
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Information som virkemiddel

Effekt og effektivitet

Andersen, Laura Mørch

Published in:
Samfundsøkonomen

Publication date:
2008

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Andersen, L. M. (2008). Information som virkemiddel: Effekt og effektivitet. Samfundsøkonomen, 2008(4), 21-24.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/laura-moerch-andersen(811dccd8-a22b-4a69-a048-3a4ffa69afed).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/information-som-virkemiddel(e3c72260-92ed-4d3c-913e-0b1f201d7105).html


Samfundsøkonomen nr 4. September 2008    Information som virkemiddel: Effekt og effektivitet

21

Information som virkemiddel
Effekt og effektivitet

■ Laura Mørch Andersen

AKF, Anvendt KommunalForskning

Danskernes forbrug af ganske almindelige varer som mad, tøj, vaskemid-

ler og andre dagligdags fornødenheder påvirker miljøet, både i Danmark

og i udlandet. For den enkelte forbruger er disse miljøeffekter ’eksterne’ i

den forstand, at de i altovervejende grad rammer andre end ham selv. Af

den grund antager man som regel, at forbrugeren ikke tager hensyn til

miljøeffekterne, når han beslutter sig for, hvilke varer han vil købe. Det er

derfor nødvendigt med en eller anden form for miljøregulering, der skal

sikre, at der sker en afvejning af folks nytte af forbrug mod de negative

eksterne miljøeffekter, der er forbundet med forbruget.

Miljøregulering bør så vidt muligt rettes mod ’miljøeffekten’, og det vil

fx sige mod de miljøbelastende udledninger, der sker i forbindelse med

produktion, transport, forbrug og eventuelt affaldshåndtering af varer-

ne. Regler påvirker producenternes adfærd og fordyrer dermed de mil-

jøbelastende varer i forhold til mindre miljøbelastende varer. Hvis regu-

lering af produktions- og transportprocessen er dækkende, vil der kun

være behov for yderligere regulering i forbrugsleddet, hvis der også er

eksternaliteter knyttet til forbrug og bortskaffelse. De eksterne miljøef-

fekter fra produktion og transport bliver via reguleringen af producen-

terne internaliseret og dermed afspejlet i varens pris.

Miljøregulering af forbrugsvarer

I virkelighedens verden er miljøreguleringen af producenterne i en

række tilfælde mangelfuld set med danske øjne. En grund er en

væsentlig mere lempelig miljøregulering i en række af de lande vi

importerer varer fra. En anden årsag er EU’s indre marked. Forbuddet

mod tekniske handelshindringer gør, at man normalt ikke kan forhindre

import af varer, hvor produktionsprocessen opfylder EU-regler, men ikke

opfylder Danmarks ønske om strengere miljøkrav. Det kan så igen bety-

de, at man også i Danmark viger tilbage fra at gennemføre skærpede

miljøkrav i forhold til danske producenter.

Internationale handelsaftaler kan også umuliggøre en miljøregulering,

som er ønsket fra dansk side. Et eksempel på dette er USA's regler for

beskyttelse af delfiner i forbindelse med fangst af tun. USA krævede, at

importeret tun levede op til USA's regler for fangst, men i starten af

halvfemserne erklærede WTO (dengang GATT) det flere gange uforene-

ligt med GATT-aftalen, og USA indførte derfor i stedet et ’delfinsikkert’

mærke til tun.

Danmark vil sjældent kunne påvirke regulering via administrative eller

økonomiske instrumenter, der hvor produktionen og forureningen finder

sted, og de åbne grænser betyder, at der vil være ret snævre grænser

for, hvor meget man kan benytte skatte-/afgiftsinstrumentet i

Danmark. Hvis afgiften bliver for høj, kan grænsehandel underminere

afgiftens virkninger. Endvidere kan brug af administrative og økonomi-

ske styringsinstrumenter være udelukket af politiske grunde, eller af

manglende mulighed for at måle udledninger eller skadevirkninger.

Information

I tilfælde, hvor brugen af andre styringsinstrumenter er udelukket, bliver

information interessant som virkemiddel. Ideen er at opfatte forbruge-

ren som medspiller og trække på et formodet ønske hos ham om at

gøre noget ’godt’ for andre – med andre ord håbe på, at han er altrui-

stisk. En forbruger er altruistisk, hvis han er villig til at betale mere for

en vare (der i øvrigt smager/virker helt ligesom andre) alene fordi varen

er produceret mere miljørigtigt. Troværdig information, fx i form af

mærkningsordninger, vil gøre det muligt for en altruistisk forbruger at

skelne miljørigtige varer fra miljøbelastende, og hvis der er mange

altruistiske forbrugere, kan miljømærket være med til at skabe et

’grønt’ marked ved at støtte de mest grønne producenter og dermed

reducere den samlede miljøbelastning.

