


Træets miljøegenskaber 

Grøn markedsføring - økomærkning -
certificering - livscyklusanalyse - bære
dygtig produktion. Disse og mange 
andre begreber er dukket op i de senere 
år omkring bl.a. træprodukter. 
Forbrugerne udviser en stigende 
bevidsthed om miljøforhold, og derfor 
vælger mange producenter at tage disse 
emner ind i deres markedsføring. For en 
del år siden så man især på miljøpåvirk
ning under produktionen - forurening fra 
fabrikkerne - siden er miljøforhold 

omkring fremskaffelsen af råvaren og 
bortskaffelsen af produktet kommet til. 
Men alt dette er stadig meget svævende. 
Mange mennesker taler om tage hensyn 
til miljøet, men hvor meget ved de helt 
konkret om varernes miljøegenskaber? 
Og hvis de har tilstrækkelig viden, har 
det så betydning når de står i en konkret 
købssituation? 
I august blev der i Finland afholdt den 
20. verdenskongres i IUFRO - den inter
nationale union af skovforsknings-

Emner som certificering, økomærkning og bæredygtig drift er i de senere år kommet ind 
i debatten. Men betyder de noget for forbrugerne ved køb af træmøbler? 
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organisationer. Blandt de flere tusinde 
indlæg der blev fremlagt her var der fle
re undersøgelser omkring netop mar
kedsføring af træprodukter. 
De undersøgelser som er omtalt i dette 
hæfte stammer ikke fra Danmark, men 
fra USA, Canada, UK og Grækenland. 
De kan dog også bmges af danskere -
dels kan resultaterne formentlig i store 
træk overføres til Danmark, dels ekspor
terer vi træprodukter til de nævnte lande. 
Undersøgelserne har interesse for dansk 
skovbrug af flere årsager: 
- Vi må vide hvilke produktegenskaber 

forbrugerne lægger vægt på så vi kan 
opfylde disse krav. Det er ikke læn
gere kun industrien der skal opfylde 
miljøkrav - leverandøren af råvaren 
kommer også i søgelyset i dag. 

- Flere af undersøgelserne viser at mil
jøforhold ikke spiller så stor rolle 
som man kunne antage. Imidlertid er 
træets miljøegenskaber et af de store 
fortrin ved træprodukter: Træ er en 
uudtømmelig ressource - hvis skoven 
drives fornuftigt og langsigtet - pro
duktionen sker - som regel - mil
jøvenligt, produktet kan bortskaffes 
efter brug med udnyttelse af træets 
energiindhold osv. 
Derfor vil træ som materiale få en 
konkurrencefordel over for metal, 
plastic osv. hvis forbrugerne aner
kender disse argumenter. 

- En accept af træets miljøegenskaber 
vil også være et argument for ordnet 
skovdrift. For hvis skovprodukter er 
et miljømæssigt fordelagtigt valg så 
vil forbrugerne også kunne acceptere 
at råvaren fremskaffes gennem en 
bæredygtig skovdrift. 

Problemet er at forbrugerne på den ene 
side stiller nogle ideelle krav til skov
driften. Og på den anden side ikke altid 
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vil betale en merpris for varer der opfyl
der disse krav. (En problemstilling som 
også kendes inden for mange andre pro
dukter) . 
Nogle af de krav der stilles vil kræve en 
merpris. Men hvis det ikke lykkes at få 
forbrugerne til at acceptere dette, kan 
konsekvensen være at forbrugerne væl
ger produkter fremstillet af andre - tilsy
neladende - mere miljøvenlige råvarer 
end træ, fx. stål og plastic. Næste trin 
kan så være at der stilles krav om at 
skovene først og fremmest drives ud fra 
hensyn til naturværdier, friluftsliv etc; 
træproduktionen er jo blevet mindre 
væsentlig. 
Målet må derfor være at forbrugerne 
accepterer driftsmetoderne i et natur
venligt, bæredygtigt og langsigtet skov
brug. Dette vil på langt sigt være den 
bedste garanti for at vi fortsat kan drive 
et skovbrug med vedproduktion som et 
vigtigt formål (samtidig med at der sta
dig tages hensyn til naturværdier, fri
luftsliv mv .). 
I det følgende gengives tre af disse artik
ler, stort set uændret - dog er der i nogle 
tilfælde udeladt teoretiske og metode
mæssige overvejelser som formodes at 
have begrænset interesse for læserne. 

Redaktionen 

Arti klernes originaltitler: 

David H. Cohen & Robert A. Kozak: Environ
mental Attitudes of North American Engineers 
and Architects on Material Selection. 9 sider. 

Paul M. Smith & Lucie K. Ozanne: Wooden 
Household Furniture: Does the Environment 
Matter to Consumers? 8 sider. 

Roger 1. Cooper, Stavros P. Kalafatis and 
Markos M.H. Tsogas: The [mpact of Green 
[ssues on the Development of Timber Based 
Furniture - a Comparison of two EU Countries. 
23 sider + 9 sider bilag. 



Miljøholdninger 
omkring valg af byggematerialer 
hos nordamerikanske 
ingeniører og arkitekter 
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I de seneste årtier har miljøspørgsmål 
fået en mere fremtrædende rolle, især i 
forbindelse med skovbrug og arealan
vendelse i skovene. 
Det er vigtigt at måle hvordan vigtige 
markedssegmenter (dvs. nærmere defi
nerede udsnit af trækøbere) reagerer på 
de ofte upræcise, indbyrdes modstriden
de og konfrontationsprægede rapporter 
om miljøspørgsmål i de populære medi
er. Dette er især vigtigt for anvendelse 
af træ i Nordamerika hvor over 95% af 
boligbyggeriet er træbaseret. 
Det er baggrunden for en undersøgelse 
af holdninger og opfattelser hos beslut
ningstagere omkring valg af byggemate
rialer i Canada og USA (betegnet som 
N orda merika). 
Et vigtigt aspekt var at vurdere arkitek
ters og bygningsingeniørers opfattelse 
af hvordan anvendelse af træ påvirker 
miljøet. Med andre ord: Blev andre byg
ningsmaterialer såsom stål, beton og 
mursten anset for mere miljøvenlige end 
træprodukter. 
Forskning af denne karakter er væsent
lig i denne tid set i lyset af den intense 

medieopmærksomhed som for tiden 
omgiver miljøspørgsmål såsom skov
ningsmetoder, bæredygtigt skovbrug og 
miljøvenligt byggeri. Mediernes grundi
ge behandling tjener uden tvivl til at 
bibringe en allerede stærkt polariseret 
offentlighed et bredt udvalg af syns
punkter. 
Disse opfattelser - hvad enten de er 
baseret på realiteter eller ej - er lige så 
vigtige som at fastlægge selve sandhe
den. Den offentlige mening styres af 
folks opfattelse af virkeligheden (og 
ikke nødvendigvis selve sandheden). 
Det der undersøges her er derfor opfat
telsen af bestemte egenskaber. 
Det primære mål med denne under
søgelse er helt konkret at: "Måle hold
ninger og opfattelser hos arkitekter og 
byningsingeniører over for miljøvenlig
heden ved anvendelse af et udvalg af 
byggematerialer egnet for byggeri på 
mindre end 5 etager i Canada og USA". 

Metoder 

Efter et detaljeret litteraturstudie er der 
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gennemført en større undersøgelse med 
ingeniører og arkitekter som målgruppe. 
Denne artikel omhandler en del af den
ne undersøgelse - holdninger hos beslut
ningstagere om miljøpåvirkningen ved 
anvendelse af et udvalg af bygningsma
terialer. 
Andre aspekter af undersøgelsen, som 
ikke omtales her, omfatter beskrivelse af 
typer af ikke-boligbyggeri under fem 
etager i Nordamerika, beskrivelse af 
byggematerialer anvendt i disse bygnin
ger, målinger af den nuværende viden 
om byggematerialer, udpegning af for
skelle og ligheder hos beslutningstagere, 
og vurdering af effektiviteten af forskel
lige typer af informationsspredning, 
uddannelsesrnetoder og markedsfø
ringsaktiviteter. 
Den undersøgte population omfatter alle 
arkitekter og byningsingeniører i Nord-

amerika. Målingen er foretaget blandt 
en stikprøve i form af enkeltpersoner og 
ikke hele arkitekt- og ingeniørfirmaer 
fordi svarprocenten bliver højere ved en 
direkte, personlig henvendelse (2). 
Størrelsen af stikprøven var 6.000, med 
et forhold på 3: 1 for svarpersoner i USA 
hhv. Canada, og et forhold på 2: 1 mel
lem arkitekter hhv. bygningsingeniører. 
Svarprocenten blev over 20%, og dette 
er tilstrækkeligt for statistisk sikre resul
tater. 
Opbygningen af undersøgelsen er base
ret på Total Design Method systemet (2) 
hvorved systematiske fejl og fejl der 
ikke skyldes stikprøven minimeres, og 
svarprocenten maksimeres. Svarprocen
ten på 20,7% ligger pænt inden for de 
acceptable standarder for brevunder
søgelser (1,3). Svarene var jævnt fordelt 
på lande og erhvervsgrupper. 

Figur l. Betydning af miljøbetragtninger for beslutningstagere. (Til venstre uvæsentligt, 
til højre yderst vigtigt). 

5~1o ~--------------------------------------~ 
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Træ blev af ingeniØrer og arkitekter betragtet som miljøskadeligt i forbindelse med 
udvinding af råvaren - dvs. med hensyn til driftsmetoderne i (nordamerikansk) skovbrug. 

Resultater 

Betydningen af miljøet for beslutnings
tagere 
I undersøgelsen blev beslutningstagere 
spurgt om hvor vigtige miljøbetragtnin
ger var når der skulle vælges byggema
terialer til huse med 4 etager eller der
under. Svarene på dette spørgsmål kun
ne svinge fra helt uden betydning (l 
point) til yderst vigtigt (5 point), se figur 
1. 
Det fremgår at svarene er så godt som 
normalt fordelt. 67% af alle svarperso
ner erklærer at miljøspørgsmål er vigti
ge eller yderst vigtige. 
Den gennemsnitlige scoring var 3,05 -
dvs. vigtig. Det betyder at når der væl
ges byggematerialer så vil den gennem
snitlige beslutningstager anse miljøbe-

tragtninger for væsentlige - men heller 
ikke mere. 

