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Abstract 
In this paper the focus lies upon the problematics around the clothing industry and the recycling of 

textiles, as it has a big impact on the environment. Furthermore, the paper includes a variety of 

theories and methods, which consists of, among others, the FEDS-method and a theory about 

communication, in order to obtain a better understanding of the subject and the people, we are 

focusing on. These different methods and theories are chosen to support a possible solution to 

our chosen problem. We have worked with the “workshop” as a method, which among other 

things had helped us to understand the users’ needs and experiences in the subject of recycling. In 

addition to this we have considered the ethical aspect to this topic, which has given us some more 

tools to work with during the project work. In order to react to the needs of the users, we have 

developed a prototype of an application, which hopefully will fulfill the needs mentioned. 
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Indledning 
Hvert år produceres der på verdensplan 150 milliarder stykker tøj, hvilket svarer til 62 millioner 

tons. Produktionen af tøj dækker over 10% af verdens samlede udledning af CO2, kun overgået af 

olieindustrien. 

Hver dansker køber i gennemsnit ca. 16 kg tøj om året, hvoraf halvdelen af det tøj, vi ikke længere 

bruger, havner direkte i skraldespanden. Selvom vi i dag er mere klimabevidste end nogensinde 

før, er vores tøjforbrug alligevel steget med 20% siden år 2000 og ligger i dag på 35% over ver-

densgennemsnittet. Det gør Danmark til rekordholderen blandt de nordiske lande, når det kom-

mer til disciplinen; at købe nyt tøj. YouGov har i 2016 lavet en undersøgelse, hvori 75% af dan-

skerne svarer ja til, at de mener, at de har for meget tøj og for mange sko i skabet, som de ikke 

bruger. Ifølge undersøgelsen har danske mænd og kvinder i gennemsnit 12 par sko, 7 tasker, 10 

kjoler, 11 bukser samt 21 trøjer og toppe. Heraf har 30% af tøjet i garderoberne ikke været brugt i 

et år, viser en britisk undersøgelse fra 20161. 

Ud af de 89.000 ton tøj, vi danskere årligt køber, er det kun 41.000 ton, som hen ad vejen indsam-

les til genbrug af de velgørende organisationer, såsom Kirkens Korshær eller Røde Kors. De reste-

rende 48.000 ton ender højst sandsynligt i almindeligt affald, hvor det medvirker til at trække vo-

res CO2-regnskab i den forkerte retning2. 

Alt tøj og tekstiler kan genanvendes, enten ved direkte genbrug eller ved genanvendelse, hvor det 

syes om til noget andet. Tidligere udgjorde tøj og tekstiler ca. 6-7% af småt og brændbart på di-

verse genbrugsstationer, så ved hjælp af de mange tøjcontainere og korrekt sortering, kan vi spare 

rigtig mange ressourcer3. Faktisk går størstedelen af det indsamlede tøj (ca. 80%) fra tøjcontai-

nerne til direkte genbrug, hvor der altså̊ ikke sker nogen bearbejdelse eller forbedring af tøjet4. 

Det er både ressource- og miljøbelastende at fremstille tøj og tekstiler, så̊ derfor skal der meget 

mere fokus på genbrug og genanvendelse af disse. “For tøj, der går til direkte genbrug, og som er-

statter indkøb af nyt tøj, er energibesparelsen 15-30 gange den energi, man kan hente ved at 

brænde tøjet. For tøj, der går til genanvendelse er energibesparelsen 2,5-10 gange udbyttet ved 

                                                
1 Andersen, Anne Anthon ”Tøjspild” 
2 Guldagger, M. & Faber, K. ”Vi køber 16 kilo tøj om året - men lader knap fem kilo ligge i skabet” 
3 Argo ”Sådan genanvendes tøj og tekstiler” 
4 Jf. Fodnote 3 
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forbrænding”5, det kan derfor i den grad betale sig at genbruge og genanvende tøjet og teksti-

lerne.  

 

Hvorfor genbrug af tekstiler? 

Vi har valgt netop dette emne og nedestående problemformulering, da vi mener, at det er et 

yderst relevant emne i øjeblikket. Der er kommet meget mere fokus på miljøet samt klimaet i de 

seneste år, hvorfor vi netop har valgt at gå i denne retning. Vi har en hypotese om, at mange unge 

mennesker rigtig gerne vil gøre en forskel, og gøre noget godt for miljøet, men de fleste ved ikke, 

hvor de kan hjælpe til, eller hvad de kan gøre. Vores mål er derfor at udvikle en teknologi, mere 

specifikt en applikation, eller blot nogle mockups af en applikation, hvorigennem vi kan appellere 

til unge mennesker. I denne applikation skal vi tydeliggøre problemet og dets omfang, samt gøre 

det nemt for de unge mennesker at gøre en forskel, og samtidig give dem en følelse af, at de har 

gjort noget godt for miljøet. Det vil vi blandt andet gøre, ved at skabe en fællesskabsfølelse gen-

nem applikationen, som vil oplyse omkring de givne besparelser, som de tilsammen har været en 

del af. På den måde har de mulighed for at se, hvad de tilsammen har gjort for miljøet. Dermed vil 

de altså se, hvor mange liter vand der bliver sparet, ved valget at have købt genbrug i stedet for 

nyt tøj. Så kan der blive vist en årlig oversigt over, hvor meget betydning, og positiv virkning, det 

har haft at benytte applikationen. 

Vi har besluttet os for at vores fokus udelukkende vil ligge på genbrugen af tekstiler, samt udvalgt 

målgruppen til at være unge danskere i alderen 18-25 år. Denne målgruppe og emnevalg er base-

ret ud fra vores egne behov. Vi har taget udgangspunkt i os selv, da vi skulle finde på en, efter vo-

res mening, passende løsning på dét, som vi mente var et problem eller et behov.  

 

 

                                                
5 Jf. Fodnote 3 
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Problemfelt 

Problemformulering 

Hvordan kan vi, gennem en applikation, få unge mennesker i alderen 18-25 år til at købe mere 

genbrugstøj, samt aflevere mere af deres brugte tøj til genbrug? 

 

Arbejdsspørgsmål 

• Af hvilke grunde går unge mennesker ikke i genbrugsbutikker? 

• Hvad er årsagerne til, at unge danskere benytter sig af genbrugsbutikker? 

• Hvad er de unges generelle holdning til/mening om genbrug? 

• Hvilken viden har de unge om genbrug, miljø og klima? 

• Hvilke funktioner skal en mulig applikation have, for at fange og blive benyttet af de unge? 

• Hvordan kan vi ved hjælp af vores designprodukt få flere unge danskere til at benytte sig af 

genbrugsbutikker? 

• Hvilken rolle spiller etikken i forhold til vores problemformulering? 

 

 

Semesterbinding 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

Dette semesterprojekt bygger primært på basiskurset Teknologiske Systemer og Artefakter. Kur-

sets pensum og metoder klæder os på til at udvikle et teknologisk produkt, eksempelvis en appli-

kation eller blot nogle mockups af en applikation, hvilket er tilfældet i dette projekt. Med sådan et 

produkt er det oplagt, at vi i projektet har fokus på at udvikle et brugervenligt design, der skal 

fremme brugen og tilgængeligheden af de danske genbrugsbutikker. Ydermere har vi fokus på 

blandt andet ”empowerment” og ”accountability”. Vi har inddraget interaktionstænkning og -de-

sign, med henblik på at optimere vores mockups af applikationen. 
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Design og Konstruktion 

Vi har også inddraget udvalgte metoder fra basiskurset Design og Konstruktion. Da vores oprinde-

lige mål var at fremstille en applikation, ville dette resultere i en designproces, og netop derfor 

inddrages altså dette basiskursus. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Vi har med fordel også gjort brug af redskaber og metoder fra basiskurset Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund i vores projekt. Vi inddrager blandt andet det etiske aspekt i vores tilgang til proble-

met vedrørende genbrug af tekstiler. I denne sammenhæng funderer vi over de tilhørende dilem-

maer, som opstår i tøjindustrien. I takt med, at vi har stillet os selv nogle undrende etiske spørgs-

mål, har vi kunne indsnævre fokusset, og dermed fundet ud af, hvad der var vigtigt at prioritere 

vores produkt samt dermed også, hvad vi skulle undgå. 

