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0. SAMMENFATNING

Denne rapport præsenterer et nyt analysekoncept til overvågning af en mærkningsordnings
succes blandt forbrugerne. De to væsentligste elementer i dette koncept er en typologi for for-
brugere med forskellige grader af engagement i mærkningsordninger, og en modelbaseret til-
gang til måling af den forbrugerbaserede værdi af en mærkning.

Typologien for forbrugere inddrager forbrugernes forskellighed med hensyn til opfattelsen af
mærkningsordninger generelt, og modellen til måling af den forbrugerbaserede værdi af en
specifik mærkningsordning udtrykker dens succes i et adfærdsorienteret effektmål.

Grundlaget er Elaboration Likelihood-teorien, der søger at forklare, hvorledes en forbruger
bearbejder og påvirkes holdnings- og adfærdsmæssigt af information, i dette tilfælde i form
af en mærkning af produkter. En forenklet udgave af modellen, jævnfør figur 0.1, danner
grundlag for et sæt af spørgsmål til bestemmelse af, hvor i hierarkiet den enkelte forbruger
mener at befinde sig i forhold til de i alt 11 forskellige mærkningsordninger, som indgår i
undersøgelsen.

Figur 0.1. EL-modellens effekthierarki i forenklet udgave
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Svarene på disse spørgsmål danner grundlag for beregning af dels fordelingen af forbrugerne
på de tre effektniveauer og dels ”overgangssandsynlighederne” mellem tilstandene, for
eksempel andelen af forbrugere med viden, givet kendskab, etc. Det er i sig selv et fremskridt
i forhold til den sædvanlige fokusering på kendskabsprocenter, som så vidt vides er den
typiske indikator for succes af mærkninger. Øget kendskab fører ikke nødvendigvis til øget
viden om mærkningsordningens indhold eller den øgede anvendelse af ordningen ved indkøb,
som i sidste ende må være formålet med ordningen for den garanterende myndighed og for
den virksomhed, der har valgt at bruge mærkningen på sit produkt. Denne del af vores kon-
cept kan desuden bruges til beregning af, i hvor høj grad øget kendskab gennem effekt-
hierarkiet omsættes til øget viden og øget anvendelse.

Næste trin i analysen af effekthierarki-modellen i figur 0.a bygger på den antagelse, at for-
brugerne har forskellig tilbøjelighed til at befinde sig på de tre effektniveauer og forskellige
sandsynligheder for overgang mellem niveauerne. Vi forudsætter dog, at denne forskellighed
begrænser sig til nogle (få) typer af forbrugere med nogenlunde samme engagement i
mærkningsordninger generelt, på tværs af de enkelte ordninger. De afdækkede typer kaldes
EL-typologien, og den omfatter fire typer: “de mærkeblinde”, ”de eksponerede”, ”de bevidst
afvisende” og ”de bevidste mærkebrugere”, jævnfør figur 0.1. ”De mærkeblinde” er de for-
brugere, der generelt set ikke kender til ordningerne. ”De eksponerede” kender ordningerne,
men har ingen viden og ingen anvendelse af ordningerne. ”de bevidst afvisende” har sat sig
ind i ordningerne men bruger dem ikke til noget, og endelig er ”de bevidste mærkebrugere”
de forbrugere, som kender, har viden om og anvender ordningerne.

Figur 0.2. De fire EL-typers fordeling
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For hver af disse fire typer kan effekthierarkiet i figur 0.1. beregnes, og det illustreres, hvor-
ledes kendskab til sammensætningen af forbrugerne over disse fire typer, kombineret med
kendskab til hver enkelt types kendskabsniveau, vidensniveau og anvendelsesniveau og til-
hørende overgangssandsynligheder vil udgøre et godt beslutningsgrundlag, når der for
eksempel skal planlægges en ny kampagne for en mærkning.
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Det andet hovedelement i vores analysekoncept udgøres af en modelbaseret tilgang til måling
af den forbrugerbaserede værdi af et mærke. Anvendelse af en mærkningsordning, udtrykt
ved at forbrugeren tager hensyn til mærkningen ved indkøb, er en indikator for, at mærk-
ningen tillægges en værdi, men siger ikke noget om størrelsen af denne værdi. Vi har derfor
udviklet en fremgangsmåde til måling af værdien af et mærke, baseret på parvise sammen-
ligninger, hvor forbrugeren i en række tilfælde skal vælge mellem to præsenterede produkt-
beskrivelser. Beskrivelserne varieres med hensyn til pris, mærke (Brand) og mærkning. Der
er tale om en såkaldt trade-off-analyse, som giver mulighed for at måle, hvor stor nytte
respondenten tillægger mærkning af produktet, når mærkningen skal afvejes mod pris og
produktnavn. Modellen giver mulighed for dels at simulere faktisk købsadfærd og dels at
beregne en krone-værdi (betalingsvillighed) af mærkningsordningen.

Den empiriske analyse er gennemført med fokus på Svanemærket og produktgruppen vaske-
midler. Svanemærket er valgt, fordi der blev gennemført en kampagne for denne mærknings-
ordning i undersøgelsesperioden. Vaskemidler er valgt som produktgruppe, fordi Svane-
mærket er anvendt inden for denne kategori. Der er anvendt et paneldesign bestående af i alt
tre runder. Før og efter kampagnen foretog vi en telefonisk undersøgelse, hvor blandt andet
de spørgsmål, der skulle bruges til måling af værdien af Svanemærket, blev gentaget. Den
postale del af undersøgelsen blev gennemført umiddelbart efter første telefoniske indsamling
og bestod i udsendelse af et omfattende skema, indeholdende spørgsmålene til etablering af
forbrugertypologien, spørgsmål til afdækning af holdninger til miljø, indkøbsadfærd for
vaskemidler, medievaner og demografi.

Resultaterne af denne del af undersøgelsen er en påvisning af kampagnens effekter, målt på
de niveauer, der indgår i effekt-hierarkiet og opdelt på de fire EL-typer. Vi kan således af-
dække, i hvilket omfang kampagnens mål om øget kendskab er slået igennem til øget viden
og anvendelse. Ligeledes kan vi påvise, at Svanemærkets værdi, målt ved trade-off-analysen,
er steget fra første til anden telefoniske undersøgelse, antagelig som følge af kampagnen, men
at denne værdistigning er forskellig for de fire EL-typer.
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1. INDLEDNING

1.1. Det overordnede formål med undersøgelsen

Mærkning er et aktuelt og højt prioriteret emne jævnfør for eksempel regeringens oplæg1 ”En
styrket forbrugerpolitik i EU”, hvor regeringen præsenterer sin vision for den fælles
forbrugerpolitik i EU. Her kan det blandt andet læses, at

”Forbrugerne har brug for fyldestgørende informationer om de varer, de køber,
hvis de skal have mulighed for at træffe et kvalificeret valg. Mærkning af fødevarer
kan forbedres betydeligt. Regeringen finder, at mærkningsreglerne for fødevarer på
en række punkter bør strammes op, så forbrugernes krav og forventninger til
mærkningsoplysninger i højere grad tilgodeses. (...) Kommissionen har bebudet en
revision af mærkningsreglerne. Regeringen vil i den forbindelse opfordre Kommis-
sionen til at:

• Gøre næringsdeklaration obligatorisk.
• Styrke mærkningsreglerne, således at forbrugerne ikke kan vildledes med

hensyn til fødevarers oprindelse.
• Give forbrugerne bedre mulighed for at vurdere fødevarers friskhed ved

oplysning om fremstillingsdato.
• Ændre Novel Foods forordningens mærkningsbestemmelser, så forbrugerne

gives et reelt valg mellem traditionelle produkter og produkter, som er
fremstillet ved genteknologi.

• Forbedre mærkningen af aromastoffer i fødevarer.
• Ophæve 25%-reglen om, at en sammensat ingrediens, som udgør mindre end

25 procent af levnedsmidlet, ikke skal indholdsdeklareres.
• Indføre krav om fuld ingrediensliste.”

Som det fremgår af citatet, skal mærkning i højere grad tage udgangspunkt i forbrugernes
krav og forventninger.

Mærkningsordninger evalueres ofte ved at måle i hvor høj grad ordningen er kendt af forbru-
geren, og i hvor høj grad forbrugeren er bevidst om, hvad mærkningen garanterer. Denne rap-
port vil bidrage med en tilgang, der gør det muligt at vurdere den nytteværdi, som for-
brugeren tillægger en mærkningsordning. Det signal, som en mærkning sender, kan bearbej-
des på forskellig måde. Formålet med nærværende arbejde vil også være at belyse de fak-
torer, der er afgørende for, at denne informationsbehandlingsproces sættes i gang på en måde,
der afslører, at forbrugeren inddrager mærkningen og dermed tillægger mærkningen værdi.
Det vil bringe os langt længere i en vurdering af, om mærkningsordninger tager udgangs-
punkt i forbrugernes krav og forventninger.

                                                     
1 12/4 2000
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Generelt om mærkningsordninger

Ved en mærkningsordning vil vi i det følgende forstå information om et produkts tilblivelse,
indhold, anvendelse, bortskaffelse, med mere, som anses for afgørende for produktets rette
brug i form af et særligt symbol, logotype, piktogram og lignende, påført produktet, der som
medium kommunikerer disse informationer til forbrugeren. Herved afgrænser vi os fra den
egentlige varedeklaration (engelsk: informative labelling) – en sondring, der ikke er anvendt i
citatet ovenfor. Set fra offentlig side er formålene med indførelse og opretholdelse af
mærkningsordninger at give forbrugerbeskyttelse og forbrugerinformation. Således kan vare-
deklarationer (oplysninger om E-numre, tilsætningsstoffer, og lignende) næppe ses som andet
end beskyttelse af forbrugeren, idet hun næppe har den nødvendige viden til at anvende
oplysninger som information (men nok som et signal om at reagere holdningsmæssigt.) En
række af de nyere mærkningsordninger er derimod tilsyneladende tænkt som forbruger-
information (Ø-mærket, Den Blå Lup, EUs miljømærke, med flere), idet man ved lanceringen
har lagt meget vægt på de egenskaber ved produktet, som mærkningen dækker.

Mærkningsordninger kan ses som instrumenter til at reducere forbrugerens opfattede risiko.
Der sondres i litteraturen mellem tre typer af risici: performance risk, social risk og physical
risk (Schmidt & Spreng, 1996). Performance risk vedrører bekymringen for, om produktet
virker som det skal. Social risk fører til tab af status i forbrugerens referencegruppe, og ende-
lig vedrører physical risk bekymringen for forbrugerens eller andres sikkerhed. I tabel 1.1 er
der gjort forsøg på at indplacere de 11 mærkningsordninger, som optræder i vores empiriske
analyse, i forhold til de tre risikotyper. Mærkningsordningens overordnede formål med hen-
syn til risikoreduktion vil være afgørende for, hvorledes man vurderer mærkningsordningens
succes. Mærker som Svanemærket eller Blomsten2 kommunikerer, at produktet fra vugge til
grav er blandt de mest miljøvenlige. Dermed har disse mærker til opgave at reducere forbru-
gerens social og/eller physical risk. Vurdering af om et sådant mærke holder hvad det lover,
kan man ret objektivt konstatere.

Hvis et mærke garanterer ekstraordinær kvalitet, så reducerer mærket performance risk. Vur-
dering af om mærket holder, hvad det lover, kan så kun ske ved, at produktet afprøves, og
forbrugeren udtrykker sin oplevelse af produktet. DS-mærket og Key-mærkets placering i
tabellen kan diskuteres, men begge ordninger har til formål at garantere, at produkterne over-
holder bestemte standarder. I den udstrækning disse standarder er af betydning for forbru-
gerens kvalitetsvurdering, vil mærkning med disse mærker føre til reduktion af performance
risk. I overvejelserne om eventuel relancering af kvalitetsmærket Den Blå Lup var det
Fødevaredirektoratets plan at fokusere mere på begrebet ”spisekvalitet”. Hvis det var sket,
ville dette mærke have været et oplagt eksempel på en ordning med det formål at reducere
performance risk. Af tabel 1.1 fremgår det tydeligt, at reduktion af performance risk ikke er i
fokus for de eksisterende mærkningsordninger. Det hænger nok sammen med, at garanten for
mærkningsordningerne er en offentlig myndighed, og det derfor vil være meget svært for
ikke at sige umuligt at kontrollere en ordning med fokus på reduktion af performance risk.

                                                     
2 Se appendiks for en kort præsentation af alle mærker i tabellen.
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Tabel 1.1. Mærkningsordninger og risikoreduktion

Social risk Physical risk Performance risk

Blomsten + +

CE-mærke +

Genbrugsmærke +

Blaue Engel + +

Ø-mærke + +

EØF-mærke ++

Svanemærke + +

Max Havelaar ++

DS-mærket +

Bra Miljöval + +

Key-mærke +

Anm. + angiver ’nogen sammenhæng’, mens ++ markerer ’stærk sammenhæng’.

Omfanget og fordelingen af den opfattede risiko på de tre typer vil for en given mærknings-
ordning også afhænge af produktkategorien. Det vil eksempelvis kunne forventes, at der vil
være stor forskel i type af risikoreduktion ved køb af et Svanemærket vaskemiddel sammen-
lignet med en Svanemærket seng.
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En mærkningsordning kan betragtes fra den udstedende organisation og fra et forbruger-
synspunkt. Set fra den udstedende organisation består ordningen af selve symbolet og de
egenskaber, man har til hensigt eller tror, man signalerer hermed. Fra et forbrugersynspunkt
er mærkningsordningen givet ved symbolet og de egenskaber, forbrugeren opfatter, mærket
signalerer gennem den ledsagende markedsføring. Der kan være betydelig forskel mellem
disse to opfattelser af mærkningsordningen. I denne rapport vil vi anlægge et forbruger-
synspunkt og forsøge at identificere årsager til, at forbrugerne tillægger en mærkningsordning
værdi. Mærkningsordningen har positiv værdi i forbrugernes øjne, såfremt de reagerer mere
positivt eller negativt over for et produkt forsynet med mærkning end over for et produkt med
samme marketing-mix, men uden den pågældende mærkning. Vi har i figur 1.1 forsøgt at
sammenfatte de problemstillinger, man som udstedende organisation (offentlig eller privat) er
stillet overfor i tre identificerede faser af mærkningsordningens forløb. Vores pointe er, at det
ikke i sig selv er tilstrækkeligt at introducere en mærkning. Der skal ske en samlet plan-
lægning for alle mærkningens faser og dens relation til andre mærkninger, og beslutningerne
skal understøttes af data, som afspejler beslutningsproblemerne i de enkelte faser.
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Figur 1.1. Mærkningsordningens faser

EL-modellen og mærkningsordninger

Det signal, som en mærkning sender, kan bearbejdes på forskellig måde. Formålet med
arbejdet her er at belyse de faktorer, der er afgørende for, at denne informationsbehandlings-
proces sættes i gang på en måde, der afslører, at forbrugeren inddrager mærkningen og
dermed tillægger mærkningen værdi.