Opfattelsen af miljøpåvirkning ved 
anvendelse af byggematerialer 
Arkitekter og ingeniører blev bedt om at 
bedømme stål, beton, træ og mursten ud 
fra hvor skadelige de mente materialer
ne var for miljøet i en række henseen
der. 
Den såkaldte livscyklusanalyse under
søger miljøpåvirkningen ved anvendelse 
af ressourcer over hele levetiden. Frem 
for at fokusere på et enkelt aspekt af 
miljøpåvirkning - fx. udvinding af råva
ren - undersøger livscyklusanalysen 
miljøpåvirkningen gennem hele et pro
dukts levetid og giver dermed en brede
re bedømmelse af miljøpåvirkningen. 
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Svarpersonerne blev spurgt hvordan de 
mente at forskellige byggematerialer 
påvirkede det globale miljø med hensyn 
til udvinding og forarbejdning af råva
ren, videreforarbejdning, transporten af 
byggematerialet, opførelsen af byg
ningen, samt energitab fra bygningen . 
Opfattelsen kunne vurderes på en skala 
fra meget skadelig (1 point) til helt uska
delig (4 point). 
Der blev beregnet gennemsnit af svarene. 
Desuden blev der foretaget en variansa
nalyse for at vise om der var signifikant 
forskel på gennemsnittene, og i givet fald 
hvilke materialer der med sikkerhed var 
forskellige fra hinanden (5% niveau). 
Figur 2 viser gennemsnitsværdierne, 
mens tabel l viser hvilke materialer der 
er statistisk forskellige. 
Udvinding af råvaren: Der er ikke signi
fikant forskel mellem opfattelsen af 
hvordan stål og træ påvirker miljøet. 
Stål og træ blev anset for de mest mil
jøskadelige i forbindelse med udvinding 
af råvaren, mens beton og mursten blev 
anset for mindre skadelige. 
(Når træ skal sammenlignes med andre 
råvarer må der nødvendigvis bruges 
nogle generelle termer - her "extracting 
the raw resource". For træets vedkom
mende må dette omfatte skovbruget -
som altså anses for lige så miljøskade
ligt som de jern- og kulminer der er nød
vendige led i produktionen af stål! Og 
som nævnt tidligere er det vigtigt at 
understrege at det der måles er opfattel
sen af virkeligheden, og ikke nødven
digvis den reelle sandhed. Red. anm.). 
Forarbejdning af råvaren: Der er signi
fikante forskelle mellem alle råvarerne. 
Stål anses for det mest skadelige materi
ale mens beton, mursten og træ anses for 
mindre skadelige - træ det mindst skade
lige. 
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(For træ må dette punkt omfatte 
opskæring og behandling på savværket, 
som altså er mindre miljøskadeligt end 
stålværker, cementfabrikker mv. Red. 
anm.). 
Videreforarbejdningen: Resultaterne her 
svarede til det foregående punkt, men 
videreforarbejdning betragtes generelt 
som lidt mindre skadeligt for miljøet. 
Træ blev igen anset for det mindst mil
jøskadelige og stål det mest skadelige. 
(Dette punkt må for træ omfatte videre
forarbejdning i bygningsindustrien til 
gulve, døre, vinduer osv. sammenlignet 
med produktion af stålbjælker, betonele
menter osv. Red. anm.). 
Transport af byggematerialet: Der var 
ingen signifikante forskelle mellem 
opfattelserne af de forskellige materia
ler. 
Montage i bygningen: Der var ikke sik
re forskelle mellem beton og stål, ejhel
ler mellem stål, mursten og træ. Den 
første gruppe blev anset for mere skade
lig end den anden, dog generelt på et 
lavt niveau. 
Energitab fra bygningen: De fire mate
rialer blev alle anset for ret uskadelige. 
Der var ikke signifikante forskelle mel
lem dels stål, beton og mursten, dels 
beton, mursten og træ med træ som 
mindst skadeligt. 
En del af personerne havde aldrig tænkt 
over miljøspørgsmål. Denne andel var 
ret konstant og varierede mellem 6 og 
11 % for de enkelte punkter. 
Undtagelsen var den sidste kategori, 
energitab. Her viste det sig at over en 
fjerdedel aldrig havde tænkt over dette 
spørgsmål og hvordan det kunne afhæn
ge af det anvendte materiale. 
Lige så interessant er den kendsgerning 
at træ - med en enkelt undtagelse - har 
den mindste andel af svarpersoner som 



3.5 
\€fY txrniU 

2 txrniU 

3 3 txrrri€Ss 
4 \€f Y txr rri €Ss 

2.5 

2 

Extraction Manufacturing Installation 
Refining Resource Transporting Energy Emissions 

• Sleel III Concrele D Wood • Masonry I 

Figur 2. Opfattelsen af miljøpåvirkning ved anvendelse af forskellige byggematerialer. 
Skala fra J - meget skadeligt - til 4 meget harmløst. De undersøgte punkter er hhv. 
udvinding, forarbejdning qf råvaren, videreforarbejdning, transport, montage, energi
tab. De fire materialer er hhv. stål, beton, træ og mursten. 

Tabel l. Opfattelsen c~f mi~jøpåvirkning ved anvendelse cif forskellige byggematerialer. 
Skala fra 1: Meget skadeligt - til 4: Meget harmløst. Materialer der ikke er statistiskfor
skellige fra hinanden er forbundet med en streg. 

Skadeligt (I) Harmløst (4) 

Udvinding af råvaren Stål Træ Beton Mursten 

Forarbejdning af råvaren Stål Beton Mursten Træ 

Videreforarbejdning Stål Beton Mursten Træ 

Transport af materialet Beton Stål Mursten Træ 

Montage i byggeriet Beton Stål Mursten Træ 

Energitab fra bygningen Stål Beton Mursten Træ 
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Figur 3. Opfattelsen af miijøeffektivitet 
hos byggematerialer med hensyn til gen
brug, hhv. energiforbrug. Skala fra o: 
Mindst effektivt - til 3: Mest effektivt. 

aldrig har tænkt over disse spørgsmål. 
Det vil sige at svarpersonerne er mere 
bevidste om træ og dets forhold til mil
jøet end de er om de andre byggemateri
alers påvirkning. 

Opfattelsen af byggematerialers mil
jøeffektivitet 
Beslutningstagerne blev også bedt om at 
rangordne effektiviteten af de fire mate
rialer ud fra to andre miljøaspekter: 
Genbrug af materialet og energiforbru
get for bygninger lavet af det pågælden
de materiale. 
Der kunne tildeles 4 point til det mest 
effektive materiale, og l point til det 
mindst effektive. Gennemsnitsværdierne 

er vist i figur 3. Der bliver ligeledes her 
lavet variansanalyser. 
Genbrug af materialet: Alle materialer 
var signifikant forskellige fra de andre. 
Stål blev anset for det mest effektive 
materiale med hensyn til muligheden for 
genbrug - fulgt af træ, mursten og beton. 
Energ~forbrug for bygninger lavet af 
materialet: Igen var der signifikant for
skel mellem hvert materiale. Beslut
ningstagerne følte at træ var det mest 
effektive materiale, fulgt af mursten, 
beton og stål. 

Forventet levetid af bygninger 
Beslutningstagerne blev også bedt om 
skønne levetiden for bygninger opført af 
de fire materialer. Figur 4 viser middel-

Steel 

Concrete 

Wood 

Masonry 

o 20 40 60 80 100 120 
Years 

Figur 4. Forventet levetid i år for byg
ninger på under 4 etager. Fra oven stål, 
beton, træ og mursten. 

Tabel 2. Forventet levetidfor bygninger. Materialer der ikke er statistisk forskellige fra 
hinanden er forbundet med en streg. 

Kort levetid Lang levetid 

Levetid for bygninger opført af: Træ Stål Mursten Beton 
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Mursten blev som byggemateriale generelt vurderet næsten lige så højt som træ, men 
blev vurderet lavt i forbindelse med genbrug 

værdierne, og tabel 2 viser statistiske 
forskelle. 
Der var ikke forskelle mellem opfattel
sen af levetiden for bygninger lavet af 
stål, mursten eller beton. Alle skØnnedes 
at kunne holde mellem 80 og 90 år. 
Træ scorede derimod betydeligt lavere 
med i gennemsnit 52 års levetid. Det var 
det eneste materiale som med sikkerhed 
var forskelligt fra de øvrige. 

Opfattelsen af byggematerialers miljø
venlighed 
Svarpersonerne rangordnede stål, beton, 
mursten og træ efter hvor grønne eller 
miljøvenlige de anså materialerne for at 
være. Den højeste karakter var l point, 
mens den laveste karakter var 4 point. 
Ved et andet spørgsmål i en anden del af 

undersøgelsen blev svarpersonerne bedt 
om at vurdere hvilket materiale de anså 
for mest miljøvenligt - det blev tildelt et 
minuspoint - og hvilket der var mindst 
miljøvenligt - det fik et pluspoint. De 
øvrige materialer fik tildelt O point. 
Der er således anvendt forskellige meto
der til at måle opfattelserne af materia
lernes miljøvenlighed. Hver af metoder
ne har sine fordele og ulemper. For at få 
et samlet udtryk for opfattelserne er der 
derfor udregnet et generelt mål for mil
jøvenlighed. 
I figur 5 vises de samlede resultater dels 
ved brug af rangordninger, dels ved 
karaktergivning, og endelig det samle
de, generelle mål. De statistiske forskel
le fremgår af tabel 3. 
Rangordning : Træ og mursten anses for 
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Tabel 3. Mil}øvenlighed for byggematerialer. Materialer der ikke er statistisk forskelli
ge fra hinanden er forbundet med en streg. 

Rangordning 

Karakterer 

Generelt 

3.5 
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1.5 
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Steel Concrele Wood 

MiUøfjendtligt 
(point I hhv. 4) 

Stål 

Stål 

Beton 

1.75 

1.5 

- 1.25 

0.75 

0.5 

0 .25 

Masonry 

Figur 5. Opfattelsen af mil}øvenlighed 
hos byggematerialer ved tre forskellige 
metoder: Rangordning, generelt (begge 
skala til venstre) og karaktergivning 
(skala til højre). Jo lavere placering jo 
mere miljøvenligt. 

de mest grønne materialer. Herefter 
kommer beton, og stål til sidst. 
Karaktergivning: Lige som oven for, 
dog er træ ikke signifikant forskelligt fra 
beton, men mursten og beton er. Kun 
stål er på den miljøfjendtlige side af 
spektret. 
Generelt: Anvendelse af et generelt mål 
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Miljøvenligt 
(point -I hhv. l) 

Beton Mursten Træ 

Beton Træ Mursten 

Stål Mursten Træ 

fører til at alle materialer er signifikant 
forskellige fra de øvrige. Træ anses for 
det mest miljøvenlige materiale, fulgt af 
mursten, stål, og sidst beton. 
I alle tilfælde var træ altså det materiale 
som scorede højest eller var i den grup
pe der scorede højest i retning af mil
jøvenlighed. Dette sker på trods af lave 
scoringer for levetid og udvinding af 
råvaren. Træ blev imidlertid på alle 
andre punkter bedømt moderat til meget 
højt. 
Mursten scorede også højt, dog ikke så 
højt som træ. Mursten blev bedømt 
moderat til meget højt på alle spørgs
mål, undtagen genbrug. 
Beton blev anset for det næstmest mil
jøfjendtlige materiale i to af de tre tests, 
og det mest miljøfjendtlige i det gene
relle mål. Scoringen var moderat i alle 
spørgsmål, undtagen genbrug, hvor det 
blev bedømt meget lavt, og levetid hvor 
det blev bedømt meget højt. 
Stål anses for det mest miljøfjendtlige 
materiale i to af de tre tests, og det er nr. 
to i det generelle mål. Stål scorer højt på 
genbrug, men meget lavt på udvinding 
af råvaren, forarbejdning, videreforar
bejdning og energitab. Ved alle andre 
emner bedømmes det moderat. 



Pålideligheden af resultaterne kan 
afprøves ved at bede om de samme 
oplysninger hos svarpersoner på for
skellige lokaliteter men med anvendelse 
af forskellige formuleringer. Disse 
resultater antyder at der var konsistens 
(indre sammenhæng) i den måde spørgs
målene blev besvaret. Der er stor sand
synlighed for at svarpersonerne både 
forstod og svarede uden forudfattede 
meninger på spørgsmålene. 

Personlige kommentarer 
Tilsidst fik arkitekterne og ingeniørerne 
mulighed for at give deres personlige 
synspunkter til kende udover de forud 
fastlagte spørgsmål. 
Der er ikke foretaget en egentlig analy
se af denne del, men der fremstår en klar 
tendens: De svarpersoner som anså træ 
for at være et miljøskadeligt materiale 
var de mest højrøstede og åbenhjertige i 
deres synspunkter. Dette antyder at de 

Beton var det næstmest miljøfjendtlige byggemateriale. Det blev dog vurderet højt ifor
bindelse med levetid. 
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der oftest markerer sig i debatten fejlag
tigt kan blive opfattet som flertallet. 
(Eller med andre ord: Træfolket er det 
tavse flertal! Red. anm.). 