 

 

Redegørelse for danskernes genbrugsadfærd samt tøjindustrien 

Genbrug blandt danskerne 

Med dette projekt tager vi fat i, hvad nogle måske ville kalde en ”mindre” problemstilling, eller så-

gar ikke en gang et reelt problem. Det kan der også være noget om. Ifølge TV2 benytter danskerne 

sig nemlig mere af genbrug end nogensinde før6. En ekspert udtaler i artiklen7 at ”Det er ikke læn-

gere pinligt at købe brugt, men sjovt og klimavenligt”. Tal fra Den Blå Avis viser, at der i 2016 blev 

solgt for 5,6 milliarder kroner, mens tallet steg til 7,2 milliarder kroner i 2018, hvilket er en stigning 

på hele 28,5%.  

Det er ikke kun Den Blå Avis, som mærker danskernes forøgede interesse for genbrug. Mads Aarøe 

Mathiesen, direktør og medstifter af ”Tradono by Trendsales” (en opgraderet version af det popu-

lære trendsales, som administrerer køb og salg af tøj mellem private brugere), beretter, at virk-

somheden har opnået en forøgelse af aktive brugere på hele 246%. Ydermere er antallet af annon-

cer mere end femdoblet de sidste fire år. Til denne vækst udtaler han følgende: 

                                                
6 Gangelhoff Hansen, Martin Poul ”Danskerne elsker genbrug mere end nogensinde” 
7 Jf. Fodnote 6 
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”En væsentlig årsag til vores vækst er, at vi har gjort det meget nemmere at handle brugt. En god 

oplevelse på mobiltelefonen er noget, der betyder rigtig meget”8. 

 

Artiklen inddrager også forbrugerøkonomen, Ann Lehmann Erichsen fra Nordea, som påpeger det 

økonomiske aspekt. Efter finanskrisen har danskerne lært at købe mere brugt. Dette, samt de let 

tilgængelige og enkle genbrugshjemmesider, mener hun er blandt årsagerne til, at danskerne er 

gladere for genbrug end nogensinde før. 

 

Men det er jo ikke de fysiske genbrugsbutikker vi direkte beskæftiger os med i dette projekt, men 

derimod køb og salg af genbrugstøj mellem private brugere, administreret af større genbrugsvirk-

somheder. 

Ekspertudtalelserne er dog alligevel ikke helt irrelevante i og med, at vi nu har fået bekræftet en af 

vores hypoteser: Der er potentiel grobund for en optimering af de danske genbrugsbutikker. Der 

er stigende interesse for genbrug af flere forskellige årsager, eksempelvis da det ikke kræver den 

helt store økonomiske kapital, samt at det er let tilgængeligt, som eksperterne nævner. 

 

Men hvordan forholder det sig så med danskernes brug af de danske genbrugsbutikker? Politikken 

har foretaget en undersøgelse om netop dette, hvori der indgår 24.000 danskere9. Kort sagt viser 

statistikken, at omtrent 75% af danskerne har købt genbrugstøj, og den tegner sågar et billede af 

den typiske ”genbrugsshopper”. Omtrent halvdelen af de danske kvinder går i genbrugsbutikker 

mere end én gang årligt, mens det kun er knap hver tredje danske mand. Hele 55% af de danske 

kvinder i alderen 20-29 år handler i genbrugsbutikker flere gange årligt, mens det igen kun er hver 

tredje mand, der gør det samme. Ydermere viser undersøgelsen, at østjyderne benytter sig mest 

af genbrugsbutikkerne. Over halvdelen af borgerne i kommuner som Syddjurs og Rebild besøger 

gerne genbrugsbutikkerne i hvert fald én gang hvert halve år, mens det til sammenligning kun er 

37% af borgerne i hovedstaden, som benytter sig af genbrugsbutikkerne flere gange årligt. Afslut-

ningsvis ser vi især iblandt studerende et stort forbrug af genbrug. Hele 44% af danske studerende 

benytter sig af genbrugsbutikker flere gange årligt. 

                                                
8 Jf. Fodnote 6 
9 Guldagger, M. & Mejer Nielsen, C. ”Her er den typiske genbrugsshopper” 
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Altså kan vi ved hjælp af denne undersøgelse vurdere, at der er et stort marked for genbrug, sær-

ligt i hovedstaden, hvis man kan optimere systemet og dermed lokke flere kunder til.  

Hvordan vil vi så gøre det?  

Vi har i forbindelse med dette projekt afholdt en workshop, som beskrives i et senere afsnit, hvor 

der deltog seks unge fra hovedstadsområdet. Ligesom undersøgelsen viser at genbrugsbutikker er 

populærest blandt piger var pigerne også stærkest repræsenteret ved denne workshop. Målet 

med workshoppen var at identificere den fysiske genbrugsbutiks styrker og svagheder samt at eva-

luere hvordan og hvorledes dette kan optimeres ved hjælp af en applikation. Dermed har vi fore-

taget vores egen lille undersøgelse med inspiration fra en noget større undersøgelse, som vi har 

forsøgt at imitere. Dermed har vi opnået en indsigt i hvordan unge borgere fra hovedstaden ser en 

optimering af genbrugskonceptet hvilket, forhåbentligt, kan hjælpe os med at øge populariteten 

og tilgængeligheden af genbrugsbutikker. 

 

 

Genbrug skal redde jorden  

I dette afsnit redegøres der blandt andet for unge danskeres tøjforbrug, designertøj kontra gen-

brugstøj, og hvordan tøjindustrien påvirker samfundet. Redegørelsen af dette forekommer særlig 

relevant, da vores problemstilling bygger på disse emner.  

 

De sociale mediers indflydelse  

Danske unge mennesker bruger store summer penge på mærketøj10. Dette er der flere årsager til, 

men de sociale medier har, i denne sammenhæng, uden tvivl spillet en stor rolle. Ifølge Annelene 

Overbye, brand marketing koordinator hos DK Companys, er det generelt de produkter, som ek-

sponeres på sociale medier, der har den største efterspørgsel11. Til at understøtte dette udsagn 

har vi fundet nogle statistikker om mode og tekstil, fra en amerikansk rapport af Kurt Salmon, kon-

sulenthuset Accenture.  
 

                                                
10 Brandt Andersen, Katja ”Danske skoleelever smider flere tusinde kroner efter dyrt designertøj” 
11 Solmer Poulsen, Mai ”De unge er ved at ændre modeindustrien ved hjælp af sociale medier” 
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(Statistik over 2000 unge i alderen 18-24 fra England12) 

 

Hele 52% af unge får modeinspiration fra de sociale medier, hvilket, flere eksperter mener, lægger 

et stort pres på de danske unge. En undersøgelse af TV2, foretaget på 13 af de største danske pri-

vat- og folkeskoler, viser blandt andet, at for hver anden elev er det vigtigt at gå i mærkevare13. 

Ydermere viser undersøgelsen, at hver 5. elev føler sig presset til at købe mærketøj, grundet fryg-

ten for at blive holdt uden for fælleskabet. 

Ud fra denne undersøgelse vurderer vi, at det er en reel problemstilling blandt danske unge. Men 

udover det psykiske pres, som de unge udsættes for, belaster problemstillingen også miljøet.  

 

Tekstilindustrien er den næstmest forurenende i verden  

Ifølge statistikken af Kurt Salmon14, også omtalt tidligere i afsnittet, kigger hele 40% af unge på tøj 

online, eller i butikker, en eller flere gange om ugen. Dette resulterer i, at mere end 33% køber nyt 

tøj hver anden uge, mens 12,5% køber nyt tøj hver uge. Mere end 50% af de unge bruger maksi-

mum deres nye tøj i ét år, mens hele 25% ikke bruger det i mere end højst 6 måneder.  

                                                
12 Jf. Fodnote 11 
13 Jf. Fodnote 10 
14 Jf. Fodnote 11 
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Dette overforbrug af tekstilindustrien belaster miljøet i en utrolig høj grad. I 2013 erkendte udvik-

lingsdirektør, Jonas Eder-Hansen fra branchens lobbyorganisation, Danish Fashion Institute, at mo-

deindustrien er den næstmest forurenende industri i verden, kun overgået af olie- og gasindu-

strien15. 

 

Arbejdsforhold  

Udover miljøbelastningen, resulterer overforbruget i højere krav til fabrikanterne, såsom kortere 

leveringstid og skiftende produkter. De stigende krav påvirker blandt andet arbejdstider, lønninger 

og sikkerhedsforanstaltninger i en negativ forstand16. Dette pres resulterer i ulykker som eksem-

pelvis i Bangladesh, hvor mere end 1100 mennesker omkom, da 5 fabrikker styrtede sammen, til-

bage i 2013, grundet manglende sikkerhedsforanstaltninger. Mindst 100 personer blev aldrig fun-

det17. 