Hvis mærker skal have nogen effekt, er det derfor nødvendigt, at der

findes forbrugere, der faktisk vil vælge at købe mere miljøvenlige pro-

dukter, også selv om de måske er dyrere. De resultater, der præsenteres

i denne artikel, viser, at der findes sådanne engagerede forbrugere, der

gerne vil betale ekstra for miljømærkede varer, men at deres motiver

ikke kun er uegennyttige.

Altruisme 

I økonomisk teori skelner man mellem private og offentlige goder. Et

privat gode gavner kun den person, der forbruger godet, mens et

offentligt gode kan gavne alle, idet en persons forbrug af godet ikke

reducerer andre personers muligheder for at forbruge det samme gode.

Man kan ikke udelukke andre fra at nyde et offentligt gode. Sundhed er

et eksempel på et privat gode (hvis der ikke er tale om at undgå smit-

somme sygdomme), mens miljø til en vis grad vil blive betragtet som

et offentligt gode. Hvis økologiske varer er sundere, får det kun betyd-

ning for de personer, der spiser dem, men i princippet kan alle nyde, at

de økologiske produkter forbedrer miljøet, uanset om de køber økologi

eller ej.

Handlinger, der ikke alene kan begrundes ud fra personens private

nytte, kaldes som sagt altruistiske. Altruisme blev først beskrevet af 

Sen (1973), og teorien er siden blevet forfinet af andre, fx Johansson

(1997). Johansson påpeger, at mennesker kan drage nytte af selve det

at gøre noget godt. Dette kaldes ’warm glow’ eller ’uægte altruisme’. Et

eksempel på altruisme kan være at købe varer, der forbedrer miljøet i

den anden ende af verden, men næppe på nogen måde påvirker ens

Det gamle mantra om en sund sjæl i et sundt legeme er blevet udstrakt til også at handle om et sundt legeme i et sundt miljø.

For at optimere effekten af miljømærkerne er det derfor vigtigt, at man både tænker på miljøeffekter og på sundhedseffekter, når man fast-

sætter kriterierne for miljømærker.
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tager i GfK Danmarks forbrugerpanel. Disse husstande rapporterer hver

uge alle indkøb af dagligvarer og noterer blandt andet pris, mængde og

om varen var økologisk. I spørgeskemaet blev der, blandt meget andet,

stillet spørgsmål til opfattelsen af miljø- og sundhedseffekter af det

nordiske miljømærke Svanen, det europæiske miljømærke Blomsten og

det danske økologimærke Ø-mærket. De to første mærker dækker non-

food markedet, mens Ø-mærket dækker fødevarer.

Tabel 1 viser, at der er meget stor forskel på, hvor udbredt kendskabet til

de forskellige mærker er. Kun én procent siger, at de slet ikke kender Ø-

mærket, mens 48 procent mener, at de aldrig har set Blomstmærket før.

Svanemærket er mere kendt end Blomstmærket, idet kun ni procent

mener, at de ikke har set det før, og folk er også mere sikre på, hvad

Svanemærket betyder. Kun 27 procent mener, at de ’kender’ Blomst-

mærket, mens 25 procent kun har ’set det før’. For Svanemærket er for-

holdet, at 72 procent kender mærket, mens 19 procent kun har set det.

Svanenmærket er ikke lige så kendt som Ø-mærket, men det nærmer

sig. Konklusionen på Tabel 1 må være, at der er mulighed for at udbrede

kendskabet til især Blomstmærket, men også Svanemærket, yderligere.

Virker mærkerne?

Effekten af økologimærkning er undersøgt mange gange, men oftest

ved at spørge folk om de selv synes, at de køber meget økologi, eller

om de planlægger at købe økologiske varer. Dette kaldes ’stated con-

sumption’ og er analyseret i en række forskellige studier (se henvisnin-

ger i Andersen, (under udgivelse), kapitel 1). Disse studier viser generelt,

at forbrugerne gerne vil betale ekstra for miljømærkede varer (i form af

økologi). Der er også lavet enkelte studier, der bruger data om faktisk

forbrug for individuelle husholdninger (fx Andersen, (under udgivelse)