Konklusion og afslutning 

En analyse af holdninger hos arkitekter 
og bygningsingeniører med hensyn til 
miljøforhold omkring byggematerialer 
kan være et uvurderligt aktiv for enhver 
producent som vil ind på dette marked. 
Dette er dog kun en del af undersøgel
sen. Efter at denne fase af projektet er 
afsluttet, fortsættes der med analyse af 
et stort antal variable for at forbedre 
kendskabet til det komplekse marked for 
byggeri i Nordamerika. 
Der er fremkommet adskillige vIgtIge 
resultater i denne del af arbejdet. Beslut
ningstagere anser således miljøspørgs
mål for vigtige når de vælger byggema
terialer. I denne sammenhæng tænker de 
mere på træ end noget andet materiale. 
De anser træ for et "grønt" materiale 
trods bekymringer om skovningsmeto
der og en kort levetid for bygningerne. 
Et højrøstet mindretal er dog kritiske 
over for træ og har særdeles markante 
meninger med hensyn til brug af træ 
generelt. 
Træ kan og bør blive brugt i stort 
omfang til byggeri. Man kan blot se i 
hvor stor udstrækning træ anvendes i 
Europa for at opnå smukke og funktio
nelle arkitektoniske rum. 
Om ikke andet, er det håbet at resulta
terne fra denne og fremtidige under
søgelser vil danne basis for en uvildig 
og positiv vurdering af markedsforhold, 
især hvad angår miljøvenligheden af 
træprodukter anvendt til byggeri. Dette 
kan i sidste ende føre til udvikling og 
gennemførelse af markedsføringsstrate-
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Der er tendens til at de personer der er 
kritiske over for træ som byggemateriale 
også er de mest højrøstede i debatten. 

gier for hvert enkelt selskab som vil 
trænge ind på dette lukrative marked og 
øge anvendelsen af træ. 
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Træmøbler i hjemmet: 

Har miljøet betydning 
for forbrugerne? 
Af dr. PAUL M. SMITH, Associate Professor, og LUCIE K. OZANNE, 
Research Associate, begge Pennsylvania State University 

,,76% afforbrugerne i USA 's overflods
san~fund tror at skovene i Nordamerika 
er truede". 
(Undersøgelse fra Purdue University). 

,,62% af de amerikanske svarpersoner 
troede ikke på at skov- og papirselska
berne finder en rimelig mellemvej mel
lem deres profit og offentlighedens mil
jØinteresser". 

,,81% afde amerikanske svarpersoner i 
AF &PA undersøgelsen mente at der vil 
være behov for en større eller mindre 
andel af offentlig regulering for at sikre 
at fremtidige generationer kan få gavn 
af skovressourcerne". 
(Undersøgelse fra American Forest & 
Paper Association). 

Resultaterne af disse undersøgelser 
viser altså at en stor del af amerikanerne 
er bekymrede for skovenes fremtid. Og 
at de ikke tror at skovbruget og træindu
strien er i stand til selv at varetage mere 
langsigtede hensyn, herunder hensyn til 
miljøet, men at det offentlige må gribe 
ind. 
Når en stor del af forbrugerne mener at 

skovbruget bør tage flere miljøhensyn 
må man forvente at de også vil fore
trække produkter som stammer fra sko
ve der drives efter disse retningslinjer. 
Det spørgsmål som er forsøgt afklaret i 
denne undersøgelse er derfor: 
Findes der et segment (udsnit) af for
brugere som vil købe træmøbler pri
mært ud fra deres "grønne" egenska
ber? Og i givet fald, vil disse "grønne" 
forbrugere betale en merpris for forsik
ringer om at disse træmøbler er mil
jøvenligt produceret? 
Når emnet undersøges nærmere skyldes 
det en mistanke om at der er forskel på 
holdninger og handlinger. At forbruger
ne nok har en ideel og politisk korrekt 
opfattelse, men at den ikke kommer til 
udtryk i den konkrete købssituation. 

Mål 

Målet med denne undersøgelse er: 
- At fastlægge om der findes et mar

kedssegment for træmøbler til hjem
met som markedsføres ud fra mil
jøaspekter. 

- At beskrive potentielle "grønne" 
markedssegmenter ud fra demografi
ske (befolkningsmæssige), sociogra
fiske og psykologiske valiable. 
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Når amerikanske husejere vælger møbler lægger de størst vægt på egenskaber som kva
litet i konstruktionen og materialevalget samt lang levetid. 

Inden man går j gang er det imidlertid 
vigtigt at overveje hvilke metoder der 
kan bruges til at afklare forbrugernes 
holdninger: 
"En undersøgelse kan gennemføres på 
en måde så manfår det ønskede resul
tat, lige meget hvad. Hvordan kan man 
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forvente at personer vil besvare et 
spørgsmål omkring miljøvenlighed? " 
(Robert Waffle , International Wood 
Products Association). 

Det må understreges at forbindelsen 
melJem holdninger og adfærd skal 



betragtes med forsigtighed. Der har vist 
sig ikke altid at være sammenhæng mel
lem hvad folk siger og hvad de rent fak
tisk gør (dvs. køber). 

købsadfærd omkring miljømæssige eller 
"grønne" faktorer. 

Metoder 
Derfor skal denne undersØgelse betrag
tes som foreløbig. Der er behov for 
yderligere undersøgelser af den faktiske 

Det blev fra starten valgt at betragte de 
mest aktive møbel købere i USA, nemlig 

TabeL l. Anwrikanske forbrugeres syn på vigtigheden af forskeLLige egen
skaber ved møbLer i forbindeLse med indkøb. Der er anvendt en 5 punkt 
skala, hvor l står for uden betydning, og 5 for yderst vigtigt. Svarene er et 
gennemsnit af aLLe amerikanske husejere. Med store bogstaver er markeret 
miljøegenskaber. 

4,55 Kvaliteten i konstruktionen 
4,47 Varighed, levetid 
4,45 Kvaliteten i materialevalget 
4,36 Attraktivt 
4,26 Værdi for pengene ("A good value") 
4,25 Finish 
4,24 Prak~isk i brug 
4,02 Modstandsdygtigt over for slid (styrke) 
4,01 Solid trækonstruktion 
4,01 Passer til det nuværende møblement 
4,00 Stil/design 
3,97 Pris 
3,96 Tilfredsstillende at eje 
3,71 Garanti 
3,38 Producentens omdømme 
3,25 Mønster i årerne 
2,91 Ensartet mønster 
2,85 P Å VIRKNING AF MILJØET GENERELT 
2,84 Uden knaster 
2,70 CERTIFICERING AF MILJØVENLIGHED 
2,66 Producentens varemærke 
2,57 TRÆ FRA EN BÆREDYGTIGT DREVET SKOV 
2,46 TRÆETS OPRINDELSE (TROPISK HHV. TEMPERERET) 
1,76 Status 
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ejere af enfamilieshuse. De omfatter 51 
mio. husholdninger med i gennemsnit 
2,75 personer per husholdning. Det bli
ver til i alt 140 mio. personer eller over 
halvdelen af USA's befolkning. 
Den ud valgte del af USA' s befolkning 
afviger naturligvis på flere punkter fra 
amerikanerne som helhed. Husejere er 
mere velhavende, der er større andel af 
hvide, større andel af gifte, de har høje
re uddannelse, der er færre unge og 
færre ældre, de er politisk mere konser
vative, og der er større andel af mænd. 
Undersøgelsen var landsdækkende (dvs. 

omfattede hele USA), og den blev gen
nemført i efteråret 1994. Der blev tilfæl
digt udvalgt 3.500 personer i et lands
dækkende adresseregister. De fik med 
posten tilsendt et spørgeskema (meto
den er den såkaldte Total Design Met
hod beskrevet af Dillmann 1978). Der 
kom svar fra 41 %, dvs. ialt 1.410 hus
holdninger. 

Resultater 

Svarpersonerne fik en liste med 24 for
skellige egenskaber ved møbler. De 

Træets miljøegenskaber vurderes lavt af de amerikanske forbrugere som helhed. (Bille
det viser den såkaldte Mary-Ann Collection fra Zenia House i Herning. Designet er 
inspireret af den amerikanske shaker-sekt der lagde vægt på et liv i harmoni med natu
ren. Disse møbler markedsføres i høj grad på miljøegenskaber). 
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skulle så vurdere hvor stor betydning 
hver af disse egenskaber har når de fore
tager køb af møbler. Hver af de nævnte 
egenskaber kunne få en karakter på en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. Resul
taterne ses i tabel 1. 
Fire af de udvalgte egenskaber har rela
tion til miljø. Det viste sig at alle fire lig
ger ret lavt. De har en gennemsnitlig 
score under 3 som er en "middel"karak
ter. 

Opdeling af forbrugere 

Der er imidlertid tale om udsagn fra en 
meget stor og heterogen gruppe af per
soner - over halvdelen af USA's befolk
ning. Der er næppe nogen møbelprodu
cent der vil forsøge at markedsføre et 
møbel over for en så stor gruppe. Dels er 
det overordentlig kostbart at markeds
føre et produkt så bredt, dels er folks 
holdninger meget forskellige. 
Man vælger i praksis et mindre segment, 
og i denne undersøgelse er svarperso
neme opdelt i fem nogenlunde lige store 
gmpper ud fra deres holdninger, se tabel 
2. 
For at forenkle analysen er de fleste af 

Tabel 2. Svarpersonerne inddelt efter 
holdninger. 

Segment Antal Type 

l 212 Kvalitetsbevidste 
2 314 MiUøbevidste og 

prisfølsomme 
3 311 Orienteret efter stil og 

visuelt indtryk 
4 324 Ikke kvalitetsbevidste 
5 327 Miljøbevidste og villige 

til at betale en merpris 

Tabel 3. Seks hovedgrupper af egenska
ber ved møbler - baseret på 20 af de 
egenskaber der er vist i tabel l. 

Gruppe I MiljØ 
Påvirkning af miljøet generelt 
Certificering af miljøvenlighed 
Træ fra en bæredygtigt drevet skov 
Træets oprindelse (tropisk hhv . tempereret) 

Gruppe 2 Kvalitet 
Varighed, levetid 
K valitet i konstruktionen 
K valitet i materialevalget 
Solid trækonstruktion 

Gruppe 3 Visuelt indtryk 
Mønster i årerne 
Ingen knaster 
Ensartet mønster 

Gruppe 4 Stil/Design 
Attraktivt 
Passer ti I det nuværende møblement 
Stil/design 

Gruppe 5 Pris 
Værdi for pengene 
Pris 
Praktisk i brug 

Gruppe 6 Uhåndgribelige forhold 
Producentens varemærke 
Status 
Garanti 

de udvalgte egenskaber ved møblerne 
samlet i 6 hovedgrupper, se tabel 3. 
Herefter er det søgt at lave en profil for 
de fem forbrugersegmenter i tabel 2. Det 
er sket ved at fastlægge hvilket segment 
der lægger størst vægt, hhv. mindst vægt 
på de 6 hovedgrupper af egenskaber ved 
møbler i tabel 3. Resultatet er vist i tabel 
4. 
Det fremgår at de amerikanske husejere 
har meget forskellige holdninger. At det 
er meget forenklet kun at betragte et 
gennemsnit af amerikanske forbrugere 
således som det er sket i tabel 2. 
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Konklusionerne af undersøgelsen er 
dertor: 
* Ud af de 24 egenskaber ved møbel

køb blev de fire der omhandlede 
påvirkningen af miljøet rangeret som 
nummer 18, 20, 22 og 23 i vigtighed. 
Det er delfor klart at miljøbevidsthed 
ikke er det primære kriterie ved 
beslutninger om møbel køb. 
Imidlertid udpeger analysen to grup
per med hensyn til miljøfaktorer. En 
del af forbrugerne vil - alt andet lige 
- tage højde for miljøet i deres 
møbelkøb. 

* De forbrugere som kunne tænkes at 
inddrage miljøet ved køb af træmøb
ler til hjemmet findes i grupperne 2 
og 5. De repræsenterer 45 % af vores 

stikprøve af amerikanske husejere i 
enfamilies huse, svarende til 63 mil
lioner amerikanere. 

* 22% (31 millioner amerikanere) er 
meget prisfølsomme ... de ønsker 
træmøbler med sikkerhed for skov
driften men til en lav pris. Kvalitet i 
konstnlktion og materialer er mindre 
væsentlige. Disse forbrugere er bl.a. 
karakteriseret ved at mange er til
hængere af det demokratiske parti . 

* 23% (32 millioner amerikanere) er 
villige til at betale en merpris for for
sikringer om at der tages hensyn til 
miljøet, forudsat at produktet har et 
højt niveau af kvalitet og stil. Det er 
dog ikke klart endnu hvor stor mer
pris forbrugerne er villige til at beta-

Tabel 4. Svarpersonernes holdninger til møbelegenskaber opdelt i 6 hovedgrupper 
(tabel 3), idet personerne er opdelt i 5 segmenter efter deres holdninger (tabel 2). Inden 
for hver af 6 grupper af møbelegenskaber er det markeret i hvilket segment der opnås 
den højeste eller laveste score. 

