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Abstract  
 
The main-focus in this report is to illustrate the production of organic cotton. Furthermore, to 

understand the sustainable development in the fashion-industry. Based on theories, method and 

analysis, the report answers problem-based questions on various levels. We are using the 

roadmapping method, to explore visions and strategies of a chosen company. In addition to this, we 

are analysing the production of how to make organic cotton. We do this from a technological point 

of view. Finally, the report concludes what kind of role the production of organic cotton has to the 

sustainable fashion – industry.  
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Læsevejledning 
 
Vi har inddelt denne rapport i 7 kapitler. Dette har vi gjort, for at rapporten er mere overskuelig. 

Yderligere, skal rapporten læses i kronologisk rækkefølge – altså fra kapitel 1 til kapitel 7, for at det 

giver mening. Det skal understreges, at kapitel 1 indeholder en begrebsdefinition. Denne kan 

bruges undervejs, i læsningen af rapporten, til at finde betydningen af diverse ord.  

I nedenstående afsnit, er der en oversigt over, hvad de forskellige kapitler helt præcist indeholder: 

 

Kapitel 1  

Kapitel 1, indeholder problemfelt, semesterbinding, problemformulering og arbejdsspørgsmål, 

afgrænsning og overvejelser, begrebsdefinition, motivation og arbejdsproces.  

Kapitel 2  

Kapitel 2, indeholder vores teori. Teorien består af, en bæredygtig modeindustri, økologisk bomuld, 

en forurenende modeindustri og TRIN-modellen.  

Kapitel 3 

Kapitel 3, indeholder vores metode. Metoden består af et roadmap.  

Kapitel 4 

Kapitel 4, indeholder analyse. Her analyserer vi produktionen bag økologisk bomuld, ved hjælp af 

TRIN – modellen.  

Kapitel 5  

Kapitel 5, indeholder vores diskussion af emnet. 

Kapitel 6  

Kapitel 6, indeholder vores konklusion, beskrivelse af den visuelle præsentation og perspektivering.  

Kapitel 7  

Kapitel 7, indeholder litteraturliste og bilag.  
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Kapitel 1:  
 
Problemfelt 

1Modeindustrien er en af de industrier, der forurener mest på verdensplan. En fuldkommen 

bæredygtig modeindustri, ville være det ideelle for vores miljø, men dette er desværre langt fra 

realistisk. Der er mange årsager til, at en bæredygtig modeindustri, har lange udsigter. Først og 

fremmest består modeindustrien af enormt mange virksomheder, og herunder har hver 

virksomhed også mange forskellige aktører. Aktørerne har en stor indflydelse på hvordan 

virksomheden fungerer og handler. At der er så mange led i industrien, er muligvis den største 

faktor der gør, at det vil tage lang tid at få en grøn industri. Men netop af denne grund, bliver der 

lavet et voksende antal tiltag, som skal gøre at modeindustrien bliver så bæredygtig som mulig. Et 

af de mange tiltag, og som samtidig også er et af de vigtigste fokuspunkter hos de fleste 

tøjvirksomheder, er deres valg af materiale. Dette er, da forskellen på om materialer er økologisk 

producerede eller ej, har en stor betydning for vores miljø. Men hvordan kan dette være? Og i 

hvilket omfang er det?  

Vi har derfor udvalgt et materiale som vi vil undersøge i denne rapport. Dette materiale, er noget 

vi mener har stor relevans for, at modeindustrien kan blive mere bæredygtig. Dog skal man huske 

på, at alle former for produktion, vil forurene på den ene eller anden måde. Af denne grund 

undersøger vi også, hvilke konsekvenser vores udvalgte materiale har ved produktion.  

Ved siden af dette, har vi også udvalgt en af de største koncerner i modeindustrien som en case. 

Dette har vi gjort, da vi gerne ville blive klogere på, hvad dem med mest indflydelse på industrien, 

egentlig gør sig af bæredygtige tiltag. Tilhørende til dette, vil vi undersøge, om deres visioner og 

strategier bliver udøvet i praksis, eller ej. Dette gør vi med en forhåbning om, at det er realistiske 

visioner, og ikke bare branding for dem selv. 

 

 

 

                                                
1 https://www.dr.dk/nyheder/kultur/modeindustrien-er-verdens-naestmest-forurenende 
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Semesterbinding 

Vi opfylder kravene fra semesterbindingen i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, da 

vi anvender TRIN – modellen. Vi anvender denne model, til at analysere en teknologisk forandring. 

Dette er altså et analyseredskab. Vi har valgt tre trin fra modellen, som er: 

• De centrale indre mekanismer og processer 

• Teknologiens utilsigtede effekter  

• Det teknologiske system.  

Yderligere, har vi valgt at inddrage kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dette gør vi, da vi 

undersøger og diskuterer samfundsmæssige og miljømæssige fordele og ulemper, ved anvendelsen 

og produktionen af økologisk bomuld. Altså, vil dimensionen Subjektivitet, Teknologi og samfund 

fremstå løbende i hele rapporten, og ikke som en konkret metode eller teori.  

 

Problemformulering og arbejdsspørgsmål  
 
Problemformuleringen som vi har lavet, til denne rapport er følgende: Hvilken betydning har 

anvendelsen af økologisk bomuld for bæredygtighedens udvikling?  

 
Dette spørgsmål bliver besvaret løbende i hele rapporten. Yderligere, har vi på baggrund af dette, 

udarbejdet 7 arbejdsspørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål bliver besvaret, indirekte i form af vores 

teori, metode, analyse og diskussion, og af denne grund står spørgsmålene ikke beskrevet i selve 

rapporten.  

 

De 7 arbejdsspørgsmål, er følgende:  

1. Redegør for sammenhængen mellem bæredygtighed og modeindustrien. 

2. Hvorfor er modeindustrien en miljøsynder?  

3. Redegør for økologisk bomuld, og herunder også konventionel bomuld.  

4. Hvilke principper indeholder TRIN – modellen?  

5. Hvordan kan TRIN-modellen anvendes til at undersøge udviklingen af økologisk bomuld? 

6. Hvordan kan en virksomheds vision eller en strategi, være med til at fremme, bæredygtige 

tiltag?  

7. Hvilke udfordringer kan der være ved produktionen og anvendelsen af økologisk bomuld?  
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Afgrænsning og overvejelser  
 
Vi har haft overvejelser omkring hvad der skulle være med i vores rapport, og hvad der ikke skulle 

være med. Hele projektet startede med, at vi havde to idéer. Det var bæredygtighed i 

modeindustrien, og privatsikkerhed og data. Begge temaer er højaktuelle, men vi valgte 

modeindustrien. Dette gjorde vi, fordi bæredygtighed handler om, hvordan vi skal leve som 

mennesker fremover. Vi valgte modeindustrien som udgangspunkt, da vi mener det er en 

spændende industri.   

Da vi undersøgte emnet, fandt vi ud af at der var mange dimensioner relateret til bæredygtighed i 

modeindustrien. Dette gjorde at vi skulle indsnævre vores fokus, så indholdet af rapporten ikke 

blev for overfladisk. På baggrund af dette, begynder vi med at vælge en af de største 

virksomheder, i modeindustrien, altså H&M. Ved at vælge en af de helt store koncerner, i 

modeindustrien, får vi netop dækket de mange aspekter. Da H&M har mange forskellige tiltag som 

skal gøre at de bliver mere bæredygtige, tænkte vi at det passede godt, i stedet for at tage en 

mindre virksomhed som måske alligevel ikke påvirker miljøet så meget. Det har dog været en 

ulempe at vælge H&M da vi har forsøgt, men ikke fået muligheden for at interviewe, ansatte fra 

H&M – en relevant ansvarlig fra H&M. Det var de medarbejdere som vi gerne ville have talt med.  

Yderligere, fandt vi ud af at det ville give bedst mening at udvælge et materiale frem for tekstil 

generelt. Tekstil er mange forskellige materialer, og derfor ville vi ikke kunne gå i dybden med 

noget specifikt, men kun arbejde med det generelt. Vi fandt frem til at bomuld, ville være 

interessant at skrive om, fordi bomuld spiller en helt central rolle i modeindustrien. Bomuld kan 

anses som en paradoksal rolle i modeindustrien, fordi det er det materiale som anvendes mest, 

men også det som forurener mest. Det er også det materiale, hvor man kan påvirke miljøet mest, 

hvis man virkelig vil gøre noget ved det. Hvis man undersøger bomuld, som produkt, fandt vi ud af 

at der var mange andre tilhørende emner og problemstillinger. Disse var både kulturelle, 

samfundsmæssige og miljømæssige emner. Her skulle vi udvælge igen, hvad der ville passe bedst 

til at det hang sammen med H&M(modeindustri) og bæredygtighed.  