Ydermere viser studier fra International Labor Organisation, at blandt andet seksuelle overgreb 

ikke er en sjældenhed på fabrikker18. Dette forklares ved, at det ofte er unge, uerfarne kvinder, 

som arbejder på fabrikkerne, ledet af en mindre gruppe mænd. Undersøgelser fra 2011 viser, at 

20% af fabriksarbejderne, lokaliseret i Jordan, har en meget lille forståelse for, hvad der betragtes 

som seksuelle overgreb. 

Flere verdensomspændte kæder, eksempelvis H&M og Primark, benytter sig i stigende grad af fa-

brikker i Myanmar, grundet lave omkostninger. Ifølge en rapport, fra Centre for Research on Multi-

national Corporations, er børnearbejde og lave lønninger udbredt i landets tekstilindustri19. Rap-

porten er baseret på 400 interviews med arbejdere, på 12 af landets tekstilfabrikker, som produ-

cerer tøj for blandt andet Kawasaki og H&M. 

Ydermere viser rapporten, at halvdelen af de undersøgte fabrikker viser tegn på at benytte børne-

arbejde, på trods af at arbejdskraften i forvejen er utrolig billig, sammenlignet med i Danmark. 

Mindstelønnen lægger nemlig på 3600 kyat om dagen i Myanmar, hvilket svarer til omtrent 20 

danske kroner. 

 

                                                
15 Krogh Andersen, Peter ”Modeindustrien er verdens næstmest forurenende” 
16 Altivisten ”Arbejdsforhold i tekstilindustrien” 
17 Larsen, Søren ”Bangladesh: Ruinerne gemmer flere danske spor” 
18 Better work ”Addressing Sexual Harassment in Jordan’s garment industry”  
19 Theuws, Martje ”The Myanmar Dilemma” 
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På tide at stoppe overforbruget  

I Danmark ser vi i øjeblikket et stigende forbrug af genbrugstøj. En undersøgelse, foretaget af Epi-

nion for DBA i 2017, viser, at 56% af alle danskere havde købt en brugt vare inden for det seneste 

år20. Ydermere havde 32% solgt én eller flere brugte ting i samme tidsrum. Når danskerne blev 

spurgt, hvorfor de købte og solgte brugte ting og sager, skyldtes det det økonomiske aspekt samt 

ideen om at aflaste miljøet. 

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen udtaler, at ”genbrugshandel falder naturligt i den danske kul-

tur”21. Danskerne kan godt lide at gøre en god handel, en ærlig handel, og give hånden på dette. 

Genbrug forbindes ikke længere automatisk med fattigdom, siger hun22.  

Ifølge en undersøgelse fra tænketanken Concito er hele 80% af det tøj, danskerne smider ud, ikke 

engang halvt opbrugt og har faktisk 70% af sin levetid til gode23. Dermed ser vi et stort potentiale 

på det danske genbrugsmarked. Statistikkerne viser, at danskerne anerkender genbrug, at de 

gerne vil det. Samtidig viser de også, at der er plads til forbedring. Derfor vil vi med dette projekt 

øge fokusset på genbrugsbutikkerne, fremme genbrugskonceptet og øge tilgængeligheden af 

disse. 

 

 

Teori 
I dette afsnit vil vi komme ind på den teori, vi har arbejdet med i forbindelse med vores projekt. Vi 

fortæller her, hvad teorierne går ud på og vil i metodeafsnittet fortælle, hvordan vi har brugt disse 

forskellige teorier og metoder. 

 

Framework for Evaluation in Design Science Research 

Framework for Evaluation in Design Science Research, også kendt som FEDS-metoden, er en form 

for designevalueringsproces. Denne proces består af fire forskellige trin, som gennemgås ved hver 

evaluering, disse er beskrevet nedenfor. 

                                                
20 Vrå Andersen, Keld ”Danskerne køber brugt i stor stil - genbrug signalerer ikke længere fattigdom” 
21 Jf. Fodnote 20 
22 Jf. Fodnote 20 
23 Nisgaard, Cecilie ”Pas på miljøet: Sådan finder du guld i genbrug” 
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I trin 1 sørger man for at definere de punkter, man vil gennemgå i evalueringsrunden. Sagt med 

andre ord, skal man starte ud med at definere formålet med selve evalueringsprocessen, det 

kunne for eksempel være effektiviteten af ens design. 

 

I trin 2 vælger man den strategi, der er mest relevant i forhold til evalueringen. Der findes fire for-

skellige evalueringsstrategier; Human Risk & Effectiveness, Quick & Simple, Technical Risk & Effi-

cacy og Purely Technical, disse er beskrevet hver især længere nede.  

 

 

 
(FEDS (Framework for Evaluation in Design Science Research) with evaluation strategies24) 

 

Som det fremgår at figuren ovenover, findes der forskellige løsninger på evalueringer, alt af-

hængigt af, hvad der evalueres på. Når man befinder sig i den formative evaluering, vil man typisk 

forbedre sit design før man laver en prototype eller sit færdige design. Henne i det summative bli-

ver designet evalueret i forskellige sammenhænge. Det er også her man afgør, hvorvidt designet 

er i mål. Hvis man så kigger på y-aksen, er der tale om kunstig eller naturalistisk evaluering. Ved 

kunstig evaluering vurderes noget teknisk. Naturalistisk evaluering benyttes, når et design kan 

evalueres i dets rigtige miljø. 

                                                
24 Venable, John; Pries-Heje, Jan; Baskerville, Richard ”A Framework for Evaluation in Design Science Research” 
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Human Risk & Effectiveness 

Denne strategi består af mange evalueringsrunder, som bevæger sig fra formative, 

kunstige evalueringer og ender i naturalistiske, summative evalueringer. Netop 

denne strategi er fornuftig at bruge, når man beskæftiger sig med et design, der skal 

virkeliggøres i dets rigtige miljø. Her testes designet altså i det tiltænkte miljø og om-

givelser, samt af brugerne. Denne strategi benyttes, hvis risikoen er brugeroriente-

ret, hvis det kan lade sig gøre økonomisk og til at konkludere, om designet gavner i 

forskellige situationer på længere sigt. 

 

Quick & Simple 

Denne strategi består af én eller få evalueringsrunder, da den bevæger sig direkte fra 

formativ, kunstig til naturalistisk, summativ. Strategien benyttes, hvis ens design er 

simpelt og ikke har nogen yderligere risici. Desuden er et minimalt forbrug af res-

sourcer også et kendetegn ved denne form for evaluering. 

 

Technical Risk & Efficacy 

Denne strategi består af en del evalueringsrunder og bevæger sig omvendt af Human 

Risk & Effectiveness; der er fokus på det formative, kunstige tidligt i processen og 

derefter bevæger man sig imod summative, kunstige evalueringer. Man ender afslut-

ningsvis med de summative, naturalistiske evalueringer. Strategien her benyttes, hvis 

ens design har store tekniske risici eller hvis det skal evalueres teknisk. 

 

Purely Technical 

Denne strategi består af færre evalueringsrunder, og bevæger sig kun i de kunstige 

evalueringer. Den bevæger sig lineært fra formative til summative evalueringer. Stra-

tegien benyttes, når designet udelukkende er teknisk og ikke skal benyttes af bruge-

ren direkte. 

 



S1924791431 – Hus B Roskilde Universitet 27. maj 2019 

 15 

I trin 3 aftaler man nærmere hvilke egenskaber, man vil evaluere i forløbet. Det er disse valgte 

egenskaber, der menes at kunne efterkomme det mål, man satte i trin 1. 

 

I trin 4 designer man evalueringsepisoderne. Her beslutter man altså hvor mange evalueringsrun-

der, man vil have, hvilke punkter, der skal evalueres, samt hvordan de skal forekomme. 

 

Designproces 

En designproces forløber som oftest iterativt, altså med mange gentagne runder, hvor der er rig 

mulighed for blandt andet brugerinddragelse. I denne proces evalueres designproduktet, brugerne 

inddrages og deres input fortolkes, der sker en ideudvikling, prototyper afprøves osv. I processen 

snakker man om tre faser; indsigt, koncept og implementering. Indsigtsfasen dækker typisk over 

teoretisk research, interviews og observation af brugerne. Konceptfasen dækker blandt andet over 

udvikling af ideer og koncepter samt afprøvning af prototyper. Den sidste hovedfase, implemente-

ringsfasen, dækker over fremstillingen af det endelige designprodukt og brugertestning. Man taler 

yderligere om tre mindre faser, mellem de tre hovedfaser, disse faser består af; fortolkning, ud-

vælgelse og evaluering. Alle seks faser uddybes nedenfor. 