og Wier et al. 2005, begge om det danske Ø-mærke). Disse undersøgel-

ser bekræfter, at en del af befolkningen reelt er villige til at betale eks-

tra for økologiske varer. Der er også lavet studier af betalingsviljen for

det nordiske miljømærke Svanen (Bjørner et al. 2002 og 2004), igen

eget lokalmiljø. Hvis formålet er at spare det indiske folk for de lidelser,

der er forbundet med miljøfarlig produktion her og nu, og at spare de

kommende generationer for de langsigtede konsekvenser, betyder det,

at forbrugeren faktisk opfatter disse andre individers nytte som en del

af sin egen nytte, og at forbrugeren derfor handler på en måde, der

tager hensyn til og dermed afslører betalingsvilje for de fattige inderes

forhold. Vægtningen mellem nytte fremkaldt af eget forbrug og virknin-

ger for andre behøver dog ikke at være den samfundsmæssigt ønsk-

værdige. Hvis formålet kun er at få det bedre med sig selv – fx ved at

slippe for dårlig samvittighed, når talen falder på arbejdsforhold i den

indiske tekstilindustri – kalder man det uægte altruisme. Det er ret

usandsynligt, at glæden ved at give er tilstrækkelig til at føre til en

opførsel, der er samfundsmæssig ønskværdig. Fx vil glæden ved at give

måske ikke afhænge ret meget af, hvor meget handlingen egentlig

påvirker forholdene i Indien, men mere af at have gjort ’et eller andet’.

Hvis et miljømærke skal bidrage til at ’løse’ det miljømæssige regule-

ringsproblem, er chancen størst, hvis forbrugerne er ægte altruistiske,

dvs. at de faktisk inddrager produkternes effekt på omverdenen i deres

vurdering af forskellige alternativer. Miljømærker kan dog sagtens have

en positiv effekt på miljøet, selv om folks motiver kun er ’uægte’ altrui-

stiske (dvs. de handler etisk korrekt for at undgå dårlig samvittighed),

eller rent private (fx i form af sundhedseffekter); det er blot mindre

sandsynligt, at forbruget af sig selv ender med at være optimalt set

med samfundets øjne. I disse tilfælde kan mærkning sagtens forbedre

situationen, men aldrig løse reguleringsproblemet helt. I denne artikel

fokuseres der ikke på forskellen mellem ægte og uægte altruisme, men

i stedet på forskellen mellem altruistiske og private motiver.

Kendskab til miljømærker

I 2007 gennemførte AKF, Anvendt KommunalForskning en undersøgelse

af danskernes opfattelse af økologiske og andre miljømærkede varer.

Spørgeskemaet blev sendt ud til de mere end 2.000 husstande, der del-

Ægte altruisme: Forbrugeren inddrager alle effekter på miljø og andre mennesker i sit valg.
Uægte altruisme: Forbrugeren har glæde af at gøre noget godt, men har ikke direkte nytte af effekten på miljøet og andre mennesker.
Privat nytte: Forbrugeren har nytte af de egenskaber ved varen, der påvirker ham selv eller hans familie, fx sundhed.

Tabel 1: Sammenligning af egenskaberne ved forskellige afgifts- og pantordninger for kvælstof

Kender eller genkender du:

Det danske Ø-mærke Svanemærket Blomstmærket

Ja, jeg kender det 90 % 72 % 27 %

Ja, jeg har set det før 9 % 19 % 25 %

Nej 1 % 9 % 48 %

Antal svar 2.010 2.006 2.008

Kilde: AKF/GfK spørgeskema, 2007.
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baseret på faktiske indkøb. Disse studier viser også en reel betalingsvil-

je, hvilket tyder på, at information kan bidrage positivt til reguleringen

af miljøet. Spørgsmålet er bare, om folk gør det for miljøets eller for

deres egen skyld.

Andersen (under udgivelse) viser, at betalingsviljen for økologisk mælk

stiger noget, når forbrugerne har tillid til, at økologiske varer er bedre for

miljøet, men at betalingsviljen i højere grad bliver påvirket af, om forbru-

gerne har tillid til, at økologiske produkter er sundere for dem selv eller

deres familie. Samme studie viser også, at betalingsviljen for økologiske

æg afhænger af opfattelsen af dyrevelfærd og mindst lige så meget af

opfattelsen af fødevaresikkerhed i forbindelse med økologisk fjerkræ. Tillid

til sundhedseffekter har mere end dobbelt så stor betydning som tillid til

miljøeffekter, når det drejer sig om mælk, og ca. lige stor effekt når det

drejer sig om æg. De spørgsmål, der blev brugt i undersøgelsen af beta-

lingsviljen for æg, er dog ikke helt så præcise som de spørgsmål, der blev

brugt i undersøgelsen af mælk, især ikke sundhedsspørgsmålet. Det kan

betyde, at effekten af tillid til sundhedseffekter er underestimeret i

undersøgelsen om æg. De undersøgelser, der sammenholder faktisk for-

brug med opfattelsen af økologiske varer, tyder dermed på, at forbruger-

ne udviser altruistisk adfærd ved at betale ekstra for at forbedre miljøet

og dyrevelfærden, men også på at altruisme ikke er det eneste motiv, der

påvirker valget mellem varer med og uden miljømærker.