Elaboration Likelihood (EL)-modellen anvendes som teoretisk fundament. EL og mærkning
er diskuteret på et overordnet plan i Davies og Wright (1994), men ikke med den teoretisk-
empiriske tilgang, der er essensen her. Der er os bekendt ingen empiriske undersøgelser af
mærkningsordninger baseret på EL, men naturligvis en del forsøg på at vurdere informations-
bearbejdning af reklamebudskaber (se for eksempel Liebermann & Flint-Goor, 1996).
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Elaboration Likelihood henviser til sandsynligheden for at engagere sig i informationsbe-
handling, betinget af motivation, evne og muligheder herfor. I figur 1.2 opsummeres vores
indledende overvejelser over sammenhængen mellem værdien af en mærkningsordning fra et
forbrugersynspunkt og teorien om Elaboration Likelihood.

Der skelnes mellem to ruter i EL-modellen, som kan føre til en holdningsændring. Den cen-
trale rute baserer sig på en kognitiv vurdering af fordele og ulemper ved et produkt eller bud-
skab, som afvejes mod hinanden. Ved den perifere rute er informationsbehandlingen betyde-
ligt mere begrænset. Den består hovedsageligt i at hæfte sig ved kendetegn, cues, i budskabet
eller dets omgivelser. For eksempel antallet af argumenter for eller imod, snarere end argu-
menternes faktiske indhold.

Mærkningsordningens værdi for forbrugeren kan være betinget af forbrugerens grad af invol-
vering i det produkt, der er genstand for mærkning, således at forbrugeren af denne grund er
motiveret for at forholde sig til mærkningen. Det kan dog også tænkes, at forbrugeren har en
(positiv) holdning til mærkning i sig selv, som indebærer, at der sker en bearbejdning via den
centrale rute. Betingelsen for, at forbrugeren bevæger sig videre ad central rute kræver, at
informationen er af en karakter, som forbrugeren evner at bearbejde. Som eksempel kan man
forestille sig, at indholdet i en varedeklaration vil være så vanskelig at få et overblik over, at
forbrugeren opgiver at bearbejde informationen.

Hvis forbrugeren ikke er motiveret for at sætte sig ind i, hvad mærkningen præcis signalerer,
må forbrugeren basere sin informationsbearbejdning på perifer rute. Her er der to muligheder.
Enten bruger forbrugeren overhovedet ikke mærkningen og den tilknyttede markedsføring til
noget og træffer måske sin købsbeslutning alene på basis af cues, der er eksterne i forhold til
mærkningsordningen som for eksempel pris, eller også har forbrugeren så stor tillid til den
organisation, der garanterer mærket, at forbrugeren træffer beslutning på basis af de cues, der
følger af markedsføringen af mærkningsordningen.

Hvis forbrugeren har evne og motivation til informationsbearbejdning via central rute, vil
holdningen til mærket afgøre, hvilken ændring mærkningsordningen vil føre til i forbrugerens
holdning til det produkt, mærket er tilknyttet. Hvis forbrugeren har positive associationer til
de egenskaber mærket dækker, vil det forstærke det positive billede af produktet og omvendt
hvis associationerne til mærket er negative. Man kan forstille sig, at nogle mærknings-
ordninger giver positive associationer og andre negative eller neutrale associationer. Nogle
mærkningsordninger vil derfor føre til en intensiv bearbejdning af information og føre til
ændringer i den kognitive struktur hos forbrugeren, mens andre mærkningsordninger ikke vil
have samme effekt.

EL-modellen er en individmodel, men baseret på ovenstående betragtninger kunne man fore-
stille sig, at der eksisterer forskellige typer af forbrugere, der følger forskellige ruter, når den
information, der kan afledes af en mærkningsordning, elaboreres. Således kan følgende typer
antages at eksistere:
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• Mærkningsordningen har ingen effekt. Købsbeslutning styres udelukkende af ’cues’
uden forbindelse til mærket først og fremmest pris.

• Der er ikke motivation til at sætte sig ind i alle de forhold, som mærket garanterer,
men mærket fungerer som en cue i en perifer rute for informationsbehandling.
Markedsføring af mærkningsordningen er her specielt vigtig.

• Mærkningsordninger screenes og udvalgte ordninger, der knytter sig positive
associationer til, elaboreres via hele den centrale rute

• Alle mærkningsordninger elaboreres via den centrale rute.

Det er vores antagelse, at disse (og evt. andre) typer eksisterer for alle produktkategorier med
mærkningsordninger, men i forskellige andele af populationen afhængig af produktkategori.
Kendskab til disse typers eksistens og deres størrelse vil være af forbrugerpolitisk betydning,
når nye mærkningsordninger skal introduceres, og anvendelse af eksisterende mærknings-
ordninger ønskes udvidet. Vi er vidende om, at der for øjeblikket sker en registrering af eksis-
terende mærker og deres informationsindhold. En sådan database vil med den tilgang, som
gennemgås i denne rapport, kunne suppleres med oplysninger om de nævnte forbrugertypers
udbredelse, deres kendskab til diverse mærkningsordninger, deres associationer til mærkerne,
og den værdi, typerne tillægger mærkerne. Det vil endvidere være naturligt at følge
forbrugeropfattelserne over tid.
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Figur 1.2. Elaboration Likelihood og mærkning
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2. KAMPAGNEN FOR MILJØMÆRKERNE SVANEN OG BLOMSTEN OG UNDERSØGELSENS
OVERORDNEDE DESIGN

Den empiriske undersøgelse er begrænset til at omfatte de to miljømærker Svanen og
Blomsten. Valget af netop disse to mærker er begrundet i, at Miljøstyrelsen i bevillings-
perioden for dette projekt planlagde og gennemførte en kampagne for Svanen og Blomsten
med et budget på seks millioner kroner blandt andet med fokus på produktgruppen vaske-
pulver. Ved at knytte dette projekt til kampagnen gjorde det for det første vores målinger
meget aktuelle og praktisk relevante. For det andet gav det os mulighed for at måle den
forbrugerbaserede værdi af én mærkningsordning to gange under forskellige betingelser og
dermed demonstrere, at vores tilgang også kunne anvendes til at foretage adfærdsorienterede
målinger af kampagneeffekter.

Undersøgelsens overordnede design

Undersøgelsens hovedformål blev således at belyse kampagnens effekt, set i lyset af EL-
modellen. Undersøgelsen blev derfor opbygget som en telefonisk før- og eftermåling, hvor
der før kampagnens start etableredes et panel, der fik tilsendt et spørgeskema og blev re-
interviewet ved kampagnens ophør. Designet fremgår af figur 2.1.

Figur 2.1. Det overordnede undersøgelsesdesign
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De telefoniske målinger

De to telefoniske undersøgelser blev gennemført af Jysk Analyseinstitut A/S. Et repræsen-
tativt udsnit af husstande blev etableret før kampagnen ved hjælp af random dialing. Efter op
til seks genopkald blev der opnået kontakt til den hovedansvarlige for indkøb af vaskemidler
i 1713 husstande, 1118 husstande var villige til at deltage i undersøgelsen svarende til cirka
65%. 45 personer brugte ikke vaskemaskine, hvorefter denne første del af undersøgelsen om-
fatter 1073 personer.

Til illustration af datamaterialets sammensætning har vi konstrueret figur 2.2.

Figur 2.2. Datamaterialets sammensætning
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Spørgsmålene var inddelt i følgende blokke, som så vidt muligt var fælles for de to interview-
runder:

• ”Markedskortoplysninger” om mærker af vaskemidler til kulørt vask
• En række spørgsmål til belysning af ”miljøbevidst vaskeadfærd”
• Betydningen af en række kriterier for valg af vaskepulver til kulørt maskinvask, målt

på en 4-punkts skala fra ingen eller næsten ingen betydning til afgørende betydning
• Kendskab til de tre mærkninger: Ø-mærke, Svanemærke og Blomstermærke
• Associationer mellem mærkninger og egenskaber ved produktets produktion eller

anvendelse
• For hvert af de kendte mærkninger spørges om tillid og kontrollerende myndighed
• 15 parvise sammenligninger med tilfældigt udvalgte par af maskinvaskemidler til

kulørt vask, sammensat på tre egenskaber: pris, mærke og mærkning
• Baggrundsspørgsmål til brug for analyse af forskelle blandt forbrugerne

Hertil kom som en speciel blok for efter-målingen en række spørgsmål om kendskab til og
vurdering af miljømærkekampagnen.3

2.1.2. Det postale spørgeskema

Formålet med det postale skema var at udvide den baggrundsmæssige information om
respondenterne i panelet. Skemaet omfattede spørgsmål om

• indkøbsvaner i forhold til kæder, opdelt på småindkøb og storindkøb
• kendskab og brug af mærkningsordninger, hvor Blomsten og Svanemærket indgik på

lige fod med ni andre mærkningsordninger
• en række udsagn vedrørende miljøspørgsmål, mærkning og risiko
• værdier, samfundsmæssige såvel som personlige
• medievaner, opdelt på forbrug af TV, dagblade, magasiner og ugeblade

Til illustration af hvilke muligheder undersøgelsen giver for at identificere, hvor forbrugeren
er i EL-modellen, og hvilke muligheder der er for at måle effekt af kampagnen, har vi kon-
strueret figur 2.3.

                                                     
3 Spørgeskemaets struktur fremgår mere detaljeret i en supplerende publikation, der kan rekvireres fra MAPP Centret.



15

Figur 2.3. EL-modellen og kampagneeffekter
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2.1.3. Måling af informationsbearbejdning

EL-modellen er grundlæggende en hypotese om informationsbearbejdning og dens indfly-
delse på forbrugerens adfærd. Med henblik på operationalisering af modellen til brug ved den
postale fase 2 af undersøgelsen, er der anvendt en mere forenklet udgave, byggende på et
simpelt effekt-hierarki, jævnfør figur 2.4.
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Figur 2.4. EL-modellens effekthierarki i forenklet udgave

Kendskab

Anvendelse

Intet kendskab

Ingen videnViden

Ingen 
anvendelse

Mærke

Figuren bygger på tre niveauer: kendskab → viden → anvendelse. Med ”Kendskab” menes
her blot kendskab til eksistensen af mærket, det vil sige, at man har set symbolet før, men
ikke nødvendigvis forbinder noget med det. Har man intet kendskab til mærket, kan man
heller ikke have viden om dets indhold eller anvende det ved købsbeslutning. Kendskab kan
derimod dække viden om indhold, men behøver ikke at gøre det. Derfor er der pile fra boksen
Kendskab både til boksen Viden og boksen Ingen Viden. Viden om et mærke kan på sin side
lede til accept og anvendelse eller til afvisning og ingen anvendelse. Endelig som noget
specielt for modellen kan ”Ingen viden” også føre til både ”Anvendelse” og ”Ingen
anvendelse”, idet mærket fungerer som cue med sekundær informationsbearbejdning.

Som kvantitativ karakteristik af et mærkes position blandt forbrugerne anvendes to typer af
statistiske mål:
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• den relative fordeling af forbrugere på hvert af de tre hierarki-niveauer
• de betingede fordelinger for overgang fra et niveau til det næste

Det postale spørgeskema omfattede i alt 11 mærkningsordninger, herunder Svanen og
Blomsten, som blev målt efter denne model. For hver ordning har respondenten fem svar-
muligheder, som gengivet i tabel 2.1.

Tabel 2.1. Grad af informationsbearbejdning

Svarkategori Effektniveau Sammenhæng med EL-modellen

1 Har ikke set mærket før Forbrugeren kan ikke genkende mærket, enten fordi hun

ikke er blevet eksponeret for det eller, fordi hun ikke har

bemærket det (selektiv perception)

2 Har set mærket, men ved

ikke præcist, hvad

ordningen dækker

Er vidende om, at mærket eksisterer, men har ikke været

motiveret for at sætte sig ind i, hvad ordningen dækker

og lader det ikke påvirke holdning og adfærd

3 Har set mærket, ved ikke

hvad ordningen dækker,

men tager hensyn til det

ved indkøb

Bruger mærket som perifer cue uden at vide præcist,

hvad det dækker. Forudsætter en positiv indstilling til

mærkning generelt og tillid til de udstedende og

kontrollerende myndigheder.

4 Har set mærket, ved hvad

ordningen dækker, men

tager ikke hensyn til det

ved indkøb

Forbrugeren er motiveret for at sætte sig ind i mærk-

ningens indhold, men har på dette grundlag bevidst fra-

valgt at lade mærket indgå i købsprocessen. Den cen-

trale informationsbehandling giver ikke anledning til

holdnings- eller adfærdsmæssige ændringer.

5 Har set mærket, ved hvad

ordningen dækker, og

tager hensyn til det ved

indkøb

Forbrugeren repræsenterer idealet for tilhængere af

mærkninger: Hun har fulgt den centrale rute med en

heraf følgende ændring i den kognitive struktur. Hun

har bevidst tilvalgt mærket og lader det afspejle sig i

holdning og adfærd.

Motivationen for at behandle information i tilknytning til Svanen og Blomsten antages at
være en funktion af, hvor miljøbevidst man er, mens evne til at behandle informationen i
nogen udstrækning forventes at være afhængig af uddannelse og naturligvis af, om respon-
denten handler et sted, hvor der er produkter med de to miljømærker.
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2.1.4. Måling af kampagneeffekt

Et centralt spørgsmål for undersøgelserne har været at kunne belyse effekterne af den
gennemførte reklamekampagne for de to miljømærker, Svanen og Blomsten. Til sammen-
ligning med resultaterne fra vores undersøgelse kan følgende informationer fra Miljøstyrelsen
om status før kampagnen og om forventninger til kampagnen fremhæves. Før kampagnen
vidste 26%, at Svanen er et miljømærke, mens kun 4% vidste, at Blomsten var et miljø-
mærke. Målet for kampagnen var i følge Miljøstyrelsen at øge disse procenter til 65% for
Svanens vedkommende og 25% for Blomstens vedkommende. Samtidig skulle kampagnen
gerne føre til øget salg af de produkter, som er miljømærkede. For vaskepulvers vedkom-
mende er målet, at 20% skal have købt miljømærket vaskepulver. Endelig er det et mål, at
50% hjulpet skal kunne huske kampagnen.