~ l. 
2. 3. 4. 5. 

Kvalitets- Miljøbevidst/ Still Ikke kval i- Miljøbevidst/ 
Egenskab bevidst Pri sfølsom Visuelt tetsbevidst merpris 

Gruppe l 
Miljø Moderat HØJEST LAVEST Lav HØj 

Gruppe 2 
Kvalitet HØJEST Lav Moderat LAVEST Høj 

Gruppe 3 
Visuelt indtryk Lav . Moderat HØJEST Lav LAVEST 

Gruppe 4 
Stil/design LAVEST Moderat HØJEST Moderat Høj 

Gruppe 5 
Pri s Moderat HØJEST Høj Moderat LAVEST 

Gruppe 6 
Uhåndgribeligt Lav HØJEST LAVEST Moderat Moderat 
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le. Disse forbrugere er bl.a. karakteri
seret ved mange tilhængere af det 
republikanske parti, de har en høj 
uddannelse, høj indkomst og er mil
jøbevidste. 

* Hvis forbrugerne i stigende grad 
foretager en grundig undersøgelse af 
miIjøpåvirkning af produkterne vil 

det i høj grad kunne gavne træindu
strien. 
Dette vil give industrien mulighed 
for at prale med miIjøfordelene ved 
deres produkter. .. og målet for denne 
promovering (forbrugeren) er allere
de involveret, motiveret og søger 
infonnation om emnet. 

J63 



Grønne spørgsmåls 
betydning for træmøbler 
- en sammenligning mellem to EU lande 

Af ROGER 1. COOPER (1), STAVROS P. KALAFATIS (2), og 
MARKOS M. H. TSOGAS (3) 
(l) University College of North Wales, School of Agricultural and Forest Sciences, 

Bangor. 
(2) Kingston Business School, Kingston-upon-Thames. 
(3) University of Piraeus, Department of Business Administration, Piraeus. 

o. Resume 

Undersøgelser af offentlighedens hold
ninger i industrialiserede lande viser at 
der er stigende bevidsthed om tilstanden 
i verdens skove. Inden for skovindustri
en kommer denne bevidsthed tydeligst 
til udtryk ved den stærke stigning i 
efterspørgslen på papirprodukter baseret 
på genbrugsfibre. 
Inden for træprodukter optræder de mest 
synlige eksempler på "grønt" indkøb fra 
regeringer, offentlige myndigheder og 
industrien. Der udvikles systemer med 
godkendelse af skovdriften og produkt
mærkning (økomærkning - Eco Label
ling) for at støtte denne indkøbspolitik. 
I modsætning hertil er der ret få vidnes
byrd om at forbrugernes køb af træpro
dukter virkelig afspejler den miljøbe
vidsthed de giver udtryk for. 
Denne artikel sigter på at 
(a) redegøre for betydningen af nogle 
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vigtige faktorer der indgår i forbruger
nes beslutninger ved køb af træmøbler, 
især spisestuemøbler, og 
(b) beskrive forholdet mellem den vægt 
som forbrugerne lægger på "grønt" træ 
og andre generelle mål for miljøbevidst
hed. 
Ved vurderingen af den relative betyd
ning af sådanne variable blev der især 
anvendt conjoint analysis. For at afgøre 
om der kunne drages generelle konklusi
oner blev analysen udført på spisestue
møbler og gentaget i to EU lande, hvis 
befolkning antages at befindes sig på to 
forskellige stadier af miljøbevidsthed -
nemlig UK og Grækenland. 
Resultaterne antyder at betydningen af 
økomærkning er relativt mindre end 
andre mere håndgribelige produktegen
skaber, fx. stil og træsort. Desuden ser 
det ud til at betydningen af visse pro
duktegenskaber - fx. pris og stil - er uaf-



Forbrugerne er generelt bevidste omkring miljØspørgsmål. Men de er stadig tøvende 
over for at købe produkter som er miljøvenlige. 
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hængig af landets kultur, mens der for 
andre egenskaber - fx. træsort og øko
mærkning - er klare kulturforskelle. 
I lighed med tidligere undersøgelser er 
der ikke fundet nogen klar forbindelse 
mellem betydningen af økomærkning 
og socio- demografiske variable. Ende
lig vises det hvilken indflydelse landets 
kultur har på om forbrugerne efterlyser 
økomærkning i træ møbler. Det fremgår 
at svarpersoner i UK anså politisk pres 
som den afgørende faktor, mens græske 
forbrugere mente at personlig kontrol 
var den vigtigste faktor. 
[Denne artikel er oversat efter den arti
kel som blev udleveret på IUFRO kon
gressen. Der er dog udeladt visse afsnit 
med en nærmere omtale af den teoreti
ske baggrund for undersøgelsen samt 
metoderne til dataindsamling. Dette er 
markeret med kantede parenteser. Red. 
anm.]. 

1. Indledning 

Ifølge en opinionsundersøgelse fra 
Roper steg andelen af grønne forbrugere 
i befolkningen mellem 1990 og 1993 
(Ottman 1994). Alligevel er der bred 
enighed blandt marketingfolk om at mil
jøspørgsmål i øjeblikket er lavere priori
teret af forbrugerne end sidst i 
1980'erne (Lazaro 1993). 
Årsagen menes at være den økonomiske 
tilbagegang først i 90' erne som har 
dæmpet den forventede "grønne revolu
tion" og har bremset forsøg på mil
jømarkedsføring. Sådanne resultater må 
vejes op mod rapporter som peger på at 
selvom miljøet er knapt så populært er 
forbrugerne stadig bevidste om dette 
spørgsmål (Bennett 1992, Donaton & 
Fitzgerald 1992, Bohlen 1994). 
En række forfattere mener at grønne 
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spørgsmål ikke vil forsvinde og at mil
jøsagen stadig er 90' ernes vigtigste 
spørgsmål (Kirkpatric 1990). Emnet vil 
således fortsætte med at være et vigtigt 
emne for erhvervslivet (Kotler 1994). 
Derfor foreslås det at grøn markeds
føring gøres til en af de vigtigste forret
ningsstrategier i fremtiden (McDaniel & 
Rylander 1993). Dette støttes af en Gal
lupundersøgelse fra 1993 af indbyggere 
i 24 lande, hvor et flertal anså miljøbe
skyttelse for vigtigere end økonomisk 
vækst (Bendz 1993). 
Pointing (1991) skrev at det "cycliske" 
mønster for miljøbevidsthed (environ
mental concern) er en tilbagevendende 
tendens. I de seneste tyve år er perioder 
med et mere "grønt erhvervsliv" afløst 
af økonomiske nedgangstider med mere 
akutte problemer. 
De overvejelser som erhvervslivet 
oprindelig gjorde sig om grønne spørgs
mål først i 70'erne sluttede med den 
økonomiske nedgang midt i 70' erne. 
Herefter kom olieprisstigningerne, som 
fremkaldte stærkere krav om økonomisk 
vækst, og det skabte afstand til mange 
miljøfolk hvis antivækst holdning ikke 
var attraktiv for erhvervsliv, politikere 
eller offentligheden. Efterhånden som 
forbrugernes miljøbevidsthed tog til 
gennem 80'erne, så erhvervslivet de 
kommercielle fordele i at tage sig mere 
grønne ud. 
Ahmed (1993) skriver at i denne perio
de var initiativet til at introducere grøn
ne produkter på markedet og præsentere 
dem som miljøvenlige et resultat af 
mange former for pres. Ifølge Simitiras 
et al. 1993 var der for erhvervslivet både 
tale om internt og eksternt pres. 
Der er generel enighed om at markeds
føringsfolks forventninger til forbruger
nes reaktion på "grøn" markedsføring 
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ikke er blevet opfyldt. Alligevel er der 
også klare beviser på en stigning i såvel 
forbrugernes krav om mere miljøvenlige 
produkter som presset for lovgivning 
der kræver at industrien viser et større 
ansvar over for miljøet (Peattie & Rat
nayka 1992). 

2. Grøn markedsføring 

McDaniei & Rylander (1993) skriver: 
Begrebet "grøn markedsføring" er bLe
vet skabt for at beskrive markeds
fØringsfolks forsfj)g på at udvikLe strate-
gier der sigter på " miljøforbrugeren". 
En mere formel definition af grøn mar
kedsføring er givet af Pride og Ferrell 
(1991) som skriver at det består af den 
særlige form for udvikLing, prissætning, 
promovering og distribution af produk
ter som ikke skader miLjøet. 
Dette blev udvidet af Peattie (1992) som 
tilføjede den ledeisesproces som er 
ansvarlig for identificering, foregriben 
og tilfredsstillelse af kravene hos forbru
gerne og samfundet, på en økonomisk 
rentabel og bæredygtig måde. 
Det sidste blev støttet af Simitiras et al. 
(1993) som mente at selskaber der til
lægger sig en grøn markedsføringsfilo
sofi må overveje grønne spørgsmål før 
produkterne fremstilles og gøres tilgæn
gelige for forbrugerne. 
Synspunktet bakkes op af en række for
fattere som fastholder at de selskaber 
som udviser et ægte engagement for at 
løse de virkelige problemer og går et 
skridt ud over hvad der er krævet vil 
have gavn af grøn markedsføring (Kirk
patrick 1990, Smith et al. 1990). 
Dette stammer fra forbrugernes afvis
ning af selskaber med useriøse, upræci
se eller ufuldstændige miljøhandlings
programmer (Geiger 1990). Derfor er 

der peget på at forbrugerne formentlig i 
højere grad vil reagere positivt over for 
selskaber som de mener handler på en 
ansvarlig måde over for miljøet (Brem
mer 1989, Chase 1991, Weber 1990). 
Bohlen 1994 har i sin Ph.D. afhandling 
givet en omfattende diskussion af den 
eksisterende litteratur om hvad han 
betegner som at "markedsføringsmixet 
bJiver mere grønt" (Greening of the 
Marketing Mix). Det er ikke overra
skende at se at han er enig med Foster 
(1989) når han skriver at de emner der 
har relation til selve produktet får størst 
opmærksomhed. 
Samtidig er det korrekt at sige at grønne 
produkter kun repræsenterer en lille del 
af de tilbud som findes på markedet 
(Marketing 1990b). Dette skal forment
lig ses i forbindelse med vanskeligheder 
med dels at fastlægge særlige egenska
ber og krav som grønne produkter bør 
opfylde, dels en vurdering af i hvor høj 
grad de bidrager til miljøbeskyttelse 
(Shurprine & Osmanski 1975). 
I et forsøg på at løse disse problemer 
foreslog Peattie (1992) at grønne pro
dukter bør undersøges med hensyn til de 
følgende fire kri tiske S' er: 
l. Satisfiering (Satisfaction) af forbru

gernes behov og ønsker. 
2. Bæredygtighed (Sustainability) for 

produktet med hensyn til dets forbrug 
af energi og ressourcer. 

3. Samfundsmæssig accept (SociaL 
acceptabiLity) af produktet og selska
bet i retning af ikke at udrydde arter 
og ødelægge levesteder, folkeslag 
eller andre lande. 

4. Sikkerhed (Safety) for produktet i ret
ning af ikke at true folks sundhed 
eller skade miljøet, inklusive forbrug 
og bortskaffelse. 

De første rapporter antydede at forbru-
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gerne var villige til at betale en merpris 
for "grønne" produkter. Dette fik nogle 
markedsføringsfolk til at tro at miljøbe
vidstheden repræsenterede en ny afsæt
ningsmulighed (Saltzman 1991, Dunlap 
& Scarce 1991, Chase 1991). Alligevel 
fandt mange selskaber at markedet var 
mindre modtageligt end forventet 
(Wasink 1992). 
Det sidste støttes af Schwartz (1990) 
som skriver at forbrugerne har tærskler 
for både pris og komfort. Han foreslår 
videre at man bør vælge en metode som 
opfylder forbrugernes kvalitative behov 
samtidig med at man imødekommer 
deres ønske om at være miljøbevidste. 
Det andet element af markedsførings
mixet som har tiltrukket sig interesse er 
kommunikation. Mayer et al. (1992) 
viste nogle eksempler på forbrugernes 
villighed til at søge miljøinformation 
om produkter og at læse produktetiket
ter for at få relevant information. 
En oversigt over den eksisterende littera
tur udarbejdet af Carlson et al. (1993) 
konkluderede at det meste information 
findes i markedsførings- og reklamebran
chen (Lander 1991, Lawrence 1990), og 
der har været ringe opmærksomhed om 
emnet blandt forskerne (Scammon & 
Mayer 1991, Mayer et al. 1992). 
For at rette op på dette forhold gennem
førte Carlson et al. (1993) en empirisk 
undersøgelse og konkluderede at de 
udtalelser som priser de miljømæssige 
fordele ved produkter og som har til 
hensigt at at styrke en organisations 
miljøprofil formentlig vil blive betragtet 
som misvisende og/eller vildledende. 
Davies (1993) mente at hvis miljøan
noncer skulle lykkes burde de tage stil
ling til følgende spørgsmål: (a) indhol
det af miljøbudskabet, (b) hvor stor 
vægt der lægges på miljøbudskabet, og 

l68 

(c) den sammenhæng i hvilken budska
bet præsenteres. 

