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Politikk for grønnere forbruk

«Et generelt perspektiv på miljøproblemene (…) er at vi i hovedsak bør se på dem som den akkumulerte
effekten av en lang rekke små, hver for seg ganske uviktige handlinger. Det betyr at en eventuell overgang
til et mer bærekraftig samfunn først og fremst handler om endring av en mengde små handlinger eller
praksiser, og i veldig liten grad om mer dramatiske enkelttiltak.»
(Pål Strandbakken)

“Hvordan spiser man en hval? En bit av gangen.»
(Klovner i kamp)
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1. Sammendrag
Forbruk av ting utgjør et sted mellom 15 og 20 prosent av nordmenns klimafotavtrykk vårt (Hertwich &
Peters, 2009) (Ivanova, et al., 2015). En undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Framtiden i våre
hender i august 2017, viser at de fleste nordmenn er villige til å endre forbruket sitt i miljøvennlig retning:
•
•
•
•

De fleste ville reparert mobiltelefonen sin framfor å kjøpe ny, hvis det lønte seg økonomisk.
De fleste ville foretrukket å leie verktøy og turutstyr framfor å kjøpe nytt, hvis det hadde eksistert
utleietjenester der de bor.
De fleste syns mer fritid er viktigere enn høyere lønn.
De fleste ønsker å redusere sitt materielle forbruk

Men nordmenn kommer neppe til å begynne å reparere og leie framfor å kjøpe nytt uten politiske
incentiver. Til det er den økonomiske gevinsten for lav. Denne rapporten undersøker og drøfter ti tiltak
norske politikere kan gjennomføre i stortingsperioden 2017-2021, som vil bidra til å gjøre nordmenns
materielle forbruk mer bærekraftig.
De ti tiltakene vi har tatt for oss er listet opp i tabellen under. De utbroderes i kapittel 6. I tabellen under
har vi foretatt en skjønnsmessig vurdering av hvor stor muligheten er for politisk gjennomslag for de
enkelte tiltakene.
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Tiltak

Mulighet for politisk
gjennomslag

Utvidet reklamasjonsrett

Middels

Holdbarhetsmerking på varige
forbruksgoder

Middels

Styrking av svanemerket

Høy

Avgiftslette på reparasjoner

Høy

Avgiftslette på utleie

Høy

Miljøavgift på varige
forbruksgoder

Middels

Økt generell MVA-sats

Middels

Begrense og/eller avgiftsbelegge
reklame

Lav

Gjeninnføre forbud mot tilgift i
markedsføring

Høy

Redusert arbeidstid

Lav
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2. Innledning
Norsk miljøpolitikk har siden sin spede begynnelse først og fremst handlet om tiltak for å regulere
produksjon av varer. Det er det gode grunner til. Fra midten av forrige århundre var de viktigste
miljøproblemene her til lands, litt forenklet, utslipp fra fabrikkpiper og avløpsrør. Den førte til dårlig
luftkvalitet med følgende sykdom og helseskader, forurensede fjorder, algeoppblomstring i vassdrag og
andre problemer.
Etter hvert som utslippene ble renset og vareproduksjonen ble flyttet til land med billigere arbeidskraft
enn Norge, ble både lufta og vannet i Norge renere. Svovel- og nitrogenoksidutslippene som ga oss sur
nedbør, med påfølgende skogdød og forsuring av vassdrag, ble kraftig redusert. Rentbrennende ovner og
partikkelfiltre på biler reduserte utslippene av svevestøv. Fosfatfrie vaskemidler reduserte problemet med
overgjødsling.
Men et renere Norge skyldes også globalisering, som gjør at miljøbelastningen av norsk forbruk er flyttet
utenlands. Mens Norge før hadde en oppegående tekstilindustri, importerer vi nå nesten alle klær.
Klesimporten per innbygger (målt i vekt) er nær doblet siden slutten av 90-tallet. Tandbergs radiofabrik
ble utkonkurrert av japanske elektronikkprodusenter på 70-tallet, mens Tandberg Data flyttet
produksjonen fra Norge til Kina på begynnelsen av 2000-tallet.
Mindre vareproduksjon i Norge førte derfor først og fremst til mindre forurensning i Norge. Men CO 2utslipp fra forbrenning av fossil energi kjenner ingen landegrenser, og overforbruk av ikke-fornybare
ressurser er et globalt problem.
Globalisering av vareproduksjonen presser fram et viktig spørsmål i miljø- og klimakampen: Hvem er
ansvarlig for miljøbelastning fra produksjon for eksport? Er Kina ansvarlig for alle landets CO2-utslipp når

Figur 1: CO2-utslipp fra land (heltrukken linje) vs utslipp fra forbruk i samme land (stiplet linje). Kina er
nettoeksportør av CO2-utslipp, mens EU og USA er nettoimportører. Grafikk: Global Carbon Project
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16 prosent av utslippene skyldes produksjon av eksportvarer (Carbon Brief, 2014), eller bør ansvaret for
disse utslippene plasseres på landene som importerer varer fra Kina? Står Kambodsja ansvarlig for
forurensning fra sin tekstilproduksjon, eller må Norge og andre land som importerer klær fra dem, ta
ansvar for sin del av kaka?
I de internasjonale klimaforhandlingene er ansvaret plassert på landet der utslippene skjer. Det fins ingen
enkle svar på om det er riktig eller galt, men det er åpenbart at en slik ansvarsplassering kan oppleves som
urettferdig av en del eksportland.
FNs bærekraftsmål erkjenner koblingen mellom forbruk og miljøproblemer. Bærekraftsmål 12 er å «sikre
bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre». Underpunkt 12.2 sier at verden innen 2030 skal «oppnå
en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser» (Norad, 2016). Bærekraftsmål nummer 12
tallfester imidlertid ingen konkrete målsettinger (unntatt for matsvinn), og kan vanskelig brukes som noe
mer enn en visjon om at forbruket skal bli mer bærekraftig.
Regjeringens avfallsmelding, som ble lagt fram våren 2017, fastslår blant annet at «[i] en verden der
presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og
gjenbrukes mer effektivt», og at «[ø]kt bruk av utleie kan føre til mindre behov for produksjon og kan
derfor virke avfallsforebyggende» (Regjeringen, 2017). Meldingen foreslår imidlertid lite konkret politikk
for å utnytte ressurser mer effektivt.
Næringslivet har uttrykt sterk interesse for å satse mer på utleie og reparasjon. I «Veikart for grønn handel
2015», som ble presentert som en del av rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn
konkurransekraft, har handelen fastsatt et mål om at «[s]tore kjeder har satset stort på leie/leasingkonsepter» innen 2020, og at «samarbeid på kjøpesentre rundt reparasjon er vanlig» innen 2030 (Virke og
LO, 2016). Viljen er altså til stede. Men nordmenn bruker i dag ikke mer enn 0,1 prosent av inntektene på
utleie og reparasjon. Skal det tallet opp, noe både handelen og myndighetene ønsker, trengs det politiske
virkemidler.
Denne rapporten sekker søkelyset på forbruk som et miljøproblem. Dermed plasseres ansvaret for
utslippene implisitt på land der forbruket, og ikke produksjonen, foregår. Hovedformålet med rapporten
er å identifisere politiske tiltak som kan gjøre nordmenns forbruk mer bærekraftig.
I utvelgelsen av politiske tiltak har vi lagt vekt på flere faktorer. Den viktigste er om det fins relevant
politikk på feltet i dag, og om markedet ser ut til å fungere uavhengig av (ytterligere) politiske initiativer.
Vi legger for eksempel lite vekt på brukthandel, siden det allerede er en vesentlig komponent i norsk
forbruk. Derimot legger vi mye vekt på utleie og reparasjon, der markedet i dag fungerer langt dårligere.
Skal forbruket bli bærekraftig, i den grad det er mulig å måle det, trengs det konkrete, politiske
virkemidler. I denne rapporten foreslår vi 10 tiltak som vil bidra i riktig retning. Tiltakene vi foreslår bør
anses som en «meny» der de fleste partier bør kunne finne noe spiselig. Noen av tiltakene vi foreslår har
sannsynligvis begrenset politisk støtte; andre bør være mulig å få relativt bred tilslutning til om ett parti
foreslår det og prioriterer det i forhandlinger med andre.
Tiltak av ulik natur vil nok kunne få støtte fra forskjellige deler av det politiske spekteret. Å regulere
markedsføring er vanligvis mest populært blant partier på venstresiden av politikken, mens tiltak som går
på skatte- og avgiftspolitikk er minst like relevante for høyresiden.

