæg og økologiske æg. I de fleste tilfælde 
er disse udsving af kort varighed, oftest kun en uge. Hvis en given udvikling i de re-
kursive residualer er et udtryk for en reaktion på mediebegivenheder, må det forven-
tes, at forudsigelserne udviser en længerevarende systematisk fejltagelse. 
 
En sådan længerevarende systematisk fejltagelse kan ses for økologiske æg efter an-
den og i særdeleshed tredje mediebegivenhed, mens det er vanskelligere at se nogen 
systematiske udsving efter første mediebegivenhed. Der er tilsyneladende en svag 
tendens til fejlforudsigelser for økologiske æg efter nyheden om fund af GMO i øko-
logisk foder, men den har mere karakter af at være en fortsættelse af udviklingen efter 
nyheden om større dødelighed for økologiske høns end en ny selvstændig reaktion. 
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