 

I indsigtsfasen indsamles der viden og empiri inden for det valgte emneområde, med udgangs-

punkt i en konkret problemstilling. Teoretisk research, interview, observation og brugeraktivering 

er alle begreber, der kendetegner netop denne fase. Disse begreber, eller redskaber, bruges til at 

belyse og forstå den pågældende problemstilling. Desuden vil disse redskaber gøre det nemt i sid-

ste ende at be- eller afkræfte hypoteser, som vi på forhånd har opstillet om en given situation. Det 

er vigtigt at indsamle så meget teoretisk research som muligt (fra bøger, rapporter, artikler osv.), 

og desuden skal man være åben, så man ikke udelukker noget brugbar viden. 

 

 Fortolkning dækker over den del, hvor man fortolker materialerne fra indsigtsfasen. 

 

I konceptfasen omsættes den viden, som man har indsamlet i indsigtsfasen, til ideer, der kan imø-

dekomme udfordringerne. Her taler man altså om idéudvikling; det gælder her om at skabe så 
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mange idéer som muligt. Idéerne skabes ud fra de retninger, man har besluttet sig for. Efter idéud-

viklingen visualiserer man de bedste idéer i konceptudviklingen. Når man skal visualisere, kan 

dette foregå på flere forskellige måder; eksempelvis i form af en tegning (2D skitse), 3D-modeller 

(eventuelt lavet på en 3D-printer) eller anden form for prototype. Visualiseringer kan udformes i 

alle mulige slags materialer, som for eksempel papir, pap, træ osv. Det gælder om at vælge de ma-

terialer, som giver mest mening at bruge i forbindelse med prototypens funktion og fremvisning. 

Så snart visualiseringen, eller prototypen, er skabt, kan man begynde afprøvningen af denne. Det 

præsenteres og afprøves af/på brugerne, og målet er her at spotte mulige fejl eller mangler, så 

man herefter kan justere og forbedre det. 

 

 Udvælgelse dækker over den del, hvor man udvælger designkoncepterne. 

 

I implementeringsfasen sker blandt andet fremstillingen og pilottesten. Det er her, at man blandt 

andet laver den første fremstilling af den prototype, der har de nyeste tilføjelser og justeringer. 

Man laver, med denne prototype, en pilottest eksempelvis hos brugerne. Man finder hermed ud 

af, om prototypen virker efter hensigten, eller om den stadig har nogle fejl eller mangler. Herefter 

evalueres pilottesten, hvilket sandsynligvis vil afsløre nogle nye problemer eller eventuelle mulig-

heder med produktet. Man vil undersøge disse problemer eller muligheder nærmere, hvorefter 

der vil skrives en rapport over de foregående opdagelser. Til sidst tages der stilling til, om produk-

tet er klart til at blive produceret, eller om det kræver yderligere justeringer. 

 

 Evaluering dækker over den sidste del, hvor man evaluerer på det færdige produkt. 

 

Dette er hvordan en designproces typisk vil beskrives, men det er dog sjældent, at processen forlø-

ber lineært fra indsigtsfasen til implementeringsfasen. Der vil ofte opstå nye problemstillinger eller 

behov, når man afprøver sine prototyper og i sådanne tilfælde, må man tilbage til indsigtsfasen og 

undersøge det nærmere. 
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Kommunikationsteori 

Teorien om kommunikation handler som regel om, hvordan man får et budskab fra afsender til 

modtager. Sagt med andre ord, omhandler det dét at dele eller meddele noget information til an-

dre. Kommunikation kan foregå ved hjælpe af blandt andet tekst, tal, billeder, lyd, musik m.m. 

Kommunikationsteori kan også vise sig i teorien om nudging, da det tilmed handler om at formidle 

et budskab til modtagerne. 

I et typisk kommunikationssystem indgår en informationskilde (hvorfra der sammensættes en 

meddelelse), et overføringsmedium (en form for kanal hvorigennem en meddelelse sendes) og en 

modtager (der gendanner den givne information). Disse forskellige elementer illustreres også i 

modellen nedenfor. 

 

 
(Harold D. Lasswells kommunikationsteori25) 

 

                                                
25 Fibiger, Bo "Kommunikationsteori" (http://kommmunikationit.blogspot.com/2014/09/grundlggende-kommunikati-
onsteorier.html) 
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Som det fremgår af modellen, er afsenderen den, som sender budskabet. Dette budskab bliver for-

midlet på en bestemt eller ubestemt måde; sagt med andre ord bliver budskabet kodet. Budskabet 

bliver dernæst formidlet i et bestemt medie, hvilket for eksempel kan være tv’et, avisen, sociale 

medier, en applikation eller lignende. Afslutningsvis når budskabet frem til modtageren, som der-

næst opfatter dette budskab og afkoder det. 

Ved opfattelsen af budskabet fra modtagerens side, opstår der en symmetri mellem henholdsvis 

afsenderens kodning og modtagerens kodning. Der er dog nogle faktorer, der kan påvirke kommu-

nikationen mellem afsender og modtager, dette led kaldes støj i Lasswells model. Støj dækker over 

alle de faktorer, som kan forhindre modtageren i at opfatte budskabet, dette kunne eksempelvis 

være følgende; fysisk støj (såsom larm), teknisk støj (det kunne være dårlig forbindelse), organisk 

støj (stammen, hvisken eller lignende), mellemledsstøj (når informationer videregives), sproglig 

støj (ord der kan have flere betydninger) eller ordforrådsstøj (forskellige nationaliteter der taler 

sammen). Der findes altså utallige former for støj, hvilket kan forringe budskabets betydning i pro-

cessen fra afsender til modtager. 

Noget andet, der kan påvirke kommunikationen mellem afsender og modtager, er modtagerens 

filter. Filteret er betegnelsen for den funktion, der udelukker al information, som ikke fanger mod-

tagerens interesse. Desuden kan afsender og modtager have forskellig kultur eller erfaringsmæssig 

baggrund, hvilket kan resultere i, at modtageren opfatter, eller afkoder, budskabet på en anderle-

des måde, end afsenderen havde tænkt sig. 

 

Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal gennemgå en kommunikationsanalyse eller en 

kommunikationsteori. Alle elementer er vigtige, og skal nøjagtigt studeres, hvis budskabet skal nå 

til ende og opfattes (eller afkodes) korrekt af modtageren, eller målgruppen. 

 

Kampagneteori 

Når man har med en kampagne at gøre, er målet som oftest at stå øverst i folks bevidsthed26. Der 

findes flere forskellige typer teorier inden for kampagnens felt, blandt disse er følgende; 

 

• Reklamekampagne: denne bruges i forbindelse med salg af et eller flere produkter. 

                                                
26 Niese ”Kampagneteori” 
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• Politisk kampagne: denne bruges, når man vil have folk til at stemme på et bestemt poli-

tisk parti eller lignende inden for et politisk område. 

• Hvervekampagne: denne bruges i forbindelse med at få folk til at melde sig til noget be-

stemt – dette kunne eksempelvis være Millitæret eller en bestemt uddannelse. 

• Imagekampagne: denne bruges, når man vil skabe et bestemt image for en virksomhed, en 

organisation, en person eller lignende. 

• Oplysnings- og informationskampagne: denne bruges i forbindelse med at gøre folk op-

mærksomme på, eller advare folk om, noget, for på den måde at ændre deres adfærd. 

 

Normalt, i forbindelse med en kampagne, bruger man oftest flere forskellige medier i samspil med 

hinanden, for at forstærke effekten af kampagnen – eksempelvis sociale medier, plakater, brochu-

rer, tv osv. Når flere medier og aktiviteter virker sammen, og dermed forstærker kampagnen, kal-

des det blandt andet synergieffekt. Generelt i en kampagneplanlægning kræver det en grundig 

strategi og handlingsplan. Udover analyse, planlægning og organisering, må timingen være præcis, 

når kampagnen skal skydes i gang. Når en kampagne skal planlægges, kan man eksempelvis bruge 

den model, der er ”opfundet” af Preben Sepstrup, fhv. medieforsker, som desuden er særlig veleg-

net til planlægning af oplysnings- og informationskampagner.  

 

 
(Sepstrups model til kampagneplanlægning27) 

 

                                                
27 Systime ”Kampagner og kommunikationsplanlægning” 
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I forbindelse med vores projekt passer oplysnings- og informationskampagne bedst som teori bag, 

da vi i vores specifikke tilfælde gerne vil have folk til at ændre adfærd med hensyn til genbrugstøj. 

Oplysnings- eller informationskampagnens planlægningsværktøjer tager udgangspunkt i kommuni-

kationsteorien, som er beskrevet tidligere i rapporten. 