6

Politikk for grønnere forbruk

3. Metode og avgrensning
Rapporten er blant annet basert på en idedugnad Framtiden i våre hender avholdt i april 2017, der
representanter fra forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet og forskjellige politiske
partier deltok. Formålet var å få innspill til hva slags politikk som kan bidra til mer bærekraftig forbruk, og
på hvilket nivå tiltakene må ligge for å ha effekt. Representanter fra Forbrukerrådet, Virke, SIFO, Civita og
Miljøpartiet De Grønne deltok på workshopen.
Vi har også identifisert tiltak gjennom møter med aktører som kan bidra til å gjøre forbruket mer
bærekraftig, blant annet bedrifter som driver med utleie av varige forbruksgoder. Til sist har vi undersøkt
relevante politiske tiltak i andre land.
Med «bærekraftig forbruk» menes forbruk som reduserer miljøbelastningen på forskjellige parametre:
-

Reduserte klimagassutslipp
Redusert energibruk
Redusert forbruk av ikke-fornybare ressurser
Redusert forbruk av miljøskadelige stoffer

Rapporten er avgrenset til materielt forbruk, og mer spesifikt forbruk av varer. Transporttjenester,
matforbruk og energiforbruk er altså ikke inkludert. Det er blant annet fordi transport-, energi- og
matforbruk gir mer direkte utslag på miljøbelastning i Norge, mens utslipp fra nordmenns forbruk av varer
ikke syns på utslippsstatistikkene, og derfor lett kan falle under radaren i spørsmål om politikk for redusert
miljøbelastning.
En annen avgrensning i rapporten er at vi ikke tar hensyn til den såkalte reboundeffekten, som sier at
redusert forbruk på ett område vil kunne føre til økt forbruk på et annet, og at miljøgevinsten dermed blir
nullet ut eller negativ. Eksempler kan være at teknologi som reduserer energiforbruket, som for eksempel
varmepumper, ikke nødvendigvis fører til redusert energiforbruk totalt. Forbrukere tar i stedet gevinsten
ut i økt komfort. Et annet tenkt eksempel kan være å bruke penger man eventuelt sparer på å handle
brukt, til miljøskadelige flyreiser. Vi forutsetter at annen politikk, som vi ikke går inn på i denne rapporten,
motvirker den typen negativ reboundeffekt. I dette konkrete eksempelet kan en tilstrekkelig høy avgift på
flyreiser være det som skal til.
For hvert av de politiske tiltakene vi foreslår, har vi gjort en grovkornet, skjønnsmessig vurdering av hvor
stor effekt tiltaket vil ha på det materielle forbruket i Norge, og hvor enkelt det er å få politisk
gjennomslag for tiltaket. Vurderingen er basert på den politiske situasjonen i Norge før Stortingsvalget i
2017, samt politiske signaler fra andre land.
I kapittel 5 gjengir vi resultatene fra en landsrepresentativ undersøkelse som Respons Analyse
gjennomførte for Framtiden i våre hender i august 2017. Undersøkelsen kartlegger nordmenns vilje til å
endre forbruket av hensyn til miljøet. Undersøkelsen er gjennomført i tråd med Respons Analyses
metodikk for slike undersøkelser.
Rapporten er skrevet i perioden mai-august 2017. De politiske forslagene vi skisserer står, på tross av flust
av gode innspill fra mange flinke folk, for Framtiden i våre henders regning.
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4. Hva er sammenhengen mellom materielt forbruk og miljøproblemer?
Mange av varene vi kjøper har lange, kompliserte produksjonskjeder. For en t-skjorte kan veien til et
klesskap i Norge starte på bomullsmarkene i India. Etter innhøsting blir bomullen renset, spunnet, og
omarbeidet til garn og deretter vevd til store stoffbiter, som blir sendt videre til fabrikker for bleking,
farging og ulike kjemiske og mekaniske etterbehandlinger. Når stoffet er ferdigstilt, sendes det til
tekstilfabrikkene der stoffet blir kuttet og sydd om til t-skjorter. Etter en siste etterbehandling blir tskjortene fraktet til varelager og videre til butikker i Norge, der du kjøper en av dem for 149 kroner.
Hele prosessen belaster miljøet. Å dyrke bomullen til t-skjorta kan kreve mer enn 1000 liter vann og store
mengder giftige insektmidler. Under bearbeidingen, som sannsynligvis krever energi fra kullkraft,
eksponeres arbeidere for kjemikalier som kan føre til utslett og lungeskader. Transporten til Norge foregår
med skip som slipper ut CO 2 og bidrar til global oppvarming.

4.1 Det store bildet: fører forbruksvekst til utslippsvekst?
Historisk har det vært en tett kobling mellom økonomisk vekst (målt som globalt brutto nasjonalprodukt)
og utslippsvekst. Årsaken til det er hovedsakelig at vekst i privat forbruk – den viktigste driveren bak
økonomisk vekst – som regel fører til vekst i energiforbruk. Så lenge energimiksen i landene som
produserer varige forbruksgoder består mest av fossil energi, fører høyere energiforbruk til økte CO 2utslipp – med mindre energieffektiviseringen i produksjonen er så stor at den kompenserer for det økte
energiforbruket ved økt produksjon.
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Som figur 2 viser, har de globale CO2-utslippene vokst jevnt og trutt siden 60-tallet, i takt med økende
energiforbruk og BNP-vekst. Utslippsveksten siden midten av forrige århundre er bare avbrutt av globale
kriser som har ført til midlertidige økonomiske tilbakeslag. Når den økonomiske aktiviteten har gått ned,
har altså utslippene gjort det samme.

Figur 2: Sammenhengen mellom vekst i CO2-utslipp og økonomisk vekst (den svarte grafen) har vært sterk
siden 60-tallet. Grafikk: Global Carbon Project

Etter finanskrisen i 2010 har vi imidlertid sett tegn på at sammenhengen mellom økonomisk vekst og
utslippsvekst kan være i ferd med å brytes. Utslippene har flatet ut, samtidig som globalt brutto
nasjonalprodukt har vokst. Det skyldes sannsynligvis en kombinasjon av mer energieffektiv produksjon, og
at andelen fossil energi i den globale energimiksen er i ferd med å bli mindre (IEA, 2016).
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Det gjenstår å se om utflatingen i utslippene etter 2010 er starten på en frikobling mellom økonomisk
vekst og CO2-utslipp, eller om utslippene vil øke igjen i årene som kommer. Skal verden nå togradersmålet
innenfor dagens økonomiske system, må vi ha en full frikobling mellom økonomisk vekst og
klimagassutslipp, og ikke bare en relativ frikobling der utslippene vokser mindre enn økonomien.