3. Den grønne forbruger 

Forbrugerbevidsthed om miljøet har tra
ditionelt haft en stærk effekt på forbru
geres købsadfærd. Ottman (1992b) 
skrev at forbrugerne var klar over at 
grønt var et fundamentalt punkt for 
erhvervslivet og ikke en marketingfidus. 
Wright og Pujari (1993) skrev at adskil
lige forbrugerundersøgelser rundt om i 
verden bekræftede teorien om at forbru
gerne traf beslutninger om indkøb ud fra 
et produkts miljøvenlige egenskaber. 
Bohlen (1994) pegede på at to under
søgelser fra UK viste en ændring i for
brugeres køb af miljøvenlige produkter: 
l. En MORI (Market and Opinion 

Research International) opinionsun
dersøgelse i juli 1989 viste at den 
andel af forbrugere som valgte pro
dukter ud fra deres miljøværdier var 
vokset fra 19% til 42% på 12 måne
der (Corrado og Ross 1990) 

Selvom Corrado og Ross's undersøgelse for 
MORI i 1989 kun omfattede svarpersoner i 
UK, mente McIntosh (1991) at resultaterne var 
typiske for mange dele af verden. Dette blev 
afspejlet af en New York Times/CBS News 
MORI opinionsundersøgelse i 1989 hvori det 
viste sig at andelen af mennesker som sagde at 
miljøet er et af de vigtigste spørgsmål som USA 
stilles over for var vokset fra 5% i december 
1988 til 35% i juli J 989. 
Den amerikanske Mike Peters gruppe - et kon
sulentfirma for design og nye produkter - fandt 
i en markedsundersøgelse fra 1989 at 89% af 
amerikanerne er bevidste om hvordan miljØet 
påvirkes af de produkter som de køber. Mere 
end halvdelen afslog at købe produkter hvor 
producenten ikke er miljøbevidst, og 78% ville 
betale mere for et produkt hvor emballagen kan 
genbruges eller er lavet af biologisk nedbrydeli
ge materialer. 



Nogle af egenskaberne ved møbler - fx. pris - synes at være uafhængige af landets kul
tur, mens andre - fx. økomærkning - er meget afhængige af hvilket land man er i. 

2. En Mintel undersøgelse i juni 1989 
konkluderede at 27% af de britiske 
voksne var parate til at betale op til 
25% mere for grønne produkter 
(Prothero 1990). 

Vaus (1989) har beskrevet forskellene 
mellem to undersøgelser fra Miljømini
steriet gennemført i 1986 og 1989. Dis
se undersøgelser viste tegn på at et sti
gende antal forbrugere foretog købsbe
slutninger ud fra miljøbetragtninger. 
1989 undersøgelsen konkluderede at 
problemer omkring miljøet kom ind 
som nr. to efter sundhed og sociale ydel
ser. Miljøspørgsmål blev nævnt af 33% 
af svarpersonerne som vigtige emner, og 
dette kan sammenlignes med 8% i den 
tilsvarende undersøgelse fra 1986. 
Stabiliteten af forbrugernes adfærd blev 

desuden støttet i en fælles publikation 
mellem Nielson og NTC i 1992. Her 
blev der peget på at den økonomiske til
bagegang ikke havde haft en sikker virk
ning på den grønne indkøbsadfærd. Det 
fremgik at dagens indkøber er mere 
grøn og mere interesseret i et godt til
bud. Han fortsatte med at forudsige at 
90'erne ville blive den grønne forbru
gers årti. 
Konklusionen var at mens kun l ud af 
20 forbrugere ville gå så vidt som til at 
tilslutte sig en miljøvenlig pressions
gruppe, så siger 4 ud af 5 at de udtryk
ker deres synspunkter gennem deres 
indkøbskurv eller ved flaskecontaine
ren. 
I forbindelse med et forsøg på at klassi
ficere forbrugere efter deres miljøbe-
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vidsthed viste en undersøgelse af Simon 
Associates, omtalt af Kotler (1994), at 
amerikanske forbrugere kunne opdeles i 
fem grupper: 
a) Merpris grønne (Premium greens): 

(22%). Høj indkomst, genbruger 
jævnligt, positive over for boykot 
aktioner, villige til at betale en grøn 
merpris. 

b) Røde, hvide og grønne (Red, white 
and greens): (20%). Svarer til a), 
men ringere villighed til at betale en 
grøn merpris. 

c) Gratis-økologer (No-cost ecologi
sts): (28%). Begrænsede ressourcer, 
tror på genbrug, men praktiserer det 
ikke. 

d) Bekvemmeligheds-grønne (Conveni
ent greens): (Il %) . Lavere ind
komstgrupper, nogle vil betale for 
grønne løsninger hvis det er bekvemt. 

e) Ikke bevidste (Unconcerned) : (19%). 
Lavere indkomstgrupper, ringest 
informeret om miljøet. 

Dette bekræftede tidligere forskning 
som også udpegede fem segmenter med 
hensyn til miljøvenlig adfærd (Schwar
tz & Miller 1991). En undersøgelse fra 
UK, gennemført af MORI, hvor det 
blev forsøgt at udvikle en tilsvarende 
"Grøn forbruger typologi", antydede at 
de fleste af dem er kvinder, middelklas
se og yngre til midaldrende (Worcester 
1993). 
Der er udført en betydelig forskning for 
at undersøge betydningen af socio-demo
grafiske karakteristika og forbruger
holdninger for forbruget af miljøvenlige 
produkter (se bl.a. Sturges 1990, Corra-

do og Ross 1990, Witherspoon og Mart
in 1992, Pollard et al. 1995). 
Martin og Simitiras (1994) har lavet et 
glimrende resume af disse emner, og de 
nævnte en række undersøgelser som alle 
pegede på at der - indtil nu - er ringe, om 
overhovedet noget tegn på en stærk for
bindelse mellem miljøviden og adfærd. 
Der er en række årsager til denne tilsyne
ladende manglende sammenhæng. Den 
vigtigste er at miljøviden er kompleks, 
teknisk og videnskabelig, og derfor er det 
svært at finde et pålideligt mål for den 
"sande" viden. De er enige med Schahn 
og Holzer (1990) når de skriver at frem
tidig forskning, udover måling af generel 
miljøviden, også bør omfatte måling af 
miljøviden om specifikke produkter. 
Martin og Simitiras (1994) konkludere
de at forskningen indtil nu ikke har vist 
en sikker sammenhæng mellem hold
ninger til miljøspørgsmål og adfærd. 
Dette tyder på at generelle miljøholdnin
ger kan have begrænset anvendelse til at 
forudsige særlige miljøfølsomme for
mer for adfærd. De illustrerer det ved 
eksemplet med forbrugeren som er 
bevidst om forurening af floder, men 
måske ikke er så bevidst om ødelæggel
sen af regnskoven. 
De støtter derfor forslaget fra Loundsbu
ry og Tornatsky (1977) om at miljøkri
sen rummer mange dimensioner, og at 
holdninger kan variere mellem de for
skellige dimensioner. Derfor mener de 
at produktspecifikke, snarere end gene
relle, miljøholdninger kan være bedre til 
at forudsige miljøadfærd. 
Martin og Simitiras fandt ikke nogen 

Nogle forbrugere er interesseret i at købe varer som er økomærket/certUiceret. Men det 
er svært at pege på hvad der karakteriserer disse forbrugere. 
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stærk forbindelse mellem miljøviden og 
holdninger. De pegede imidlel1id på at 
der var visse tegn på at miljøviden har 
en rolle som formidler for mil iøholdnin
ger og -adfærd. 
I UK er der kun få tegn på at forbruger
nes bevidsthed om grønne spørgsmål er 
i aftagende. Selvom miljøet på det sene
ste er trådt i baggrunden for økonomiske 
emner, er det sandsynligt at miljøbe
vidsthed vil blive et af de afgørende 
spørgsmål for købsadfærd i det næste 
årti (Marketing I 990a). 
Der er dog klare tegn på at selvom en 
stor del af befolkningen i UK udtrykte 
bevidsthed om miljøet, så var det kun 
20% der omsatte dette til køb af grønne 
produkter (Marketing 1992). Dette 
synes at støtte den antagelse at en stor 
del af forbrugerne er uvillige til at ænd
re deres købsadfærd for miljøets skyld, 
trods deres udtrykte miljøbevidsthed 
(Moore 1993). 
Den oven for nævnte syndflod af publi
kationer i UK der beskæftiger sig med 
miljøspørgsmål står i kontrast til en 
næsten total mangel på lignende forsk
ning i Grækenland. Denne mangel 
menes at være et resultat af og at afspej
le den ret beskedne viden om miljø
spørgsmål blandt græske forbrugere. I 
vores gennemgang har vi kun fundet to 
undersøgelser af emnet, begge udført i 
1992 af ICAP Hellas S.A. 
Det fremgik her at grækerne - både for
brugere og industrifolk - anser miljøbe
vidsthed som i høj grad et personligt 
anliggende. Dette viser sig ved at for
brugere primæl1 var optaget af den mu li
ge effekt af miljøændringer på deres 
dagligdag, fx. frygt for hudkræft som 
følge af ødelæggelse af ozonlaget. 
Derimod nægter industrifolk at accepte
re at deres handlinger har skadelig virk-
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ning på miljøet. De ser ringe, om nogen, 
fordel ved at bruge deres selskabs 
præstationer inden for miljøbeskyttelse 
som et redskab i markedsføringen. 
Den ovenstående korte debat viser at (a) 
der er stor variation mellem lande hvad 
angår niveauet for forbrugernes viden 
om og bevidsthed om miljøet, (b) trods 
klare tegn på en latent efterspørgsmål på 
miljøvenlige produkter omsættes hen
sigterne ikke altid til handlinger, og (c) 
det er svært at forudsige adfærd over for 
miljøvenlige produkter. 