 

Oplysnings- og informationskampagne 

Som det beskrives ovenfor, bruges denne kampagnetype, når man vil gøre folk opmærksomme på 

noget, for derigennem at ændre deres adfærd. Det nævnes tilmed, at Preben Sepstrups planlæg-

ningsmodel er velegnet ved planlæggelse af en oplysnings- eller informationskampagne. Denne 

model består af en række felter, eller trin, som udfyldes ved en planlægning. 

Som det fremgår af modellen, starter man i planlægningen ud på det stratetiske plan (problem-

analyse, afsenderanalyse og modtageranalyse), hvorefter man bevæger sig ned på det taktiske ni-

veau (handlingsplanen). 

 

Problemanalyse 

Man må ifølge modellen først og fremmest identificere kommunikationsproblemet, eller situatio-

nen, som afsender ønsker at ændre – eller i nogle tilfælde at fastholde. Man skal herefter under-

søge problemet nærmere, og problemets karakter skal fastlægges; hvorfor er situationen, som 

den er? Hvad skal der til for at ændre situationen? Osv. Endelig skal man afgøre, om der overho-

ved er tale om et kommunikationsproblem; vil det hjælpe noget at informere folk om det givne 

problem, eller skal eventuelt gå en anden vej, for at ændre på tingene? 

 

Afsenderanalyse 

Ved en udformning af en kampagne, har afsenderen en stor betydning. Ved en afsenderanalyse 

fokuseres der på afsenderens identitet, samt om der er særlige vilkår, som gør sig gældende. Man 

fokuserer yderligere på, begrænsninger og muligheder i forhold til de forskellige vilkår. 

 

Modtageranalyse 

Når man skal analysere modtageren af en given kampagne, foretager man en empirisk målgruppe-

analyse ved hjælp af kvalitative samt kvantitative metoder. Dernæst udarbejder man en persona 
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for denne målgruppe. Altså laver man i denne analyse en grundig, og en form for generaliserende, 

overordnet beskrivelse af målgruppen. 

 

Handlingsplan 

Afslutningsvis samles alle planer på det taktiske niveau til sidst i en handlingsplan. Handlingspla-

nen danner grundlaget for udmøntningen af kampagnen. Det er her, man finder ud af, hvilke 

eventuelle medier, man vil samarbejde med, hvilke budskaber, der skal formidles på hvilke me-

dier, hvilke virkemidler, man vil gøre brug af, hvilken målgruppe, kampagnen skal rettes imod samt 

hvilken effekt, man ønsker.  

 

Etik 

Etik handler grundlæggende om, hvordan vi mennesker bør handle. Man kan altså derfor sige, at 

etikken er styrende for en del af de handlinger, vi som mennesker foretager os hver dag. Etikken 

viser sig især, når vi står i en situation, hvor vi er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Dermed 

bliver etikken stort set også altid brugt i forbindelse med nye teknologier, som man endnu ikke er 

stødt på eller haft med at gøre før. I sådanne situationer er det svært at vide, hvad der er etisk 

mest korrekt. Hvis man for eksempel tager en teknologi, der gør det muligt at se hvilke sygdomme, 

man er disponeret for og ville få, når man blev gammel, gennem et menneskes DNA. Hvad hvis 

man fik at vide, at man ville dø tidligt? Så ville man nok ikke vide det. Men derimod er der også 

fordele ved denne teknologi; man kan nå at gå ind og forebygge, eller i nogle tilfælde helbrede, 

diverse sygdomme. På denne måde opstår et etisk dilemma, og mange etiske spørgsmål rejses.  

Inden for etikken taler man om forskellige begreber – en form for opdeling i etikken. Blandt andet 

konsekventialisme; inden for konsekventialismen bedømmer man rigtigheden af en handling ude-

lukkende ud fra dens konsekvenser. Den rigtige handling er altså den, der har de bedste konse-

kvenser – der er dog forskellige bud på, hvad der overvejes som gode konsekvenser. Som en gren 

ud fra konsekventialismen, ser man utilitarismen. Ifølge utilitarismen kigger man på handlingsal-

ternativernes konsekvenser for alle de parter, der bliver berørt. Man undersøger konsekvensernes 

fordele og ulemper hos hver part, ved et etisk dilemma. Når man har fundet de forskellige konse-

kvenser for hver part, rangordner man dem efter hvor stor nytte, de giver totalt. Utilitarismen ta-

ger ikke hensyn til selve fordelingen af goder, men udelukkende summen af goder. 
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I modsætning til konsekventialismen ses deontologien, som ikke kigger på konsekvenserne, med 

på selve handlingen. Inden for denne teori taler man om selvsagte, forkerte handlinger. Det kunne 

eksempelvis være at skade andre mennesker eller slå ihjel, ligegyldigt hvad konsekvenserne af 

dette måtte være. Som en gren ud fra deontologien ses det, man kalder regeldeontologi. Denne 

teori gør en handling moralsk rigtig eller forkert. Altså definerer den, om en handling stemmer 

overens med generelle normer og regler eller ej. Man bør altså ifølge denne teori følge de regler, 

som ”regelgiveren” har lavet. Denne regelgiver kunne eksempelvis være Gud, folketinget eller 

endda forældre over for deres børn. 

Der findes altså mange midler og forskellige teorier til at besvare svære etiske spørgsmål. 

 

Kort om nudging 

Man omtaler, eller definerer, ofte begrebet nudging som ”et kærligt puf i den rigtige retning”28. 

Det skal altså forstås som noget, der bliver gjort i den bedste intention om, at påvirke et menneske 

til at gøre ”det rigtige”. Alle mennesker vil gerne gøre det rigtige, men på daglig basis skal alle 

mennesker tage så mange beslutninger, at det ofte kan svært at overskue hvad, der er den rigtige 

beslutning. 

I bund og grund handler nudging om, at få folk til at ændre deres adfærd ubevidst, altså uden at 

de selv tænker over, at de ændrer deres adfærd. Den originale definition af nudging er udviklet af 

de amerikanske forskere Richard Thaler og Cass Sunstein, den lyder således;  

 

                                                
28 Brereton, Ashley ”Definition af nudging” 
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”A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s be-

havior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic 

incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges 

are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not”29 

 

Thaler og Sunstein blev dog kritiseret for ikke at have en helt skarp definition på nudging. 

En anden person, der også definerer begrebet nudging, er Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker 

på Roskilde Universitet. Han mener, i modsætning til så mange andre, nemlig ikke, at nudging er 

”kærlige puf” eller ”en videnskabelig metode, der kan ændre vores adfærd, uden vi selv opdager 

det”. Nej, han mener derimod, at  

 

”Nudging er brugen af en bestemt type af interventioner til at skabe adfærdsforandring. For at 

være mere præcis så er det en tilgang til adfærdsforandring, der arbejder med et givent uhensigts-

mæssigt adfærdsmønster under den antagelse, at dette skyldes indvirken af kognitive bias, rutiner 

eller vaner”30 

 

Der findes mange forskellige definitioner på nudging, og mange grene ud fra begrebet. Vi er op-

mærksomme på alle definitionerne i arbejdet med vores projekt. 

 

 

Metodeafsnit 
Formålet med dette projekt er at belyse problemet vedrørende unges store tøjforbrug og i denne 

forbindelse deres brug af genbrugstøj. Desuden vil vi finde ud af, hvordan vi får flere unge til at 

give deres eget tøj videre til genbrug såvel som at købe mere genbrugstøj. I processen i projektet 

har vi benyttet os af fleres forskellige metoder til at nå̊ frem til vores ønskede resultat. De meto-

der, vi har taget i brug, er beskrevet nedefor. 

 

                                                
29 Jf. Fodnote 28 
30 Guldborg Hansen, P. & Zeller, C. ”Nudging er ikke kærlige puf” 
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FEDS-metoden 

Evalueringsprocessen FEDS (Framework for Evaluation in Design Science Research) har været en 

del af processen med vores designudvikling. Det er en vigtig proces, da den danner en form for 

sammenhæng mellem evalueringsstrategier og evalueringsmålene. Denne metode har netop væ-

ret taget i brug, når vi har skulle evaluere og forbedre vores designprodukt. Desuden kan metoden 

bruges, når man skal finde ud af, hvordan effektiviteten af designproduktet er, når det implemen-

teres i dets rigtige miljø og blandt den tiltænkte målgruppe. 