Figur 3: CO2-utslipp, energietterspørsel og BNP, 1970-2016. Etter finanskrisen i 2010 ser vi tydelige tegn på
en frikobling. Kilde: Verdensbanken og Global Carbon Project. Hentet fra
http://www.anthropocenemagazine.org/Great%20Decoupling/
For å oppnå en full frikobling, må verdens energiforsyning bli helt fossilfri. Foreløpig er vi langt unna: i
2014 utgjorde kull, olje og gass 81 prosent av den globale energiproduksjonen (IEA, 2016). De fossile
kildene må erstattes av fornybare energikilder som sol, vind og vannkraft. I tillegg må fornybare ressurser
som trevirke og fisk ikke overbeskattes, og vi må sørge for at metaller og andre ikke- fornybare råvarer
resirkuleres og inngår i et evig kretsløp.

4.2 Strategier for mer bærekraftig forbruk: Fra redusert forbruk til grønn vekst
I boka Fremtiden i våre hender argumenterer Erik Dammann for at innbyggere i rike land må redusere sitt
forbruk for at innbyggere i fattige land kan øke sitt (Dammann, 1972). Boken vekket tverrpolitisk
engasjement. Dammanns tanker fikk sterk tilslutning, og la grunnlaget for opprettelsen av organisasjonen
med samme navn i 1974.
På tross av voldsomt engasjement, førte ikke boken til den samfunnsomveltningen Dammann ønsket seg. I
stedet fikk en ny retning sterkt fotfeste: tanken om at økonomisk vekst kan brukes til å omfordele jordas
ressurser på en mer rettferdig måte.
10
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I 1987 ble begrepet «Bærekraftig utvikling» allemannseie gjennom Brundtlandkommisjonen rapport «Vår
felles framtid». Bærekraftig utvikling ble definert som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»
(Brundtlandkommisjonen, 1987). Rapporten konkluderer med at økonomisk vekst er nødvendig, også i
rike land, for å bringe utviklingsland ut av fattigdom (Vittersø, Borch, Laitala, & Strandbakken, 2016).
En variant av ideen om bærekraftig utvikling er såkalt grønn vekst, som defineres som økt verdiskapning
med mindre samlet miljøbelastning. I motsetning til det står konvensjonell vekst, der den samlede
miljøbelastningen øker med verdiskapningen (Stoknes, 2016).
I boka Forbruk og det grønne skiftet beskriver Vittersø og Strandbakken (2016) tre strategier for å omstille
forbruket til å bli mer bærekraftig:
•

•

•

Produktsubstitusjon innebærer å konsekvent velge de mest miljøvennlige produktene og tjenestene.
Eksempler på dette kan være å velge miljømerkede produkter, eller å velge elbil framfor bensineller dieselbil.
Den andre strategien innebærer å reorganisere forbruket for å gjøre det mer miljøvennlig. Tiltak
under denne strategien vil typisk handle om å gjøre forbruket mer effektivt gjennom å utnytte
ubrukt kapasitet. Noen eksempler er å leie verktøy, turutstyr og andre varige forbruksgoder i stedet
for å kjøpe dem, å handle brukt, reparere ting framfor å kjøpe nye, eller å delta i bildeleordninger
framfor å eie egen bil. En rekke tiltak under den såkalte deleøkonomien havner i denne kategorien.
Den tredje strategien er å redusere forbruket av varer og tjenester. Eksempler på det kan være å
kjøpe færre klær eller å reise mindre.

Av disse tre strategiene er produktsubstitusjon den som ligger tettest opptil ideen om grønn vekst og
bærekraftig utvikling. Strategien forutsetter at miljøbelastningen blir mindre på tross av, eller på grunn av,
økt verdiskapning. En slik frikobling fordrer blant annet at varer og tjenester kan produseres utslippsfritt,
og at vi ikke bruker mer naturressurser enn naturen (eller mennesker, gjennom resirkulering av
materialer) klarer å reprodusere. Som beskrevet i kapittel 4.1, er det foreløpig usikkert om verden klarer å
gjennomføre en slik frikobling for klimagassutslipp.
Å redusere forbruket er nær det motsatte, og fordrer i ytterste konsekvens en omlegging av det
økonomiske systemet vi har i dag. Å redusere forbruket på enkelte områder, som for eksempel transport
(by- og arealplanlegging for å redusere behovet for transport) og mat (redusert kjøttforbruk), er imidlertid
virkemidler som er på den politiske agendaen i dag.
Redusert forbruk som overordnet strategi har imidlertid begrenset politisk tilslutning, blant annet fordi
det fins få troverdige alternativer til dagens økonomiske modell der økonomisk vekst er en grunnpilar. I
Norge utgjør privat forbruk om lag 41 prosent av BNP (Statistisk sentralbyrå, 2017:2).

4.3 Trenger vi nye indikatorer for velstand?
Mange, spesielt de som er tilhengere av strategien om redusert forbruk, er kritiske til å bruke
bruttonasjonalprodukt (BNP) som et hovedmål for velstandsutvikling. BNP verdien av alle varer og
tjenester produsert i et land over en viss periode. BNP per innbygger brukes ofte som mål på velstand
(SNL, 2014).
Kritikerne viser blant annet til at sammenhengen mellom lykkenivå og personlig økonomi er relativt svak.
Ifølge lykkeforsker Ottar Hellevik har appetitten på materielle goder økt i takt med inntektene, og dermed
«nullet ut» den positive effekten bedre økonomi kan ha på lykkefølelsen. Lykkenivået i Norge har ikke økt
nevneverdig siden 60-tallet, på tross av kraftig velstandsøkning i samme periode (Forskning.no, 2010)
(Stortinget, 2016). Amerikansk forskning bekrefter mye av det samme: Lav inntekt går ut over lykkenivået,
men over et visst nivå er sammenhengen mellom inntekt og lykkenivå svak (Clingsmith, 2016).
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Figur 4: Globalt er sammenhengen mellom selvopplevd livskvalitet og inntektsnivå sterk. Trenden gjelder
både mellom land, og innad i land. Grafikk: Max Roser/Ourworldindata.org. CC-BY-SA
På globalt nivå er bildet mer uklart. Globale sammenstillinger av inntektsdata og livskvalitetsdata i en
rekke land viser en sterk sammenheng mellom inntekt og opplevd lykkefølelse. De med høy inntekt er
jevnt over lykkeligere enn de med lav inntekt. Trenden gjelder både mellom land, og innad i enkeltland
(Ortiz-Ospina & Roser, 2017). Skal selvopplevd livskvalitet øke globalt, er økonomisk vekst i
lavinntektsland essensielt.

Noen alternative måleparametre
FNs utviklingsprogram UNDP publiserer hvert år sin Human Development Index (HDI), som er ment som et
supplement til BNP. HDI måler forventet levealder, utdanningsnivå og kjøpekraftsparitet (UNDP, 2017).
Sverige innførte i 2016 nye indikatorer for velstand i tillegg til BNP per innbygger, blant andre fem
miljøindikatorer: luftkvalitet, vannkvalitet, vernet natur, kjemikaliebelastning og utslipp av klimagasser. I
tillegg innførte de fem sosiale indikatorer: lavinntekt, selvopplevd helsetilstand, utdanningsnivå,
mellommenneskelig tillit og tilfredshet med livet (Regeringskansliet, 2016). Indikatorene presenteres årlig
for Riksdagen som en del av rammeverket for den den svenske regjeringens økonomiske politikk og
budsjettpolitikk (Regeringskansliet, 2017).
Bhutan har innført måleparameteret «Brutto Nasjonal lykke» i tillegg til BNP. Det viser til sammenhengen
mellom lykkenivå, helse, utdanning, religion, økonomi og en rekke andre parametre (Center of Bhutan
Studies, 2017). Målingene er basert på spørreundersøkelser og intervjuer.
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Det har foreløpig vært lite politisk interesse for å innføre nye måleparametre som overordnede mål for
samfunnsutviklingen i Norge. I 2016 foreslo Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne å innføre
måleparameteret Brutto Nasjonal Livskvalitet, etter modell fra OECDs «Better Life Index» (OECD, 2017).
Hensikten skulle være å gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes
livskvalitet, og å «være en navigator i planleggingen av fremtidens samfunn» (Stortinget, 2016). Forslaget
ble imidlertid nedstemt mot stemmene til KrF, MDG og en representant fra Arbeiderpartiet.
Finansdepartementet argumenterte overfor finanskomiteen for at vi allerede har tilstrekkelige
måleparametre til å kartlegge nordmenns livskvalitet (Regjeringen, 2016).