4. Grønne spørgsmål i 
skovsektoren 

Der er således ikke tegn på at det bliver 
forsøgt at påvirke hverken producenter
nes eller forbrugernes holdninger/ 
adfærd til anvendelsen af skovprodukter 
i Grækenland . Derfor behandler den føl
gende redegørelse kun den aktuelle situ
ation i UK. 
Miljøspørgsmålenes påvirkning af 
skovsektoren i UK er navnlig sket gen
nem aktioner fra miljøgrupper, såsom 
Friends of the Earth og Greenpeace. De 
fleste af deres aktioner har været rettet 
mod erhvervslivet snarere end forbru
gerne. Især har målet været industrier 
der forarbejder træ og papir, tøm
mergrossister, større tømmerhandlere, 
arkitekter samt central- og lokalregerin
ger. Deres strategi har været på forskel
lige måder at påvirke indkøbet af og kra
vene til skovprodukter. 
Greenpeace har for ny lig koncentreret 
sig om at standse importen af tropisk 
træ, især brasiliansk mahogni. De påstår 
at en stor del af UK's import af mahog
ni stammer fra områder som er skovet 
ulovligt. Deres kampagne har omfattet 
demonstrationer uden for træimpor-



Greenpeace har i UK forsøgt at standse importen af bl.a. brasiliansk 
mahogni. De påstår at træet er skovet ulovligt fra jord der tilhører 
oprindelige folkeslag. 

tørers lokaler sammen med omfattende 
mediepåvirkning. 
En anden gruppe, Citizens Recovery of 
Indigenous Peoples' Stolen Propert y 
Organisation, har stået for "etisk butiks
tyveri". Træsorter som brasiliansk 
mahogni, som de påstår er kommet 
ulovligt fra områder tilhørende oprinde
lige folkeslag, bliver fjernet (uden beta
ling) fra importørernes lagerplads og 
overdraget til politiet som stjålne varer. 
Friends of the Earth (1995) har fornylig 
foreslået at UK og den udviklede del af 
verden skal reducere anvendelsen af 

skovprodukter drastisk. Dels skal ver
dens forbrug af træ komme i balance 
med deres skøn over et bæredygtigt 
udbud af træ, dels kan der blive en mere 
ligelig fordeling af ressourcerne mellem 
i-lande og u-lande. De har gjort sig til 
talsmænd for en reduktion af UK' s for
brug af skovprodukter på 650/0 frem til 
år 2010. 
Størstedelen af aktiviteterne i World 
Wide Fund for Nature (WWF) har været 
at støtte og lave kampagne for Forest 
Stewardship Council som fornylig har 
oprettet hovedkvarter i Mexico. FSC har 
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defineret kriterier for bæredygtig drift af 
skove og er nu i gang med at godkende 
agenter som kan inspicere skove og vur
dere om skovene opfylder FSC's kriteri
er. Træ og træprodukter som stammer 
fra godkendte skove vil blive mærket 
med deres oprindelse. 
WWF forsøger at overtale træhandlere, 
forbrugere og rådgivere til kun at bruge 
træ med et FSC mærke. En gruppe af 
forbrugere i UK - ,,1995 gruppen" - har 
forpligtet sig til, fra udgangen af 1995, 
kun at købe deres produkter fra god
kendte kilder. 
Disse og andre kampagner er baseret på 
forudsætningen om at der er en grund
læggende viden om og efterspørgsel fra 
forbrugerne for "grønnere" skovproduk
ter. Imidlertid er der - bortset fra nogle 
få generelle undersøgelser af forbruger
holdninger - kun lidt materiale som 
bekræfter disse formodninger. 

5. Model for undersøgelsen 

En artikel fra Zimmer et al. (1994) støt
ter påstanden fra CarIson et al. (1993) 
om at den nuværende bevidsthed om 
miljøet allerede kan ses i mange aspek
ter af dagligdagen, fx. forbrugerunder
søgelser og livsstil. Den videnskabelige 
litteratur har dog endnu ikke afspejlet 
dette holdningsskred i befolkningen. 
V i tror at det meste af forskningen 
mangler en teoretisk modelmæssig bag
grund. Derfor har det ført til resultater 
som primært er beskrivende og empiri
ske i sin natur. 
Denne undersøgelse accepterer Boh
len' s (1994) synspunkt om at et konkret 
produkt er det mest udfordrende aspekt 
af grøn markedsføring. Han opstiller to 
vel beskrevne og efterprøvede modeller: 
l. Conjoint målinger anvendes for at 
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opnå (a) mål for relativ betydning af 
produktegenskaber, og (b) nyttevær
dier knyttet til bestemte niveauer for 
disse egenskaber. 

Conjoint analyse er et begreb som er skabt af 
Green og Srinivasan (1978) for at beskrive et 
antal paradigmer som har tilknytning til den 
kvantitative beskrivelse af forbrugerpræferen 
cer. Teknikken anvendes især for at forstå hvor
dan svarpersoner udvikler præferencer for pro
dukter og tjenesteydelser. Den er baseret på teo
rier om forbrugerefterspørgsej (især Lancuster 
1966) som antager at en forbrugers nytte af et 
økonomisk gode kan opløses i separate nytte
værdier for de karakteristika eller fordele som 
dette gode opfylder. Metoden er veldokumente
ret, og den interesserede læser henvises til bl.a . 
Hair et al. (1995), Green og Srinivasan (1978, 
1990) og Louviere (1994). 

2. Teorien om planned behaviour blev 
brugt til at undersøge hvilken indfly
delse erfaring samt personlige og 
kulturelle elementer har for forbruge
res hensigter om at købe grønne pro
dukter. 

Den velkendte Fishbein model , og dens senere 
varianter omkring behavioural intention og 
expectancy-value modellerne (Engel et al. 
1990) gav det grundlæggende koncept som blev 
udbygge t af Ajzen og Fishbein (1980) til teori
en om reasoned action (for en oversigt se Shep
pard et al. 1988). Senerehen er teorien udviklet 
videre af A jzen ( 1985 og 1991) til hvad han kal
der theory of plan ned behaviour. 

[I artiklen redegøres herefter nærmere 
for teorien og de enkelte elementer. Det 
er udeladt her. Red. anm.] . 
Det blev besluttet at lave en parallel 
undersøgelse i to EU lande. Dette blev 
understøttet af forskning som viste at (a) 
graden af grøn markedsføring varierer 
betydeligt mellem lande (Lazaro 1993), 
og (b) at efterspørgsel og holdninger til 
grønne produkter sandsynligvis ikke er 
ens i forskellige markedssegmenter og 
kulturer (Ottmann 1992, Peattie 1992). 



UK og Grækenland blev udvalgt til at 
repræsentere lande som er tæt ved de to 
yderpunkter for almen viden og debat 
om grønne spørgsmål. De træprodukter 
som blev udvalgt var spiseborde og -sto
le fordi forbrugerne må forventes at ken
de disse produkter. 

6. Formål 

Formålet med denne undersøgelse er at 
beskrive de faktorer som påvirker for
brugernes holdninger til møbler lavet af 
træ som kan anses for miljøvenligt fordi 
det stammer fra skove der er drevet 
bæredygtigt. Med henblik på denne arti
kel bruges begrebet økomærkning (Eco 
Labelling) for møbler lavet af træ fra 
bæredygtigt drevne skove. 
Mere specifikt er formålet med under
søgelsen at: 
a) Måle den nytteværdi som forbrugere 

forbinder med økomærkning og den 
relative betydning af denne egenskab 
når forbrugere overvejer at købe 
træmøbler. 

b) Fastlægge mulige relationer mellem 
dels forbrugernes socio- demografi
ske karakteristika (alder, indkomst 
etc.) og land, dels nytteværdier knyt
tet til økomærkning af møbler. 

c) Bestemme om forbrugernes niveau af 
miljøbevidsthed får indflydelse på de 
nytteværdier som de knytter til øko
mærkning af møbler. 

d) Undersøge den indflydelse som per
sonlige eller sociale faktorer har på 
forbrugernes hensigter om at efterly
se økomærkning i møbler, ud fra teo
rien om planned behaviour. 

7. Metoder 

Undersøgelsen består af fire dele: 

Del A behandler generelle mål for mil
jøbevidsthed. 
Del B undersøger de faktorer som har 
indflydelse på om man vil købe møbler 
lavet af træ fra bæredygtigt drevne sko
ve. 
Del C søger at måle nytteværdier knyttet 
til særlige produktegenskaber. 
Del D giver en generel baggrundsinfor
mation om svarpersonerne. 
De metoder der er anvendt til at indsam
le data og de anvendte analyseteknikker 
omtales kort. Der blev gennemført to 
parallelle undersøgelser i UK og 
Grækenland, og det nævnes udtrykkeligt 
når der var behov for modifikationer 
som følge af sociale og/eller kulturelle 
faktorer. 

7.1 Opbygning af undersøgelsen 

Del A: Mål for miljøbevidsthed 
Ved måling af miljøbevidsthed blev der 
anvendt en flerdimensional skala fore
slået af Bohlen et al. (1993 og 1994). 
Skalaen er ikke-produkt specifik og 
søger at indkredse tre komponenter 
inden for miljøområdet, nemlig (i) viden 
om miljøbevidsthed, (ii) holdninger om 
miljøet, og (iii) miljøfølsom adfærd, 
som er underinddelt i ikke-købs adfærd 
og købs-adfærd. 
Dette mangesidige syn på hvad miljøbe
vidsthed består af er støttet af nylige 
undersøgelser foretaget i USA (Zimmer 
et al. 1994). Desuden er der tilføjet en 
skala der måler svarpersonernes syn på 
den sandsynlige fremtidige virkning 
(Future Impact) på miljøet, baseret på 
Ottmans (1994) forslag om Pre-empting 
the Future. Se tabel 1 og bilag l. 

Del B: Fremkaldelse af overbevisninger 
For at beskrive befolkningens holdnin-
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Tabel I. Dimensioner for miljøbevidsthed. For hvert punkt nævnes den teoretiske dimen
sion, beskrivelse af samme samt metode til måling. Spørgsmålene er gengivet i bilag l. 

Viden. Niveau for viden om generelle og specifikke miljøspørgsmål. Il emner og 
en S-punkt skala. 

Holdninger. Holdninger til vigtige miljøspørgsmål. 19 synspunkter, S-punkt skala. 

ikke-købs adfærd. Niveau for genbrugsaktiviteter og "politisk handling" for at 
bekæmpe forringelse af miljøet. 7 aktiviteter, S-punkt skala. 

Købs adfærd. Hyppighed af køb af miljøvenlige produkter. 7 produkter, S-punkt 
skala. 

Fremtiden. Den virkning som nuværende handlinger kan få for miljøet i fremtiden. 
S handlinger, S-punkt skala. 

ger til at købe møbler lavet af træ fra 
bæredygtigt drevne skove blev der gen
nemføl1 en serie dybtgående interviews 
med alle personer i en husstand (18 
interviews i UK og 11 i Grækenland). 
Personerne blev spurgt om deres hold
ning til 21 spørgsmål. Gennem disse 
spørgsmål kunne man verificere de 
enkelte komponenter i teorien om plan
ned behaviour. Spørgsmålene er gengi
vet i bilag 2. 

Del C: Produktegenskaber/nytteværdier 
Ud fra de dybtgående interviews og en 
analyse af salgsmateriale fra producen
ter af spisestuemøbler blev der udvalgt 
de egenskaber der er vist i tabel 2. Dette 
førte til ialt S4 (3x3x3x2) alternative 
produktprofiler. 

Del D: Uafhængige variable 
Ved at gennemgå tidligere undersøgel
ser, både omkring miljøspørgsmål og 
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om forbrug af bestemte produkter, blev 
der valgt fire uafhængige variable: Køn, 
Alder, Indkomst og Om man i øjeblikket 
overvejer at købe møbler. 
Det blev overvejet at inddrage social
klasse. Den blev dog udelukket, dels 
fordi dette begreb er stadigt mere van
skeligt at definere (Market Research 
Society 1990), dels fordi indkomst var 
en af de uafhængige variable. 

7.2 Dataindsamling 

De ovenstående emner blev formuleret i 
et spørgeskema, som svarpersonen selv 
skulle udfylde. Det blev forsøgsvist 
afprøvet på IS personer, og dette af
slørede en række mangler. Bohlen 
(1994) havde tilsvarende problemer ved 
udviklingen af spørgeskemaer omkring 
miljØspørgsmål, og han mener disse 
problemer skyldes flertydigt ordvalg og 
problemer med ordforrådet. 



For at sikre at problemerne med det 
første spørgeskema var løst blev en revi
deret udgave også afprøvet på 10 perso
ner. Det endelige skema blev udviklet 
ved at anvende modellen fra Tull og 
Hawkins (1993). Procedurerne var de 
samme i UK og Grækenland . 
[Der er udeladt en nærmere redegørelse 
for metoder til dataindsamling. Red.]. 
Som følge af emnets omfang og skema
ets længde (14 sider) blev personerne 
forvarslet for at forøge svarprocenten 
(Homik 1982, Murphy et al. 1991, Sch
legelmilch & Diamantopoulos 1991, 
Sutton & Zeits 1992). Undersøgelsen 
blev foretaget i London- området i UK 
og i Athen-området i Grækenland og 
førte til 114, hhv. 78 anvendelige svar. 
De målte værdier er analyseret statistisk 

ved hjælp af flere forskellige metoder, 
flersidet og ensidet variansanalyse og 
regressionsanalyse. Der er overalt 
anvendt et signifikansniveau på 5%. 