 

For at opfylde, eller følge, denne evalueringsproces helt korrekt, måtte vi trinvis udfylde hvert af 

de fire trin af modellen, så vi ikke overså eller manglede noget. På denne måde fik vi styr på evalu-

eringsepisoderne, inden vi gik i gang. 

 

I trin 1 blev det bredere mål for evalueringen sat. Det vil altså sige, at vi her fandt ud af, hvad der 

egentlig skulle evalueres på. Der var en enighed om, at det var vigtigt at have fokus på, om pro-

duktet, selve applikationen, havde den ønskede funktion, når den skulle afprøves blandt danske 

unge mennesker, som altså i vores tilfælde er målgruppen. Med andre ord var vores mål at får 

flere unge mennesker til at blive opmærksomme på genbrug, og dermed få flere til at benytte sig 

af genbrugstøj samt muligheden for at give sit gamle tøj et nyt liv. 

 

I trin 2 skulle vælge hvilken strategi, vi ville benytte os af i evalueringen. Vi var lidt i tvivl på dette 

punkt, da vi ikke var helt sikre på hvilken strategi, der egnede sig bedst til netop vores tilfælde; det 

kunne være Human Risk & Effectiveness, da vores designprodukt er brugerorienteret og kan im-

plementeres i dets rigtige miljø (altså på folks mobiltelefoner), og blandt den tiltænkte målgruppe 

(unge danskere). Vi var også inde på strategien Technical Risk & Efficacy, da vores design jo er tek-

nisk. 

 

I trin 3 besluttede vi os mere deltaljeret for hvilke egenskaber, der var vigtige at evaluere på. Vi fik 

rigtig mange idéer til egenskaber, der var vigtige, men overordnet set, er det jo egenskaber som 

udseendet (applikationens design), effektiviteten af applikationen, datastrukturerne/algoritmerne 
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bag applikationens væsentlige funktioner samt applikationens evne til at påvirke de unge menne-

skers adfærd inden for genbrug af tekstiler. Efter at have fundet frem til disse egenskaber, blev det 

nemmere for os, opfylde det bredere mål, som vi allerede satte i trin 1, nemlig at få flere unge 

mennesker til at benytte sig af genbrugstøj. 

 

I trin 4 designede vi de egentlige evalueringsperioder. Det var her, at vi besluttede os for, hvor 

mange evalueringsrunder, vi skulle have. Desuden fandt vi ud af, hvordan evalueringsepisoderne 

skulle foregå, samt hvad der skulle evalueres på. Disse evalueringsrunder resulterede blandt andet 

i, at vi fik øjnene op for flere muligheder for tilføjelser til vores design. 

 

Designprocessen og dens metoder 

Vi har også benyttet os af elementer fra den klassiske designproces. Vi har dog ikke kunne læne os 

helt op ad processen til udviklingen af vores produkt, da vi aldrig fik produceret selve applikatio-

nen og dermed heller ikke fik testet den endelige version på vores målgruppe. Dermed frafaldt im-

plementeringsdelen. Men som sagt var der dog stadig elementer fra designprocessen samt meto-

der, vi kunne benytte os af i udviklingen af vores produkt. Vores fremgangsmåde samt benyttede 

metoder beskrives nedenfor. 

 

Observation 

Som det er beskrevet i teoriafsnittet, er det vigtigt, at man i indsigtsfasen indsamler så meget em-

piri, som muligt, om ens emne. Dette har vi blandt andet forsøgt at gøre i forbindelse med nogle 

observationer i løbet af hele forløbet med projektarbejdet. Disse observationer har fundet sted i 

nogle forskellige genbrugsbutikker, tæt på hvor vi bor, blandt andet i Folkekirkens Nødhjælp og 

Lions genbrugsbutik på Søborg torv. Vi var i alt i fem forskellige genbrugsbutikker af forskellige 

”kæder”. Vores formål med observationerne har været at finde ud af, hvor stort problemet i virke-

ligheden var og eventuelt be- eller afkræfte vores hidtil fastslåede hypoteser. Før selve observatio-

nen fandt sted, skulle vi naturligvis planlægge, hvordan de skulle forløbe og dermed altså hvad, vi 

skulle have fokus på. Da vi er interesserede i adfærden i genbrugsbutikker, specifikt blandt unge 

mennesker, var dette selvsagt vores hovedfokus. 
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Observationerne varede lige omkring én time hvert sted og foregik således, at vi gik rundt omkring 

i butikkerne og holdt øje med hvor mange mennesker, der kom ind og ud ad døren, samt hvilken 

aldersgruppe man hyppigst så i disse forretninger. Denne form for observation kan variere meget, 

med hensyn til resultaterne deraf, da faktorer såsom tidspunkt, placering, ugedag, årstid osv. kan 

manipulere med den egentlige opfattelse. Altså kan det siges, at de tidspunkter, vi har været ude 

og observere, har været ”dårlige” eller misvisende i forhold til det egentlige/typiske eksempel. Der 

er muligvis normalt flere mennesker end lige præcis den dag, vi var der, eller en anden målgruppe 

end den, vi så på de forskellige dage. 

Senere i forløbet blev det tydeligt for os, at vi ikke kunne bruge vores observationer til særlig me-

get i det fremadrettede arbejde. Derfor måtte vi lægge denne metode lidt bag os og fokusere 

mere på eksempelvis workshoppen. 

 

Etik 

Ved udviklingen af vores designprodukt har der rejst sig nogle forskellige etiske spørgsmål, som vi 

har måtte overveje og diskutere undervejs. Ved arbejdet med tøjindustrien og genbrug af tekstiler 

vil der naturligvis også være fokus på bæredygtighed og klimaet. Vi har måtte overveje, om frem-

førelsen af vores designidé, vil skade et andet sted, og dermed muligvis komme til at skade mere 

end at gavne. Et fokuspunkt, der har fanget vores nysgerrighed i denne forbindelse, har været, om 

applikationen på nogen måde ville fremme tøjforbruget. Hvis dette var tilfældet, ville det i gang 

sætte en ond cirkel. Hvis applikationen ville komme til at fremme tøjforbruget, ville købet af tøj 

stige, dermed ville tøjproduktionen, generelt tekstilproduktionen, også stige, og dette er præcis 

det modsatte af, hvad vi ønsker med denne applikation. 

Overvejelsen af det etiske aspekt har på denne måde været en vigtig del i udarbejdelsen af vores 

projektarbejde. 

 

Workshop 

Workshoppen er en gruppeproces, hvori man inddrager deltagere udefra til i fælleskab at brain-

storme og dermed opnå ny viden inden for emnet. Ved hjælp af denne metode får man produce-

ret en masse idéer, identificeret styrker og svagheder ved disse og dermed skabt belæg for fremti-

dige løsninger og beslutninger i forhold til emnet. Metoden er baseret på brugerinvolvering, og 
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dermed benytter man sig med denne metode af brugernes egne meninger og idéer til, hvordan 

man bedst muligt optimerer emnet efter brugernes egne behov. 

Workshoppen som metode har været særdeles nyttig som redskab til at besvare størstedelen af 

vores arbejdsspørgsmål. 

Udarbejdelsen af workshoppen var forholdsvis simpel. Først og fremmest skulle vi blive enige om 

målet med workshoppen. Vores projekt bygger på en række arbejdsspørgsmål, som workshoppen 

gerne skulle hjælpe med at få besvaret. Næste skridt var at finde ud af, hvordan vi opnåede dette 

mål. Vi sammensatte en række spørgsmål med henblik på derigennem at få besvaret vores egne 

arbejdsspørgsmål. Derefter strukturerede vi workshoppen således, at deltagerne funderede over 

disse spørgsmål, først i mindre grupper og til slut i fællesskab. 

 

Nudging 

Vi bruger i vores projekt og designprodukt ikke direkte nudging, da vi for det meste appellere til 

vores målgruppes bevidsthed. Altså vil vores målgruppe være bevidste om de handlinger, de fore-

tager sig, når de sidder med vores designprodukt i hænderne. Men når det så er sagt, mener vi 

dog stadig, at vi benytter os af nudging i nogle små elementer. Eksempelvis har vi en funktion i ap-

plikationen, der viser brugerne, hvor mange liter vand alle har sparet tilsammen. Det motiverer 

muligvis brugerne ubevidst til at genbruge mere eller bruge applikationen mere. Derudover har vi 

placeret forskellige fakta-bokse rundt omkring på applikationen, som appellerer til brugernes følel-

ser og samvittighed og de vil dermed højst sandsynligt føle sig mere forpligtet til at genbruge 

mere, og dér er vores applikation klar til dem, så det er nemt for dem samt motiverende. 