Alternativer til BNP-måling har en signaleffekt
Selv om dagens måleparametre skulle være tilstrekkelige til å gi den informasjon man trenger, kan det
likevel ligge en viktig signaleffekt i å legge miljømessige og sosiale indikatorer til grunn for
samfunnsutviklingen. En offisiell måling av brutto livskvalitet (eller noe lignende) vil være et signal fra
myndighetene om hvilke prioriteringer som legges til grunn for samfunnsutviklingen i Norge.
Skal man innføre politiske tiltak for mer bærekraftig forbruk i Norge, kan det dessuten være en fordel å
legge det inn et overordnet politisk rammeverk som viser at man tar sikte på en ny kurs. Rammeverket
kan bestå av nye, overordnede mål for samfunnsutviklingen på andre områder enn økonomisk vekst, men
også av mer spesifikk måling av hvordan norsk materielt forbruk påvirker miljøet med tanke på
klimagassutslipp, ressursforbruk, opplevd tilfredshet med livet og så videre.
Uavhengig av hvordan man velger å måle samfunnsutvikling, er det først og fremst de konkrete politiske
virkemidlene som avgjør om det norske forbruket vil bli mer eller mindre bærekraftig i årene som
kommer. Det kommer vi tilbake til i kapittel 6.
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5. Nordmenns holdninger til forbruk og miljø
Er nordmenn villige til å redusere sitt eget forbruk av hensyn til miljø og klima? Er vi villige til å reparere
ting framfor å kjøpe nytt, eller å leie varige forbruksgoder vi bruker sjelden framfor å kjøpe nye? En
undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Framtiden i våre hender i august 2017, tyder på det.
Respondentene ble bedt om å angi hvor enige eller uenige de var i de forskjellige påstander om forbruk og
miljø. 1 betyr helt uenig, 6 betyr helt enig. Resultatene viser jevnt over at nordmenn er villige til å
reparere framfor å kjøpe nytt, å leie framfor å eie, og at de fleste foretrekker mer fritid framfor høyere
lønn.
Kvinner er gjennomgående mer opptatt av å redusere forbruket, reparere og leie enn menn.

5.1 Nordmenn vil redusere forbruket, og syns mer fritid er viktigere enn høyere
lønn
Tre av spørsmålene i undersøkelsen
kartlegger nordmenns vilje til å redusere sitt
eget forbruk på overordnet plan. 53 prosent
av befolkningen mener det er umulig å løse
klimaproblemene uten å redusere sitt
materielle forbruk.

"Jeg er villig til å redusere mitt forbruk av
miljø- og klimahensyn "
2%
12 %

Nesten like mange, 51 prosent, er villige til å
redusere sitt eget forbruk av miljø- og
klimahensyn.
Kvinner er jevnt over langt mer positive til å
redusere sitt eget forbruk enn menn. 63
prosent av kvinnene er villige til å redusere
sitt eget forbruk av miljø- og klimahensyn,
mens kun 7 prosent ikke var det. Blant menn
var 39 prosent positive og 17 prosent
negative.

Vet ikke
Uenig (1+2)
51 %

Nøytral (3+4)
35 %

Enig (5+6)

35 prosent av respondentene var enige i at
mer fritid er viktigere enn økt lønn, mens 21
prosent var uenige. Her var imidlertid
kjønnsforskjellene mindre tydelige: 34
prosent av mannlige respondenter ønsket seg
mer fritid, mens 36 prosent av kvinnene
ønsket det samme.

"Jeg ønsker meg heller mer fritid enn økt
lønn"

På spørsmålet om mer fritid pekte de yngste
(16-24 år) og eldste (65 år og eldre)
respondentene seg ut vet at de i vesentlig
større grad enn andre respondenter syntes
høyere lønn var viktigere enn mer fritid.

35 %

Tidligere undersøkelser, blant annet fra
forbruksforskningsinstituttet SIFO, har vist at
nordmenns vilje til å redusere forbruket er
lavere når man spør om mer spesifikke
forbrukskategorier enn når man stiller
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7%

21 %

Vet ikke
Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)
Enig (5+6)

37 %
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spørsmål om redusert forbruk på overordnet
nivå. I denne undersøkelsen sa imidlertid et klart
flertall seg enige i at de var villige til å kjøpe færre
klesplagg av hensyn til miljø og klima. 60 prosent
av kvinnene sa seg enige i påstanden, mens 44
prosent av mennene gjorde det samme. 9
prosent av kvinnene var negative, mens 19
prosent av mennene var det. Respondentene i
aldersgruppen 35-44 år er mest positive til å
redusere klesforbruket.

"Jeg er villig til å kjøpe færre klesplagg av
hensyn til miljø og klima"
1 % 14 %

Vet ikke
Uenig (1+2)

53 %

32 %

Nøytral (3+4)
Enig (5+6)

5.2 Mange vil reparere – hvis det
lønner seg
Det er ikke alltid det lønner seg å reparere klær,
elektronikk eller andre varige forbruksgoder
framfor å kjøpe nye. Siden arbeidskraft er dyrt i
Norge, og billig i land vi importerer fra, kan det
være uforholdsmessig dyrt å reparere for
eksempel klær og elektronikk sammenlignet med
å kjøpe nytt.

"Jeg ville reparert mobiltelefonen min
framfor å kjøpe ny, hvis det lønte seg
økonomisk"
2%

8%
Vet ikke
19 %

Denne undersøkelsen viser at viljen til å reparere
er tilstede blant norske forbrukere. Hele 71
prosent av respondentene sier de heller ville
reparert mobiltelefonen sin enn å kjøpe ny, hvis
det hadde lønt seg økonomisk. Kun 8 prosent ville
foretrukket å kjøpe ny mobiltelefon uansett.

Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)

71 %

Enig (5+6)

På tilsvarende spørsmål for klær, svarte 55 prosent av respondentene at de ville foretrukket å reparere
klær framfor å kjøpe nye hvis det lønte seg. 16 prosent ville foretrukket å kjøpe nye klær uansett.

5.3 Vi vil heller leie verktøy enn klær og turutstyr
De fleste nordmenn har skap og boder fulle av
klær, turutstyr og verktøy som vi bare bruker en
sjelden gang. Derfor har vi kartlagt nordmenns
vilje til å leie turtøy, turutstyr og verktøy framfor å
kjøpe det, forutsatt at slike tjenester hadde vært
lett tilgjengelige.
Her er resultatene mer tvetydige enn for andre
spørsmål i undersøkelsen. Et flertall ville riktignok
leid turtøy og turutstyr framfor å eie det selv hvis
de hadde hatt mulighet, men relativt mange er
skeptiske. Blant menn foretrekker å 36 prosent å
eie turklær og turutstyr selv framfor å leie, mens
31 prosent foretrekker å leie. Blant kvinner
foretrekker 45 prosent å leie, mens 20 prosent vil
eie selv.
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"Jeg ville heller ha leid turklær og turutstyr
jeg sjelden har bruk for enn å eie det selv,
hvis det hadde eksistert en slik tjeneste nært
meg"
7%
Vet ikke
38 %

28 %

Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)

27 %

Enig (5+6)
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For verktøy er skepsisen til å leie langt mindre. 59
prosent av respondentene i undersøkelsen er positive
til å leie verktøy framfor å eie det, mens kun 15
prosent er negative.