Som det ses af figur 2.1, giver undersøgelsesdesignet mulighed for at sammenligne resul-
taterne i første runde (før-måling) med resultaterne i tredje runde (efter-måling). Ændringer
mellem de to målinger vil blandt andet kunne tilskrives kampagnen. Det skal understreges, at
der ikke er tale om et egentligt eksperiment, som det kendes fra for eksempel kliniske forsøg.
For eksempel har vi ikke mulighed for at styre, typisk ved randomisering, hvem der udsættes
for kampagnen (”behandlingen”) og hvem, der ikke gør det. Vi spørger i runde 3, om
respondenten har lagt mærke til kampagnen, fordi der kan meget vel tænkes at være en
sammenhæng mellem kendskab og interesse for miljømærkning og dette at have lagt mærke
til kampagnen. Vi har imidlertid en fordel ved det anvendte design, som normalt ikke findes i
”quasi-eksperimentelle” undersøgelser som denne. Det anvendte design er et panel-design,
hvor de samme respondenter bliver interviewet og re-interviewet. Det betyder, at vi på
individniveau kan sammenligne ændringer fra runde 1 til runde 3 og derved kontrollere for
(holde konstant) individuelle faktorer, som kan forstyrre målingen af kampagneeffekterne,
for eksempel holdningen til miljø og interessen for mærkningsordninger. Alle efterfølgende
resultater vedrørende kampagneeffekt bygger derfor alene på de i alt 446 respondenter, der
har medvirket i alle tre runder af undersøgelsen.

Grundlaget for sammenligningen kan være alle de blokke af spørgsmål, der var fælles for de
to interviewrunder:

• ”Markedskortoplysninger” om mærker af vaskemidler til kulørt vask
• En række spørgsmål til belysning af ”miljøbevidst vaskeadfærd”
• Betydningen af en række kriterier for valg af vaskepulver til kulørt maskinvask, målt

på en 4-punkts skala fra ingen eller næsten ingen betydning til afgørende betydning
• Kendskab til de tre mærkninger: Ø-mærke, Svanemærke og Blomstermærke
• Associationer mellem mærkninger og egenskaber ved produktets produktion eller

anvendelse
• For hvert af de kendte mærkninger spørges om tillid og kontrollerende myndighed
• 15 parvise sammenligninger med tilfældigt udvalgte par af maskinvaskemidler til

kulørt vask, sammensat på tre egenskaber: pris, mærke og mærkning
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3. UNDERSØGELSENS RESULTATER

I dette kapitel følger de væsentligste resultater fra undersøgelsen. Afrapporteringen indledes
med en overordnet beskrivelse af, i hvor høj grad i alt 11 mærkningsordninger er kendte og
anvendes af forbrugerne. Der etableres dernæst en forbrugertypologi på basis af EL-
modellen, der resulterer i fire typer af forbrugere, som adskiller sig med hensyn til engage-
ment i mærkningsordninger. Disse fire typer af forbrugere beskrives dernæst på demo-
grafiske, holdnings- og adfærdsmæssige variable. Da de fire typer af forbrugere repræsenterer
forskellige måder at bearbejde mærkningsinformation på, vil det følgende afsnit vurdere, om
værdien af Svanemærket som forventet vil variere på tværs af forbrugertyper.

Anden halvdel af afrapporteringen vedrører måling af kampagneeffekter af miljømærke-
kampagnen. Her vil det traditionelle effekthierarki udgøre dispositionen, idet der indledes
med resultater for ændring i kendskabsprocenter, dernæst ændring i viden om mærknings-
ordningernes garanterede egenskaber og sluttelig ændringer i den værdi, forbrugerne til-
lægger Svanemærket før og efter kampagnen. Kampagneeffekterne vurderes såvel på aggre-
geret niveau som inden for hver af de fire EL-typer.

I øvrigt henvises til en selvstændig tabelsamling, der kan rekvireres fra MAPP Centret.

3.1. Analyse af kendskab og brug af mærkningsordninger

Det postale skema indeholdt en sektion med spørgsmål omkring kendskab og brug af
mærkningsordninger. Det drejede sig om i alt 11 ordninger, som var udvalgt ud fra et ønske
om at få dækket området bredt både med hensyn til kendskabsniveau og produktkategorier:

For hver mærkning blev respondenten bedt om at beskrive sit kendskab til og anvendelse af
mærkningen. Det skete ved, at respondenten blandt fem mulige svarkategorier skulle vælge
den, der passede bedst til hendes forhold til mærkningen. De fem kategorier fremgår af
søjlerne i tabel 3.1 og er givet en mere detaljeret fortolkning i tabel 2.1.
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Tabel 3.1. Fordelingen på de fem mulige svarmuligheder vedrørende kendskab, viden
og anvendelse af de 11 mærkningsordninger (n=638)
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Blomsten 34,2% 27,7% 8,3% 17,4% 12,4% 100,0%

CE-mærke 17,2% 38,3% 9,3% 16,9% 18,3% 100,0%

Genbrugs-

mærke
3,5% 13,7% 5,4% 40,0% 37,5% 100,0%

Blaue Engel 74,4% 16,2% 2,5% 4,6% 2,2% 100,0%

Ø-mærke 2,0% 5,3% 4,4% 42,6% 45,7% 100,0%

EØF-mærke 17,3% 36,9% 6,9% 22,6% 16,3% 100,0%

Svane-

mærke
17,8% 20,6% 9,3% 23,3% 29,0% 100,0%

Max

Havelaar
51,7% 12,4% 3,3% 17,4% 15,2% 100,0%

DS-mærket
35,9% 26,4% 4,9% 16,1% 16,7% 100,0%

Bra

Miljöval 84,8% 9,6% 1,3% 2,7% 1,6% 100,0%

E-mærke 89,6% 7,9% 1,1% 0,6% 0,8% 100,0%

Som det ses af tabellen er der stor variation i mærkningernes position i forbrugernes bevidst-
hed. De mest indarbejdede mærker er Ø-mærket og Genbrugsmærket, som genkendes af næs-
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ten alle respondenter. De mindst genkendelige mærker er Bra Miljöval og E-mærket. Mellem
disse yderpunkter ligger Svanen og Blomsten, hvor Svanen genkendes af næsten 80%, mens
Blomsten genkendes af 65%.

Informationen i tabel 3.2. kan nu omsættes til kvantificering af effekthierarki-modellen i figur
2.4. for hvert mærke, som vist i figur 3.1, hvor Ø-mærket er medtaget som benchmark for de
to miljømærker.

Figur 3.1. Svanemærkets, Blomstens og Ø-mærkets position i forbrugernes effekt-
hierarki
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Det ses for det første, at den lavere genkendelse af Blomsten sammenlignet med Svane-
mærket slår igennem til næste niveau, hvor det også er en mindre andel, der mener at vide,
hvad Blomsten garanterer. For Svanemærket er der sammenholdt med Ø-mærket også et
stykke vej, før respondenterne føler sig lige så sikre på, hvad dette mærke garanterer. Blandt
kendere bruges næsten Svanemærket på trods af lavere viden om ordningen i samme
udstrækning som Ø-mærket, når der købes ind. Ø-mærket kan have nået et mætningspunkt
omkring cirka 50% brugere, mens der stadig synes at være et uudnyttet potentiale i Svane-
mærket.

Det er bemærkelsesværdigt, at alle tre mærker har nogenlunde samme andel af brugere og
ikke-brugere, når det betinges af, at man ved, hvad mærkningerne indeholder. Dette tyder på,
at anvendelse af mærkningsordninger ikke blot er et spørgsmål om etablering og kommu-
nikation af indhold (udbud), men at resultaterne tillige afspejler et forskelligt oplevet behov
hos forbrugerne for at anvende disse (efterspørgsel). Denne tanke vil blive fulgt op i næste
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afsnit, hvor vi skal analysere svarene på de 11 mærkningsordninger med henblik på at karak-
terisere og identificere forskellige typer af forbrugere på grundlag af den måde, hvorpå de i
almindelighed anvender mærkningsordninger.

3.2 Opstilling af en typologi på basis af informationsbearbejdning

3.2.1. Problemstilling

Vi skal i dette afsnit skifte fokus fra mærkningsordningerne til forbrugerne. På samme måde
som mærkninger kan beskrives og sammenlignes ved deres kendskabsgrad og anvendelighed
blandt forbrugerne, kan forbrugerne karakteriseres ved det omfang, de kender mærkningerne,
og den måde, hvorpå de anvender dem. Bagved denne tankegang ligger en antagelse om, at
forbrugerne adskiller sig ved deres engagement i mærkninger – et engagement, som går på
tværs af mærkningsordningerne. Man kan tale om, at forbrugerne som et personlighedstræk
har større eller mindre tilbøjelighed til at kende og anvende mærkninger. Dette træk ved for-
brugeren antages at hænge sammen med den måde, hvorpå hun indsamler, bearbejder og an-
vender information som beskrevet i EL-modellen. Vi skal søge at udvikle en EL-typologi,
som karakteriserer forbrugernes forskellige tilbøjelighed til at bruge mærkningsordninger i
købsprocessen. Figur 3.2. illustrerer tankegangen i typologiopstillingen.
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Figur 3.2. Opstilling af typologi på basis af positionen for alle mærkningsordninger

Kendskab

Anvendelse

Intet kendskab

Ingen videnViden

Ingen 
anvendelse

Forbrugere

Med dette formål analyseres de afgivne svar på de 11 mærkningsordninger. Metoden er latent
klasseanalyse, (Green, 1977; Poulsen 1984; 1997), som er en modelbaseret tilgang til
segmenteringsanalyse. Forbrugerens tilhørsforhold til segmentet opfattes som en latent (ikke-
observerbar) variabel, som beskriver forskelle mellem forbrugerne i deres responsprofil. I det
foreliggende vil grundlaget for bestemmelsen af tilhørsforholdet til segmentet være
forbrugerens svar på de 11 spørgsmål vedrørende mærkninger, jævnfør tabel 3.1. På basis af
de afgivne svar og et på forhånd fastlagt antal segmenter estimeres modellen:

• størrelsen af segmenterne, det vil sige sandsynligheden for, at en tilfældig udvalgt
respondent tilhører segmentet;

• svarprofilerne for hvert segment, det vil sige den betingede sandsynlighed for at
svare 1,...,5 på spørgsmålet vedrørende en given mærkning.
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3.2.2. Den fundne typologi

Det ”rigtige” antal segmenter vil som regel være ukendt og må derfor fastlægges ud fra statis-
tiske og ikke-statistiske (fortolkelighed, størrelsen af segmenterne) kriterier.

Resultatet er en afdækning af forbrugertyper, der er forskellige med hensyn til deres kend-
skab og anvendelse af mærkninger, idet antagelsen er, at indstillingen til disse ordninger
varierer mellem forbrugerne. Vi har valgt en 4-klasseløsning, svarende til fire typer af for-
brugere. Segmentstørrelse og svarprofiler fremgår af figurerne 3.3 til 3.7.

Figur 3.3. Typeprofilerne (svarsandsynligheden) for svarmuligheden ”Har ikke set
mærket før” (n=638)
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Figur 3.3 viser andelen inden for hver type, der ikke har set det givne mærke før. Der synes at
være to typer, der skiller sig ud. Type 2 (29%) har generelt det højeste niveau og dermed det
laveste kendskab til mærkerne, mens type 4 (6%) har det laveste niveau og dermed det
højeste mærkekendskab. Vi bemærker, at selv om profilerne for segmenterne varierer på
tværs af mærker, er der en klar tendens til, at der er samme ordning af typerne. Type 2 kan
således identificeres med forbrugere på laveste effektniveau (1), som ikke har set eller er op-
mærksom på mærker men dog kan genkende de mest indarbejdede mærker (genbrugsmærket
og Ø-mærket). 40-50% af disse har set Blomsten og Svanen før.
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Figur 3.4. Typeprofilerne (svarsandsynligheden) for svarmuligheden ”Har set
mærket før, men ved ikke præcist, hvad det dækker” (n=638)
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Andelene, der genkender mærket men uden at vide, hvad det dækker, fremgår af figur 3.4.
Det ses, at type 4, omfattende 6% af respondenterne, har den højeste sandsynlighed for at
afgive dette svar. De øvrige tre typer afviger ikke væsentligt fra hinanden. Type 4 kan således
identificeres med forbrugere, der er på det næstlaveste effektniveau (2). De genkender en del
mærker, men ved i øvrigt ikke, hvad de dækker og bruger dem heller ikke i købsprocessen.
Der er sket en eksponering af mærkerne, men forbrugerne har ingen motivation for at
behandle information om mærkningernes indhold.
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Figur 3.5. Typeprofilerne (svarsandsynligheden) for svarmuligheden ”Har set
mærket før, ved ikke præcist, hvad det dækker, men tager hensyn til det ved indkøb”
(n=638)
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Figur 3.5 viser profilerne for typerne, når der spørges, om man tager hensyn til mærket ved
indkøb uden at vide, hvad det står for. Svarsandsynlighederne ligger her på et ganske lavt
niveau, omkring 5-10%. Det bemærkes, at den højeste værdi (18%) har type 4 for Svane-
mærket. Der er ikke tale om en klar ordning af de fire typer her, og det er således ikke muligt
at tale om en type, der kan identificeres med dette effektniveau. Det kan tolkes som udtryk
for, at denne måde at anvende mærkninger på ikke er et generelt træk ved forbrugerne, men
kan være en (transient) tilstand mellem den bevidste anvendelse eller afvisning af en specifik
mærkning. Alle forbrugertyper har en vis sandsynlighed for at benytte mærkerne på denne
måde, som er udtryk for en perifer informationsbehandling, hvor mærket fungerer som cue.
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Figur 3.6. Typeprofilerne (svarsandsynligheden) for svarmuligheden ”Har set
mærket før, ved, hvad det dækker, men tager ikke hensyn til det ved indkøb” (n=638)
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Figur 3.6. viser svarsandsynlighederne for de fire typer på spørgsmålet om, hvorvidt man be-
vidst fravælger at lade mærket influere på indkøbet. Her fremstår type 1 (39%) med profilen
med det højeste niveau, mens type 3 (27%) generelt ligger lavest. Type 1 kan således identi-
ficeres med effektniveau 4, hvor man bevidst har fravalgt at lade mærket have indflydelse på
købsprocessen. Forbrugerne her er motiverede for at behandle informationen centralt, men
det har ikke givet anledning til ændringer i den kognitive struktur.
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Figur 3.7. Typeprofilerne (svarsandsynligheden) for svarmuligheden ”Har set
mærket før, ved, hvad det dækker, og tager hensyn til det ved indkøb” (n=638)
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Endelig viser figur 3.7 profilerne på spørgsmålet om, hvorvidt man ved, hvad mærket dækker
og tager hensyn til det i sine indkøb. Her fremstår type 3 (27%) som de klart mest
mærkningsorienterede. Det etablerede Ø-mærke har den højeste værdi for disse forbrugere,
men også genbrugsmærket og Svanemærket er kendte og anvendte mærkninger. Type 3 kan
således identificeres med det højeste effektniveau 5, hvor forbrugerne er motiverede for at
behandle information om mærker, lader sig påvirke af dem kognitivt og købsadfærdsmæssigt.

Sammenfattende kan de fire EL-typer beskrives således:

• På laveste EL-niveau findes knap 30% af forbrugerne, som kun har meget lidt kend-
skab til eksistensen af mærker og deres indhold. De kan kaldes “de mærkeblinde”.