Dig og mig og vi to

Det, at forbruget af miljømærkede varer til en vis grad skyldes private

motiver såsom sundhed (og altså ikke kun altruistiske motiver som fx

bedre miljø og bedre dyrevelfærd), bekræftes af et kvalitativt studie fra

2002. Her finder Makatouni, at sundhed er den vigtigste faktor for valg

af økologiske varer, og at miljø og dyrevelfærd har betydning, men pri-

mært via deres påvirkning af opfattelsen af sundhedseffekter ved øko-

logiske varer. Forbrugerne bruger altså produkternes påvirkning af miljø-

et som signal om, hvordan produkterne påvirker mennesker. Hvis noget

er godt for miljøet, er det sikkert også godt for dem selv.

Denne sammenhæng understøttes af resultaterne fra den spørge-

skemaundersøgelse, der blev gennemført af AKF i 2007 (også omtalt i

Tabel 1). Figur 1 viser, at det for hvert af de tre miljømærker gælder, at

det stort set kun er folk, der tror, at mærket betyder bedre miljø, som

også tror, at mærket gavner deres egen sundhed. Samtidig er der for

hvert af de tre mærker en relativt stor gruppe på mellem 11 og 20 

procent, der er enige i, at mærket er bedre for miljøet, men som ikke

mener, at der er en positiv sundhedseffekt. Tillid til, at miljømærkede

varer faktisk gavner miljøet, betyder altså ikke altid, at man tror det

også er sundere; til gengæld er det meget sjældent, at folk har tillid til,

at miljømærkede produkter gavner deres egen sundhed, uden at de

også tror på en positiv miljøeffekt.

Figur 1: Sammenhæng mellem holdninger til miljø- og sundhedseffekter

Kilde: AKF/GfK spørgeskema, 2007. For hvert af de to miljømærker Svanen og Blomsten er der 1 procent, der er uenige i, at mærket signalerer bedre miljø, og for Ø-mærket er der 5 procent,
der er uenige i, at økologiske varer er bedre for miljøet. Disse tal er ikke vist i Figur 1, der også ignorerer de 6 til 15 procent, der svarer ’ved ikke’. Søjlerne summer derfor ikke til 100 procent
for hvert mærke. De tre mærker er ikke lige kendte, og antallet af svar varierer derfor fra mærke til mærke. Tallene for Svanemærket bygger på 1,809 svar, Blomstmærket på 1,033 svar og 
Ø-mærket på 2,009 svar.
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dem selv og deres familie (Andersen (under udgivelse) og Wier et al.

2005). Men det viser sig også, at opfattelsen af sundhedseffekter i

mindst lige så høj grad afhænger af, om folk mener, at varerne gør en

positiv forskel for miljøet (se Figur 1). De altruistiske motiver (ægte

eller uægte) spiller en vis rolle i forbrugernes valg af miljømærkede

varer, men altså ikke en dominerende rolle. Den private sundhedseffekt

folk mener, de får, når de køber miljømærkede varer, kan kun opnås,

hvis mærkningen eksisterer og faktisk stiller skrappe krav til miljøpå-

virkninger, og der er derfor god grund til at opretholde miljømærkerne

og ikke mindst at udbrede kendskabet til dem. Det er ikke muligt at

sige noget om, hvorvidt det altruistiske element, der faktisk optræder 

i købet af miljøvenlige varer, er ægte eller uægte, og selv hvis der fak-

tisk er tale om ægte altruisme, er det heller ikke muligt at afgøre, om

effekten er ’stor nok’ til at nå det optimale niveau af miljøforbedringer.

Ikke uventet bør information via mærker derfor ikke være det eneste

instrument i miljøreguleringen.

Hvordan får vi størst mulig effekt af mærkerne?