 

 

Analyseafsnit 

Workshop - feltdagbog 

Tirsdag den 14. maj afholdte vi en workshop, hvor seks unge mennesker, i alderen 20-22 år, del-

tog. Disse seks deltagere skulle hjælpe os med at indsnævre vores visualisering af vores applika-

tion, samt opnå et indblik i målgruppens holdninger til henholdsvis genbrugstøj og genbrugsbutik-

ker. Workshoppen varede i alt en time – vi startede ud med en kort introduktion af hinanden, 
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hvorefter vi præsenterede vores projekt og dets formål. Herefter lagde vi ud med en række 

spørgsmål, hvoraf nogle af dem ses nedenfor. 

  

• Går du i genbrugsbutikker? 

• Køber du/går du i genbrugstøj? 

• Hvor ofte køber du genbrugstøj? (Hvis ja) 

• Hvad skal der til, for at du køber genbrugstøj? 

  

Ved hjælp af blandt andet disse spørgsmål, nåede vi meget hurtigt frem til den delkonklusion, at 

vores deltagere benytter sig af genbrug, gerne et par gange om måneden, men så heller ikke of-

tere end det. Herefter sad vi blandt andet med spørgsmålene: 

 

• Hvordan kan vi øge forbruget af genbrug hos vores målgruppe? 

• Er en forøgelse overhovedet nødvendig? 

• Vil et potentielt øget forbrug lede til et overforbrug af tekstiler? 

 

Til dette blev deltagerne hurtigt enige om, at der er væsentlig forskel på at købe tøj i en genbrugs-

butik, kontra i eksempelvis H&M. Sjældent fylder de en pose med tøj, når de er i genbrugsbutik-

kerne, hvilket ofte er tilfældet, når man handler i detailbutikkerne. Dette skyldes delvist, at man 

ofte går i genbrugsbutikker med en intention om at finde ”perlen”, det helt unikke stykke tøj, 

mens at man i H&M gerne lader sig lokke af diverse tilbud, mente deltagerne. Derudover afslog 

deltagerne hurtigt idéen om overforbrug af tekstiler, ved en forøgelse af genbrug, da de selv er 

langt mere tilbøjelige til at donere sit aflagte tøj til diverse genbrugsbutikker, efter at de er be-

gyndt at benytte sig mere af konceptet. 
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Næste punkt på dagsordenen var en individuel brainstorm, hvor hver deltager fik fem minutter til 

at gruble over sine behov i forbindelse med genbrugsbutikker: 

 

• Hvad virker? 

• Hvad virker ikke? 

• Hvad er deres behov? 

• Hvordan kan vi ved hjælp af en applikation dække disse behov? 

 

Gennemgående punkter, efter denne runde, var eksempelvis, at det er bedre for miljøet, det er 

billigt, tøjet er anderledes og har en historie, stemningen i butikkerne samt muligheden for at 

finde ”perlen”. Når deltagerne skulle finde plads til forbedringerne, var følgende punkter gennem-

gående; manglende overblik over de forskellige genbrugsbutikkers lokalitet, korte åbningstider, 

samt at tøjets kvalitet er svingende. 

Vi må erkende, at det nok ikke er alle disse punkter, som vores applikation kan forbedre, men vi 

tager det med til eftertanke. 
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Herefter havde vi fælles præsentationer af de individuelles brainstorms, hvilket endte ud i en fæl-

les snak om mulige forbedringer. Her kunne vi passende introducere deltagerne for vores hidtidige 

ideer til en applikation.  

Deltagerne blev nu inddelt i 3 grupper, hvor de foretog dagens anden brainstorm - denne gang 

med specifikt henblik på at forbedre de punkter, der tidligere var blevet vendt i workshoppen. Ef-

ter fem minutter sad vi med godt og vel 15 funktioner, der potentielt kunne øge forbruget og til-

gængeligheden af genbrugsbutikker, med henblik på tekstiler.  

Flere af disse funktioner tog udgangspunkt i andre applikationer, som eksempelvis ”Tinder-funktio-

nen”, som går ud på, at brugerne swiper billeder af enkelte stykker tøj til højre eller venstre, alt 

efter om de er interesseret i tøjet eller ej. På den måde får brugerne samlet en ”kurv” med varer 

samt informationer om hvilke butikker, tøjet befinder sig i. Ydermere vil brugerne selv kunne ud-

vælge en radius, hvori butikkernes varer kan swipes. Til ”Tinder-funktionen” medfulgte ideen om, 

at applikationen ville registrere eksempelvis tøjets farve og/eller størrelse. Dermed ville en bruger, 

der siger ”nej tak” til 20 grønne t-shirts, ikke længere få tilbudt grønne t-shirts. Der var dog tvivl 

om, hvor realistisk det ville være at få implementeret sådan en funktion, men et alternativ kunne 

være, at genbrugsbutikkerne selv ”tagger” farve og størrelse, når de lægger billeder op. Delta-

gerne var i tvivl om, hvorvidt de frivillige, som står i genbrugsbutikkerne, ville kunne udføre be-

sværlige funktioner og foreslog derfor, at brugerne selv lægger billederne op og ”tagger” den gen-

brugsbutik, som tøjet er afleveret hos. Som en ”gulerod” for brugerne kunne man arbejde på et 

samarbejde med eksempelvis Matas, Nordisk Film Biografer eller lignende. Dermed kan brugerne 

optjene ”point” ved at handle i genbrugsbutikkerne, samt aflevere sit aflagte tøj. Det blev tilmed 

foreslået, at de optjente point også kunne bruges til at få lagt tøj til side, hvilket sikrer brugeren 

det valgte stykke tøj. 

  

”Instagram-funktionen” var også særdeles omtalt blandt deltagerne. Her får brugerne muligheden 

for at følge de enkelte genbrugsbutikker, samt at ”like” billederne af tøjet. Ligesom ”Tinder-funkti-

onen” giver det brugerne et hurtigt overblik over hvilke butikker, der har hvilket tøj, samt mulighe-

den for at udvælge en håndfuld butikker og udelukke andre. Til denne funktion hører naturligvis 

”opdag”, som også er en funktion på Instagram. Dette giver brugerne mulighed for at opdage nye 

genbrugsbutikker og genbrugstøj.  
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En anden populær, og meget simpel, funktion var ”Trust pilot-funktionen”, som blot går ud på at 

vurdere de forskellige genbrugsbutikker. Der var enighed om, at denne funktion går hånd i hånd 

med eksempelvis ”Instagram-funktionen”, således at brugerne får mulighed for at se andres vur-

dering af de enkelte butikker. Ydermere blev det foreslået, at de genbrugsbutikker, der her de 

bedste vurderinger, ville ryge øverst op i ”opdag” og dermed få lettere ved at blive opdaget af nye 

brugere. 

Der var også enighed om at noget så simpelt som notifikationer, for hver gang en butik, man føl-

ger, lægger et nyt billede op, var en særdeles god ide. 

  

Deltagerne var enige om, at det ville være smart at inddrage ”nudging” i form af eksempelvis en 

visuel illustration over brugernes samlede CO2-besparelse, små fakta-bokse om genbrug samt 

hvordan flere af store kæder, som eksempelvis H&M og Primark, benytter sig af børnearbejde. 

Til slut blev der foreslået, at vi kunne inddrage et kort over genbrugsbutikker samt containere til 

aflevering af tøj, hvilket netop kunne løse problemet med det manglende overblik. 

 

Målgruppeanalyse 

Som det fremgår af feltdagbogen ovenfor, deltog i alt 6 unge mennesker, i alderen 20-22 år, i vo-

res workshop angående genbrugstøj. Af disse 6 personer, var 5 af dem piger og den sidste en 

dreng. Dette fortæller måske lidt om, hos hvilket køn, interessen er størst. Det kan dog også bare 

være en tilfældighed. De fortalte, alle meget stolte, at de benytter sig af genbrug – dog maksimum 

et par gange om ugen. Desuden gav de tilsammen udtryk for, at der er en stor forskel fra dét at 

handle i en genbrugsbutik og dét, at handle i en almindelig tøjforretning som eksempelvis H&M. 

Hertil tilføjede de, at de sjældent køber særlig meget, hvis noget overhoved, i en genbrugsforret-

ning, mens de sagtens kan fylde flere poser i en butik som H&M. Forskellen her mener de skyldes 

dét, at i en genbrugsbutik leder man ofte efter den omtalte ”perle”, altså det helt unikke stykke 

tøj, og i H&M bliver de tit og ofte lokket af alle de tilbud samtidig med, at butikkerne ofte er mere 

overskuelige end genbrugsbutikkerne. 
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Yderligere blev det fortalt, at de allesammen selv afleverer en del tøj til genbrug, og også vil blive 

ved med det fremover, og de mener derfor ikke, at større fokus på genbrug vil skabe nogen form 

for overforbrug. 