• På næstlaveste EL-niveau findes en lille gruppe, omfattende 6%, som kan genkende
mærkerne, men ikke er motiverede for at sætte sig ind i deres indhold eller bruge
dem i købsprocessen. De kan kaldes “de eksponerede”.

• De to sidste typer er begge motiverede for central informationsbearbejdning, idet de
to typer mener at kende indholdet i mærkningerne, men de drager to forskellige kon-
sekvenser heraf. En gruppe på 40% undlader at lade mærkerne indgå i købs-
processen, og de kan derfor kaldes “de bevidst afvisende”. De repræsenterer næst-
højeste EL-niveau.

• Den sidste gruppe tilvælger derimod mærkerne som en del af grundlaget ved køb. De
omfatter 25% af forbrugerne, som kan kaldes “de bevidste mærkebrugere”. De
repræsenterer højeste EL-niveau.

De fire EL-typer kan illustreres som vist i figur 3.8 a-d.
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Figur 3.8. De fire EL-typer illustreret ved effekt-hierarki-modellen
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c. 40% d. 25%
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De mørke pile på figurerne viser den dominerende vej gennem hierarkiet for de fire typer og
boksen med den mørke ramme markerer det typiske slutniveau. Begge dele skal opfattes som
en sandsynlighedsbetragtning, som ikke udelukker andre veje og sluttilstande for en mindre
del af forbrugerne tilhørende en given type.

3.2.3. Anvendelse af typologien til analyse af Svanemærket

Efter opstillingen af EL-typologien kan vi nu betragte mærkernes position, relativt til hver af
de fire typer. Resultaterne for Svanemærket fremgår af figur 3.9 a-d.
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Figur 3.9. Svanemærkets position inden for hver af de fire EL-typer
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c. 40% d. 25%

Kendskab
92%

Anvendelse
21%

Intet kendskab
8%

Ingen viden
41%

Viden
59%

Ingen 
anvendelse

79%

Type 3: "De bevidst 
afvisende"

36%64%

19% 24% 81% 76%

Kendskab
95%

Anvendelse
84%

Intet kendskab
5%

Ingen viden
20%

Viden
80%

Ingen 
anvendelse

16%

Type 4: "De bevidste 
mærkebrugere"

16%84%

98% 30% 2% 70%

3.2.4. Implikationer af analysen for etablering af og kampagner for
mærkningsordninger

Den opstillede typologi af mærkebrugere og kortlægningen af mærkningsordningernes posit-
ion i det opstillede effekthierarki inden for hver forbrugertype har en række væsentlige impli-
kationer for, hvorledes nye mærkningsordninger skal introduceres og eksisterende ordninger
overvåges og vedligeholdes.

Det overordnede budskab er, at

• forbrugerne ikke er ens hvad angår deres kendskab til og brug af mærknings-
ordninger

• mærkningsordningerne er indarbejdet i forskellig grad i forbrugernes bevidsthed og
adfærd

Disse to erkendelser er måske ikke overraskende, men den opstillede analysemodel og til-
hørende operationalisering giver alligevel et markant anderledes grundlag for at opstille præ-
cise mål for mærkningsordninger og tilknyttede kampagner. I det omfang analyser over-
hovedet har været benyttet i forbindelse med mærkningsordninger har de indskrænket sig til
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generelle målinger af kendskab (uhjulpet eller hjulpet) og måske viden om hver enkelt
ordning. Sjældent har man systematisk målt på flere (mange) ordninger på samme tid og slet
ikke med henblik på en karakteristik af forbrugerne. Den resulterende information har derfor
været på et meget aggregeret niveau, som har været for unuanceret til at opstille differen-
tierede mål for ordningernes anvendelse og ledsagende kommunikation. Med det nu etable-
rede grundlag er situationen langt gunstigere. Lad os illustrere dette ved at betragte Svane-
mærket og dets position i forhold til de fire EL-typer, som det fremgår af figur 3.9.

Lad os antage, at målet for Svanemærket (såvel som for andre mærkninger) er, at så mange
forbrugere som muligt lader det indgå i købsprocessen. Det teoretiske maksimum på sigt er
derfor 100%, men som vi har set af analysen ovenfor, er dette næppe en realistisk mål-
sætning. Selv et meget veletableret (kendt) mærke som Ø-mærket har ikke 100%-anvendelse
eller blot noget, der ligner. Vi har derimod set, at overgrænsen for anvendelsen af mærk-
ninger ligger omkring 50%. Vil man ud over dette niveau, må man have helt ekstraordinære
midler og argumenter til rådighed. Modellen hjælper os altså indledningsvis til at opstille
realistiske overordnede mål.

Dernæst vil det være muligt at formulere mål om Svanemærkets position inden for de enkelte
forbrugertyper og i forbindelse hermed vurdere, hvilke midler og ressourcer der skal til for at
opnå disse. Det turde være indlysende, at en generel kendskabskampagne med anvendelse af
upersonlig massekommunikation må antages at have vidt forskellig gennemslagskraft inden
for hver EL-type. Man vil måske kunne ’ramme’ “de mærkeblinde”, som har den laveste
kendskabsandel (ca. 50%) og måske øge denne til 75% med anvendelse af TV-reklamer. Men
som det fremgår af figur 3.9.a. udgør denne gruppe kun cirka 30% af forbrugerne og – hvad
der er værre – hvis man ikke gør andet end at udbrede kendskabet til Svanemærket, vil denne
stigning alt andet lige kun omsættes til en stigning i anvendelsen fra de nuværende 16% til
18% inden for typen. Forudsætningen om ”alt-andet-lige” omfatter her overgangs-
sandsynlighederne mellem tilstandene, det vil sige 36% fra ”kendskab” til ”viden” og 34%
fra ”viden” til ”kendskab”. Skal man for alvor forøge brugen af Svanemærket blandt “de
mærkeblinde”, må man tillige ændre på disse mere strukturelle parametre, og dette kan
næppe ske ved en ”ren” kendskabskampagne af den beskrevne art.

Ser vi på de øvrige tre typer, vil det være vanskeligt at øge anvendelsen af mærkningen for
“de bevidste mærkebrugere”, som allerede tæller 84%. Man kan naturligvis her have en yder-
ligere ambition om, at den viden disse forbrugerne mener at have om indholdet af mærknin-
gen er korrekt. En supplerende analyse vil kunne afsløre dette. Tilbage står to EL-typer, “de
eksponerede” og “de bevidst afvisende”. Af disse udgør “de eksponerede” 6% af forbrugerne
og vejer således ikke meget i det samlede billede (man kan diskutere, om man i praksis ville
ønske at bevare denne type ud fra en overvejelse om, at hver type skal have en vis mindste
størrelse). Tilbage som mål for en kampagne er derfor “de bevidst afvisende”. De udgør hele
40% af forbrugerne. Men det ses også, at en kendskabskampagne vil være ganske spildt på
denne type: 92% kender til Svanemærket, og dertil kommer, at totredjedele af disse mener at
vide, hvad mærkningen dækker. Dette kan selvfølgelig være udtryk for (selv-)bedrag, hvilket
kan undersøges på samme måde som ved “de bevidste mærkebrugere”. Her synes det tillige
mere væsentligt, da en misopfattelse af indholdet netop kan være grunden til afvisningen.
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Skulle denne analyse bekræfte, at typen har en korrekt opfattelse af Svanemærket, fremstår
barrieren for øget anvendelse helt klart: kun 19% benytter det ved køb. Nu ved vi tillige fra
opstillingen af EL-typologien, at denne afvisning af mærkningen ikke blot er rettet mod
Svanemærket men er et personlighedstræk ved denne type forbrugere på tværs af mærknings-
ordninger. Det gør opgaven både lettere og sværere. Den bliver lettere, fordi det vil være
forfejlet at opstille et mål om øget anvendelse af en specifik mærkningsordning, in casu
Svanemærket, idet kampagnen bør løftes op på et mere generelt niveau, dækkende mærkning
som forbrugerinformation og -beskyttelse. Opgaven er imidlertid også sværere, netop fordi
budskabet let bliver for abstrakt og måske strider mod nogle forbrugerholdninger om
”kræfternes frie spil”, modstand mod statslige reguleringer, etc.

Vi håber med dette – tænkte – eksempel at have illustreret det potentiale, der ligger i anven-
delsen af denne tilgang ved planlægning og gennemførelse af kampagner for mærknings-
ordninger. De strategiske overvejelser og formuleringen af differentierede mål for hver EL-
type kræver imidlertid mere taktisk anvendelig information i form af profiler af typerne på
(andre) holdninger, demografi, medieforbrug etc. Vi skal derfor give en yderligere beskri-
velse af EL-typerne på en række variable, som indgik i spørgeskemaet.

3.3. Beskrivelse af EL-typologien på baggrundsvariable

3.3.1. Demografi

En yderligere beskrivelse af EL-typologien kan fås ved at krydse med de øvrige
baggrundsoplysninger.
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Tabel 3.2. Profilbeskrivelse af EL-typologien

Profilbeskrivelse af EL-typologien

23% 16% 13% 6% 14%

5% 5% 7% 9% 7%

13% 11% 18% 13% 15%

14% 13% 11% 15% 13%

33% 45% 38% 36% 36%

8% 11% 9% 19% 11%

3% 3% 2% 4% 3%

15% 13% 13% 11% 13%

24% 18% 22% 17% 21%

16% 18% 17% 23% 18%

12% 21% 19% 17% 17%

7% 11% 9% 11% 9%

10% 11% 9% 11% 10%

11% 8% 14% 12% 12%

17% 24% 33% 26% 26%

23% 24% 25% 21% 23%

24% 13% 10% 20% 17%

24% 32% 18% 21% 22%

18% 21% 24% 21% 21%

82% 79% 76% 79% 79%

29% 6% 39% 25% 100%

172 38 228 149 587

7-10 klasse

HF/Student/HH

Elev/lærlingeudd.

Kort uddannelse (under 2 år)

Mellemlang uddannelse (3-4 år)

Lang uddannelse (over 4 år)

Resp.
uddannelse:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Indkomst
2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Antal

 

Lodret %-beregning De mærkeblinde De eksponerede
De bevidst
afvisende

De bevidste
mærkebrugere Ialt

Af tabel 3.2 ses det, at

• der er en overvægt af respondenter med mellemlang uddannelse blandt “de ekspo-
nerede” og en overvægt af personer med lang uddannelse blandt “de bevidste mærke-
brugere”

• der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem EL-typologi og husstands-
indkomst

• alderen synes at spille en vis rolle, men billedet er kompliceret. “De bevidste mærke-
brugere” findes ligeligt i alle aldersklasser, mens der er en overvægt af personer over
60 år blandt “de eksponerede”. Det synes især at være de yngre 30-39-årige, der
vælger mærker fra, mens der er en overvægt af ”mærkeblinde” blandt de 50-59-årige.

• køn synes ikke at have nogen sammenhæng med EL-typologi. Med hensyn til en
eventuel kønseffekt er det vigtigt at erindre, at udvælgelsen ikke er repræsentativ, da
de hovedansvarlige for indkøb af vaskemidler er spurgt.

Til yderligere belysning og støtte for fortolkningen af EL-typologien har vi i de følgende
tabeller set på holdningen til en række områder, som ligger mere eller mindre tæt på vaske-
midler som produktgruppe og selve spørgsmålet om mærkning. Det drejer sig holdningen til
mærkningsordninger generelt, tilliden til disse, behov for informationssøgning, holdningen til
miljørigtige produkter, miljørigtig adfærd og holdningen til en række specifikke miljø-
spørgsmål.
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3.3.2. Valgkriterier for vaskemidler

For at mærkning skal have værdi i forbrugernes øjne, er det vigtigt, at mærket på en tro-
værdig måde informerer om væsentlige egenskaber ved produktet, som man ikke umiddelbart
selv kan erfare. Forbrugerne blev derfor stillet en række spørgsmål om den betydning, de
tillægger forskellige intrinsiske såvel som ekstrinsiske egenskaber ved vaskemidler. Ideen var
at få forbrugernes selvrapporterede opfattelse af den betydning, de tillægger egenskaberne.

Tabel 3.3. Betydningen af en række valgkriterier for vaskemidler, målt på en 4-punkts
skala med 1= Ingen eller næsten ingen betydning og 4=Afgørende betydning

Betydningen af en række valgkriterier for vaskemidler.

Mean

1.93 2.26 1.69 2.16 1.92

2.02 2.08 2.00 2.83 2.22

2.17 2.24 1.91 2.06 2.05

1.81 1.74 1.73 1.81 1.77

1.73 1.82 1.51 2.15 1.75

1.92 1.95 1.96 2.77 2.16

2.13 1.95 2.10 1.84 2.03

2.55 2.47 2.63 2.27 2.50

vaskepulveret indeholder
enzymer

askepulveret er uden
optisk hvidt, farve og
parfume

vaskepulveret er let at
dosere

vaskepulveret er af typen
koncentreret

vaskepulveret er godkendt
af Astma/allergiforbundet

vaskepulveret er
miljømærket

vaskepulveret er billigt

vaskepulveret er på tilbud

De
mærkeblinde De eksponerede De bevidst afvisende De bevidste mærkebrugere Total

EL-typologi
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Tabel 3.3a

De mærkeblinde

De eksponerede

De bevidst afvisende

De bevidste mærkebrugere

Total

EL-typologi

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Values

vaskepulveret indeholder enzymer

askepulveret er uden optisk hvidt, farve og parfume

vaskepulveret er let at dosere

vaskepulveret er af typen koncentreret

vaskepulveret er godkendt af Astma/allergiforbundet

vaskepulveret er miljømærket

vaskepulveret er billigt

vaskepulveret er på tilbud

Betydningen af en række valgkriterier for vaskemidler.

Det ses, at der en række markante forskelle mellem EL-typerne. Således skiller “de bevidste
mærkebrugere” sig ud på især tre kriterier: vaskepulveret skal være miljømærket, det skal
være godkendt af Astma/Allergiforbundet, og det skal være uden optisk hvidt, farve og
parfume. Tilsvarende er disse tre kriterier netop dem, “de bevidst afvisende” tillægger mindre
betydning. De to resterende typer ligger nogenlunde ens på gennemsnittet.

3.3.3. Holdninger til mærkningsordninger

Det postale skema indeholdt 11 spørgsmål, der har med holdninger til og behov for
mærkningsordninger at gøre. De skulle besvares på en enighedsskala med fem svar-
muligheder. Der er basalt to bagvedliggende dimensioner, nemlig i hvor høj grad mærknings-
ordninger er forståelige, og i hvor høj grad man har tillid til mærkningsordninger. Som en
konsekvens af forståelighed og tillid kan man mene, at mærkningsordninger er brugbare,
hvilket vi også har spurgt til. Set i lyset af EL-modellen er en forudsætning for at komme
gennem den centrale rute, at mærkningsordningen er mulig at forstå og den minimale forud-
sætning for, at mærkningsordningen får effekt via såvel den centrale som den perifere rute er,
at man har tillid til ordningen.