Afslutningsvis, har vi altså brugt meget energi på at skulle finde af hvad vores rapport, præcist 

skulle handle om og hvordan at det hele kunne hænge sammen.  
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Motivation  
 
Overordnet har motivationen for denne rapport, været modeindustrien. At få en indsigt, i en 

industri, som vi selv kan påvirke til daglig. Yderligere, syntes vi at bæredygtigheden var en 

spændende kobling, til dette. Dette er fordi at det er et vigtigt emne, som der bliver talt om, 

uanset hvor man befinder sig, om det enten er på gaden eller på de sociale medier. Det har været 

sjovt at gå i dybden med hvordan de to ting hænger sammen, og vi fandt ud af at der lå meget 

mere bag det emne vi valgte, end hvad vi lige troede, til at starte med. Dette gjorde at vi blev mere 

nysgerrige på emnet, og at vi igen blev mere motiveret. At motivationen har været her fra start til 

slut, har haft en stor indflydelse, på vores arbejdsproces.  

Ud over dette, er der til hver eneste ting vi har valgt til vores rapport, opstået flere forskellige ting, 

som man yderligere kunne gå i dybden med. Altså, har vi følt at vi har haft frie tøjler, i forhold til 

valg af fokus, hele vejen igennem vores skrivning.  

Selvom at vi har haft motivationen med os hele vejen igennem, så har det dog været svært at 

holde fokus på det vi skulle skrive om. Dette har ikke nødvendigvis demotiveret os, men det har 

klart været en udfordring. Eksempelvis med bomuld. Vi fandt ud af at beskrive udviklingen af 

hvordan bomuld bliver udviklet, faktisk var meget svære end hvad vi lige troede. Dette er igen, da 

der til hvert element, er flere andre ting man kunne nævne. Her har vi fået motivationen tilbage 

igen, ved at hjælpe hinanden, og huske på at der skulle være en sammenhæng, altså en rød tråd, i 

vores opgave hele tiden.  
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Arbejdsproces  
 

Vores arbejdsproces i denne rapport, er gået fint. Først og fremmest, har vi arbejdet i gruppe 

sammen i forrige semester, hvilket har gjort at vi ikke har brugt tid eller energi, på at finde ud af 

hvad vores faglige kompetencer er, eller hvordan at vi er som personer. Dette har været en fordel 

da, man tilbringer enormt meget tid sammen som gruppe og især når man er to. En ulempe, ved 

at være to i gruppen, har været at vi begge tænker rimelig ens, så der har ikke været så meget 

diversitet, i forhold til vores holdninger til hvad rapporten har skulle handle om. Derfor har der 

ikke været yderligere overvejelser omkring eksempelvis valg af teori eller hvad diskussionen skulle 

handle om, og dette er da vi begge mente det samme.  

I forhold til selve skriveprocessen, startede vi med at undersøge vores emne, så gik vi i gang med 

at skrive, og til sidst kunne vi lave vores konklusion. Denne gang har vi haft fokus på at lave 

rapporten, sådan som vi mener den skal være. Vi har sørget, for at de formelle krav, er opfyldt 

men ud over dette, i forhold til første semester - har vi valgt ting fra og til, ud fra hvad vi mener vil 

give det bedste resultat for vores rapport, og ikke ud fra hvad alle andre har sagt. Dette har været 

svært, da man aldrig ved præcist hvad der giver det bedste udfald for ens rapport, men det har 

gjort at vi ikke har brugt særlig meget tid, på at diskutere over hvad der har skulle være med, og 

hvad der ikke har skulle være med. Arbejdsprocessen i at vælge indholdet, har altså været nem, i 

forhold til vores gruppearbejde.  
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Begrebsdefinition  
 

1. Modeindustrien: Her menes der tøj eller mere specifikt bomuld/økologisk bomuld. 

2. 2Bæredygtighed: Sikrer eller indebærer holdbare, positive resultater (i en bestemt 

henseende) uden at ødelægge det foreliggende grundlag. 

3. 3Organisk: Organisk materiale, betegner almindeligvis stof, som er dannet af de levende 

organismer, mens organiske forbindelser bredere betegner alle de kulstofforbindelser, som 

omhandles i organisk kemi. Organisk stof består af kulstofatomer (C, carbon), arrangeret i 

ugrenede eller grenede kæder samt brint (H, hydrogen) og ilt (O, oxygen) og ofte andre 

grundstoffer, især kvælstof (N, nitrogen), fosfor (P) og svovl (S).  

4. 4Fast fashion: Fast fashion er et moderne udtryk, der benyttes af modedetailhandlen, til at 

udtrykke at mode hurtigt går fra catwalk til modetendenser. Der lægges vægt på at 

optimere bestemte dele af forsyningskæden for disse trends, så de designes og fremstilles 

hurtigt og billigt. 

5. 5Slow fashion: Kan være en her og nu omstilling til mere bæredygtigt tøjforbrug – der 

spares på ressourcer i hele forsyningskæden. 

6. 6Konventionel: Følger bestemte normer, traditioner el. lign.; som er almindelig udbredt og 

anerkendt på et bestemt område – både om opførsel, udformning, struktur osv. Og om fx 

en person eller genstand. 

7. 7Økologisk: Er fremstillet mv. på en måde, der skader miljøet mindst muligt. 

8. 8Mono-cropping: Er en landbrugsteknik. 

9. Pesticider: Plantebeskyttelsesmidler, kemiske bekæmpelsesmidler, der anvendes mod 

skadelige organismer i plantekulturer.9 

10. Fertilisere: Frugtbargøre; befrugte.10 

                                                
2 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=b%C3%A6redygtig 
3 http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/%C3%98kologi/organisk_stof 
4 https://da.wikipedia.org/wiki/Fast_fashion 
5 https://groenforskel.dk/slow-fashion/ 
6 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=konventionel 
7 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/%C3%B8-
%C3%B8%C3%A5/%C3%B8kologisk 
8 https://theorganiccompany.dk/new/wp-content/uploads/2015/04/groen-lov-og-praksis.pdf 
9http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Plantesygdomme_og_sygdomsbek%C3%A
6mpelse/pesticider 
10 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/f-fk/fertilisere 
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11. 11Værdikæde: Udtryk for den indbyrdes afhængige kæde af værdiskabende aktiviteter, der 

udføres i en virksomhed. 

12. 12Roadmap: Et strategisk planlægningsværktøj. 

13. 13Iterativ proces: En proces der skal gentages. 

14. 14Retrospektivt: I tilbageblik; når man ser tilbage. 

15. 15Prospektivt: Forventet; fremadskuende; fremtidig. 

16. 16Forsyningskæde: Forsyningskæden (Supply chain) er et system, der bruges til at illustrere 

processen fra udvinding af råmaterialer til det færdige produkt. 

17. 17Kimplante: Lille spæd plante der fremkommer når et frøs kim spirer, og som normalt 

adskiller sig meget fra den voksne plante. 

18. 18Sweat shops: Arbejdsplads der har ringe og uacceptable forhold. 

19. 19Nudging: Handler om at få folk til at ændre adfærd. 

 

  

                                                
11http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/v%C3%A6rdik%C3%A6de 
12 https://www.productplan.com/roadmap-basics/ 
13 https://fremmedord.dk/display.php?action=show&word=Iterativ 
14 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=retrospektiv 
15 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/pp-pr/prospektiv 
16 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/forsyningskaede 
17 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kimplante 
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Sweatshop 
19 https://nudging.nu/definition-af-nudging/ 
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Kapitel 2: Teori  
 
En bæredygtig modeindustri  
 
I dette afsnit, vil vi redegøre for hvad der menes med en bæredygtig modeindustri. Derudover vil 

vi redegøre for hvorfor det er et vigtigt emne, og hertil hvornår det bliv på talefod at 

modeindustrien skulle gå i hånd med begrebet: bæredygtighed. Vi vil besvare førnævnte, ved 

hjælp af bogen 20”Sustainable Fashion” og bogen 21”Fashion og Sustainability”.  

 

Først og fremmest, vil vi definere hvad bæredygtig mode er. 22Den generelle definition af hvad 

bæredygtighed er, er et økologisk system som er designet til at opretholde balance. Balance, ment 

i den forstand, at man ikke skal tage mere fra miljøet, end hvad man kan give tilbage. Hvis man 

sammensætter bæredygtighed med mode, er der ikke nødvendigvis en entydig definition, men 

flere forskellige. Dog omhandler bæredygtig mode, overordnet designere eller produkter i 

modeindustrien, som f.eks. har fokus på det miljømæssige, eller som er etiske nysgerrige. Flere 

mener at det er umuligt at gøre modeindustrien til 100% bæredygtig. Dette er da tendenser i 

moden og hermed produkterne - altså tøjet – ændre sig konstant, efter hvad der er ”in”. Dette gør 

at de gamle kollektioner hele tiden skal erstattes med nyt tøj, til noget som tilpasser sig mere til 

hvad der er nu, er på mode. Af denne grund, mener nogle at en bæredygtig modeindustri er 

paradoksal. Paradoksal, da bæredygtighed ikke hænger sammen med f.eks. tøjindustriens 

konstante udvikling og masseproduktion af tøj.   

 
23Menneskers indflydelse på jorden og miljøet, er enorm. I flere årtier, har udviklingen af kloden, 

været et vigtigt taleemne, og det er det stadig. Hvis man ser på modeindustriens indflydelse 

på miljøet, forholder det sig kritisk. Antallet af ansatte - i modeindustrien - er over 40 millioner 

mennesker, hvilket gør det til en af de største industrier på verdensplan, og samtidig også en af de 

største syndere. På baggrund af dette, er der vokset en stor interesse for hvordan modeindustrien 

bliver mere bæredygtig. Denne interesse er i alle dele af samfundet. 