"Jeg ville heller ha leid verktøy jeg sjelden
har bruk for enn å eie det selv, hvis det
hadde eksistert en slik tjeneste nært meg"
5%
15 %

Vet ikke
Uenig (1+2)

59 %

21 %

Nøytral (3+4)
Enig (5+6)
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6. Politikk for et mer bærekraftig forbruk
Enten man vil redusere forbruket eller vri det i mer miljøvennlig retning, trengs det konkrete, politiske
virkemidler for å gjennomføre det. I dette kapittelet lister vi opp 10 konkrete tiltak som norske politikere
kan gjennomføre i stortingsperioden 2017-2021.
Tiltakene vi foreslår omfatter skatte- og avgiftspolitikk, forbrukerpolitikk og arbeidslivspolitikk. For alle
tiltakene har vi gjort en grovkornet, skjønnsmessig vurdering av hvor stor effekt tiltaket vil ha på det
materielle forbruket (høy, middels, lav), og hvor stor muligheten er for politisk gjennomslag.
Det er vanskelig å tallfeste den presise effekten av tiltakene vi foreslår i form av effekt på
klimagassutslipp, forbruk av ikke- fornybare ressurser og annen miljøpåvirkning. Det er imidlertid ingen
tvil om at tiltakene vil bidra i riktig retning. Den økonomiske kostnaden ved å implementere dem vil
variere: Noen vil gi økte skatteinntekter, men kan være upopulære eller ha andre uheldige politiske
effekter. For andre tiltak kan det være omvendt.
Flere av forslagene er gjensidig forsterkende. For eksempel vil både utvidet reklamasjonsfrist, miljøavgift
på varige forbruksgoder og skattelette på reparasjoner bidra til mindre nykjøp av varige forbruksgoder.
Tiltakene vi foreslår er på et detaljert nivå. For å synliggjøre at de inngår i en helhet, kan de eventuelt
pakkes inn i en overordnet strategi, som bygger på det vi skisserer i kapittel 4.3.

6.1 Utvidet reklamasjonsfrist
Reklamasjonsretten reguleres av forbrukerkjøpslovens § 27 (Lovdata, 2016). Den gir forbrukere rett til å få
reparert eller erstattet produkter som det foreligger feil eller mangler ved. Reklamasjonsretten gjelder
som hovedregel i to år fra kjøpsøyeblikket, men produkter som er ment å vare vesentlig lengre enn to år,
har en reklamasjonsfrist på fem år. Det siste gjelder blant annet hvitevarer og mye elektronikk (Stranden,
2013).
Vi skifter ut mange ting oftere nå enn før. Målt per innbygger kjøper vi nesten dobbelt så mye klær nå som
i 1988. Møbelimporten er nesten firedoblet i samme periode (Thoring, 2017). Vi kjøper nytt kjøleskap
dobbelt så ofte som i 1988, og vaskemaskin nær 50 prosent oftere (Statistisk sentralbyrå, 2017:1).
At vi skifter ut ting oftere enn før kan skyldes lavere produktkvalitet, men det er vanskelig å dokumentere.
Mye kan like gjerne skyldes bedre privatøkonomi, som fører til at vi erstatter produkter fordi vi ønsker oss
noen nye og finere produkter snarere enn at produktene går i stykker.
En bieffekt av utvidet reklamasjonsfrist kan være at varige forbruksgoder som klær verktøy og elektronikk
blir noe dyrere. I denne sammenhengen er det positivt. Lengre reklamasjonstid vil føre til at butikker må
finansiere flere reparasjoner, og kan dermed føre til at de tar høyere avanse. Høyere utsalgspris på vil
være en fordel for virksomheter som jobber med reparasjon og utleie, fordi det blir relativt sett mer
lønnsomt å reparere og leie produkter enn å kjøpe nye ting.
EU-kommisjonen ønsker å harmonisere reklamasjonsfristen i hele Europa til to år ved netthandel. Det vil
bety en svekkelse av reklamasjonsretten i Norge, siden fristen her er fem år for en rekke produkter
(Forbrukerrådet, 2017). Redusert reklamasjonsfrist vil etter all sannsynlighet være negativt for miljøet.
Norge jobber mot EU-kommisjonen for å opprettholde fem års reklamasjonsfrist (Regjeringen, 2017, s.
14), men har ingen uttalte planer om å utvide reklamasjonsfristem ytterligere.
En mulig mellomløsning er å øke reklamasjonsfristen til fem år for flere varegrupper enn i dag. Et slikt
forslag ble fremmet på Stortinget i 2016, men fikk ikke flertall (Stortinget, 2016).
Utvidet reklamasjonsfrist kan gjøre at flere nordmenn velger å reparere produktene sine framfor å
kjøpe nye. Hvis Norge får beholde muligheten til å ha nasjonalt bestemt reklamasjonsfrist, bør vi
benytte sjansen til å utvide den til å gjelde flere produktgrupper.
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6.2 Holdbarhetsmerking på varige forbruksgoder
Nordmenns forbruk av klær, hvitevarer, møbler og andre varige forbruksgoder har økt dramatisk de siste
30 årene. Noe skyldes at vi har bedre råd, og at nye produkter har blitt billigere – veksten i klesforbruket
kan langt på vei forklares med det – men vi har grunn til å tro at noe av forbruksveksten skyldes kortere
produktlevetid. Vi ser for eksempel at omsetningen av en del hvitevarer har økt vesentlig raskere enn
antallet husholdninger de siste 30 årene (Statistisk sentralbyrå, 2017:3).
I dag er verken elektronikk- eller klesforhandlere pålagt å si noe om forventet holdbarhet på produktene
de selger, utover den lovpålagte reklamasjonstiden. Noen, blant andre hvitevareprodusenten Miele, gjør
det likevel. De oppgir at produktene de selger testes for 20 års levetid, på tross av at reklamasjonstiden
bare er fem år (Miele, 2017).
Sommeren 2017 sendte EU-parlamentet ut en pressemelding der de oppfordret EU-kommisjonen,
medlemslandene og produsentene om å innføre en frivillig merkeordning, primært for elektronikk, med
informasjon om holdbarhet, miljømessige designfunksjoner, mulighet for oppgradering og muligheter for
reparasjon (Europaparlamentet, 2017). En slik merkeordning kan være en effektiv måte å gjøre holdbarhet
til et konkurransefortrinn.
En holdbarhetsmerking trenger imidlertid ikke kun å gjelde elektronikk. Det er store kvalitetsforskjeller på
mange produkter. For eksempel vil mange forbrukere sannsynligvis oppfatte det som nyttig med
informasjon om forventet levetid på klær, møbler, verktøy og de fleste andre varige forbruksgoder.
En holdbarhetsmerking vil synliggjøre hvor lenge forbrukere kan forvente at et produkt skal vare, og
dermed bidra til å gjøre lang levetid til et større konkurransefortrinn enn det er i dag.