I tabel 3.4. kan den procent af respondenterne, der har svaret ”meget enig” eller ”enig” til de
nævnte spørgsmål aflæses. Ser vi først på de overordnede resultater præsenteret i søjlen
”total”, bekræfter tallene formodninger om, at forbrugerne føler sig hensat i en mærknings-
jungle. Uoverskuelighed og vanskeligheder med at forstå mærkningsordningernes faktiske
indhold er der stor enighed om blandt respondenterne. Tilliden til ordningerne er på det
jævne. Med problemer med at forstå ordningerne og med en tillid på det jævne er det klart, at
selve brugbarheden af mærkningsordningerne vurderes til at være moderat. Det er altså svært
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for respondenterne at afgøre, om mærkningsordninger i den nuværende form er af det gode
eller af det onde.

Tabel 3.4. Forståelighed, tillid og brugbarhed af mærkningsordninger

EL-type
1:

EL-type
2:

EL-type
3:

EL-type
4:

Spørgsmål ”D
e 

M
æ

rk
eb

lin
de

”
(n

 =
 1

72
)

”D
e 

E
ks

po
ne

re
de

”
(n

 =
 3
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”

(n
 =
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49

)

Total

Det er umuligt for almindelige
mennesker at forstå, hvad de
forskellige mærkningsordninger
dækker

69,2 58,6 60,8 53,0 61,3

Det er umuligt at holde styr på alle
de mærkningsordninger der findes 86,0 84,2 81,4 72,1 80,6

Det er svært at finde information
om, hvad mærkningsordningerne
dækker

63,5 58,3 53,7 48,6 55,6

Der er for mange forskellige
mærkningsordninger 90,6 97,3 88,0 86,4 88,9

Fo
rs

tå
el

ig
he

d

Der skulle være et fælles mærke
for alle produkter, som garanterer,
at produkterne er sikre og
miljøvenlige

78,3 92,1 82,3 89,9 83,6

Jeg har tillid til at mærknings-
ordningerne holder hvad de lover 33,7 31,7 33,0 49,6 37,3

Jeg har kun tillid til mærknings-
ordninger, der er garanteret af en
dansk myndighed

35,5 37,8 40,2 40,8 38,8

Man kan ikke stole på mærknings-
ordninger, der er indført af private
virksomheder eller butikker

37,3 23,7 35,8 42,5 37,2

T
ill

id

Jeg er ligeglad med hvad en mærk-
ning betyder blot den garanteres af
en offentlig myndighed

22,1 7,9 20,7 13,5 18,4

Mærkningsordninger hjælper mig
til at kunne købe de produkter, jeg
gerne vil have

23,2 24,3 45,3 68,1 39,4

B
ru

gb
ar

he
d

Mærkningsordninger gør det
vanskeligere at være forbruger 60,6 48,6 58,6 41,5 54,2
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Det fremgår, at ”de bevidste mærkebrugere” afviger fra de øvrige typer. De er langt mere positive
med hensyn til mærkningsordningernes brugbarhed, men finder dog lige som de øvrige
respondenter, at der er alt for mange ordninger. De ”bevidste mærkebrugere” har mere positiv
vurdering af ordningernes forståelighed end de øvrige grupper, selv om også de har problemer med
at gennemskue ordningerne. Hvad angår tillid til mærkningsordningerne er alle grupper enige om,
at den er beskeden. “De bevidste mærkebrugere” benytter de eksisterende ordninger i mangel af
bedre, og resultaterne understreger behovet for oprydning i mærkningsjunglen.

3.3.4. Behov for informationssøgning om miljørelaterede forhold

I lighed med foregående afsnit kan den procentdel af respondenterne, der har svaret ”meget
enig” eller ”enig” til de nævnte spørgsmål, aflæses i tabel 3.5. Som det ses, er de mærke-
blinde og de bevidst afvisende generelt meget mere uenige i udsagnene end de to øvrige
grupper. De bevidste mærkebrugere er dem, der udtrykker langt det største behov for infor-
mation om miljørelaterede forhold. De eksponerede er også interesserede i at tage hensyn til
miljøet i deres indkøb, men finder ikke de nuværende mærkningsordninger så brugbare som
de bevidste mærkebrugere. De eksponerede bruger derfor ordningerne som cues og må siges
at være et oplagt mål for en mærkningskampagne, da de er motiverede og endnu ikke
tilfredse med den information, de har til rådighed.
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Tabel 3.5. Information om miljørelaterede forhold

EL-type 1: EL-type 2: EL-type 3: EL-type 4:
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Total

Jeg lægger stor vægt på, at det oplyses
på produktet, hvilke hensyn produ-
centen har taget til miljøet, når pro-
duktet skal bortskaffes 48,8 61,1 47,6 80,8 57,1

Jeg lægger stor vægt på, at det oplyses
på produktet, hvilke hensyn producen-
ten har taget til miljøet ved produk-
tionen 40,6 51,3 37,4 75,5 48,9

Jeg sammenligner informationer på
emballagen om miljøvenlighed, når jeg
køber ind 19,0 36,9 16,4 60,3 29,6

Jeg taler ofte med venner og bekendte
om forskellige miljøvenlige produkter 17,2 13,5 10,6 41,5 20,5

Jeg diskuterer ofte miljøproblemer
med venner og bekendte 19,6 26,3 18,1 46,2 26,1

Jeg læser ofte artikler og ser TV
udsendelser om miljøproblemer 40,0 40,5 42,1 69,6 48,4

3.3.5. Holdninger og adfærd i relation til miljøspørgsmål

Behovet for information om miljørelaterede forhold kan forventes at have sammenhæng med
en generel bekymring for miljøet. Til måling heraf er de fire første spørgsmål i tabel 3.6
anvendt, mens spørgsmål 5 i tabellen måler den personlige norm, som den kommer til udtryk
i forhold til miljøet. I tabellen kan man igen aflæse den procent af respondenterne, der er
enten ”enige” eller ”meget enige” i udsagnene.
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Tabel 3.6. Miljøbekymring

EL-type
1:

EL-type
2:

EL-type
3:

EL-type
4:
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Total

Jeg bliver bekymret over den skade,
der sker på plante- og dyreliv på
grund af forurening. 83,5 89,5 78,8 95,3 85,1

Når jeg tænker på industriens for-
urening, bliver jeg frustreret og
vred. 53,0 73,7 56,9 79,7 62,6

Jeg mener at myndighederne gør
nok for at kontrollere forureningen. 15,8 15,8 17,1 13,0 15,6M

ilj
øb

ek
ym

ri
ng

Jeg finder, at brugen af pesticider og
andre kemikalier i industrien er gået
for vidt. 72,9 84,2 79,2 91,8 80,8

Pe
rs

on
-

lig
 n

or
m Det er en moralsk pligt at bruge

miljøvenlige produkter i
husholdningen.

52,6 63,2 48,3 81,7 58,9

Af søjlen total i tabellen fremgår det, at der er betydelig bekymring for miljøet blandt respon-
denterne. Det fremgår imidlertid også, at miljøbekymringen varierer over EL typerne, og
resultaterne afspejler en klar sammenhæng mellem miljøbekymring og behov for information
om miljørelaterede forhold på tværs af EL-typerne. Miljøbekymring vil derfor udgøre en for-
klarende faktor for motivationen til at bearbejde mærkningsinformation. Det må endvidere
forventes, at forskellige grader af miljøbekymring vil give sig til kende ved forskellig miljø-
mæssig adfærd på tværs af EL-typerne.

3.3.6. Miljømæssig adfærd

Til vurdering af den miljømæssige adfærd indeholdt det postale skema følgende 13 udsagn,
som er målt på en 5-punkts enighedsskala. Tallene i tabel 3.7. angiver igen den andel af
respondenterne, der er enten ”enige” eller ”meget enige” i udsagnene.
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Tabel 3.7. Miljøadfærd

EL-type
1:

EL-type
2:

EL-type
3:

EL-type
4:
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Total
Jeg er villig til at give en dags løn til en
fond for at være med til at forbedre
miljøet. 19,4 22,2 12,5 5,9 21,0
Jeg er villig til at betale en ekstra skat på
forurening, hvis det kan mindske
forureningen betydeligt. 31,0 34,2 28,3 55,6 36,2

Jeg køber lav-energipærer for at hjælpe til
med at begrænse forureningen. 40,6 57,9 42,9 56,9 46,7

Jeg har lav-energihusholdningsmaskiner 51,7 64,9 55,7 64,4 67,4

Jeg køber toiletpapir lavet af
genbrugspapir af hensyn til miljøet. 36,7 50,0 38,4 66,2 45,5

Jeg kører så lidt som muligt i privatbil
blandt andet af hensyn til miljøet. 15,7 15,8 15,6 29,5 19,2

Jeg bringer så mange af mine kasserede
ting som muligt til genbrugsstationen. 78,2 84,2 75,5 91,1 80,8

Jeg bringer det meste af mit haveaffald til
genbrugsstationen. 54,0 59,4 53,4 57,4 55,1

Jeg komposterer en del af mit madaffald 49,2 36,9 40,4 49,0 41,9

Jeg har skiftet fra et mærke til et andet af
hensyn til miljøet. 25,9 37,8 31,2 81,8 43,0
Når jeg køber et produkt, prøver jeg altid
at vælge det mærke, der er mindst
skadeligt for miljøet. 28,2 43,2 22,2 70,5 37,6
Jeg forsøger at undgå at købe produkter
fra selskaber, der forurener miljøet,
selvom det kan være upraktisk for mig. 27,7 31,6 24,3 67,5 36,7

Jeg køber ikke varer blot fordi de er
miljøvenlige. 65,0 59,4 73,9 48,7 64,1
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”De bevidste mærkebrugere” afviger især i forhold til de øvrige grupper på de sidste fire ud-
sagn i tabellen, det vil sige på deres tendens til at fravælge bestemte produkter af hensyn til
miljøet og på det arbejde, de lægger i at vælge et miljøvenligt alternativ. For de samme ud-
sagn gælder det også, at ” de mærkeblinde” og ”de bevidst afvisende” er de to typer, der gør
den mindste indsats for at træffe miljørigtige valg.

3.4. MÅLING AF SVANEMÆRKETS VÆRDI FRA ET FORBRUGERSYNSPUNKT

3.4.1. Baggrund, grundlag og metode

Som vi har set, kan Svanemærket såvel som andre mærkninger indplaceres i et effekt-
hierarki, afledt af EL-modellen. Vi har også vist, hvorledes mærkningernes position i hierar-
kiet kan måles, dels aggregeret og dels opdelt på EL-typer. Det højeste niveau i hierarkiet,
svarende til den største forbrugermæssige nytte, repræsenteres af niveauet ’anvendelse’ ved
indkøb.

Denne vurdering af en mærkningsordnings nytte eller værdi for brugerne bygger på, hvor stor
en andel, der kommer op på dette niveau. Der er således tale om en ekstensiv måling af
mærkningens værdi. Dermed sættes imidlertid automatisk en overgrænse for mærkningen
værdi: Der kan teoretisk ikke være mere end 100%, der befinder sig på øverste effektniveau,
og i praksis naturligvis langt mindre. Vi har set, at en overgrænse for nærværende synes at
ligge på cirka 50% brugere af en mærkning.

På denne baggrund kan der være grund til at supplere den ekstensive vurdering med en mere
intensiv måling af mærkningens værdi. Hermed menes en mere direkte måling af den værdi,
som den enkelte forbruger eller forbrugergruppe tillægger en specifik mærkning som for
eksempel Svanemærket. Det er formålet med dette afsnit at opstille en metode til opnåelse af
dette formål.

En almindelig anført indvending mod undersøgelser, der involverer ”politisk korrekte”
spørgsmål, som miljø, diskrimination, u-landshjælp og lignende, er, at folk siger ét og gør
noget andet. Således mener man, at markedet (efterspørgslen) efter grønne produkter syste-
matisk overvurderes, når man blot spørger, om folk vil købe sådanne produkter, og hvad de
eventuelt vil betale for dem. Det er let og omkostningsfrit for respondenten at afgive det
”rigtige” svar i interviewsituationen, og så senere i indkøbssituationen ”lade pengepungen få
ordet”.

Det kan ikke udelukkes, at sådanne metodiske skævheder findes, men man kan søge at mini-
mere deres effekt gennem måden, hvorpå man spørger. En almindelig anvendt metode er at
lade de produktegenskaber, som er problematiske i denne forstand, for eksempel egenskaben
”grøn”, indgå på lige fod med andre egenskaber ved produktet, for eksempel pris, og dernæst
bede respondenten forholde sig til det samlede sæt af egenskaber (”bundle of benefits”).
Denne fremgangsmåde kaldes trade-off- eller conjoint-analyse. Ved at gentage proceduren
med forskellige kombinationer af produktegenskaber og for hver kombination notere respon-
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dentens vurdering (præference, købssandsynlighed, etc.) kan de enkelte egenskabers betyd-
ning (part worths) for den samlede vurdering afledes.

Denne monadiske fremgangsmåde, der involverer én produktkombination ad gangen, har dog
blandt andet den ulempe, at den ikke minder meget om købsadfærd, som består i et valg mel-
lem alternativer, det vil sige en sammenligning af to eller flere produkter på en gang. I stedet
kan trade-off-analysen anvende en dyadisk fremgangsmåde, hvor respondenten skal vælge
mellem to alternative produktkombinationer. Denne variant kaldes choice-based conjoint
(CBC)-analyse. På grundlag af gentagne valg mellem to alternativer kan respondentens
præferencestruktur afledes matematisk. Det er denne fremgangsmåde, der er anvendt i denne
undersøgelses telefoniske dele, fase 1 og fase 3, jævnfør figur 2.1.

Som indsamlingsmetode er anvendt parvise sammenligninger. Den går i denne sammenhæng
ud på at præsentere respondenten for to alternative beskrivelser af maskinvaskemidler til
kulørt (color) vask. Egenskaberne ved vaskemidlerne varieres ud fra på forhånd fastlagte fak-
torer, som anses for centrale for valget af vaskemidler. Faktorerne i undersøgelsen er:

Figur 3.10. Faktorer, der varieres eksperimentelt i undersøgelsen

Pris Kontinuert variation

Brand Mest brugte brand
Bruger eller har brugt brand
Kender brand, men bruger det ikke
Ukendt brand

Mærkning Med Svanemærke
Uden Svanemærke

Et (color) vaskemiddel opfattes altså som en kombination af tre egenskaber; prisen, brand og
mærkning. Vi bruger i denne forbindelse betegnelsen ”brand” om navnet på vaskemidlet
(varemærket) for at undgå sproglig og forståelsesmæssig sammenblanding af varemærke og
miljømærke.