8. Resultater 

8.1 Sammenligning af generelle 
nytteværdier 

Den relative betydning af hver produkt
egenskab og nytteværdien for hvert 
niveau ses i tabel 3. 
Betydningen af de fire egenskaber ser 
ud til at være ret ens i de to stikprøver 
med Pris og Stil som de vigtigste, fulgt 
af Træsort og Mærkning. 
Ud fra de målte nytteværdier kan der 
drages følgende konklusioner: 

Tabel 2. Produktegenskaber. For hver egenskab nævnes den skala der blev brugt. 

Pris. Tre niveauer, høj, middel og lav. UK: f 1.800, f900, f300; Grækenland: 2 mio. 
drachmer, l mio. dr., 350.000 dr. 

Træsorter. Tre sorter som repræsenterer de mest almindeligt brugte i det pågæl
dende land. UK: Eg, fyr, mahogni; Grækenland: Eg, valnød, mahogni. 

Stil. Træ stilarter fælles for begge lande - traditionel (almue), moderne og klassisk. 
For at sikre ensartede svar blev stilarterne vist i form af fotos ; der var taget højde 
for forskelle i smag mellem de to lande. 

Information (om økomærkning). To niveauer: Råvarer fra bæredygtigt drevne skove 
- ingen viden om kilde til råvaren. Ensartede svar blev sikret ved at give følgende 
definition: Vi definerer træ der kommer fra bæredygtigt drevne skove som råvarer 
fra skove der drives på en måde som ikke skader økosystemet. Metoderne til skov
ning og transport skader ikke miljøet, skovene findes ikke i biologisk følsomme 
områder, produktionen medfører beskæftigelse til lokalsamfundet, og råvarerne har 
et internationalt anerkendt mærke der giver garanti for at være miljØvenlig. 
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Produktegenskaber UK (N=114) Grækenland (N=78) 
Nytte Betydn . Nytte Betydn. 

Pris 29% 28% 
- lav -0.1404 0.2778 
- middel 0.7lO5 0.4402 
- høj -0.5702 -0.7179 

Træsort 23% 24% 
- eg -0 .1520 0.5513 
- mahogni 0.4064 -0.1667 
- fyr/valnød -0.2544 -0.3846 

Stil 28% 30% 
- traditionel -0.5000 -0.4957 
- moderne -0.1550 -0 .2350 
- klassisk 0.6550 0.7308 

Mærkning 20% 18% 
- økomærkning 0.2719 -0.0256 
- ingen mærkning -0.2719 0.0256 

Tabel 3. Nytteværdierfor produktegenskaber og den relative betydning af egenskaber. 

l. Pris. For begge stikprøver var der 
knyttet højest nytteværdi til mellempris
niveau. Dette er formentlig udtryk for at 
der findes et ideelt prisniveau; under 
dette niveau bliver produktets kvalitet 
tvivlsom, og over dette niveau anses 
produkt for at være for dyrt. 
2. Træsort. Da der indgår forskellige 
træsorter i de to undersøgelser er resul
taterne ikke direkte sammenlignelige. 
Man kan dog se betydningen af kulturel
le og historiske faktorer ved tallene for 
de træsorter der findes i begge lande (eg 
og mahogni). 
Anvendelsen af mahogni i UK har tradi
tionelt været knyttet til førsteklasses 
møbler, især i spisestuer. I Grækenland 
har mahogni derimod normalt været 
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brugt til anretterborde og kontormøbler. 
Desuden har eg traditionelt været for
bundet med massivtræ, og mahogni med 
finerprodukter. 
3. Stil. Ligesom med pris var variatio
nerne ret ens i de to stikprøver, således 
at klassisk var den mest foretrukne stil 
og den eneste med en positiv nyttevær
di. Desuden var størrelsen af nyttevær
dier knyttet til denne egenskab ret ens 
mellem de to stikprøver. 
4. Mærkning. Svarpersonerne i UK hav
de generelt en højere nytteværdi over for 
økomærkning end de græske svarperso
ner. Nytteværdien var meget lav for 
grækerne og signifikant mindre end de 
tilsvarende værdier i UK (T=1 .72, 
DF: 113.77, I-Tai1 sign.=O.043). Dette er 



ikke overraskende i betragtning af det 
lave niveau for miljødebat i Græken
land. 
Det ovenstående fører til den konklusion 
at nytteværdierne for nogle produkte
genskaber, dvs. Pris og Stil, synes at 
være fælles for de to stikprøver. Nytte
værdierne for egenskaber som Træsort 
og 0komærkning er landespecifikke og 
påvirket af historiske og kulturelle fak
torer. 

8.2 Nytteværdier for 
økomærkning 

Den næste del af analysen forsøgte at 
afgøre om svarpersonernes demografi
ske karakteristika kunne forklare varia
tionen i nytteværdier for økomærkning. 
Resultaterne i tabel 4 antyder at for beg-

Svarpersoners UK (N=114) 
karakteri stika Nytte F Prob. 

Køn 0.2792 
- mand 0.3981 
- kvinde 0.1583 

Alder 0.4174 
- <20 år -1.0000 
-21-30år 0.2759 
- 31-40 år 0.2500 
- 4 I -50 år 0.2586 
- 51-60 år 0.5972 
- > 60 år 0.1071 

1ndkomst 0.7489 
- < fIO.OOO 0.3889 
- fI0-20.000 0.3065 
- nO-30.000 0.0769 
- > no.ooo 0.0865 

Overvejer man i øjeblikket at købe møbler 
- Ja 

I 

0.0955 
- Nej 0.4364 

ge stikprøver var ingen karakteristika 
signifikante. 
Den generelle mangel på forskelle bliver 
fremhævet når der laves parvise sam
menligninger mellem de to stikprøver. 
De eneste signifikante forskelle var: 
a) Mænd i UK satte en højere nyttevær

di på økomærkning end græske 
mænd (sign.=0.0271). 

b) Svarpersoner i UK i alderen 31-40 år 
satte en højere nytteværdi på øko
mærkning end den tilsvarende grup
pe i Grækenland (sign.= 0.0445) . 

c) Svarpersonerne i UK som ved under
søgelsens gennemførelse ikke over
vejede at købe møbler satte en højere 
nytteværdi på økomærkning end den 
tilsvarende gruppe i Grækenland 
(sign.= 0.0048). 

Der viste sig altså ikke noget klart 

Grækenland (N=78) Mellem lande 
Nytte F Prob. I-Tail sig. 

0. 2505 
-0.2109 0.0271 
0.1033 0.8068 

0.1988 
0.3750 0.4345 
-0.0625 0.2665 
-0.4659 0.0445 
0.5000 0.5274 
0.0000 0.2886 
0.5833 0.5222 

0.6377 
-0.0729 0.2682 
0.1607 0.6168 
0.2500 0.7709 
-0.3182 0.2682 

0.1226 0.0781 
0.1848 0.7070 
-0.2984 0.0048 

Tabel 4. Nytteværdier for økomærkning i forhold til svarpersonernes demografiske 
karakteristika. 
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mønster fra denne analyse (dette svare
de til resultaterne af tidligere studier - se 
oversigt hos Martin og Simitiras 1994). 
Konklusionen gælder især for sammen
ligninger inden for det enkelte land. 
Alligevel er det værd at notere følgende 
iagttagelser: 
l. Køn: I UK satte mænd en højere nyt
teværdi på økomærkning end kvinder, 
mens det modsatte var gældende i 
Grækenland. Disse resultater viser: 
a) Den mere centrale rolle som mænd i 

UK spiller ved valg af møbler. 
Græske mænd overlader derimod 
stort set sådanne beslutninger til 
deres hustru. 

b) I de seneste år har der været gjort en 
stor indsats for at fremme bæredyg
tigt produceret træ - sådanne aktivite
ter er så godt som ukendte i Græken
land. 

2. Alder: Tallene fra UK antyder at svar
personerne i alderen 21-50 havde det 
samme syn på nytteværdien af øko
mærkning. Den negative værdi fra yngre 
sky Ides formentlig at miljøbevidsthed 
inden for den britiske befolkning udvik
les gradvist, dvs. den stiger efterhånden 
som befolkningen "opsuger" mere 
information. 
Personer i alderen 51-60 år havde den 
højeste værdi. Dette kan skyldes at i den 
alder er den økonomiske byrde med 
børn og huslån faldet væk. Den disponi
ble indkomst og med den villigheden til 
at betale mere for "grønne" produkter 
stiger. 
Endelig er der et fald i værdierne for 
personer over 61 år. Det er veldokumen
teret at pensionister udviser en stigende 
usikkerhed og bekymring over penge
spørgsmål. 
Resultaterne fra den græske stikprøve 
fulgte et helt andet mønster. De relativt 
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høje værdier hos de yngre blev fulgt af 
negative værdier, som derpå igen blev 
positive (når der ses bort fra gennem
snittet på O for 51-60 års gruppen). 
Det antages at disse udsving afspejler 
det sociale og kulturelle livsmønster i 
Grækenland. Yngre mennesker er tradi
tionelt stærkt politiske i deres adfærd, de 
er i stærk opposition til det etablerede 
samfund og har progressive holdninger. 
De næste to aldersgrupper består af per
soner som er i starten af deres karriere, 
og deres indsats går især på social 
opstigning. 
Senerehen bliver grækernes livsstil 
mere afslappet og giver tid til at fundere 
og diskutere. Der bliver mulighed for at 
debattere økonomiske og sociale 
spørgsmål. Dette forøger formentlig 
deres viden om sociale spørgsmål, hvil
ket igen har ført til den højere nyttevær
di for økomærkning. 
3. Indkomst. Selvom der ikke blev fun
det nogen forskel mellem de to stik
prØver var mønsteret i de to grupper ret 
forskelligt. Tallene fra UK peger klart 
på en faldende tendens efterhånden som 
indkomsten stiger, dvs. nytteværdien for 
økomærkning falder efterhånden som 
svarpersonernes købekraft stiger. I 
Grækenland var det middelindkomst
grupperne som satte den højeste nytte
værdi på økomærkning. 
4. Overvejer man i øjeblikket at købe 
møbler. Lige som ved køn er tendensen 
modsat rettet for de to stikprøver. For 
UK var der en højere nytteværdi på øko
mærkning hos personer der ikke overve
jede at købe møbler. Det modsatte var 
tilfældet i Grækenland. 
Den eksisterende litteratur nævner at 
positive hensigter over for "grønne pro
dukter" ikke altid er blevet omsat til reel 
handling. Dette kan hjælpe med til at 



Økomærkning betragtes generelt som mindre vigtigt end egenskaber som stil, træsort og 
pris ved indkøb af møbler. 

forklare det svarmønster der blev opnået 
i UK. 
I Grækenland var der derimod højere 
værdier hos de der overvejede at købe 
møbler da undersøgelsen fandt sted . 
Dette tyder på at det er kun når græske 
forbrugere stilles over for denne type 
beslutninger at de begynder at overveje 
effekten af deres handlinger. 

Selvom de ovenstående forklaringer 
skal uddybes gennem flere undersøgel
ser antages det at de peger på at nytte
værdien for økomærkning er (a) ret for
skellig mellem de to lande der er under
søgt, og (b) at socio-kulturelle forhold 
påvirker resultaterne. 

8.3 Miljøbevidsthed og syn på 
økomærkning 

[Denne del af analysen søgte at give en 

forklaring på VarIatIOnen i de enkelte 
komponenter i begrebet miljøbevidst
hed. Red. anm.] 

8.4 Vigtige faktorer for at 
efterlyse økomærkning 

Herefter blev det undersøgt om teorien 
om planned behaviour kan bruges til at 
forudsige personernes hensigt om at 
købe møbler lavet af træ fra bæredygtigt 
drevne skove. Der blev ikke fundet et 
direkte mål for dette, i stedet for blev 
svarpersonernes nytteværdi for øko
mærkning anvendt. 
[Herefter undersøges om teorien kan 
bekræftes af de målte værdier. Neden 
for gengives konklusionerne. Red. 
anm.] 
I UK kan det konkluderes at til trods for 
at teorien ikke er særlig velegnet til for
udsigelser, så giver resultaterne et klart 
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bevis for en forbindelse mellem hensig
ten om at efterlyse økomærkning når 
man køber møbler og indflydelsen fra 
personer og grupper som er af betydning 
for svarpersonerne i UK. 
Det samme ser ud til at gælde i Græken
land. Den vigtigste forskel er at græker
nes hensigt om at efterlyse økomærk
ning ved møbelkøb ser ud til at være 
knyttet til deres opfattelse af hvor let det 
er at gøre dette. 