6.3 Avgiftslette på reparasjoner
Som omtalt i kapittel fem, ville syv av ti nordmenn reparert mobiltelefonen sin framfor å kjøpe ny hvis det
lønte seg økonomisk. Likevel velger mange de fleste å kjøpe ny mobiltelefon og andre produkter framfor å
reparere det de allerede har. Årsaken er sammensatt, men vi kan anta at økonomi er den viktigste
faktoren. Siden arbeidskraft er dyrt i Norge, koster reparasjoner mye penger. Det faktum at klær,
elektronikk, verktøy og andre varige forbruksgoder i all hovedsak produseres i lavkostland, der
arbeidskraften er billig, gjør det vanskelig for skomakere, skreddere og elektronikkreparatører i Norge å
konkurrere med billigkjedene på pris. Ofte lønner det seg å kjøpe nytt framfor å reparere, eller den
økonomiske fordelen oppleves som for liten til at det er verdt bryderiet.
En utvidet reklamasjonsrett, slik vi skisserer i kapittel 6.1, vil imidlertid øke markedet for reparasjon. Ved
reklamasjon er det forhandleren som bærer kostnaden, og ikke forbrukeren. Kombinert med MVA- og
avgiftsendringer, kan markedet for reparasjoner bli betydelig større i årene som kommer.
Fra 2017 endret den svenske regjeringen skatte- og avgiftssystemet for å gjøre det mer lønnsomt å
reparere produkter framfor å kjøpe nytt (Regeringskansliet, 2016). De innførte følgende endringer:
•
•

MVA på mindre reparasjoner av for eksempel klær, sykkel (inkludert service) og sko ble redusert
fra 25 prosent (full MVA) til 12 prosent.
Det ble innført skattefradrag på reparasjoner av hvitevarer i hjemmet. Skattefradraget gjelder kun
arbeidskostnader, og ikke materialkostnader.

I Norge vil sannsynligvis det enkleste være å bruke MVA-systemet til å stimulere til den typen forbruk man
ønsker. Norge har liten tradisjon for å bruke skattefradrag til dette formålet. MVA-regelverket i Norge er
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allerede differensiert etter type tjeneste, og satsene endres relativt ofte. For eksempel har
persontransport og utleie av rom i dag en MVA-sats på 10 prosent (Skatteetaten, 2017).
Regjeringens avfallsmelding nevner eksplisitt muligheten for å gjøre reparasjon billigere som et tiltak som
kan få nordmenn til å reparere mer (Regjeringen, 2017, s. 35).
Redusert MVA-sats på reparasjoner vil gjøre det lettere å leve av reparasjonstjenester. Arbeidskraft er
imidlertid enda dyrere i Norge enn i Sverige. Skal tiltaket ha ønsket effekt, bør man derfor vurdere mer
radikale tiltak enn i Sverige, som å redusere MVA-satsen på reparasjoner til null.
Kombinert med avgiftslette på utleie og miljøavgift eller økt MVA-sats på varige forbruksgoder, kan
avgiftslette på reparasjoner være et effektivt tiltak for å redusere miljøbelastningen fra norsk forbruk.

6.4 Avgiftslette på utleie
De fleste eier ting de bare bruker en sjelden gang. Høytrykksspylere, gressklippere, snøfresere, driller, telt,
turklær og så videre ligger ubrukt det meste av tiden. Kombinert med det faktum at boarealet per person
har gått betydelig ned de siste åra, som gjør at vi ikke har plass til like mange ting som vi hadde før, skulle
man tro det var et betydelig marked for utlån og utleie av mange produkter i Norge. Vi har ikke plass til alt
vi trenger.
Som omtalt i kapittel 5, ville henholdsvis 59 og 38 prosent av befolkningen leid verktøy og
turklær/turutstyr hvis framfor å kjøpe nytt hvis de hadde hatt mulighet. Men utleiemarkedet er foreløpig
smått. Det fins noen spede forsøk på utleievirksomhet for ting folk tradisjonelt eier. Bergans leier ut
turklær, telt og kanoer fra sin flaggskipsbutikk i Oslo (Bergans, 2016). Filippa K leaser ut klær (Filippa K,
2017). Hos Fjong kan både privatpersoner og firmaer leie klær (Fjong, 2017). Tooler og Naboen AS leier ut
verktøy og utstyr (Tooler, 2017) (Naboen, 2017).
Prisene for utlån kan noen ganger oppleves som høye sammenlignet med å kjøpe nye produkter. For
eksempel koster en sirkelsag hos Tooler (per 2. juli 2017) 139 kroner per dag å leie, mens man kan kjøpe
en ny, identisk sirkelsag for under tusenlappen (Staypro.no, 2017). Prisforskjellen kan oppleves som for
liten til at det er verdt det ekstra bryderiet.
Skal utleie bli mer populært, trengs det politiske virkemidler for å gjøre noe med lønnsomheten. Mange av
forbruksvarene vi eier, som vi kun bruker en sjelden gang, har blitt gradvis billigere å kjøpe de siste årene.
Det er blant annet fordi produksjon er automatisert og ofte flyttet til lavkostland der arbeidskraften er
billig, mens utleievirksomhet kan være arbeidsintensivt. Siden arbeidskraft er dyrt i Norge, blir det
vanskelig å konkurrere med kjeder som selger f.eks sportsutstyr og verktøy billigere enn noen sinne.
Ny teknologi gjør noen typer utleie mindre arbeidskrevende enn før. Marginalkostnaden for «peer to
peer»-løsninger som f.eks nabobil.no, der privatpersoner står for både leie og utleie, er i nærheten av null.
Kostnaden ligger i å utvikle tjenesten. For andre utleieordninger, typisk de der bedrifter leier ut til
privatpersoner, vil hver transaksjon kreve en god del arbeidskraft. Et eksempel er Tooler, som leverer ut
verktøy til kunder (enten til et hentested eller hjem til kunden).
Endringer i merverdiavgiftssatsene kan gjøre det mer lønnsomt å drive med utleie. Nullsats MVA på utleie
vil redusere prisene på utleie med 20 prosent for forbrukere, og gjøre det enklere for utleiebedrifter å
konkurrere med forhandlere som selger nye produkter.
Som for reparasjoner vil økt MVA-sats eller en særavgift på nykjøp av varige forbruksgoder (kapittel 6.5 og
6.6) bidra til å gjøre tiltaket enda mer effektivt.
Å stimulere til å leie framfor å eie er et viktig tiltak for å redusere det materielle forbruket. Leier vi ting vi
bruker sjelden framfor å kjøpe, trenger ikke verden å produsere like mange ting som før. Det vil redusere
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ressursbruk og klimagassutslipp. Regjeringens avfallsmelding nevner at mer utleie kan føre til mindre
behov for produksjon, og at det derfor kan virke avfallsforebyggende (Regjeringen, 2017, s. 29). De
foreslår imidlertid ingen endringer i avgiftsregimet for å stimulere til mer utleie.
Kombinert med avgiftslette på reparasjoner og miljøavgift eller økt MVA-sats på varige forbruksgoder,
kan avgiftslette på utleie være et effektivt tiltak for å gjøre nordmenns forbruk mer bærekraftig.