Forbrugerne har tilsyneladende udvidet det gamle mantra om en sund

sjæl i et sundt legeme til også at handle om et sundt legeme i et sundt

miljø. For at optimere effekten af miljømærkerne som fx Ø-mærket,

Svanemærket og Blomstmærket, er det derfor vigtigt, at man både

tænker på miljøeffekter og på sundhedseffekter, når man fastsætter kri-

terierne for miljømærker. Det er meget vigtigt ikke at slække på krave-

ne til miljøpåvirkninger, eftersom det er disse krav, der får forbrugerne

til at forvente en positiv sundhedseffekt, men det er også vigtigt ikke at

tillade stoffer eller processer, der er relativt ufarlige for naturen som

helhed, men som kan påvirke mennesker negativt, fx ved at øge risiko-

en for allergi. Information kan altså godt bidrage til miljøreguleringen,

og der er en tydelig effekt af mærkerne. Det viser sig, at en del af

denne effekt ikke handler om altruisme, men om forbrugerens private

sundhed. Effekten af mærkerne kan derfor øges ved også at have fokus

på sundhedseffekterne af de kriterier, man laver for mærkerne.

■ ■ ■
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Figur 1 viser, at 10 procent ikke er sikre på, om økologiske varer er

bedre for hverken miljøet eller sundheden, mens 53 procent mener, at

økologiske varer er bedre for både miljøet og sundheden. Tillid til miljø-

effekter ser ud til at være en forudsætning for tillid til sundhedseffek-

ter, eftersom kun to procent mener, at økologi er sundere, uden at

mene at det er bedre for miljøet, mens der omvendt er 20 procent, der

mener, at økologi er bedre for miljøet, men ikke bedre for sundheden.

Et tilsvarende mønster ses for både Svanemærket og Blomstmærket.

Der er altså tale om en generel tendens for miljømærker. Et sundt miljø

forventes at føre til sunde mennesker, eller omvendt: Sunde mennesker

kan ikke findes i et usundt miljø. Når der stilles krav om, at der ikke må

bruges pesticider i økologiske fødevarer, eller at der ikke må bruges mil-

jøfarlige kemiske stoffer i Svane- eller Blomstmærkede varer, betyder

det, at forbrugerne også skånes for disse uønskede stoffer, når de bru-

ger varerne. Denne effekt har stor betydning for forbrugerne, men

opnås sandsynligvis kun ved at fastholde et troværdigt miljøbeskyttel-

sesniveau. Der er meget få forbrugere, der forventer en negativ sund-

hedseffekt (5 procent for Ø-mærket og 1 procent for Svanen og

Blomsten), og forbrugerne ser derfor ikke nogen konflikt i at ønske både

bedre miljø og bedre sundhed. Denne opfattelse kan muligvis ændres

med tiden, hvis der ikke ud over miljøhensyn også tænkes på sundhed,

når der laves kriterier for miljømærker. Det duer ikke at udsætte forbru-

geren for en indre konflikt ved at bede ham om at vælge mellem et

miljøvenligt produkt med allergifremkaldende parfume og et miljøska-

deligt produkt uden parfume.

I hvor høj grad kan information bruges?

Som tidligere nævnt, afhænger effektiviteten af information som regu-

leringsinstrument af, om forbrugernes motiver er ægte altruistiske,

uægte altruistiske eller helt private, når de reagerer på information og

køber mere miljøvenlige varer. Hvis motiverne er ægte altruistiske,

betyder det, at forbrugerne selv inddrager påvirkningen af omverdenen

i sine valg af varer og blot har brug for viden om, hvilke konsekvenser

de forskellige valg vil have. Mærkning vil derfor være et effektivt bidrag

til reguleringen af miljøet, i hvert fald over for de forbrugere der hand-

ler altruistisk, og hvis markedsføringen er tilstrækkelig til at sikre, at

hovedparten af befolkningen kender og forstår mærkerne. Motiverne

kan også være uægte altruistiske, (fx hvis forbrugeren kun køber miljø-

mærkede varer for at undgå dårlig samvittighed eller for at ligne nabo-

en mest muligt), eller de kan være udelukkende private. Hvis det er til-

fældet, er det mest sandsynligt, at afvejningen mellem ulemper ved

skadelige miljøeffekter af varer, der ikke er mærket, mod ulempen ved

at betale ekstra for miljømærkede varer, ikke bliver samfundsmæssigt

optimal. Dette skyldes, at den dårlige samvittighed eller den private

sundhedseffekt næppe vil veje tungt nok til at opveje effekten af at

købe varer, der påvirker miljøet negativt.

I praksis viser det sig, at viljen til at betale for varer, der er miljømærke-

de, i høj grad afhænger af, om folk opfatter varerne som sundere for