En typisk sammenligning ser ud som vist på figur 3.11.
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Eksempel på en parvis sammenligning

Forestil dig, at du på hylden i den butik, hvor du normalt køber vaskemidler, har valget
mellem to pakker med vaskepulver til kulørt vask (color), der svarer til nogenlunde lige
mange gange vask, ca. 15.

Om de to pakker ved du kun, at den ene er

MEST_BRUGTE_BRAND uden Svanemærke og koster PRIS_1 kr.

mens den anden er:

UDV_BRAND med Svanemærke og koster PRIS_2 kr.

Hvilken pakke ville du da vælge?

Respondenten spørges indledningsvis om kendskab til og brug af forskellige mærker af
(color) vaskemidler. Når respondenten senere skal vælge mellem forskellige produkt-
kombinationer optræder hendes mest brugte brand på pladsen MEST_BRUGTE_BRAND i
sammenligningen. Tilsvarende indsættes i sammenligningen et mærke, udvalgt tilfældigt
blandt alle de mærker, respondenten kender, på pladsen UDV_BRAND. Vi opnår derved at
gøre sammenligningerne mere meningsfulde for den enkelte respondent og undgår tillige pro-
blemet med at skelne mellem varemærke og miljømærke. Begge dele forventes at øge validi-
teten af de afgivne svar. I den efterfølgende analyse aggregeres faktorniveauerne dog til de
fire opstillede: Mest brugte, brugt, kendt og ukendt mærke.

Priserne på vaskemidler (color) varierer ganske meget over tid og forhandler. Der er ofte til-
bud på et bestemt mærke, og produktet bruges ofte som slagvare af detailhandlen. Inden for
et prisspænd på 22,95-52,95 genereredes priser ved en tilfældighedsmekanisme. Der blev
ikke skelnet mellem lavpris- og højprisbrands af vaskemidler.

Endelig varieredes den tredje faktor, Svanemærke, over to niveauer: til stede eller ikke til
stede på pakken.

Parvise sammenligninger har som dataindsamlingsmetode en række fordele. Der er således
tale om en forholdsvis simpel spørgeform, hvor respondenten kan koncentrere sig om to
stimuli (produktbeskrivelser) ad gangen. Ved sammenligning af beskrivelser med flere egen-
skaber, som skal afvejes, må dette anses for en klar fordel. Responsen på sammenligningen er
et valg mellem de to beskrivelser og ligner herved den købsadfærd, som man i sidste ende er
interesseret i at modellere. Vi har dog valgt at tillade respondenten at svare ”lige gode/ved
ikke” som udtryk for, at der ikke opleves væsentlige forskelle i den samlede vurdering af be-
skrivelserne. Dette giver analysemæssigt nogle særlige muligheder for at beskrive respon-
denterne ved deres evne til at ”kende forskel” mellem stimuli.
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Den anvendte modeltilgang bygger på en række grundlæggende antagelser:

• Det trufne valg afspejler nogle bagvedliggende valgsandsynligheder
• Sandsynligheden for at vælge den ene produktbeskrivelse frem for den anden beror

på en sammenligning af deres nytteværdi
• Produkternes samlede nytteværdi kan beskrives som en vejet kombination af de

egenskaber, der indgår i deres beskrivelse
• Disse egenskaber varieres eksperimentelt
• På grundlag af de afgivne svar på de parvise sammenligninger kan betydningen af de

enkelte egenskaber for den samlede nytteværdi måles på en sammenlignelig skala
• Der åbnes mulighed for eksistensen af segmenter, som tillægger egenskaberne for-

skellig betydning

Disse antagelser er samlet i en matematisk-statistisk model, kaldet den multinomiske valg-
model. Den kan kort beskrives som en slags regressionsanalyse, hvor den afhængige variabel
er sandsynligheden for at vælge det ene alternativ frem for det andet eller tilkendegive, at de
to beskrivelser er nogenlunde lige gode. De forklarende variable, prediktorerne for valget, er
de faktorer, der indgår i eksperimentets design, suppleret med udvalgte vekselvirkninger mel-
lem disse, repræsenteret ved produkter mellem faktorerne. Vi har valgt – ud over hoved-
virkningerne af faktorerne – at medtage alle to-vejs vekselvirkninger mellem pris og de
øvrige faktorer. Herved får vi indirekte et mål for ”betalingsvilligheden” for hver af disse
faktorer til supplement af hver faktors hovedvirkning.

3.4.2. Resultaterne for materialet under et

Tabel 3.8. viser resultaterne for fase 1 som helhed.

Tabel 3.8. Nyttekoefficienter, fase 1 aggregeret (n = 587)

Total

Hovedvirkning
Pris
Svanemærke på pakken
Hørt om Brand
Har brugt Brand før
Bruger Brand mest

-1.660**
0.373**
0.026
0.490**
0.224**

Vekselvirkninger
Pris × Svanemærket
Pris × Hørt om Brand
Pris × Har brugt Brand
Pris × Mest brugt Brand

0.47
-0.202*
-0.380**
0.349**
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Vi ser, at prisen har den relativt største effekt, og fortegnet (som forventet) er negativt4. Der-
næst ses det, at det især er afgørende, at der er tale om et mærke, man har prøvet før. Hoved-
virkningen af ”Svanemærke på pakken” er næsten lige så stor. De signifikante veksel-
virkninger mellem pris og de øvrige faktorer betyder generelt, at virkningen af prisen modifi-
ceres af niveauer for de øvrige faktorer. Den positive vekselvirkning mellem pris og mest
brugte mærke er således udtryk for, at den (negative) virkning af en ’høj’ pris afhænger af,
om brandet på pakken er det mest brugte eller ej. En ’høj’ pris er ikke så ’slem’, hvis der er
tale om mest brugte brand, sammenlignet med et ukendt brand eller et brand, man blot har
prøvet før. Vekselvirkningen mellem pris og mest brugte brand kan fortolkes som udtryk for
en vis loyalitet i markedet. En separat analyse på brand-niveau ville kunne afsløre om loyali-
teten målt på denne måde varierer med brand. Vekselvirkningen mellem pris og Svanemærke
er ikke signifikant forskellig fra 0. Det betyder, at prisen opfattes på samme måde, hvad enten
der er Svanemærke på pakken eller ej. Svanemærkets værdi kan således vurderes alene på
basis af hovedvirkningen.

Konklusionen på denne del af analysen er, at der i udgangssituationen (runde 1) er en positiv
vurdering af Svanemærket, som størrelsesmæssigt er noget mindre end virkningen af mest
brugte brand, men større end virkningen af, at brandet har været prøvet.

3.4.3. Værdien af Svanemærket betinget af EL-typologien

Som vi har set, kan man opdele forbrugerne efter deres måde at opfatte og behandle
mærkingsinformation på. Det er derfor rimeligt at antage, at de også adskiller sig med hensyn
til deres vurdering af Svanemærket, målt ved eksperimentet med de parvise sammen-
ligninger.

Dette kan efterprøves ved at (re-)estimere nyttekoefficienterne inden for hver af de fire EL-
typer. Resultaterne er gengivet i tabel 3.9.

                                                     
4 Priseffekten er teknisk set en elasticitet, som ikke direkte kan sammenlignes med de øvrige effekter. Er man interesseret i
at vurdere ”prisækvivalenten” ∆p for Svanemærkets effekt på 0.337 er beregningen tilnærmelsesvist: 1.66⋅ln ∆p = 0.337,
dvs. ∆p = 1.22, svarende til 22% overpris for en pakke vaskemiddel med Svanemærke. En uddybning af denne beregning
kan rekvireres hos forfatterne.
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Tabel 3.9. Nyttekoeffcienter, opdelt på EL-type, Runde 1

EL-type 1: EL-type 2: EL-type 3: EL-type 4:
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Hovedvirkning
Pris
Svanemærket
Hørt om vaskemiddel
Har brugt vaskemiddel
Bruger vaskemiddel mest

-1.977**
0.227**
0.1099
0.480**
0.233**

-2.011**
0.159
0.126
0.404*
0.351

-1.803**
0.329**
0.018
0.399**
0.184*

-1.302**
0.685**

-0.038
0.727**
0.249*

Vekselvirkninger
Pris × Svanemærket
Pris × Hørt om Brand
Pris × Har brugt Brand
Pris × Mest brugt Brand

-0.049
-0.457**
-0.239
0.095

-0.231

0.012

-1.378**

1.937**

0.017
-0.121
-0.461*
0.400

0.149
-0.248
-0.211
0.206

* Signifikant på 5%-niveau
* * Signifikant på 1%-niveau eller mere

Som det ses, er prisen en betydende faktor for alle fire typer med “de bevidste mærkebru-
gere” som de mindst prisfølsomme, men derudover er der en række interessante forskelle
mellem typerne. Hovedvirkningen af Svanemærket er positiv og statistisk signifikant for tre
af typerne men ikke for “de eksponerede”. Det kan dog skyldes det lave antal respondenter i
denne gruppe. Det er måske ikke så overraskende, at “de bevidste mærkebrugere” har den
højeste vurdering af Svanemærket, mens det intuitivt kan virke mindre forståeligt, at “de
mærkeblinde” vurderer Svanemærket så positivt. Forklaringen kan ligge i, at de netop ikke til
daglig tager notits af mærkninger, men når de som her bliver tvunget til at forholde sig til et
mærke som Svanemærket, har de egentlig en positiv holdning til det. ”De bevidst afvisende”
vurderer Svanemærket ganske højt, hvilket kan ses som et tegn på, at de nok generelt er af-
visende over for brugen af mærkninger, men i det konkrete tilfælde her er de egentlig posi-
tive. Man skal altså ikke udelukke, at man selektivt kan få denne gruppe til at tage hensyn til
mærkningen. Ingen af de fire typer har signifikante (niveau 5%) vekselvirkninger med prisen,
men som det ses af fortegnene for effekterne er “de bevidste mærkebrugere” typen med den
højeste estimerede vekselvirkning (0.149, deskriptivt signifikansniveau 0.19) som udtryk, at
de er villige til at betale lidt ekstra for Svanemærket5.

                                                     
5 Gentages beregningen i note 4 fås betalingsvilligheden målt ved ”prisækvivalenterne” for de fire EL-typer:

”De Mærkeblinde” ”De Eksponerede” ”De bevidst afvisende” ”De bevidste mærkebrugere”
12% 8% 20% 69%
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3.5. Effekten af miljømærkekampagnen

3.5.1. Mål for kampagnen

Som nævnt i afsnit 2.1.4. havde Miljøstyrelsen formuleret en række overordnede mål for
miljømærkekampagnen, idet kendskabet (målt som hjulpen erindring) til Svanemærket skulle
øges fra 26% i udgangssituationen (før kampagnen) til 65%, mens målet for Blomsten var en
stigning fra 4% til 25%. Hvad baggrunden var for at fastsætte netop disse mål er ikke klart,
men de antages at være en skønsmæssig vurdering af, hvad der er realistisk opnåeligt inden
for kampagnebudgettets rammer. Måling af kendskab på denne måde er en almindelig an-
vendt metode til estimering af kampagneeffekter, men kan kun opfattes som en grov indi-
kator for de opnåede effekter. For det første er der tale om laveste niveau i effekt-hierarkiet
kendskab → viden → anvendelse. For det andet tages der ikke hensyn til, at kampagnen må
antages at virke forskelligt på forskellige forbrugere, for eksempel forbrugere af forskellig
EL-type. Vi har med det anvendte paneldesign, hvor de samme respondenter indgår både før
og efter kampagnen mulighed for at belyse ikke alene, i hvilket omfang målsætningerne er
nået, men tillige hvem der i særlig grad har været modtagelige for kampagnen udtrykt ved
traditionelle baggrundsvariable som køn, alder, husstandsindkomst mv. og den specielle EL-
typologi, som vi har opstillet.

3.5.2. Grundlag og metode

Vi skal i de følgende afsnit fokusere på de 440 respondenter, der deltog både i fase 1 og fase
3 (og dermed også i fase 2). Som nævnt var en del af spørgsmålene omkring mærker og
mærkninger fælles for de to telefoniske undersøgelser for at give mulighed for at følge
udviklingen i kendskab, tillid, associationer etc. over tid på individniveau.

3.5.3. Kendskab til Miljømærkekampagnen

Indledningsvis undersøgtes det, hvorvidt respondenterne i det hele taget havde lagt mærke til
kampagnen. Skønt det hverken er en nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for, at kam-
pagnen har haft effekt, har vi fundet det naturligt at belyse dette spørgsmål som grundlag for
diskussionen af kampagnens effekter.

Tabel 3.10 viser, hvorledes kendskabet til kampagnen fordeler sig på EL-typologi og øvrige
baggrundsvariable.
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Tabel 3.10. Kendskab til miljømærkekampagnen, opdelt på baggrundsvariable,
herunder EL-typologi

Miljømærkningskampagnen

I februar måned gennemførtes en større kampagne for de to mærker
"Blomsten" og "Svanemærket". Lagde du mærke til den kampagne?

31% 66% 3% 110

48% 52%  23

53% 47% 1% 152

56% 41% 4% 106

40% 60%  20

43% 52% 6% 54

48% 49% 2% 91

51% 48% 1% 75

58% 42%  76

41% 57% 2% 46

38% 60% 2% 42

39% 58% 3% 36

69% 31%  49

51% 47% 2% 113

41% 58% 1% 100

50% 49% 1% 82

33% 61% 5% 96

46% 54%  85

47% 50% 3% 355

47% 51% 2% 440

De mærkeblinde

De eksponerede

De bevidst afvisende

De bevidste mærkebrugere

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at svare/ved ikke

Indkomst

2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Vandret %-beregning Ja Nej Ved ikke Antal

 

Vi ser, at knap halvdelen af de adspurgte har lagt mærke til kampagnen. Vi ser også en be-
tydelig variation på tværs af grupperingerne. Det er især de unge (69%), der har lagt mærke
til kampagnen, hvilket hænger sammen med brugen af specielt TV som medium. Blandt per-
soner over 60 år har kun godt en tredjedel set kampagnen. In-store displays og lignende har
altså ikke kunnet opveje denne gruppes mindre forbrug af TV (-reklamer). Inden for
mærkningstypologien er det “de mærkeblinde”, som har et lavere kendskab til kampagnen,
hvilket må siges at stemme godt overens med fortolkningen af disse typer.



51

3.5.4. Vurdering af miljømærkekampagnen

De respondenter, der huskede kampagnen, blev bedt om at vurdere, om de syntes om den
eller ej. Af tabel 3.11 fremgår, at det mest almindelige svar var ”hverken god eller dårlig”,
men ellers er der overvejende positiv holdning til kampagnen. Der er dog kun ganske få der
synes, at kampagnen er ”særdeles god”.

Tabel 3.11. Vurdering af miljømærkekampagnen, opdelt på baggrundsvariable,
herunder EL-typologi

Miljømærkningskampagnen

Hvad syntes du alt i alt om kampagnen?