                                                
20 Farley, Jennifer m.fl.: Sustainable Fashion, Past, Present and Future. 1. udg. Bloomsbury, 2015. (Bog) 
21 Fletcher, Kate og Lynda Grose: Fashion and Sustainability, Design for Change. 1. udg. Laurence King Publishing Ltd, 
2012. (Bog) 
22 Farley, Jennifer: Sustainable Fashion. introduction.  
23 Ibid  
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24Et eksempel, der bliver nævnt i bogen, er princippet kaldt” fast fashion”.  Dette går 

grundlæggende ud på, at der er en masse tøj som bliver kasseret, efter kun at være blevet brugt 

få gange. Dette princip, er en så stor del af modeindustrien, at der er uroligheder om det 

overhovedet kan lade sig gøre at ændre, i det omfang at det giver mening. Modsat dette, tales der 

om princippet: ”slow fashion”. Dette ville have en positiv indvirkning på vores miljø, og man ville 

kunne se store forandringer, hvis dette blev aktuelt. En mere bæredygtig modeindustri, ville 

altså være det man kalder for ” slow fashion”.  

 

En forurenende modeindustri  
 
I dette afsnit, vil vi redegøre for nogle af de effekter, der opstår ved en forurenende modeindustri. 

Hele dette afsnit, er baseret på artiklen 25”Modeindustrien er en kæmpe miljøsynder, men du kan 

selv gøre noget” skrevet af Pasty Perry. Artiklen, handler overordnet om hvorfor at 

modeindustrien, er et problem for vores miljø.  

 

Fast- fashion tendensen, som vi redegøre for i teoriafsnittet ”En bæredygtig modeindustri”, er en 

af de elementer i modeindustrien, som har en stor påvirkning på vores miljø. Giftige kemikalier, 

masseproduktion af tøj og forurening af vand er blandt nogle af de effekter som fast fashion 

indeholder. Grunden til at vand bliver forurenet, i denne sammenhæng, er på grund af 

tekstilfarvning. Tekstilfarvning, er faktisk den næststørste forurener, ud over vand – som ligger 

nummer et, på verdensplan. Mange af de kemikalier som bliver brugt i forsyningskæden i 

modeindustrien, er både giftige og farlige. Polyester er en af de fiber i modeindustrien som bliver 

anvendt mest, udover f.eks. bomuld. Når tøj af polyester bliver vasket, afgiver det mikrofibre, som 

betyder at det påvirker den stigende mængde af plastaffald, som er i havet. Størrelsen på 

mikrofibrene er så små, at de nemt kan komme igennem spildevansrensningsanlæggende. Da 

fibrene ikke er bliver nedbrudt af naturen, er de en trussel mod livet som er i havet.  

Tilbage til fast-fashion tendensen, så er spørgsmålet om det er muligt at formindske dette princip. 

Er det overhovedet muligt for forbrugerne at mindske fast fashion-miljøomkostningerne, når de 

køber tøj? Dette er et kompleks spørgsmål, da der er fordele og ulemper ved alle former af 

                                                
24 Ibid  
25 https://videnskab.dk/kultur-samfund/modeindustrien-er-en-kaempe-miljoesynder 
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tekstiler. Eksempelvis, kan man ikke tro at bare fordi at man vælger et stykke tøj som er lavet, er 

naturlige fibre, at det så er bedre miljømæssigt end et stykke tøj der er fremstillet af syntetiske 

fibre, og dette er fordi at fibre kun er en del af tøjet, men man skal se på det som et større billede. 

Fibrene, skal stadig igennem en proces, for at det kan blive til et stykke tøj, og alle disse processer 

har hver deres miljømæssige konsekvens. En af disse processer er eksempelvis farvning eller 

vævning. Selvfølgelig er det bedste at vælge økologiske materialer frem for ikke økologiske, men 

man skal huske at økologisk bomuld også kræver store mængder af vand, og faktisk er 

miljøeffekten af farvning af bomuld større end med polyester. 

 

Løsningen af det store pres på jordens ressourcer, ville være genanvendelse. Genanvendelse af 

materialer, ville også være med til at formindske det voksende antal af affald.  

 

Økologisk bomuld  
 
I dette afsnit vil vi undersøge hvad økologisk bomuld er, og hvilke vigtige aspekter der hører til. 

Dette vil vi gøre ved hjælp af hjemmesiden: 26http://aboutorganiccotton.org. Denne hjemmeside, 

er lavet i samarbejde med 27Textile Exchange, som er en non- profit organisation. Textile Exchange 

beskæftiger sig udelukkende med tekstilindustrien, og prøver at få den til at blive mere 

bæredygtig. På den 28hjemmeside som vi anvender, er der forskellige kildereferencer, til andre 

hjemmesider. Dette har vi ikke taget forbehold for. Yderligere, vil vi kort forklare hvad bomuld er 

og hvad konventionel bomuld er, her anvender vi en 29forskningsrapport skrevet af Joy Vasiljev.  

Generelt, er 30bomuld en naturfiber som bliver plukket af bomuldsplanten. Denne bomuldsplante 

bliver sået i foråret, og herfra går der cirka 4-6 måneder før at den så kan høstes. Når fibrene fra 

bomuldsplanten er høstet, spindes de til garn. Dette garn bliver vævet eller strikket til stof, som 

herfra bliver syet til f.eks. tøj, eller tekstiler til interiør såsom gardiner eller sengebetræk m.m. 

Dyrkning af bomuld, bliver ikke fremført i Danmark, da det kræver sol og varme for at processen 

                                                
26 http://aboutorganiccotton.org 
27 https://textileexchange.org/quick-guide-to-organic-
cotton/?gclid=EAIaIQobChMIxK3pppSq4gIVR6gYCh0LAwPwEAAYASAAEgIIaPD_BwE  
28Ibid   
29 The Organic Company: Bomuld behøver ikke at være en problematisk ressource.   
30 Ibid  
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overhovedet kan gå i gang. Følgende lande er blandt andet nogle af førende lande, som producere 

bomuld: 31Indien, Kina, USA.  

32På nedenstående billede, kan man se hvordan at bomuldsfrø udvikler sig til en økologisk 

bomuldsplante.  

 

 

33Et princip, som bliver anvendt til at forklare dyrkningen af konventionel bomuld er ”mono crop”. 

Det går ud på at afgrøderne fra bomuld, bliver dyrket gentagende gange på samme jord. Det er en 

teknik, som landmændene bruger, som både er effektiv og økonomisk, men kun på kort sigt. Dette 

er da, den ødelægger balancen på jorden. Konventionelt bomuld, er den mest forurenende 

branche, i hele verden. Faktisk, mere end olie og gas branchen. 

Økologisk bomuld, er bomuld som er produceret og som er certificeret som værende økologisk.  

Noget af det vigtigste, i produktionen af økologisk bomuld, er at man som hovedregel ikke 

anvender kunstige pesticider eller fertiliserer, frøene. Man anvender heller ikke genmodifikation. 

Dette gør man når man laver konventionel bomuld, som førnævnt. Det man gør i stedet, er at man 

producere økologisk bomuld, i et system hvor at det er økologisk, altså f.eks. at det er en ren jord 

                                                
31 The Organic Company:  Bomuld behøver ikke at være en problematisk ressource.  Kapitel 8.2, side. 3/10. Figur 1. 
32 32http://aboutorganiccotton.org 
33 The Organic Company:  Bomuld behøver ikke at være en problematisk ressource.   
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det bliver dyrket i. Det vil sige, at det bliver produceret i økologiske systemer, bestående af 

biodiversitet, hvori man tager forbehold for at den lokale landmand og miljøet, har det godt.  

Man kan definere økologisk bomuld, som et tekstilmateriale lavet i en proces, hvor at man 

kombinere traditioner, innovation og videnskab. Alt dette, gør man for at passe på og skåne 

miljøet. Der findes et verdensomspændende certifikat for økologisk bomuld – 34GOTS, Global 

Organic Textile Standard. Denne standard forholder sig til hele værdikæden, og det vil sige, at det 

både er fra produktionen af bomulden, og til den påvirkning, som tøjet må have på huden. 

 

Men hvor bæredygtigt er økologisk bomuld egentligt? Selvom bomuld kan klare meget tørke, 

kræver det også meget vand. Undersøgelser viser at økologisk bomuld udleder 91% mindre vand 

end konventionel bomuld. Dette er fordi økologisk bomuld, ikke bliver vandet ofte, og at 

vandingen udelukkende kommer fra regnvand. Dog kan økologisk bomuld holde op til 30% mere 

vand, end konventionel bomuld. Dette er fordi at jordbunden som økologisk bomuld bliver dyrket 

i, har et højere indhold af økologiske materialer, end konventionel bomuld. Yderligere, så er der 

stor risiko for skadedyrsangreb nogle af de steder hvor det bliver dyrket. Af denne grund, bliver 

konventionel bomuld flere steder behandlet med pesticider og andre giftige kemikalier.  