6.5 Miljøavgift på varige forbruksgoder
En grunn til at klær, elektronikk, verktøy og andre varige forbruksvarer er billige, er at eksternaliteter som
miljøpåvirkning sjeldent er priset inn. Forurensning av grunnvann ved bomullsmarker gjenspeiles ikke i
prisen på t-skjorta i butikken. Naturødeleggelser fra gruvedrift i Indonesia er ikke priset inn i Elkjøps TVapparater, og klimagassutslippene fra kullkraftverkene i Kina syns ikke i utsalgsprisen på klærne hos
Kappahl.
En måte å prise inn miljøpåvirkningen på er å innføre miljøavgifter. Norge har relativt stor frihet til å
innføre nasjonale særavgifter. Vi har i dag en rekke miljøavgifter som reguleres nasjonalt, blant annet
miljøavgift på flyreiser, emballasjeavgifter, CO 2-avgifter på mineralolje og drivstoffavgifter. Miljøavgifter
på importvarer vil sannsynligvis ikke komme i konflikt med WTO-avtalen eller andre handelsavtaler
(Naturvernforbundet, 2016). Unntaket er hvis miljøavgiftene gjøres avhengige av opprinnelse – men slik vi
skisserer forslaget her, der hovedhensikten med en avgift å gjøre det dyrere å kjøpe nye varige
forbruksgoder sammenlignet med å leie, reparere eller kjøpe brukt, er ikke den problemstillingen aktuell.
Man kan argumentere for at det er produsentlandet som bør prise inn miljøkostnadene ved
vareproduksjon. I praksis er det imidlertid vanskelig å gjennomføre. Varer produseres som hovedregel i
land der arbeidskraft er billig, og der miljøreguleringene er svakere enn i Norge. Kombinert med lave
råvarepriser, automatisering, masseproduksjon og billig varetransport, betyr det at det er vanskelig for
utleiere og reparatører å konkurrere med Clas Ohlson eller H&M på pris. En miljøavgift på varige
forbruksgoder vil stimulere til å beholde tingene vi har lengre, og kan bidra til å gjøre det mer lønnsomt å
leie, kjøpe brukt og reparere. Den kan også finansiere avgiftslette på utleie og reparasjoner.
En miljøavgift på varige forbruksgoder vil gjøre det mer lønnsomt å reparere og leie, og vil bidra til å
dekke inn provenytapet ved å redusere avgiftene på utleie og reparasjon.

6.6 Økt generell MVA-sats
Et alternativ til en miljøavgift på varige forbruksgoder, er å heve den generelle MVA-satsen. Avgiftslette på
reparasjoner og utleie vil føre til mindre inntekter til statskassa. Det kan kompenseres ved å øke MVAsatsen for eksempel fra 25 til 30 prosent.
Gitt at tjenester som utleie og reparasjoner er unntatt, vil en heving av MVA-satsen være en effektiv måte
å gjøre utleie- og reparasjonstjenester mer lønnsomme på, samtidig som man kompenserer for
inntektstapet fra reduserte avgifter på miljøvennlige tjenester ved å øke prisen på nykjøp.
EU- og EØS-land står fritt til å bestemme sine egne MVA-satser, og Norge har hevet satsen mange ganger
etter at den ble innført i 1970. Siste økning var i 2005, da den generelle MVA-satsen ble hevet fra 24 til 25
prosent. Det er i tillegg innført reduserte satser for en del varer og tjenester, og fram til 2001 var alle
tjenester unntatt MVA i Norge. Det er altså lang politisk tradisjon i Norge for å regulere forbruket med
MVA-satsene.
Å øke den generelle MVA-satsen vil gjøre det mer lønnsomt å reparere og leie, og vil bidra til å dekke
inn provenytapet fra avgiftsletter på utleie og reparasjon. Siden Norge har lang tradisjon for å bruke
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MVA-satsene til å regulere forbruket, kan en MVA-økning være politisk enklere å innføre enn en
særavgift.

6.7 Styrking av svanemerket
For en gjennomsnittlig forbruker er det vanskelig å vite hvor miljøvennlige forskjellige produkter er. Det er
umulig å se på en mobiltelefon hvilke metaller som inngår (og enda vanskeligere å se hvor og hvordan de
er utvunnet), hvor store klimagassutslipp produksjonen medførte, om arbeiderne ved fabrikken som
monterte den ble eksponert for farlige kjemikalier og så videre.
En merkeordning kan gjøre det enklere å ta gode valg i butikken. Det er viktig at en merkeordning har en
helhetlig tilnærming, og at den tar hensyn til forskjellige miljø- og etikkparametre som ressursbruk, klima
og utslipp av miljøgifter.
I Norden har svanemerket et relativt sterk posisjon. Svanemerket stiller strenge miljøkrav, og til en viss
grad også etikkrav, til en rekke forbruksvarer. I Norden samlet er nær 20.000 varer og tjenester
svanemerket innenfor forskjellige kategorier som rengjøringsmidler, byggevarer, klær og kontorrekvisita
(Svanemerket, 2017). Produsentene og importørene må dokumentere at produktene deres oppfyller
svanemerkets krav. Kjennskapen til svanemerket er dessuten høy i befolkningen: 94 prosent kjenner til
svanemerket, og 75 prosent av befolkningen sier at tydeligere merking er viktig for at de skal handle mer
klimavennlig (Svanemerket, 2015)
Svanemerket er en frivillig ordning som importører og produsenter må betale lisens for, og brukes derfor
bare der produsentene ser en potensiell omdømme- eller markedsføringsgevinst. Det har ført til at store,
viktige produktgrupper er helt uten svanemerkede produkter, på tross av at det fins kriterier, og på tross
av at det høyst sannsynlig fins produkter på markedet som oppfyller kriteriene. Eksempler på
varekategorier uten svanemerkede produkter (per juli 2017) er mobiltelefoner, PC-er, hvitevarer,
sportsutstyr og verktøy.
Svanemerket kunne påvirket forbruket i langt større grad enn i dag hvis alle varer og tjenester på det
norske markedet måtte vurderes etter svanemerkets kriterier, og hvis alle produkter som oppfylte
kriteriene måtte merkes. Da ville et fravær av svanemerket være et tydelig signal om at et produkt ikke er
miljøvennlig.
Det fordrer imidlertid en full omorganisering av merkeordningen. Omorganiseringen må koordineres med
andre nordiske land, siden svanemerket er nordisk. Siden svanemerket administreres på fem forskjellige
måter i de fem nordiske landene, vil en slik omlegging bli svært komplisert.
Et alternativ til obligatorisk svanemerking kan være å innføre en ny, myndighetsinitiert, obligatorisk
miljømerkeordning av lignende type som energimerkeordningen. Utfordringen med det er at det allerede
fins svært mange miljømerker, og at det tar tid å bygge opp kjennskap til et eventuelt nytt merke. Det er
dessuten en risiko for at både en obligatorisk svanemerking, og et nytt, obligatorisk, norsk miljømerke,
kan komme i konflikt med EØS-avtalen.
Et tredje alternativ kan være å øke tilskuddene til svanemerking betraktelig, mot at kostnadene for
lisensbrukerne reduseres. Det vil senke terskelen for å ta i bruk svanemerket for produsenter og
importører.
En styrking av svanemerket kan gi flere svanemerkede produkter på markedet, og dermed gjøre det
enklere for forbrukere å velge miljøriktig.
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6.8 Begrense og/eller avgiftsbelegge reklame
Ifølge analysebyrået Boostcom eksponeres nordmenn for rundt 3.500 reklameinntrykk hver dag (Hauge &
Juvik, 2012). Det er ingen tvil om at det massive reklametrykket bidrar til at vi kjøper og bruker mer enn vi
ville gjort ellers (MarTech, 2016).
Reklametrykket kan reduseres på flere måter. Forbud mot reklame i offentlige rom er en mulighet, men
det vil skape utfordringer. I storbyene er en god del velferdstjenester som bysykler (Oslo kommune, 2017),
kollektivtransport og bymøbler (Clear Channel Norway, 2017) delfinansiert av reklame. Ved et eventuelt
reklameforbud vil disse reklameinntektene falle bort, og tjenestene må finansieres på andre måter.
En annen mulighet er å innføre en særavgift på kommersiell reklame, som vil gjøre det dyrere for bedrifter
å drive med markedsføring. Man kan se for seg at ikke-kommersielle aktører, og aktører som driver med
miljøvennlige tjenester, kan være unntatt fra særavgiften.
Man vil imidlertid støte på noen krevende grenseoppganger ved utformingen av en særavgift for
kommersiell reklame. Det kan bli vanskelig å definere hvem som skal unntas en slik avgift.
Å begrense reklamepresset kan ha en vesentlig påvirkning på det materielle forbruket, men vil være
politisk vanskelig å gjennomføre.