3% 29% 59% 3% 6% 34

 55% 45%   11

6% 41% 43% 9% 1% 80

7% 46% 37% 10%  59

13% 63% 13% 13%  8

13% 43% 39% 4%  23

7% 43% 32% 11% 7% 44

 45% 50% 5%  38

5% 34% 50% 9% 2% 44

 37% 58%  5% 19

13% 44% 38% 6%  16

7% 43% 43% 7%  14

9% 50% 38% 3%  34

7% 41% 45% 7%  58

2% 39% 46% 5% 7% 41

5% 27% 51% 12% 5% 41

6% 56% 28% 9%  32

3% 38% 49% 3% 8% 39

7% 43% 41% 8% 1% 167

6% 42% 43% 7% 2% 206

De mærkeblinde

De eksponerede

De bevidst afvisende

De bevidste mærkebrugere

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at svare/ved ikke

Indkomst

2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Vandret %-beregning Særdeles god God

Hverken god

eller dårlig

Nærmest

dårlig Meget dårlig Antal

 

Betingelse: Har set kampagnen.

Ser vi på, hvilke undergrupper der især syntes om kampagnen, er det ikke overraskende hos
EL-typologien “de bevidste mærkebrugere”, at kampagnen vurderes højt. Tilsvarende ligger
“de mærkeblinde” noget lavere i vurderingen.
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3.6. Kampagnens effekter

Kampagnens effekter vil blive udtrykt i ændrede kendskabsprocenter, ændringer i viden om
Miljømærkerne og endelig i ændringer i den værdi, som respondenterne tillægger Svane-
mærket.

3.6.1. Kendskab til mærkerne

På basis af svarene fra respondenterne, der deltog i telefonundersøgelserne før og efter kam-
pagnen, kan der beregnes et mål for, hvor meget kendskabsprocenten6 har ændret sig i den
mellemliggende periode. Ændringerne i kendskabsprocent fremgår for Svanens og Blomstens
vedkommende af tabel 3.12 og tabel 3.13.

Tabel 3.12. Udviklingen i kendskabet til Svanemærket fra undersøgelsen før
kampagnen til undersøgelsen efter kampagnen, (n=437), Vandret %-beregning

Miljømærkningskampagnen

Kendskab til Svanen

77% 18% 1% 5% 151

55% 33% 2% 10% 108

85% 13% 2%  106

78% 22%   23

50% 40%  10% 20

56% 31% 2% 11% 54

75% 15% 2% 8% 88

73% 25%  1% 75

76% 20% 1% 3% 76

78% 15% 2% 4% 46

83% 14% 2%  42

58% 28% 3% 11% 36

65% 33%  2% 49

83% 11% 1% 5% 112

77% 20% 1% 2% 100

67% 25% 4% 5% 81

58% 28% 2% 12% 95

74% 20% 1% 5% 85

70% 22% 2% 6% 352

71% 22% 2% 5% 437

De bevidst afvisende

De mærkeblinde

De bevidste
mærkebrugere

De eksponerede

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at
svare/ved ikke

Indkomst
2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Hørt om
Svanen såvel
før som efter

Hørt om
Svanen efter,
men ikke før

Hørt om
Svanen før,

men ikke efter

Hverken hørt
om Svanen
før eller efter Antal

 

                                                     
6 I undersøgelsen er kendskab målt på to forskellige måder. I den postale del er der tale om genkendelse (hjulpen
erindring), mens kendskab er målt uhjulpet i den telefoniske del. Det giver naturligvis forskellige kendskabsprocenter med
de to tilgange.
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Som det ses af første søjle i hovedet af tabel 3.12 var kendskabet til Svanen før kampagnen
71%. Kendskabet er i følge anden søjle steget til 93% i kampagneperioden, altså i alt 22%.
Tredje søjle viser, at der er 2%, der er af uforståelige årsager havde hørt om Svanemærket før
kampagnen, men siden hen har glemt alt om mærket.

Ser vi nærmere på hvem, der især har øget kendskabet til Svanemærket, fremgår det, at der er
tale om en stigning inden for alle grupper, men relativt mest for grupper med en lavt kend-
skab før kampagnen. Det hænger naturligt nok sammen med, at kendskabet ikke kan over-
stige 100%, så et højt kendskab i udgangssituationen umuliggør en stor stigning i kendskabet.
”De mærkeblinde”, som ligger lavest før kampagnen, ligger fortsat lavest efter kampagnen,
men på et væsentligt højere niveau.

Tabel 3.13. Udviklingen i kendskabet til Blomsten fra undersøgelsen før kampagnen
til undersøgelsen efter kampagnen, (n=432), Vandret %-beregning

Miljømærkningskampagnen

Kendskab til Blomsten

15% 50%  34% 151

12% 34% 1% 53% 107

33% 46%  21% 102

26% 43%  30% 23

25% 30%  45% 20

21% 35%  44% 52

22% 34%  44% 89

20% 51%  28% 74

13% 56%  31% 75

30% 39%  32% 44

21% 31% 2% 45% 42

14% 44%  42% 36

15% 48%  38% 48

17% 46%  37% 111

23% 38% 1% 38% 97

20% 46%  35% 81

25% 34%  41% 95

9% 40%  51% 82

23% 42% 0% 35% 350

20% 42% 0% 38% 432

De bevidst afvisende

De mærkeblinde

De bevidste
mærkebrugere

De eksponerede

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at
svare/ved ikke

Indkomst
2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Hørt om
Blomsten
såvel før
som efter

Hørt om
Blomsten
efter, men

ikke før

Hørt om
Blomsten før,

men ikke efter

Hverken hørt
om Blomsten
før eller efter Antal

 

De tilsvarende tal for Blomsten ligger noget lavere, men udviser dog ligeledes en stigning fra
20% til 62%.
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Hvis stigningen i kendskab skal kunne tilskrives kampagnen, kan det hævdes, at forudsæt-
ningen er, at respondenterne har lagt mærke til kampagnen. (Det er dog ikke nødvendigvis
rigtigt, da man godt kan være blevet mere opmærksom på et mærke uden nødvendigvis at
kunne huske, hvordan dette er sket. Dette kaldes undertiden ”low involvement learning” eller
ubevidst reklamepåvirkning.) Ser vi dernæst på kendskabstabellen for Svanemærket, men nu
betinget af, om man har set kampagnen fås følgende resultater som gengivet i tabel 3.14.

Tabel 3.14. Kendskab til Svanen som funktion af, om man husker kampagnen,
(n=428), Vandret %-beregning

Miljømærkningskampagnen

Kendskab til Svanen

79% 18% 1% 1% 206

64% 25% 2% 9% 222

71% 21% 2% 6% 428

Ja

Nej

Husker kampagnen

Total

Hørt om
Svanen såvel
før som efter

Hørt om
Svanen efter,
men ikke før

Hørt om
Svanen før,

men ikke efter

Hverken hørt
om Svanen
før eller efter Antal

 

Vi ser, at blandt dem, der husker kampagnen, er kendskabet til Svanemærket steget fra 79%
til 97%, mens det for dem, der ikke husker kampagnen, er steget fra 64% til 89%. Der er altså
i begge tilfælde sket en stigning, men det er tvivlsomt, om hele stigningen kan tilskrives kam-
pagnen. De forskellige kendskabsniveauer for de to grupper peger på, at hvis man i forvejen
kender Svanemærket, har man lettere ved at huske kampagnen.

3.6.2. Associationer til Svanemærket

I tabel 3.15 findes de egenskaber, som respondenten blev bedt om at tage stilling til. Hun
kunne for hver egenskab svare, om det var noget, som hun associerede til Ø-mærket, Svane-
mærket, Blomsten eventuelt flere af mærkerne eller måske til slet ingen af mærkerne. De
samme spørgsmål blev stillet til de samme respondenter henholdsvis før og efter kampagnen.
En betingelse for at optræde i tabellen er, at man har hørt om Svanemærket inden kam-
pagnen, hvilket svarer til 365 ud af de 440 mulige respondenter.

Tabel 3.15 viser i hvor høj grad respondenterne har fastholdt deres associationer om Svane-
mærket eller har skiftet opfattelse af, hvad mærket signalerer i perioden mellem de to telefo-
niske undersøgelser. Det kan eksempelvis aflæses af tabellen, at 42% af respondenterne har
fastholdt opfattelsen af, at mærket signalerer, at et produkt er blandt de mest miljøvenlige.
Der er endvidere 37% af respondenterne, som efter kampagnen mener, at mærket signalerer,
at et produkt er blandt de mest miljøvenlige – en opfattelse som disse 37% ikke havde før. I
kampagneperioden er der imidlertid også 8%, der har skiftet opfattelse fra at mene, at mærket
signalerer et miljøvenligt produkt til at mene, at det ikke forholder sig sådan.
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Når man ser på tabellen, er det generelle indtryk, at en stor del af befolkningen er klar over, at
Svanemærket har noget med miljø at gøre, men at de præcise associationer er meget ustabile.
Der er tale om nogle betydelige skridt i perioden både i gunstig og negativ retning set fra
garantimyndighedens side. Resultaterne afspejler stor uklarhed om ordningens præcise ind-
hold og beskeden effekt af kampagnen på viden om mærkets faktiske indhold.

Tabel 3.15. Associationer til Svanemærket før og efter kampagnen

Associationer til Svanemærket før og efter kampagnen

%

70,4% 6,6% 20,0% 3,0%

72,3% 4,9% 20,0% 2,7%

59,5% 8,8% 25,5% 6,3%

33,7% 8,2% 30,4% 27,7%

55,1% 11,8% 21,1% 12,1%

51,8% 12,1% 25,5% 10,7%

13,7% 7,7% 36,7% 41,9%

26,3% 12,6% 32,9% 28,2%

20,0% 6,0% 37,8% 36,2%

49,3% 15,3% 22,5% 12,9%

28,2% 11,0% 32,1% 28,8%

at der kun er anvendt
plantebeskyttelsesmidler,
der er specielt godkendt
til økologisk produktion

at der ikke er anvendt
kunstgødning fx. ifm.
dyrkning

at der kun anvendes
tilsætningsstoffer, som er
tilladt til økologisk
produktion

at der er stillet ekstra krav
til at reducere
emballagens påvirkning
af miljøet

at oprindelsesland for
produktet er kendt

at produktet er produceret
i Danmark

at produktet er blandt de
mest miljøvenlige

at produktet er fri for en
række skadelige og
allergifremkaldende
stoffer

at produktet er produceret
med omtanke, dv.s med
begrænset forurening og
uden brug af skadelige
kemikalier

at produktet holder
kvaliteten i brug

at produktet kun
indeholder biologisk
nedbrydelige stoffer

nej før/nej
efter ja før/nej efter nej før/ja efter ja før/ja efter
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Som en yderligere understregning af den forvirring, der hersker om Svanemærkets faktiske
indhold, er tabel 3.16 opstillet med fokus på, hvor sikker respondenten føler sig med hensyn
til Svanemærkets indhold.

Tabel 3.16. Sikker på hvad Svanemærket står for (n=407)

Miljømærkningskampagnen
Garanti

Hvor sikker er du på, at du ved hvad mærkningen "Svanemærket" står for?

1% 22% 48% 29% 96

 26% 39% 35% 23

3% 34% 34% 29% 143

11% 51% 24% 14% 104

6% 33% 33% 28% 18

9% 32% 43% 17% 47

4% 46% 34% 16% 80

7% 20% 42% 31% 74

4% 38% 30% 27% 73

2% 35% 37% 26% 43

 39% 41% 20% 41

10% 39% 16% 35% 31

4% 33% 44% 19% 48

4% 30% 41% 25% 105

2% 37% 37% 24% 97

5% 36% 29% 29% 75

10% 40% 27% 23% 82

5% 36% 30% 29% 80

5% 35% 37% 23% 327

5% 35% 35% 24% 407

De mærkeblinde

De eksponerede

De bevidst afvisende

De bevidste mærkebrugere

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at svare/ved ikke

Indkomst

2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Vandret %-beregning Meget sikker
Nogenlunde

sikker Noget usikker Meget usikker Antal

 

Betingelse: Kender svanemærket.

Kun 5% er totalt set meget sikre på, hvad Svanemærket står for, mens en fjerdedel er meget
usikre. Som det kan forventes, varierer disse tal med EL-typologien, idet “de bevidste
mærkebrugere” har den største andel sikre (11%+51%=62%), efterfulgt af “de bevidst
afvisende” (37%). Blandt “de mærkeblinde” og “de eksponerede” er andelen af sikre cirka
25%. Der synes ikke at være nogen systematisk sammenhæng med husstandsindkomst eller
køn, mens der synes at være en stigning med respondentens alder (og dermed erfaring).

3.6.3. Tillid til Svanemærket

Som nævnt kan man forestille sig, at Svanemærket på trods af forvirring om garantiens fak-
tiske indhold, alligevel bliver brugt ved køb, såfremt tilliden til den garanterende myndighed
er stor. Graden af tillid er målt på en 4-punkts skala fra stor tillid til ingen tillid, og resul-
taterne fremgår af tabel 3.17. Som det ses nærer 76% af respondenterne enten stor eller nogen
tillid til ordningen, men der er store forskelle på tværs af respondentgrupperne. Det ser ud til,
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at kvinder nærer større tillid til mærket end mænd, og det samme gælder yngre (under 40 år)
sammenlignet med ældre. Derimod er der ingen sammenhæng til indkomst. De bevidste
mærkebrugere er ikke overraskende dem, der nærer størst tillid til ordningen. Det er også
interessant at se, at de grupper, der har sat sig ind i ordningen, henholdsvis ”de bevidste
mærkebrugere” og ”de bevidst afvisende” nærer større tillid til ordningen end de grupper, der
ikke har sat sig ind i ordningen.

Tabel 3.17. Tillid til Svanemærket (n=407)

Miljømærkningskampagnen
Tillid

Hvor stor en tillid har du til, at du mærkningen "Svanemærket" holder, hvad den lover?

26% 41% 17% 10% 6% 96

26% 43% 13% 4% 13% 23

39% 30% 14% 6% 10% 143

61% 32% 3% 3% 2% 104

44% 33% 6% 11% 6% 18

36% 43% 13% 4% 4% 47

46% 33% 11% 5% 5% 80

39% 38% 12% 4% 7% 74

41% 32% 14% 10% 4% 73

42% 30% 12% 5% 12% 43

32% 44% 10% 2% 12% 41

42% 32% 3% 13% 10% 31

50% 33% 4% 4% 8% 48

44% 31% 14% 4% 7% 105

36% 42% 11% 6% 4% 97

35% 39% 12% 5% 9% 75

41% 30% 10% 11% 7% 82

35% 34% 14% 10% 8% 80

42% 36% 10% 5% 7% 327

41% 35% 11% 6% 7% 407

De mærkeblinde

De eksponerede

De bevidst afvisende

De bevidste mærkebrugere

EL-typologi:

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.000 kr.