 

En central aktør bag produktionen af økologisk bomuld, er landmændene. For dem, er der flere 

positive ting, ved at producere økologisk bomuld, frem for konventionel bomuld. Det styrker deres 

kvalitet og sikkerhed af alt hvad de dyrker, altså hvad der dyrkes på deres jord, udover bomuld. 

Dette kan være mad. De forbedrer kvalitet, ved ikke at anvende giftige stofmidler, og derfor bliver 

den mad de dyrker økologisk frisk mad. Ud over dette, er der også positive forandringer i 

landmændenes økonomi og sundhed.  

 

For at kunne forstå, hvordan økologisk bomuld bliver produceret generelt, har vi valgt at indsætte 

et billede som beskriver 35værdikæden. Begrebet ”værdikæde” bliver brugt i sammenhæng med 

virksomheder eller industrier, til at beskrive hvilke aktiviteter, der føres fra første tanke, til 

                                                
34 https://www.global-standard.org/ 
35 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/vaerdikaede 
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produktet bliver genbrugt. Værdikæden består af primære aktiviteter og støtteaktiviteter.  

De primære aktiviteter består af: 

- Indgående logistik (indkøb og lagerstyring af det der skal bruges i virksomheden) 

- Fremstillingsproces (design og udvikling af varerne) 

- Udgående logistik (virksomhedens håndtering af ordrer og levering) 

- Markedsføring + salg (aktivitet der er med til at øge salg) 

- Serviceaktiviteter (virksomhedens håndtering efter salg - kundeservice) 

Støtteaktiviteterne består af: 

- Virksomhedens infrastruktur (hvordan virksomheden er struktureret) 

- Menneskelige ressourcer 

- Teknologiske ressourcer (hvilke teknologier er tilgængelige) 

- Indkøbsfunktion (budget og indkøb) 

 

 
 
36Værdikæden for bomuld, kan ses på nedenstående billede:  

                                                
36 36http://aboutorganiccotton.org 
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Da ovenstående billede, viser processen i at lave en trøje, vil vi gerne redegøre for hvordan det 

kan være, at økologisk bomuld koster mere end konventionel bomuld. Man kan faktisk ikke se 

på det så simpelt som at økologisk bomuld er dyrt og konventionelt bomuld er billigt. Grunden til 

dette, er at selve den bomuld man sælger, ikke er alle omkostningerne. Her spiller både 

arbejdsvilkår og miljømæssige aspekter, en stor rolle. Dette er ikke noget som en detailhandler 

eller forbrugeren betaler for, det er faktisk landmanden, og miljøet selvfølgelig. Hvis prisen for alt 

dette, skulle blive anset som værende retfærdig, ville det kun gøre en kæmpe forskel for dem der 

producere tøjet, og ikke gøre en særlig stor forskel for kunderne.  

 

TRIN- modellen  

Forkortelsen TRIN står for Teknologi, Radikalt, Inkrementelt Design i Netværk. Modellen er 

udviklet af Niels Jørgensen, som er underviser på RUC. Det er en oversigt over seks aspekter af 

teknologier, som man kan vælge at lægge vægt på, når man skal analysere en teknologi. 

Den består af 6 trin, men af disse kan man udvælge hvilke der er relevante at arbejde med, i 

forhold til ens analyse. Derfor er de 6 trin vejledende, hvis alle ikke er relevante. 

Overordnet kan man sige, at TRIN-modellen indebærer analyser af begreber. Der bliver fokuseret 

på de teknisk-videnskabelige aspekter.  

 

De 6 trin er:  

1. Identifikation og analyse af teknologiens indre mekanismer og processer.  

2. Identifikation og analyse af teknologiens artefakter.  
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3. Identifikation og analyse af teknologiens utilsigtede effekter.  

4. Analyse af teknologiske systemer.   

5. Modeller af teknologier.   

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovation. 

 

1. Indre mekanismer og processer: 

I første trin analyseres der hvad en teknologi består af. Man undersøger hvilke principper 

som bidrager til teknologiens formål, altså hvordan den skal virke. Man kan her både 

beskrive artefakter, naturprocesser, eller menneskelige aktiviteter. De indre mekanismer 

er en henvisning til egenskaberne som den udvalgte teknologi har, uden at man 

nødvendigvis skal forklare teknologiernes indre mekanismer og processer, ned til mindste 

detalje. Trin 1 er udviklet ud fra Walter Vincentis begreb om en given teknologis 

operationelle princip. Vincentis forklaring på det operationelle princip er ”how its 

characteristic parts [..] fulfill their special function in combining to an overall operation 

which achieves the purpose [of the technology]”. Her mener han altså, at det er en 

beskrivelse af hvordan de forskellige principper virker, så de tilsammen opfylder 

teknologiens formål. Man skal forstå det som, at man skal undersøge alle 

principperne/elementerne, som har en bestemt funktion i teknologien. Og disse elementer 

ville i virkeligheden ikke have en funktion, uden de andre elementer. Derfor skal de udgøre 

en helhed tilsammen – det vil sige en teknologi der fungerer, på grund af delelementerne, 

der spiller sammen.  

I dette trin, antager man, at alle teknologier har et operationelt princip. 

 

2. Teknologiers artefakter: 

Artefakter i almindelighed er menneskeskabte genstande, som er frembragt gennem 

naturen. Artefakter i sammenhæng med TRIN-modellen, er teknologiske artefakter. Det vil 

sige, at disse teknologiske artefakter har et praktisk formål i forhold til den teknologi der 

analyseres. Et teknologisk artefakt er en menneskeskabt genstand, der har en teknologisk 

funktion. Altså har artefaktet et formål med at blive skabt, nemlig for at opfylde et 

menneskeligt behov. Formålet med det teknologiske artefakt og dens funktion lægger sig 
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op af trin 1, de indre mekanismer og processer, for at skabe det ønskede formål. Der skal i 

dette trin laves en konkret gennemgang af de egenskaber/artefakter, som den udvalgte 

teknologi har. Dette kunne eksempelvis være at beskrive den information der ligger bag 

artefaktets udvikling, eller bare information om selve artefaktet.  

 

3. Utilsigtede effekter:  

I trinnet, identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter, ligger fokusset på at 

undersøge hvilke utilsigtede effekter den udvalgte teknologi har. En teknologi vil altid have 

tilsigtede effekter, altså et positive ting. Disse er også grundlaget for, hvorfor teknologien 

er udviklet. De tilsigtede effekter er teknologiens funktion(er) eller formål. Dette hænger 

sammen med den intention, der ligger bag dens frembringelse, og den deraf følgende 

funktionalitet. Oftest vil der opstå utilsigtede effekter efter, eller undervejs, udviklingen af 

teknologien. Disse vurderes at være negative. De utilsigtede effekter, kan både være 

vedvarende og midlertidige. Hvis det er en vedvarende effekt, er det en man ikke kan 

ændre på, og den vil forblive der. I modsætning til dette, er der dog mange utilsigtede 

effekter der kun gør sig gældende under uheldige omstændigheder, og har derfor karakter 

af risici. Disse utilsigtede effekter kan opstå af mange årsager. Det kan eksempelvis være 

misvedligeholdelse eller dårligt design. Utilsigtede effekter, der skyldes en risiko, vil altid 

være indbygget i den pågældende teknologi som en mulighed. 

 

4. Teknologiske systemer: 

Dette trin går ud på at analysere de større sammenhænge, som den udvalgte teknologi 

indgår i. Der analyseres altså på teknologien set i en større sammenhæng eller system. I 

forlængelse til dette, ser man også på de forskellige artefakter og aktører, der er med til at 

man kan betegne teknologien som et system. Man kan beskrive teknologisystemer som 

værende et sammenhængende system, der består af teknologiske delfunktioner. 

Disse artefakter besidder hver især en bestemt funktion, som gør det muligt, at opfylde 

menneskelige behov. Hvis dette trin er relevant for ens analyse, er det vigtigt at inddrage, 

da de utilsigtede effekter i teknologien, ofte har forbindelse til andre elementer i det 

teknologiske system. De utilsigtede effekter, i det teknologiske system, er ofte noget man 
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overser. Herved kan man sammenfattende sige, at et system har struktur, indre 

sammenhæng og funktion (eller opførsel). I forhold til funktionaliteten menes der, at vi kan 

anskue et system som bestående af input - proces - output. Denne betragtningsmåde 

betoner den transformation, systemet frembringer. 

Derudover kan man også anskue systemet som en proces, der er betinget af stof, energi og 

information. Her betones de elementer, der er nødvendige for at processen kan bringes til 

at fungere. Der findes mange typer af systemer. Systembegrebet anvendes også inden for 

samfundsvidenskaben, for eksempel: økonomi og sociologi til at karakterisere 

samfundsmæssige systemer. Systemer vil være karakteriseret ved en dynamik og ofte en 

større eller mindre grad af selvregulering, som kan beskrives ved hjælp af systemteori. 

Teknologiske systemer indgår altid i en organisation i samfundsmæssige sammenhænge, 

som påvirker på deres design og funktionsmåde. Helheden af tekniske og sociale 

sammenhænge i et system nævnes også et socio-teknisk system. 