6.9 Gjeninnføre forbud mot tilgift i markedsføring
«Tilgift» er en vare eller tjeneste som leveres gratis eller til særlig lav pris, på betingelse av at det blir kjøpt
varer av et visst slag, i en viss mengde, for et visst beløp eller liknende. Tilgift i markedsføring var forbudt
etter markedsføringsloven av 1972, men forbudet ble opphevet i revisjonen fra 2009 (Store Norske
Leksikon, 2014).
Et eksempel på bruk av tilgift fra 2017 er elektronikkjeden Experts tilbud om «sykkel på kjøpet» når man
handlet for et visst beløp. Siden sykkelen viste seg å holde svært lav kvalitet, ble kampanjen sterkt kritisert
av både sykkeleksperter og miljøorganisasjoner (Sande, 2017).
Det er generelt en fare for at bruken av tilgift fører til omsetning av produkter med dårlig kvalitet og
begrenset holdbarhet. Expert, som senere har skiftet navn til Power, hadde liten interesse av at tilgiftsykkelen skulle være spesielt bra, siden en «sykkel på kjøpet» uansett framstår som et godt tilbud ved
første øyekast.
Å gjeninnføre forbud mot tilgift i markedsføring, kan bidra til at færre produkter med dårlig kvalitet
havner på markedet. Det vil være bra for miljøet.

6.10 Redusert arbeidstid
Kortere arbeidstid kan på sikt føre til lavere lønnsvekst, og dermed til redusert forbruksvekst. Det vil igjen
føre til redusert forbruk. Det er en av ytterst få sikre måter å redusere miljøbelastningen fra nordmenns
materielle forbruk på, som fjerner risikoen for den såkalte «reboundeffekten» som er omtalt i kapittel 3.
Forutsetningen er at arbeidstiden reduseres ved å ta ut produktivitetsveksten i form av mer fritid framfor
høyere lønn. Det kan gjøres gradvis gjennom lønnsforhandlinger, eller det kan gjøres som en reform. Det
mest sannsynlige scenariet er at fagbevegelsen løfter opp redusert arbeidstid som et krav i
lønnsforhandlingene.
Historisk har redusert arbeidstid vært et sentralt krav i fagbevegelsen. Norge innførte normalarbeidstid på
54 timer per uke i 1915, 48 timers uke i 1919, 45 timer fra 1959, 42,5 timer fra 1968 og 40 timer fra 1977.
Den siste reduksjonen kom i 1986, da normalarbeidstiden ble fastsatt til 37,5 timer per uke. (Gisle, 2016).
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Siden 1986 har imidlertid fagbevegelsen i all hovedsak fokusert på andre saker, som lønnsutvikling,
pensjonsrettigheter mv.
De siste årene har deler av fagbevegelsen satt redusert arbeidstid på agendaen igjen. Daværende NTLleder John Leirvaag uttalte i 2013 at «[vi må] være villige til å avstå fra noe av kjøpekraftsveksten. Kanskje
kan vi ta ut noe av veksten i form av mer fritid heller enn økt lønn?» (Heyerdahl, 2013), og i 2017
argumenterte Fagforbundets leder Mette Nord for at tiden er inne for å redusere arbeidstiden av
miljøhensyn (NRK, 2017).
Motstanden mot å redusere arbeidstiden er imidlertid stor. Regjeringens perspektivmelding for 2017 slår
fast at «[j]o mindre vi velger å jobbe i fremtiden, desto større blir velferdsstatens utfordringer»
(Finansdepartementet, 2017, s. 151). Deler av fagbevegelsen, blant andre Fellesforbundet, har gitt uttrykk
for at redusert arbeidstid kan svekke Norges konkurransekraft (NRK, 2017).
I 2014 undersøkte Statistisk sentralbyrå hvordan gradvis redusert arbeidstid ned til 6-timersdag ville
påvirke norsk økonomi fram mot 2060. I scenariet reduseres arbeidstiden med 0,5 prosent hvert år fra og
med 2015, ned til 6 timer i 2058. I dette scenariet ville forbruksveksten blitt redusert med en tredel i 2060
sammenlignet med en videreføring av dagens arbeidstid. Produktivitetsveksten vil likevel sørge for at det
private forbruket ville vært dobbelt så høyt som i dag. Inntektsskattene vil måtte økes med om lag 10
prosentpoeng for å opprettholde velferdsnivået (Holmøy, 2014).
Arbeidstid kan også reduseres på frivillig basis for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven gir
imidlertid ikke rett til å jobbe redusert. Dermed er dette noe som må avtales mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle.
Sannsynligvis fordrer redusert arbeidstid en vesentlig økning av inntektsskattene. Det må også sees i lys av
at rundt halve sysselsettingen i Norge er i offentlig sektor, som også vil være gjenstand for en lignende
omlegging.
Å innføre redusert arbeidstid vil bidra til å redusere nordmenns forbruk, og dermed miljøbelastningen
fra forbruket. Å vedta redusert arbeidstid som en politisk reform vil være svært vanskelig. Sannsynligvis
er det enklere å redusere arbeidstiden gradvis gjennom de årlige lønnsforhandlingene, hvis
fagbevegelsen velger å sette det på agendaen.
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Politikk for grønnere forbruk

Vedlegg: Nordmenns holdning til forbruk og miljø. Respons Analyse for
Framtiden i våre hender, 16-23. august 2017
Antall respondenter: 1008
Alder: Fra 16 til 87 år
Metode: Webundersøkelse

"Det er ikke mulig å løse
klimaproblemene uten at vi reduserer
det materielle forbruket"
6%

"Jeg er villig til å redusere mitt forbruk
av miljø- og klimahensyn "
2%

11 %

12 %

Vet ikke
Uenig (1+2)
53 %

30 %

Nøytral (3+4)

Uenig (1+2)
51 %

35 %

"Jeg er villig til å kjøpe færre klesplagg
av hensyn til miljø og klima"
1%

7%

14 %

Vet ikke
35 %

21 %

Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)

37 %

53 %

Nøytral (3+4)

"Jeg ville reparert klærne mine framfor
å kjøpe nye, hvis det lønte seg
økonomisk"
1%

Vet ikke

16 %

Nøytral (3+4)

Vet ikke
Uenig (1+2)

Uenig (1+2)

Enig (5+6)

27

32 %

Enig (5+6)

2% 8%

19 %

Vet ikke
Uenig (1+2)

Enig (5+6)

"Jeg ville reparert mobiltelefonen min
framfor å kjøpe ny, hvis det lønte seg
økonomisk"

71 %

Nøytral (3+4)
Enig (5+6)

Enig (5+6)

"Jeg ønsker meg heller mer fritid enn
økt lønn"

Vet ikke

55 %

28 %

Nøytral (3+4)
Enig (5+6)

Politikk for grønnere forbruk

"Jeg ville heller ha leid verktøy jeg sjelden
har bruk for enn å eie det selv, hvis det
hadde eksistert en slik tjeneste nært meg"

"Jeg ville heller ha leid
turklær og turutstyr jeg
sjelden5 %har bruk for…
7%
38 %
59 %
27 %

28

15 %
28 %
21 %

Vet ikke
Vet ikke
Uenig (1+2)
Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)
Nøytral (3+4)
Enig (5+6)
Enig (5+6)

"Jeg ville heller ha leid turklær og
turutstyr jeg sjelden har bruk for enn
å eie det selv, hvis det hadde eksistert
en slik tjeneste nært meg"
7%
Vet ikke
38 %

28 %

Uenig (1+2)
Nøytral (3+4)

27 %

Enig (5+6)