200.000 og 299.000 kr.

300.000 og 399.000 kr.

400.000 og 499.000 kr.

500.000 og 599.000 kr.

Over 600.000 kr.

Ønsker ikke at svare/ved ikke

Indkomst

2000:

Under 30 år

30 til 39 år

40-49 år

50-59 år

60 eller mere

Alder:

Mand

Kvinde

Køn:

Total

Vandret %-beregning Stor tillid Nogen tillid Ringe tillid Ingen tillid Ved ikke Antal

 

Betingelse: Kender svanemærket.

3.6.4. Ændringer i Svanemærkets værdi

Vurderingen af kampagneeffekten på Svanemærkets forbrugermæssige værdi, baseret på
valgmodellen med de parvise sammenligninger, kan ske på flere måder. På baggrund af resul-
taterne i fase 1 (før-målingen), som beskrevet ovenfor, kunne en tilsvarende analyse gennem-
føres for fase 3 (efter-målingen). Ændringer i de estimerede effekter kunne dernæst give en
indikation af kampagnens virkning. Denne fremgangsmåde lider dog af den svaghed, at der
ikke tages hensyn til det anvendte paneldesign, hvor de samme respondenter indgår i begge
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faser. De aggregerede ændringer i effekterne kan ikke med sikkerhed henføres til ændringer
på individniveau. Desuden tages der ikke højde for den sammenhæng, der vil være mellem
svarene i de to faser på grund af individ-specifikke faktorer, som er fælles i de to
spørgerunder.

En mere statistisk korrekt metode er at analysere svarene for de to faser simultant på individ-
niveau, det vil sige i stedet for 15 parvise sammenligninger i hver runde betragtes alle 30
sammenligninger på en gang med runden (fase 1 eller fase 2) som yderligere forklarende
variabel. En eventuel effekt af kampagnen for Svanemærket (som antages at være den eneste
væsentlige påvirkning mellem de to runder, som forbrugerne har været udsat for) vil da
kunne bestemmes som en vekselvirkning mellem forklaringsvariablen runde og de øvrige
variable, som indgår i forklaringen af valget mellem de to beskrivelser. Effekten af Svane-
mærket i fase 3 (efter kampagnen) måles således som værdien i fase 1 plus vekselvirkningen
mellem Svanemærke og runde. På lignende måde kan eventuelle andre effekter af kampagnen
vurderes.

Resultaterne af denne simultane analyse er vist i tabel 3.18.
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Tabel 3.18. Nyttekoefficienter med runde som forklarende variabel, aggregeret
(n=440)

Totalt

Hovedvirkning
Pris
Svanemærke på pakken
Hørt om Brand
Har brugt Brand før
Bruger Brand mest
Runde

-1.5216**
0.3741**
0.0200
0.4598**
0.2025**

-0.0026
1. ordens vekselvirkninger
Pris × Svanemærket
Pris × Hørt om Brand
Pris × Har brugt Brand
Pris × Mest brugt Brand
Runde × Pris
Runde × Svanemærket
Runde × Hørt om Brand
Runde × Har brugt Brand
Runde × Mest brugt Brand

0.0731
-0.0469
-0.3672**
0.2602
0.0738
0.1059**
0.0099
0.0170
0.0362

2. ordens vekselvirkninger
Runde × Pris × Svanemærket
Runde × Pris × Hørt om Brand
Runde × Pris × Har brugt Brand
Runde × Pris × Mest brugt Brand

0.0015
0.1224
0.3016

-0.2426

Ser vi på vekselvirkningerne, er ingen af de estimerede 2. ordens-effekter signifikante. Det
indebærer, at ”prisækvivalenterne” for de fire øvrige faktorer, herunder Svanemærket, ikke
har ændret sig fra fase 1 til fase 3. Blandt de estimerede 1. ordens-vekselvirkninger er kun to
signifikante: Runde × Svanemærket og Pris × Har brugt Brand. Den første af disse er udtryk
for, at Svanemærket (hoved)-effekt, det vil sige værdi, er steget fra fase 1 (før kampagnen) til
fase 3 (efter kampagnen). Vi kan således påvise en kampagneeffekt ved anvendelse af den
opstillede valgmodel. Den anden signifikante vekselvirkning udtrykker en mindre tilbøjelig-
hed til at vælge et mærke, blot fordi det er blandt de mærker, forbrugeren har brugt tidligere.
Det synes rimeligt på baggrund af den øgede vægt, der tillægges Svanemærket.

Vi kan således konkludere, at for alle respondenter under ét kan vi måle en signifikant stig-
ning fra første til sidste runde i undersøgelsen af den betydning, der tillægges Svanemærket.
Denne stigning er det fristende at tilskrive kampagnen for miljømærkerne. Som vi har set
ovenfor, er dette ikke uden problemer. Kampagnen virker ved at øge kendskabet til Svane-
mærket, og da dette sker over tid, vil effekten af det øgede kendskab blive opfanget af
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faktoren ”runde”, når der ikke er andre forklarende variable i modellen, der korrigerer for
øget kendskab.

Med det anvendte paneldesign kan vi imidlertid introducere ”Hørt om Svanemærket” som en
selvstændig faktor i analysen. Vi har som anført ovenfor spurgt respondenterne både i runde
1 og i runde 3, om de har hørt om Svanemærket. Da det er de samme respondenter, der ind-
går, kan vi på individniveau følge udviklingen i kendskabet fra runde til runde. Denne infor-
mation kan bruges som forklarende variabel i modellen for de parvise sammenligninger, helt
parallelt til faktoren ”runde” ovenfor. Derved fås resultaterne i tabel 3.19.

Tabel 3.19. Nyttekoefficienter med ”Hørt om Svanemærket” som forklarende
variabel, aggregeret (n=440)

Totalt

Hovedvirkning
Pris
Svanemærke på pakken
Hørt om Brand
Har brugt Brand før
Bruger Brand mest
Hørt om Svanemærket

-1.6199**
0.2235**
0.1034
0.3061**
0.1663
0.1671**

1. ordens vekselvirkninger
Pris × Svanemærket
Pris × Hørt om Brand
Pris × Har brugt Brand
Pris × Mest brugt Brand

Hørt om Svanemærket × Pris
Hørt om Svanemærket × Svanemærket
Hørt om Svanemærket × Hørt om Brand
Hørt om Svanemærket × Har brugt Brand
Hørt om Svanemærket × Mest brugt Brand

0.0702
0.0120

-0.2270*
0.1414

0.1415
0.2464**

-0.0839
0.1860
0.0759

Der tegner sig stort set samme billede som før. Den eneste signifikante vekselvirkning er
effekten ”Hørt om Svanemærket” × ”Svanemærket”, det vil sige at den øgede værdi af
Svanemærket kan forklares gennem et øget kendskab til eksistensen og/eller indholdet heraf.

Den samme model kan nu estimeres, betinget af de fire EL-typer. Resultaterne er vist i tabel
3.20.
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Tabel 3.20. Kampagneeffekt som funktion af EL-type

Effekter

”De
Mærke-
blinde”

(n = 172)

”De
Ekspo-
nerede”
(n = 38)

”De
bevidst

afvisende”
(n = 228)

”De
bevidste
mærke-
brugere”
(n = 149)

Hovedvirkning
Pris
Svanemærke på pakken
Hørt om Brand
Har brugt Brand før
Bruger Brand mest
Hørt om Svanemærket

-1.9213**
0.1961**
0.3061**
0.1495
0.2556
0.0296

-2.2797**
-0.0466
0.4736

-0.0285
0.5351

-0.0421

-1.4018**
0.2030**

-0.0513
0.1384
0.2773
0.2592*

-1.7071**
0.3993**

-0.2788
1.3016**

-0.1214
0.1301

1. ordens vekselvirkninger
Pris × Svanemærket
Pris × Hørt om Brand
Pris × Har brugt Brand
Pris × Mest brugt Brand
Hørt om Svanemærket × Pris
Hørt om Svanemærket × Svanemærket
Hørt om Svanemærket × Hørt om Brand
Hørt om Svanemærket × Har brugt
Brand
Hørt om Svanemærket × Mest brugt
Brand

-0.0257
-0.0306
-0.5065*
0.4318
0.2837
0.1745*

-0.2707*
0.2504

0.0801

0.1149
-0.1200
-1.2014**
0.7845

-0.2257
0.3677

-0.6357
0.5867

-0.2294

0.0471
-0.0433
-0.2606
-0.0037
-0.3792*
0.1608*
0.0542
0.3631*

-0.2096

0.2270*
0.1051
0.0281
0.1385
0.6490*
0.4042**
0.2776

-0.7004

0.4575

Ser vi igen på effekten af kampagnen, målt ved vekselvirkningen mellem ”Hørt om Svane-
mærket” og ”Svanemærket”, fremgår det, at kun typen “de eksponerede” har en ikke signifi-
kant positiv effekt. De tre øvrige typer viser alle signifikant positive virkninger af et øget
kendskab til Svanemærket. Den største stigning i effekten af Svanemærket findes hos “de
bevidste mærkebrugere”, hvis vurdering fordobles. Den samme relative stigning, men på et
lavere niveau findes hos “de mærkeblinde” og “de bevidst afvisende”. Specielt kan det over-
raske, at sidstnævnte type vurderer Svanemærket så højt. Man skal dog her være opmærksom
på, at denne type tillige udviser større (negativ) priselasticitet, det vil sige de vurderer nok
Svanemærket mere positivt, men de er ikke i samme grad villige til at betale for det. Hoved-
virkningen af ”Mest brugte Brand”, som er høj for denne type, er ligeledes reduceret, mens
effekten af, at der er tale om et Brand, man har erfaring med, er steget. Det kunne tyde på, at
man måske kan få forbrugere af denne type til at anvende et Svanemærket vaskemiddel, så-
fremt det sættes på en pakke af et Brand, der tidligere er prøvet.

Hos “de bevidste mærkebrugere” ledsages stigningen i Svanemærkets værdi af en reduceret
priselasticitet, hvorimod de øvrige effekter ikke har ændret sig signifikant, som følge at øget
kendskab til Svanemærket. Der er desuden en positiv vekselvirkning mellem pris og Svane-
mærke for dette segment, det vil sige de er villige til at betale ekstra for mærket.
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APPENDIX MÆRKERNE I UNDERSØGELSEN

Præsentationen af mærkerne nedenfor baserer sig på Mærkningsguiden, der er tilgængelig på
Forbrugerstyrelsens hjemmeside under forbrugerinformation og i Samvirke, April 2000.

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke. Det har eksisteret siden 1989.
Danmark tilsluttede sig mærket i 1997. Svanemærket viser, at varen er blandt de mest miljø-
venlige inden for sin varegruppe.
Mærket stiller en række krav til varen – blandt andet grænser for udledning af giftige stoffer
(for eksempel klor fra papirproduktion) og indholdet af giftige stoffer i varen.
Reglerne er baserede på vugge-til-grav-analyser og opdateres cirka hvert tredje år.
Udviklingen af reglerne foregår i et samarbejde mellem repræsentanter fra stat, forbruger- og
miljøorganisationer samt handel og industri, handel og miljø- og forbrugerorganisationer.
Ordningen administreres af Miljømærkesekretariatet.

Blomsten er EU’s miljømærke og har eksisteret siden 1992. I Danmark findes
mærket i øjeblikket kun på få varer. Mærket gives til de varer, der er mest miljøvenlige inden
for en varegruppe. I lighed med Det Nordiske Svanemærke stiller EU-mærket en række
miljøkrav, som varen skal opfylde for at kunne få mærket.
Reglerne er baserede på vugge-til-grav-analyser og opdateres cirka hvert tredje år. Udvik-
lingen af reglerne foregår i et samarbejde mellem medlemslande og med repræsentanter fra
industri, handel og miljø- og forbrugerorganisationer. EU-Kommissionen vedtager reglerne.
Ordningen administreres af Miljømærkesekretariatet.

CE-mærket er fabrikantens eller importørens erklæring om, at produktet lever op til
de såkaldt ”væsentlige krav” til sikkerhed, sundhed og miljø i et EU-direktiv for det på-
gældende område. I visse tilfælde skal erklæringen bygge på en prøvning på et laboratorium
eller lignende, som er bemyndiget til opgaven.
CE-mærket er blandt andet påbudt på elektriske og elektroniske apparater, gasapparater, per-
sonlige vaskemidler og legetøj. (CE = Communité Européennes (De europæiske
fællesskaber))
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Genbrugsmærket er en frivillig ordning, som viser, at den mærkede vare helt eller
delvis er fremstillet af genbrugsmaterialer. Anvendes også som tegn på, at emballagen (for
eksempel flasker) kan genanvendes.

Der Blaue Engel (den Blå Engel) er et officielt tysk miljømærke. De krav, der
skal opfyldes for at få lov til at bruge mærket, er ikke altid så omfattende som kravene for
Blomsten og Svanen. Ordningen er baseret på vugge-til-grav-analyser, men i mange tilfælde
tildeles mærket på baggrund af en enkelt miljøegenskab, som er relevant for det pågældende
produkt. I år 2000 er mærket på omkring 3500 varer i Tyskland. I Danmark findes kun få
varer med mærket, for eksempel kopipapir.

Ø-mærket viser, at der er tale om en økologisk vare, som er fremstillet
under kontrol af de danske myndigheder.

 EØF-mærket eller sundhedsmærket skal være påtrykt færdigpakket kød og kød-
produkter samt mælk og mælkeprodukter. I stedet for 0000 står virksomhedens nummer.

Max Havelaar mærket anvendes foreløbig på kaffe, te og bananer og flere
produktgrupper er på vej.
Max Havelaar Fondens formål er at virke for bæredygtig produktion og handel, og de mær-
kede produkter opfylder en række krav, såvel sociale som økologiske. Fonden køber og sæl-
ger ikke produkterne men kontrollerer blandt andet, at småbønder og familiebrug i den tredje
verden får en fair pris for deres produkter, og at arbejderne på plantagerne har rimelige
arbejdsvilkår.
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INSTA mærket (I Danmark: Dansk Standard) er et fællesnordisk mærke, der
viser, at varen opfylder kravene i enslydende nordiske standarder. Mærket anvendes på
enkelte typer af produkter som for eksempel stiger og pengeskabe.
Ordningen kontrolleres og administreres i Danmark af Dansk Standard.

Bra Miljøval (Falken) er et privat miljømærke udviklet af den svenske Naturs-
kyddsforeningen i samarbejde med detailhandelen. Mærket viser, at produktet opfylder
Naturskyddsforeningens krav. I Danmark findes mærket på varer som håndsæbe, shampoo og
servietter.

KEY-mærket er et mærke, der skal signalere, at produkter opfylder kravene i rele-
vante europæiske standarder. Mærket kan anvendes inden for alle produktkategorier, der er
omfattet af EN-standarder. I Danmark administreres ordningen af Dansk Standard.