 

5. Modeller af teknologier: 

I dette trin arbejdes der med forskellige modeller af teknologi. Dette kunne eksempelvis 

være beregningsorienterede modeller. Hvis dette er tilfældet, kan det blandt andet bruges 

i processen af designbeslutninger – eksempelvis visualisering af teknologien. En model kan 

også være abstrakt, visuelt eller en præsentation af en genstand. Yderligere kan en model 

også være et værktøj til at udvikle et artefakt. Det er også vigtigt at nævne, at en model i 

denne sammenhæng fremhæver særlige aspekter.  

En anden model man kan anvende, er illustrationer. Denne model skal præsentere den 

teknologi, du vil vise. Den benyttes altså til at illustrere og forklare hvordan teknologien ser 

ud og fungerer – eller hvad intentionen med den er. 

 

6. Teknologier som innovation: 

Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Det handler både om produkter, viden, 

markeder, materialer osv. Det kan både være noget teknisk eller software. Man skelner 

oftest mellem invention som betyder opfindelse, og innovation eller diffusion som handler 
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om spredning af opfindelsen. Innovationsteorier handler om hvilke forhold og aktører der 

muliggør eller forhindrer spredning af nye produkter eller måder at gøre ting på. Ofte, men 

ikke altid, står teknologier og teknologisystemer centralt i innovationsteorierne. 

Overordnet er der altså fokus på hvilke barrierer der er, for at teknologien bliver udbredt. 
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Kapitel 3: Metode  
 
Roadmap H&M 
 
I dette afsnit, vil vi anvende roadmapping metoden til at undersøge hvilke tiltag H&M har for at 

være mere bæredygtige. Der bliver beskrevet hvilke visioner og strategier de har, og afslutningsvis 

vil vi forholde os kritisk til deres roadmap. Dette gør vi, for at belyse hvordan en international 

tøjkoncern forholder sig til bæredygtighed. 

37Et roadmap er et strategisk planlægningsværktøj, som hjælper med at definere et langsigtet eller 

kortsigtet mål. Altså anvendes det som en proces til bestemmelse af, hvilke muligheder der er for 

at opnå det endelige mål. Fokusset i et udarbejdet roadmap er hvilke milepæle virksomheden skal 

gennemføre undervejs for at nå deres endelige mål. I forhold til dette er roadmapping metoden 

altså en iterativ proces. 38Det vil sige, at virksomheden i løbet af processen, enten kan 

videreudvikle på deres delmål, eller lave ændringer, hvis der opstår udfordringer eller ny viden. Et 

roadmap kan laves på mange forskellige måder, alt efter hvilken situation det skal bruges i. Det 

kan både udarbejdes som værende retrospektivt, hvor det er udarbejdet ud fra et færdigt produkt 

og derved kan bruges som en evaluering af dette. Ydermere kan det også udarbejdes prospektivt, 

således at det bliver anvendt som en fremtidig strategi. Altså kan man her anvende nutidig viden 

og kombinere det med strategier for, hvordan man ønsker produktets udvikling.  

                                                
37 https://www.productplan.com/roadmap-basics/ 
38 PDF. Grundnotat om metoder indenfor teknologisk fremsyn. Per Dannemand Andersen og Birte Holst Jørgensen. 
2001. Udarbejdet for Erhvervsfremme Styrelsen af forskningscenter Risø. 
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Modellen illustrerer roadmappets faser. 

For at tage udgangspunkt i et konkret eksempel, vil vi undersøge hvordan H&M har udarbejdet 

deres nyeste roadmap, for at blive mere bæredygtige. 

39H&M er kendt som den svenske tekstilvirksomhed. Firmaet blev grundlagt af Erling Persson i 

1947. Oprindeligt hed firmaet ”Hennes”, da målgruppen for denne forretning var kvinder. Det var 

først i år 1968, da den svenske købmand Mauritz Widfoss overtog forretningen, at navnet blev til 

”Hennes & Mauritz”, som vi kender det i dag. Mauritz ændrede strategien, og begyndte at sælge 

tøj til både mænd, kvinder og børn. Efter dette ekspanderede H&M og blev til en stor international 

virksomhed. 

I forhold til bæredygtighed begynder H&M i 2010, at fokusere på miljøet og på at være 

bæredygtige. Dette gør de ved at producere deres første kollektion af bæredygtigt tøj. Herefter 

begynder de også, at opfordre kunderne til at aflevere deres brugte tøj i butikkerne, således at 

H&M kan genbruge tekstilerne. Dette kalder de for ”Garment Collection”. Det har haft den effekt, 

at siden år 2013 er der blevet afleveret mere end 50.000 tons aflagte tekstiler, som H&M har 

kunne genanvende til nye kollektioner.  

H&M har altid været kendt for at være en discountkæde, da visionen var at være en kæde alle 

borgere kunne handle i. Derfor har de også anvendt lineær økonomi, da de producerer billigt, og 

                                                
39 https://about.hm.com/en/about-us/history.html 
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derved er processen kendt som ”producer, forbrug, affald”. 
40Lineær økonomi kan anses som værende en modsætning til 

cirkulær økonomi. Lineær økonomi er en proces/udførsel hos 

virksomheder, som helt overordnet går ud på at producere og 

sælge til købere, for at de derefter smider produktet ud og på 

denne måde fortsætter processen og det medfører 

masseproduktion og spild. Altså er konceptet at producere, 

forbruge og smide ud. Hele denne proces er med til at belaste jordkloden, da vi på et tidspunkt vil 

løbe tør for ressourcer, og miljømæssigt forurener det på mange måder, at blive ved med at 

masseproducere – eksempelvis med produktion af bomuld. 41Da det er nødvendigt at tænke 

bæredygtigt nu og i fremtiden, er den lineære økonomi (fremstil, køb, smid væk), ikke holdbar. 

Dette er, da det både belaster miljøet i forhold til produktion, men også fordi det økonomisk set 

ikke er bæredygtigt. 

Men efter deres første bæredygtige kollektion og opfordring til genanvendelse af tøj, introducerer 

de flere bæredygtige tiltag i år 2013. Et af dem er ”The Global Change Award”. H&M ønsker nemlig 

at ændre kurs mod en cirkulær modeindustri. I deres nyeste roadmap fra år 2017, fremlægger de 

hvilke visioner og strategier de har, for at dette skal lykkes for dem. Først og fremmest er deres 

hovedmål at være 100% bæredygtige i alt de producerer. Dette mål har de sat for at skåne miljøet, 

og herved også sikre at deres brand bliver ført videre i fremtiden. Dog holder H&M stadig fast i en 

af deres kerneværdier, nemlig at tøjet skal være tilgængeligt og attraktivt for alle, men samtidig 

producere bæredygtigt kvalitetstøj. 

42Bæredygtighedsrapporten fra 2017 har tre hovedmål: 

1. At lede forandringen i branchen 

2. Cirkulær og vedvarende mode 

3. Retfærdighed og ligeværdighed 

                                                
40 http://www.cradlepeople.dk/hvad-er-cirkulaer-okonomi/#.XOFxW1MzYWo 
41 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_da.htm 
42https://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/2017%20Sustainability%20report/HM_g
roup_SustainabilityReport_2017_FullReport_en.pdf 
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H&M vil først og fremmest lede forandringen i branchen, og dette vil de gøre ved at tænke 

innovativt. Eksempelvis arbejder de på at udvikle en ny teknologi, der er i stand til at genbruge alle 

former for tekstiler, og omdanne det til nyt tøj. Den teknologi der findes i dag, er kun i stand til at 

genanvende tekstiler af samme materiale. Det vil sige, at H&M og ligeledes andre virksomheder, 

ikke kan genanvende tekstiler der består af blandede fibre. Dette betyder selvfølgelig, at der er 

rigtig meget som ikke kan genanvendes. Dette er et mål H&M være førende indenfor, som vil 

kunne ændre industrien markant. Et andet mål herunder, er at de ønsker at have en 

gennemsigtighed, således at de skaber tillid hos samarbejdspartnere og kunder. De ønsker at 

oplyse hvor og hvordan de producerer, således de hele tiden er i dialog med dem de samarbejder 

med, og yderligere så deres producenter, leverandører, kunder osv., kan tage bæredygtige valg 

sammen med H&M. Det tredje mål omhandler belønning af bæredygtige handlinger. Dette er 

noget H&M har indført i forhåbning om, at denne metode vil føre til flere bæredygtige handlinger 

inden for virksomheden. Deres belønningssystem er opdelt i tre grupper, alt efter hvilke 

tilhørsforhold man har til virksomheden. Disse tre er alle samarbejdspartnere, kunderne og 

kollegaer. 