9. Konklusioner 

Undersøgelsen peger på: 
a) Til trods for at forbrugerne udtrykker 

bevidsthed omkring miljøspørgsmål 
er de stadig tøvende over for at købe 
produkter som er miljøvenlige. 

b) Nytteværdierne knyttet til særlige 
produktegenskaber, fx. pris, er uaf
hængige af landets kultur, mens 
andre, fx . økomærkning, er kultur
specifikke. 

c) Kulturelle forhold er vigtige når for
brugerne efterlyser "miljømæssigt 
forsvarlige" produkter. 

d) Der er stadig ikke nogen klar forbin
delse mellem forbrugernes hensigter 
om at købe miljøvenlige produkter 
og socio-demografiske karakteristi
ka. 

H vad dette angår har undersøgelsen 
bekræftet tid ligere undersøgelser (se 
afsnit om den grønne forbruger) . Den har 
tydeligt peget på at forbrugernes hensig
ter og holdninger over for træmøbler føl
ger et adfærdsmønster svarende til andre 

Kultur er en vigtig faktor nårforbrugerne efterlyser økomærkning af møbler. 

182 



produkters. Mere specifikt kan vi kon
kludere om træprodukter: 
a) Nytteværdien for økomærkning er 

relativt lavere end tilsvarende værdi
er for egen skaber såsom stil, træsort 
og pris. 

b) Der er stadig ikke noget sikkert bevis 
for forbindelsen mellem nytteværdier 
for økomærkning og socio-demogra
fi ske karakteristika eller generelle 
mål for miljøbevidsthed. 
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Bilag 1. Spørgeskema til måling af miljøbe
vidsthed. Indholdet af skemaet er gengivet i 
koncentreret form. For hver gruppe er angivet 
hvilken skala der anvendes for at besvare 
spørgsmålet (ud for hvert spørgsmål var der 5 
firkanter til afkrydsning). 

Viden 

Hvor god føler du din viden er om de følgende 
II miljøspørgsmål (en 5 punkt skala fra meget 
god til meget dårlig): 
Syreregn, forurening af have/tloder, luftforure
ning, global opvarmning, øde læggelse af ozon
laget, forurening af drikkevandet, forurening fra 
pesticider, øde læggelse af regnskovene, bygge
ri i uberørte områder, atomaffald, befolknings
eksplosionen. 

Holdninger 

Giv din mening om hver af de følgende synspunk
ter (5 punkt skala fra helt enig til helt uenig): 
Miljøet er et af de vigtigste spørgsmål som sam
fundet står over for i dag. 
Vi bør betale et betydeligt beløb for at bevare 
miljøet. 
Der skal med det samme indføres strenge regler 
på globa lt plan for at standse forringelsen af 
miljøet. 
E t betydeligt beløb bør afsættes til miljøbeskyt
telse. 
Medmindre hver enkelt erkender behovet for at 
beskytte miljøet vil fremtidige generationer lide 
under konsekvenserne. 
Nytten af miljøbeskyttelse kan ikke retfærdig
gøre de nødvendige udgifter. 
Miljøpolitikken hos de vigtigste politiske parti
er er et spørgsmål som jeg tager i betragtning 
når jeg beslutter hvad jeg skal stemme. 
Grønne spørgsmål bør ikke være et vigtigt emne 
når vi beslutter hvad vi skal gøre i fremtiden. 
Personligt kan jeg ikke hjælpe med til at 
begrænse mi Ijøforringelsen . 
Miljøets betydning bliver ofte overdrevet. 
Nytten af at modvirke miljøforringelsen er til
strækkeligt til at retfærdiggøre udgifterne. 
Hvis vi alle, hver for sig, giver et bidrag til mil
jøbeskyttelsen vil det have en betydelig effekt. 
Hver af os, som enkeltpersoner, kan give et 
bidrag til miljøbeskyttelse. 

Firmaer bør altid sætte profithensyn foran mil
jøbeskyttelse . 
Selvom hver af os bidrager til miljøbeskyttelse, 
vil den samJede effekt være ubetydelig . 
Der er for meget postyr omkring miljøspørgs
mål. 
Regeringen bør tage ansvaret for miljøbeskyt
telse. 
Den stigende ødelæggelse af miljøet er et alvor
ligt problem. 
Enhver er personligt ansvarlig for at beskytte 
miljøet i dagligdagen. 

Ikke-købs adfærd 

Hvor ofte fore tager du dig følg ende 7 aktiviteter 
(5 punkts skalafra meget ofte til aldrig): 
Bringer papir til en papircontainer, bringer tla
sker til en flaskecontainer, bringer dåser til en 
dåsecontainer, skriver til av iserne om miljøs
pørgsmål, støtter miljøgrupper, skriver til folke
tingsmedlemmer om miljøspørgsmål, boykotter 
produkter fra selskaber som ikke er miljøan
svarlige. 

Købs adfærd 

For hvert af de følgende 7 produkter bedes du 
pege på hvor ofte du køber miljØvenlige vare
mærker (5 punkts skala fra meget ofte til 
aldrig): 
Vælger det miljøvenlige alternativ hvis der fin
des en anden til en tilsvarende pris, vælger det 
miljøvenlige alternativ uanset prisen, prøver at 
finde ud af miljøeffekterne af produkter før køb, 
miljøvenlige vaskemidler, produkter der ikke er 
testet på dyr, produkter af genbrugspapir, øko
logisk frugt og grøntsager. 

Fremtiden 

Peg på hvor sandsynligt eller usandsynligt det 
er at følgende 5 begivenheder vil finde sted (5 
punkt skala fra meget sandsynligt til meget 
usandsynligt): 
Verdens miljøproblemer vil: I) føre til dens 
ødelæggelse efter min levetid, 2) føre til dens 
øde læggelse inden for min levetid, 3) blive 
værre før de bliver bedre, 4) blive bedre, 5) bli
ve løst. 
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Bilag 2. Spørgeskema omkring planned behavi
our, gengivel i koncentreret form. For hvert 
spørgsmål kan svaret angives på en 7 punkt 
skala ved at tegne en cirkel omkring et tal fra I 
lil 7. 
I det følgende angives hvad yderpunkterne i 
skalaen belegnes (dårlig/god betyder således al 
der gives l point til svaret meget dårlig. 7 point 
lil meget god, og 4 point lil svaret ingen af dele
ne). l forbindelse med skemaet var gengivet den 
definition på bæredygtigl produceretlræ som er 
visl i label 2. 

For mig vil køb af møbler lavet af træ fra bære
dygtigt drevne skove være: (dårligt/godt; løn
nendelikke-Jønnende, tiltalende/utiltalende -
dvs. der skulle afgives 3 svar). 

De fleste mennesker som har betydning for mig 
mener at jeg bør købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove: 
(sandsynligt/usandsynligt). 

Mennesker som har indtlydelse på hvad jeg gør, 
mener at jeg bør købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove: 
(sandsyn ligt/usandsyn ligt). 

Køb af møbler som er lavet af træ der kommer 
fra bæredygtigt drevne skove har jeg gjort: 
(ofte/aldrig). 

Jeg har en masse erfaring i at købe møbler som 
er lavet af træ der kommer fra bæredygtigt drev
ne skove: (sandsynligt/usandsynligt). 

Hvis jeg vil kØbe møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove kan jeg 
let gøre det: (sandsynligt/usandsynligt). 

Der er masser af muligheder for at købe møbler 
som er lavet af træ der kommer fra bæredygtigt 
drevne skove: (sandsynligt/usandsynligt). 

Hvis jeg køber møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove kan jeg 
hjælpe med at bevare truede træarter: (sandsyn
ligt/usandsynligt) . 

Hjælp til at bevare truede træarter er : 
(godt/dårligt). 
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Hvis jeg køber møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove vil jeg 
bidrage til at bevare den tropiske regnskov: 
(sands y nligt/usandsynl igt). 

Hjælp til at bevare den tropiske regnskov er: 
(godt/dårl igt). 

Hvis jeg køber møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove vil jeg 
gøre nytte ved at efterlade et sundere miljø : 
(sandsyn ligt/usandsynligt) . 

De fordele jeg får ved at efterlade et sundere 
miljø er: (gode/dårlige). 

Hvis jeg køber møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove vi I jeg 
sikre at fremtidige generationer kan få gavn af 
en bedre verden: (sandsynligt/usandsynligt). 

Sikring af at fremtidige generationer får gavn af 
en bedre verden er: (godt/dårligt). 

Hvis jeg køber møbler som er lavet af træ der 
kommer fra bæredygtigt drevne skove skal jeg 
betale mere for produkterne: (sandsynligt/ 
usandsynligt). 

At betale mere for møbler er: (godt/dårligt). 

Min familie mener at jeg bør købe møbler som 
er lavet af træ der kommer fra bæredygtigt drev
ne skove: (sandsynligt/usandsynligt). 

At gøre hvad min familie mener jeg bør gøre er: 
(godt/dårligt). 

Mine venner mener at jeg bør købe møbler som 
er lavet af træ der kommer fra bæredygtigt drev
ne skove: (sandsynligt/usandsynligt). 

At gøre hvad mine venner mener jeg bør gøre 
er: (godt/dårligt). 

Regeringen mener at jeg bør købe møbler som 
er lavet af træ der kommer fra bæredygtigt drev
ne skove: (sandsynligt/usandsynligt). 

At gøre hvad regeringen mener jeg bør gøre er: 
(godt/dårligt). 



Det politiske parti som jeg støtter mener at jeg 
bør købe møbler som er lavet af træ der kommer 
fra bæredygtigt drevne skove: (sandsynligt/ 
usandsynligt). 

At gøre hvad det politiske parti jeg støtter 
mener jeg bør gøre er: (godt/dårligt) . 

Miljøgrupper (fx. The Friends of the Earth) 
mener at jeg bør købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove: 
(sandsy n I igtJusandsy nI igt). 

At gøre hvad miljøgrupper mener jeg bør gøre 
er: (godtJdårligt). 

Min indretningsarkitekt mener at jeg bør købe 
møbler som er lavet af træ der kommer fra 
bæredygtigt drevne skove: (sandsynligtJusand
synligt) . 

At gøre hvad min indretningsarkitekt mener jeg 
bør gøre er: (godtJdårligt). 

Jeg kan lettere købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove hvis 

de er lettere at få fat pa l møbelforretninger: 
(sandsynligtJusandsynligt). 

Hvis jeg ville finde information om møbler som 
er la vet af træ der kommer fra bæredygtigt drev
ne skove er det let at gøre: (sandsyn I igtJusand
synligt). 

Jeg kan lettere købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove hvis 
jeg har mere information om de relevante 
spørgsmål: (sandsynligt/usandsynligt). 

H vis jeg ønsker at finde mere information om 
træ der kommer fra bæredygtigt drevne skove er 
det Jet at gøre: (sandsynligtJusandsynligt). 

Jeg kan lettere købe møbler som er lavet af træ 
der kommer fra bæredygtigt drevne skove hvis 
jeg havde bedre forståelse af konsekvenserne af 
at bruge sådant træ: (sandsynligtJusandsynligt). 

Hvis jeg ønsker at forstå mere om konsekven
serne af at bruge træ der kommer fra bæredyg
tigt drevne skove er det let at gøre: (sandsyn
ligt/usandsynligt). 
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Rettelse til OST nr. 2195 

Til artikel i DST 2/95, side 65: Artikel af Kjær, Graudal og Myrthu om Genetisk varia
tion i klonfrøp lan tage r. Der var en fejl ifigur l - den rigtige udgave vises her: 
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A 
Kåret Bevoksning 

l. generation 

B 
Kåret Bevoksning 

l. generation 

8 
N'(i):89~ 

Ne = 9l 

N = '1l3 

Frøplantage 
Ne (samlet) = 18 

Bevoksningsafkom 
2, generation 

Frøplantageafkom 
2. generation 
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