Som nævnt tidligere vil H&M anvende cirkulær og vedvarende mode. Dette er deres helt klare 

hovedmål, og for at dette skal blive en realitet har de i roadmappet fremlagt 5 stadier/milepæle, 

som skal hjælpe dem på vej. De fem stadier er: 

1. Design 

2. Valg af materiale 

3. Processen i at producere 

4. Brugen af produkterne 

5. Genbrug 

I designfasen fokuseres der på designerne. Producenterne skal være i stand til at tage bæredygtige 

valg, og dette hænger også sammen med stadie 2, som handler om at deres valg af materiale er 

vigtigt. Dette er fordi hvis de er i stand til at udvælge de korrekte materialer, betyder det at 

tekstilerne er i stand til at blive genanvendt. Yderligere vil H&M også gerne optimere processen i 

at producere, som er deres stadie tre. Dette indebærer at deres materialer skal indeholde mindst 

mulig forurenende kemikalier, som både vil være med til at skåne miljøet, men også for kundernes 
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helbreds skyld. Stadie fire, brugen af produkterne, henvender sig til deres kunder. H&M opfordrer 

dem til at anvende deres tøj, så lang tid som overhovedet muligt, og herefter aflevere det tilbage, 

så det kan genanvendes. Dette er et vigtigt stadie og fokusområde i forhold til deres ønske om 

cirkulær økonomi. Det femte og sidste stadier lægger sig op af stadie fire. Det omhandler nemlig 

”Garment Collection” princippet, som nævnt tidligere.  

H&M mener at disse fem stadier tilsammen vil give en cirkulær økonomi som resultat. 43 

I forhold til cirkulær økonomi, opstår der nu en global trend hen imod at anvende denne form for 

tankegang. Dette ses blandt andet i FN’s verdensmål nr. 12, der handler om ansvarligt forbrug og 

produktion. 44Helt overordnet, er tanken bag cirkulær økonomi, at et givent produkt – eksempelvis 

tøj lavet af bomuld, vil blive genbrugt eller genanvendt til noget nyt. Det vil altså sige, at i 

modsætning til den lineære økonomi, ser processen anderledes ud. Efter produktion, skal 

eksempelvis tøjet sælges, og i stedet for at smide ud her, skal det afleveres til genbrug. 
45Hovedpointen ved at anvende cirkulær økonomi, er at materialerne får længst mulig levetid, ved 

brug af genanvendelse/genbrug flest muligt gange. Dette vil yderligere skabe værdi for både 

virksomhederne, men også miljøet. 

Målet fra bæredygtighedsrapporten, retfærdighed og ligeværdighed, indebærer det sociale 

aspekt inden for bæredygtighed. Dette betyder at H&M vil sikre sig, at deres ansatte har gode 

arbejdsforhold. Herunder ligger der, at de har sunde og sikre forhold, samt ingen 

forskelsbehandling. H&M lægger stor vægt på deres ansattes forhold, da de også mener at det vil 

afspejle sig, i hvordan kunderne oplever H&M, på en positiv måde.  

I forhold til produktion og genanvendelse prøver H&M at benytte sig af de tekstiler der er mindst 

miljøbelastende. Dette gør de blandt andet ved at bruge genanvendte materialer. Eksempelvis 

anvender de ofte materialet ”polyamide”, der er fremstillet fra gamle fiskenet og tæpper eller 

tekstiler/rester fra ”Garment Collecting”.  

                                                
43 https://www.verdensmaalene.dk/maal/12 
44 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615012287?fbclid=IwAR2P4c-tGmncB_SLvdC3FW-
M9Fr7NROyTQRyyXuT59fxAl7Nj6k9j4mRVho 
45 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_da.htm 
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Bomuld er det materiale som H&M benytter sig mest af til deres produktion af tøj, og det er 

samtidig også det materiale der forurener mest. Der bliver blandt andet brugt op til 20.000 liter 

vand for produktion af ét stykke tøj. Af denne grund er et af H&M’s mål i roadmap også, at inden 

2020 skal al produktion af bomuld være enten økologisk eller genanvendt bomuld.  

Klimaforandringer er et vigtigt fokus i H&M’s roadmap, og har hertil også vigtige milepæle 

undervejs i processen. H&M vil gerne være klimapositive. Det vil sige, at de skal reducere 

udledningen af drivhusgasser mest muligt og yderligere producere bæredygtigt. Deres mål er at 

være klimapositive inden 2040. Da dette er et langsigtet mål, har de opsat nogle milepæle, der 

skal hjælpe dem med at gøre dette til en realitet. De tre milepæle består af: 

1. Alle materialer skal være genanvendte materialer. 

2. Anvendelse af vedvarende energikilder. 

3. Reducering af drivhusgasser fra atmosfæren.  

Den dag i dag er H&M allerede godt på vej mod deres 2040 mål. I forhold til delmål nr. 2, er 

allerede 96% vedvarende energi. Ydermere har de en vision om at have en klimaneutral 

forsyningskæde i 2030. 

46Hvis man skal se kritisk på H&M’s roadmap, er det kommet frem i 2017 at H&M siden 2013 har 

sendt ca. 58 tons tøj til afbrænding. Denne afsløring kom fra programmet ”Operation X”, som er et 

TV-program der afslører skjulte sager. Programmet er altså kendt for at have afsløret en lang 

række sager, hvor virksomheder eksempelvis har snydt på forskellige måder. 47Efter denne 

afsløring i 2017, har H&M meldt ud, at grunden til afbrændingen af deres tøj, udelukkende var 

fordi at det har været sundhedsskadeligt tøj, der indeholdte skadelige kemikalier. Efter denne 

udmelding tager Operation X ud til et forbrændingsanlæg og her finder de 1.500 kg tøj fra H&M, 

                                                
46 TV2: Operation X. 60 min, sendt d. 17.10.2017. Internetadresse: http://tv.tv2.dk/operation-x - Besøgt d. 20.05.2019 
(TV-udsendelse) 

47 Dahlager, Lars: H&M og Bestseller brænder tøj i tonsvis på danske affaldsanlæg. I: Politiken, 15.10.2017, 
Internetadresse: https://politiken.dk/forbrugogliv/art6159279/HM-og-Bestseller-brænder-tøj-i- tonsvis-på-danske-
affaldsanlæg - Besøgt d. 20.05.2019. (Artikel)  
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som er sendt til afbrænding. Alt tøjet har stadig prismærke på, og derfor vælger de at teste tøjet 

for sundhedsskadelige kemikalier. Her kommer det frem, at tøjet ikke indeholder nogle former for 

skadelige kemikalier. Det vil sige, at H&M har sendt ubrugt og fejlfrit tøj til afbrænding. H&M har 

ikke ville udtale sig yderligere om situationen.  

Denne sag hænger ikke sammen med deres visioner om at være et førende brand inden for 

bæredygtighed, og dette medvirker også til, at deres kunder måske mister troværdighed til dem. 

Ud fra et kritisk synspunkt kan afsløringer som denne, have den konsekvens, at de mister kunder 

og får et negativt ry. Yderligere mister deres visioner og strategier, som er beskrevet i 

bæredygtighedsrapporten, troværdighed. Det kan forekomme, at deres roadmap, udelukkende vil 

fremstå som branding for omverdenen. 

Overordnet lader det til, at H&M følger deres visioner og strategier. De har mange positive tiltag i 

forhold til bæredygtighed, men mange af dem er også ambitiøse. Da H&M er en stor international 

koncern, vil det altid være svært at implementere nye tiltag, da både handlinger og viden, skal 

igennem mange led og lande. Det er ikke umuligt, men det er noget der vil tage meget lang tid. 

Ydermere er deres hovedvision at være 100% bæredygtige på alle områder. Dette er ikke en 

realitet miljømæssigt, da produktionsvirksomheder altid vil forurene på den ene eller anden måde. 

De kan dog pejle hen imod at forurene mindst muligt.  

Kapitel 4: Analyse  
 
TRIN – model  
 
I dette afsnit, vil vi analysere udviklingen af hvordan økologisk bomuld bliver til, ved hjælp af TRIN 

– modellen. Vi har valgt hvilke trin, vi syntes passer bedst til analysen, og derfor er alle 6 trin ikke 

med. Besvarelsen af hele analysen, er baseret på teori afsnittet om økologisk og konventionel 

bomuld, inklusive illustrationer.  

 

Trin 1: Centrale indre mekanismer og processer  

Vi vil i dette afsnit, undersøge udviklingen af hvordan bomuld bliver til, og hvordan det går fra at 

være en bomuldsplante, til at være et stykke tekstil.  
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Vi vil her beskrive processen, af hvordan at bomuld bliver til. Dette vil vi gøre ved at beskrive 

hvilke indre elementer, der skal til for at det bliver til bomuld, som kan købes af forhandlere.  

 

Først og fremmest, skal landjorden forberedes til såning af bomuldsfrøene. Herefter bliver disse 

frø til en kimplante, i jorden. Denne kimplante udvikler sig, og der er nu blade på planten. Planten 

har nu udviklet sig til også at indeholde en meget fin form for vat, og herefter bliver det til 

bomulds-vat. Hele denne proces, har ca. taget 60-70 dage. Nu er planten, blevet til en blomst. 

Denne blomst skal plejes. Man starter med at vende jorden, og herfra kan vandingen begynde. 

Yderligere skal man også bekæmpe skadedyr og fjerne ukrudt. Imens denne proces er i gang, vil 

blomstens farve, gå fra at være hvid, gul, pink og til sidst vil den være mærkerød. Blomsten lukker 

sig, og former sig til en bold. Herfra går der 15-20 dage, hvor den åbner sig langsomt. I denne 

proces bliver der dannet bomuld. Efter 45 dage, er bomulds-bolden blevet til en økologisk 

bomuldsplante, som nu er klar til at blive høstet. Processen fra frø til økologisk bomuld, tager cirka 

4-6 måneder.  

Når bomuldsplanten bliver høstet, fjernes bomulden fra selve planten. Nu skal frøene fra 

bomulden sorteres fra, og dette sker i en maskine. Denne maskine er vigtigt, da den renser 

bomulden. Nu er bomulden, blevet til bomuldsfiber, og dette skal spindes, igen i en maskine. Man 

spinder bomuldsfibrene, for at det bliver til materialet bomuldsgarn. Herfra skal bomuldsgarnet, 

væves og strikkes, på en fabrik, for at det kan blive til tekstil, altså et stykke stof. Dette stykke stof, 

er lige nu et rå stykke materiale. For at det kan anvendes til eksempelvis en trøje, skal det farves 

og plejes. Nu kan man med det færdige stykke stof, lave et stykke beklædningstekstil. Dette sker 

igen ved hjælp af en maskine, som skær og syer stoffet. Nu er der lavet en trøje, og denne trøje 

kan sælges til butikkerne.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.  

I dette afsnit, vil vi beskrive hvilke utilsigtede effekter, der kan opstå ved udviklingen og 

produktionen, af økologisk bomuld.  

Konventionel bomuld, er det der bliver produceret og anvendt mest på verdensplan, på 

nuværende tidspunkt. Dette har den utilsigtede effekt, at der faktisk er mangel på bomuldsfrø – til 

at dyrke økologisk bomuld. Denne effekt er ikke vedvarende, da det godt kan ændres, men det er 

noget der vil tage lang tid. Dette er da, at det kræver, at flere og flere modehuse vælger at 
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producere økologisk bomuld, i stedet for konventionel. Dette ville gøre, at de frø der er til 

rådighed, bliver prioriteret til produktion af økologisk bomuld.  

Udbud og efterspørgsel, er også en utilsigtet effekt. Dette er da efterspørgslen på økologisk 

bomuld stiger, men at der som nævnt før, ikke er nok bomuldsfrø. Problemet er altså, at der ikke 

er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. 

Udover dette, opstår der også problemer i forsyningskæden. Landmændene som dyrker økologisk 

bomuld, kan faktisk have svært ved at sælge det, for den pris som det er værd. Grunden til dette, 

er regimerne der er på markedet for bomuld. Det er svært at bryde disse normer, da præmisserne 

for produktion og pris af bomuld, altid har været det samme for landmændene. At man så lige 

pludselig, vil have at økologisk dyrket bomuld skal overskygge konventionel bomuld, er en smule 

svært. Svært, hvis det skal gøres på kort tid. Ligeså vel som at modeindustriens principper ikke 

bliver ændret på et par år, bliver regimerne i landbruget hellere ikke ændret, så hurtigt. Hvis 

landmænd skal dyrke økologisk bomuld, mere end hvad der bliver gjort nu, skal der gøres noget 

ved, den pris de så kan få for det, så de ikke mister penge på at producere det. Det vil altså sige, at 

det ikke er en vedvarende utilsigtet effekt, da det er noget der godt kan ændres, på længere sigt.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer.   

I dette afsnit, vil vi beskrive hvordan man kan se udviklingen af økologisk bomuld som et system. 

Da hele processen, i at udvikle det økologiske bomuld, består af flere forskellige artefakter, kan 

man betegne dette som et samlet teknologisk system. Artefakterne, består af bomuldsplanter der 

dyrkes og høstes, fibre som bliver renset og spåndet til tråd. Disse tråde bliver vævet til stof, og 

bliver plejet og farvet. Herefter bliver stoffet klippet og syet til en trøje. Første del, foregår 

på markerne og bliver reguleret af landmændene, anden del foregår på fabrikker hvor at 

bomulden bliver omdannet til beklædningstekstiler, sidste del er køb og forsendelse af tøjet til 

butikker, som herfra kan købes af kunder. Trin 4, minder altså om trin 1, men de er ikke 

fuldkommen ens. Dette er da, begge dele indeholder en beskrivelse af udviklingen af bomuld. I trin 

1, går vi i dybden med de indre mekanismer og processen, hvor vi her i trin 4 beskriver 

artefakterne der gør at det i sidste ende er et samlet teknologisk system, der udleder en helhed.  
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Kapitel 5: Diskussion  
 
Modeindustrien, er en industri – bestående af mange forskellige aktører. Disse aktører, har hvert 

deres rolle i industrien. Der er et pres om at man som designer eller virksomhed, hele tiden skal 

følge med i de seneste trends. Altså, lidt som en uskreven regel, det er ikke noget der bliver sagt 

højt, det er bare noget som folk gør. Masseproduktionen af tøj, har taget overhånd. Vi lever i et 

moderne samfund, hvor alting er i konstant forandring, men det betyder ikke at vi skal have nye 

ting hele tiden. Det burde faktisk betyde det omvendte. At vi er i en konstant forandring, hvor at vi 

bruger vores kompetencer og viden omkring vores liv og fremtid, og satte dette i første række. I 

stedet for at priotere, hvilket stykke tøj vi går klædt i.  Vi ved at der er status i hvordan man går 

klædt, men burde der ikke også være status i at handle bæredygtigt? Men det er desværre, oftest, 

ikke sådan at folk tænker. Det kan godt være at der er fokus på at mode industrien, skal blive mere 

bæredygtig, end hvad den er på nuværende tidspunkt, men hvordan kan den blive det, hvis man 

ikke også koncentrere sig om dem der køber tøjet, altså kunderne? Hvordan får man dem til at 

syntes at det er på mode at tænke grønt? Dette kunne være hvis man oplyste folk om hvilke 

miljømæssige effekter produktionen af tekstiler, har, ville kunderne måske være mere tilbøjelige 

til ændre deres vaner.  

I forlængelse til dette, er det altså vigtigt at huske, at kunderne har en lige så stor betydning for 

bæredygtigheden, som virksomhederne har. Producenterne og virksomhederne kan have en 

række visioner for, hvad de vil gøre, men hvis deres kunder ikke følger med dem, bliver det svært 

at få en bæredygtig modeindustri – for hvad hvis kunderne ikke køber bæredygtigt tøj? Så vil 

virksomhederne heller ikke producere bæredygtigt. Dette kan både være fordi, at kunderne ikke 

kan lide designet, eller måske ikke har råd at købe det – da det jo oftest er dyrere end ikke-

bæredygtigt tøj. Virksomhederne har måske også en tendens til at fokusere for meget på dem 

selv, og hvad de vil gøre for miljøet, frem for at henvende sig til kunderne og få dem med på 

trenden? Hvis virksomhederne udelukkende bruger bæredygtighedsvisioner som branding for 

dem selv, vil det blive et langsigtet mål for dem at være grønne. Men når det er sagt, har kunderne 

selvfølgelig også selv et ansvar for at handle bæredygtigt. Det handler altså om at begge parter 

skal følge hinanden på vejen mod at blive bæredygtig.  
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Økonomien spiller en stor rolle, for bæredygtighed i modeindustrien. Det er ikke fordi at man kan 

sætte det firkantet op og sige at det ene materiale er billigt eller dyrt – det handler mere om det 

større billede. Man skal tage forbehold for hele værdikæden, og at hvert led i denne kæde, sætter 

sit præg på forskellige aspekter. Økonomi har altså med mange andre ting at gøre her, end kun 

selve produktionen af et bestemt materiale. Der er folk der tager beslutninger, om i hvilken 

kvalitet beklædningstekstilerne skal være, hvor hurtigt det skal produceres, og hvordan det skal 

produceres. Som en del af dette, må man altså have økonomiske overvejelser med på vejen.  

Hvis man her inddrager de utilsigtede effekter, som forekommer ved processen i at udvikle 

bomuld. Udbud og efterspørgsel hænger ikke sammen. Dette hænger ikke sammen, 

på nuværende tidspunkt, fordi at man stadig har en lineær økonomi, og modeindustriens 

produktionen er baseret på fast fashion. Dette betyder altså, at der ikke er særlig meget 

genanvendelse. Genanvendelse, ville være ideelt, da det skaber en cyklus hvor at der ikke 

forekommer unødvendigt spild. Genbrug er på mode, men ikke i sådan et omfang, at det 

overskygger, fast fashion princippet, endnu. Trends kommer og går hele tiden, men trenden om at 

man skal være bæredygtig og miljøbevidst, forsvinder ikke. Det er rimelig paradoksalt, fordi man 

gerne vil være smart og følge med moden, dette er både kunderne og modehusene, men man vil 

også gerne passe på miljøet, og være med til at biddrage at industrien bliver mere bæredygtig.  

 

Det kan anses som en utopisk tankegang at tro at modeindustrien, vender 180 grader, og går fra at 

være lineær til cirkulær økonomi, og at genanvendelse sejre over masseproduktionen? Der er 

utroligt mange ting, der skal ændres hvis dette skal ske, og det vil komme til at tage lang tid. Ud 

over dette, kommer det til at påvirke vilkårene for dem der arbejder i modeindustrien. Folks 

tankegang skal ændres, og dette er ofte svært. Hvor mange er det som tager forbehold for valg af 

materiale, som er baseret på miljømæssige overvejelser? Ikke særlig mange, fordi ellers ville de 

større modehuse, ikke sælge deres tøj så billigt, som de gør lige nu. Når tøjet er billigt, er det 

syntetisk, og når det er økologisk, skal man ofte betale mere. Men hvordan ved man om det 

beklædningsdesign, du som kunde køber, er økologisk? Normalt, er eksempelvis tøj som lavet af 

økologisk bomuld, certificeret som økologisk bomuld, som vil sige at det opfylder en række krav, 

for at det er økologisk. Men selvom at det er økologisk, betyder det ikke, at det er 100& 

bæredygtigt. Farvning af bomuldstekstiler, er mere forurenende end farvning af materialet 
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polyester eksempelvis. Hvis man sætter produktionen af økologisk bomuld i perspektiv til 

konventionel bomuld, er det klart bedre for miljøet, at det er økologisk, og ikke er fyldt med giftige 

stoffer.  

 

Det kan godt være nogle af modehusene anvender økologisk bomuld, og har lavet kollektioner, 

som udelukkende er lavet for at de skal fremstå som grønnere i fremtiden. Selvfølelig er disse 

tiltag, med til at ændre modeindustriens syn pa bæredygtighed. Men hvilke resultater, kommer 

der af at nogle af modehusene gerne vil være grønnere i fremtiden? Hvis de på samme tid, sælger 

deres tøj, til priser som ikke hænger sammen med deres visioner og strategier? Dette er et 

problem.  

 

Global opvarmning er grunden til at der vi skal tænke bæredygtigt. Og det er ikke kun i 

modeindustrien, det er i alt hvad vi gør, faktisk. Isen smelter, og temperaturerne stiger, og dette er 

på grund, af den måde vi mennesker har og behandler vores jordklode på. Men produktionen af 

økologisk bomuld, bliver også påvirket af den globale opvarmning. Da der er mindre regnvand, end 

førhen, og er dette en udfordring. En af grundende, til at dyrkningen af økologisk bomuld, er godt 

for miljøet, er fordi at man stort set ikke vander jorden, som bomulden bliver produceret i. Dette 

er da økologisk bomuld, vandes udelukkende med regnvand. Men kan økologisk bomuld, 

produceres i fremtiden, hvis global opvarmning bliver ved med at udvikle sig? Fordi så vil det være 

en sjældenhed, at det er regnvejr, og hvordan skal man så lave økologisk bomuld?  
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Kapitel 6:  
 
Konklusion 
 
Formålet med denne rapport, var at finde ud af hvilken betydning økologisk bomuld har for 

bæredygtighedens udvikling. Overordnet, er vi kommet frem til at – økologisk bomuld, påvirker 

bæredygtighedens udvikling, på mange forskellige måder. Det vigtigste, som vi har fundet ud af, er 

at selvom det er økologisk produceret, er det ikke ensbetydende med at det ingen konsekvenser 

har for miljøet. Omvendt, påvirker miljøet også produktionen af økologisk bomuld.  

 

Da vi undersøgte modeindustrien som værende bæredygtig, er vi kommet frem til at, der er et 

flertal af modehusene som følger trenden, om at man skal være mere miljøbevidst. De har visioner 

og strategier om at blive mere grønne. Om de udleder disse visioner, har været svært at 

undersøge.  

Mange af deres visioner, er urealistiske, eksempelvis har H&M en vision om at blive 100% 

bæredygtig. Dette tiltag, er langt fra realistisk. I vores undersøgelse af økologisk bomuld, er vi 

kommet frem til at konventionel bomuld stadig er den mest anvendte form for bomuld. Dette er 

da modeindustrien, lige nu følger tendensen: fast fashion. Da økologisk bomuld, tager længere tid 

at producere, passer det ikke til fast fashion princippet. Derfor vælger de fleste modehuse 

konventionel bomuld. Dog bliver modehusene nødt til at følge tendensen om at være 

miljøbevidst, da de ikke bare kan ignorere FN’s verdensmål, som omhandler ansvarlig produktion 

og arbejdsvilkår. Derfor fokuserer modehusene meget på dem selv og hvordan de fremstår 

udadtil. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de opfylder disse verdensmål.  

 

Kunderne spiller også en vigtig rolle i processen om at modeindustrien konstant skal tage 

forbehold for hvordan de påvirker miljøet. Dette er da, det har en stor betydning for modehusene, 

at deres kunder handler bæredygtigt. Dette hænger sammen med efterspørgslen på økologisk 

bomuld. Altså hvis kunderne køber tøj som er lavet af økologisk bomuld, stiger efterspørgslen. 

Hermed vil anvendelsen af konventionel bomuld også falde, hvilket ville være ideelt.  

Altså kan man konkludere, at kunderne har en enorm indvirkning på normerne i modeindustrien. 

Det giver god mening, at det materiale der bliver efterspurgt, er det som modehusene bliver nødt 
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til at producere, for at de kan tjene penge. For at modeindustrien, får en cirkulær økonomi, skal de 

altså have kunderne med i udviklingen, for ellers forbliver den lineær.  
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Visuel præsentation 
 
Vores visuelle præsentation bliver udarbejdet i form af tekst og billeder, hvor vi vil anvende 

programmet Prezi. Dette er da, vi gerne på en enkel måde, vil vise vores konklusioner fra 

rapporten, frem. Prezi er spændende at arbejde med som program, da man har forskellige 

værktøjsmidler og muligheder til at skabe et univers, som er mere spændende end bare en 

powerpoint eksempelvis. Vores univers, vil have et tema med fokus på en udvikling af 

bæredygtighed, i modeindustrien, samt et fokus på produktionen af økologisk bomuld. Vi har 

tænkt os at anvende billeder, som fremmer vores pointer, samt skrive kort tekst, som 

understøttelse hertil. Vi bruger vores kreativitet, til at formidle vores vigtigste pointer, visuelt.  
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Perspektivering 
 
I dette afsnit, vil vi reflektere over, eventuelt videre arbejde. Løbende i vores projekt, har vi gjort 

os tanker om hvad der ellers kunne have været spændende at have som fokus.  

Første ting, er sweat shops. Vi ville her stadig have skrevet om modeindustrien, som bæredygtig – 

men hvor at man gik i dybden, med dem som sidder med tøjet i praksis, altså medarbejderne. Her 

ville man kunne have inddraget etik som metode. Man kunne have undersøgt hvilke etiske 

overvejelser, der burde og kan forekomme fra virksomhederne i modeindustrien.  

Der findes mange forskellige skandale sager i forbindelse med sweat shops, og det ville have været 

relevant at gå i dybden med nogle af dem. Hvis man gik i dybden med en af disse sager, kunne 

man bruge det til at forstå medarbejdernes vilkår og rettigheder, som oftest er dårligere end 

acceptabelt. Det ville dog have været en udfordring at have et objektivt syn, da det er et følsomt 

emne, da det vedrører menneskers rettigheder og hvordan de bliver behandlet. Yderligere, ville 

man kunne undersøge forskellen på hvornår og i hvilket omfang, at tøj bliver produceret af enten 

mennesker eller maskiner, og hvilken indflydelse dette har på markedet.  

 

Anden ting, er kommunikation. Vi kunne have undersøgt hvordan at H&M anvender 

nudging(adfærdsdesign), til at fremme deres kampagner og kollektioner. Yderligere, hvordan at 

nudging kan få kunderne ubevidst til at fortolke H&M’s reklamer, på en bestemt måde. En ulempe 

kunne have været at rapporten, udelukkende ville handle om H&M. Dette ville blive for snævert, i 

forhold til at det er svært at få fat i kvalitativ empiri. En fordel, ville være at vi havde fået et indblik 

i hvordan at H&M forsat kan være en af de førende virksomheder, i hele modeindustrien.  

 

Tredje ting, er kundernes syn på bæredygtighed. Vi har ikke arbejdet med hvordan at kunderne ser 

på modeindustrien, som værende bæredygtig eller ej, eller hvad der ligger til grund for dette. Her 

kunne man have lavet et eller flere interviews. Disse interviews kunne have været et 

semistruktureret, eller spørgeskema. At anvende interview, ville betyde at vi brugte kvalitativ 

metode i vores rapport. Kvalitativ metode, er er en fordel da man bliver klogere på personlige 

holdninger, frem for fakta.  
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En fjerde ting, er landbrug. Eftersom, vi har undersøgt hvordan at man dyrker bomuld, og 

produktionen der følger med hertil, har vi tænkt på at det kunne have været spændende at skrive 

om landbrug og bæredygtighed, generelt. Her kunne fokus have været landmændene, og deres 

syn på bæredygtighed. Her kunne man have undersøgt de generelle vilkår for en landmand, og 

hvordan globale ændringer har påvirket deres måde at dyrke fødevare på. Man kunne have gået i 

dybden, med de sundhedsmæssige aspekter, som ligger til grundlag for at arbejde med landbrug. 

Her menes der altså, hvordan at den måde de dyrker deres fødevare på, kan påvirke deres 

helbred, og også kundernes helbred. Hvilke etiske overvejelser, ligger bag det at være den der har 

ansvaret for produktionen af fødevarerne? Hvis der overhovedet er nogle.  
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