Derudover blev de ret enige om de fordele, der var ved at handle i en genbrugsbutik; 

• Det er langt bedre for miljøet at tekstilerne går igen, frem for at tøjet bliver smidt ud og nyt 

tøj produceres. 

• Det er oftest meget billigere end at handle i almindelige tøjbutikker, i hvert fald svarende 

til mærke osv. 

• Genbrugsbutikker byder på meget anderledes, spændende og unikt tøj – køberen er sand-

synligvis den eneste i besiddelse af netop det ene stykke tøj. 

• Der er en hyggelig stemning, med en masse forskellige indtryk, samt oftest et sødt perso-

nale – som i øvrigt er der af egen fri vilje. 

• Det beskrivende ord ”perlen” var også noget, der gik igen. 

 

Efter opremsningen af fordelene, kom de naturligvis også ind på de negative ting, de behov, de 

manglede, samt nogle forslag til forbedringer; 

• De 6 deltagere mente, at det var kompliceret at finde ud af, hvorhenne der lå genbrugsbu-

tikker samt tøjcontainere. Et ønsket behov var at have et sted, hvor alting var samlet, så de 

kunne få et overblik over henholdsvis genbrugsforretningerne og tøjcontainerne. Dette 

ville gøre det langt nemmere for dem i hverdagen. 

• Desuden blev genbrugsbutikkernes korte åbningstider nævnt – de var ærgerlige over, at de 

ofte ikke kunne nå forbi en genbrugsbutik efter skole eller arbejde i hverdagene, og hvis 

der kunne, havde de ikke særlig lang tid til at kigge og fordybe sig. 

• Der er ofte en svingende kvalitet af tøjet. 

• Afslutningsvis foreslog de nudging til at fange flere – de mente selv, at det ville virke på 

dem med nogle fakta-bokse eller lignende. 

 

Vores løsning 

Efter en gennemgang af målgruppens behov og erfaringer, var det på tide, at vi som afsendere 

fandt ud af, hvad der måtte til for at imødekomme disse behov. 
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Vi tog punkt for punkt og overvejede, i sammenspil med målgruppens forslag, hvad, en mulig løs-

ning kunne være. Alle løsningerne/funktionerne beskrives i ”Designprodukt”-afsnittet 

• For at imødekomme behovet for et samlet overblik over genbrugsforretninger og tøjcontai-

nere, fandt vi sammen på ”kort”-funktion. 

• Irritationen/ærgrelsen over de korte åbningstider imødekommes i forbindelse med hele 

idéen af applikationen. Den gør det nemlig muligt, at kigger på genbrugstøj hele døgnet 

rundt, og dermed skal man ikke skynde sig hen i en fysisk butik. 

• Kvaliteten af tøjet kan reguleres i applikationen ved hjælp af et filter. På denne måde vil 

det være muligt at vælge den kvalitet, man minimum vil have, tøjet skal være. 

• Nudging viser sig i applikationen via de førnævnte fakta-bokse. 

 

 

Designprodukt 

Designbeskrivelse 

Vi har i løbet af vores projektarbejde overvejet, hvilken måde hvorpå vi bedst illustrerer, eller visu-

aliserer, vores designløsning. Vores idé til produktet kom forholdsvis tidligt i forløbet; vi besluttede 

på daværende tidspunkt, at en applikation ville være den mest optimale måde, at få unge menne-

sker i Danmark til at købe mere genbrugstøj samt aflevere mere af deres eget tøj til genbrug. I takt 

med nogle forhindringer i vores fremgangsmåde blev det klart for os, at det var for komplekst at 

fremstille en applikation. Dette ville ikke alene kræve mere tid, men også meget mere viden inden 

for dette område – det ville eventuelt kræve et samarbejde med en tredje part, som er uddannet i 

dette felt. 

Eftersom fremstillingen af en eventuel applikation blev udelukket for os, måtte vi tænke i andre 

baner, andre måder, hvorpå vi kunne visualisere vores designforslag. Vi endte herefter op med 

idéen om mockups – vores form for prototype. Disse mockups illustrerer vores idéer til en mulig 

applikation samt funktionerne dertil. Vi har lavet en 2D skitse over hver ”side”, eller funktion, på 

applikationen, hvilket giver lidt den samme funktion som et storyboard. På denne måde vil man få 

en god forståelse af, hvordan applikationen ville se ud og hvordan, den ville fungere, hvis man 

havde fremstillet den. 
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App-udvikling og design 

Da vi ikke har fremstillet applikationen, mente vi, det ville være et fint alternativ at forklare, hvor-

dan vi ville have skabt den. Dette går også hånd i hånd med idéen om at illustrere vores vision med 

applikationen ved hjælp af mockups. Herunder gennemgås processen bag fremstillingen af en ap-

plikation samt vores tilhørende illustrationer af appen. 

 

Processen er baseret på et blogopslag fra ”The BHW Group” som, da blogopslaget blev skrevet til-

bage i sommeren 2017, havde lavet mere end 350 applikationer31. Som det illustreres i citatet her-

under, er det mere eller mindre den samme procedure, der benyttes ved udviklingen af diverse 

mobilapplikationer, men det kan dog variere:   

 

”Each app is different and our methodologies are always evolving, but this is a fairly standard 

process when developing mobile apps. This mobile app development process typically in-

cludes idea, strategy, design, development, deployment, and post-launch phases.” – Paul 

Francis, partner hos BHW. 

 

Som det fremgår i citatet, starter en applikation med en idé. Når idéen opstår, begynder brainstor-

men. Her skal der tænkes i problemer og mulige løsninger. Herefter skal man forstå problemets 

rod, og hvorfor applikationen endnu ikke er blevet lavet af andre. Til det anbefaler Paul Francis, at 

man deler idéen med andre og får talt om problemerne og de eventuelle løsninger. Vi afholdte ek-

sempelvis en workshop for at opfylde dette punkt. 

 

Næste punkt er at få strategien på plads. Paul Francis anbefaler at man først og fremmest identifi-

cerer konkurrenterne og ser, hvad der virker for dem, og hvad der ikke gør. Her skal man kigge på 

følgende: 

 

Number of installs - See if anyone is using these apps. 

Ratings and reviews - See if people like these apps and what they like/dislike about them. 

                                                
31 Francis, Paul ”Mobile App Development Process” 
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Company history - See how these apps have changed over time and what sort of challenges they 

faced along the way. Try to see what they did to grow their user base. 

 

Til dette har vi sammenlignet vores idé med eksisterende koncepter som Den Blå Avis og Trendsa-

les, som må siges at være de største konkurrenter, på trods af at konceptet ikke er helt det 

samme. Som det nævnes tidligere i rapporten, så vi en markant stigning af brugere og annoncer på 

de to sider gennem de seneste år. Dermed har vi lært, at der er et voksende marked for lignende 

koncepter. Ved at inddrage statistikken over den typiske ”genbrugsshopper” tidligere i rapporten, 

slår vi ydermere fast, at der i hovedstadsområdet er plads til vækst. Dette, kombineret med den 

moderne klima-trend32, var nok til at overtale os om, at der var potentielt grobund for en ny gen-

brugs-applikation. 

Strategien handler ydermere om at planlægge applikationens lancering, samt hvordan den skal 

indtjene penge. Til dette kigger vi igen på Den Blå Avis og Trendsales, som benytter sig af hen-

holdsvis ad-revenue, altså reklamer, og Trendsales VIP-medlemskab, som giver brugeren bedre 

muligheder for køb og salg. Derudover har Trendsales også et handelsgebyr på 4%33, hvilket også 

er en mulighed. Da vi relativt tidligt realiserede, at vi ikke kunne udleve målet om at lave en appli-

kation, slog vi os aldrig fast på, hvordan den skulle indtjene penge. Vi har dog diskuteret hvordan 

applikationen kunne lanceres bedst muligt og fandt det oplagt at reklamere for den i de fysiske 

genbrugsbutikker. På den måde ville vi hurtigt nå ud til brugerne, som potentielt ville sprede det i 

deres omgangskredse.  

 

Når alt forarbejdet er ordnet, kan man begynde på prototypen. Her starter man med at lave ”wire-

frames”, hvilket i bund og grund er mockups af applikationens diverse funktioner. Herunder illu-

streres et af vores mockups. Tanken bag dette mockup var at illustrere det, vi kalder ”Instagram-

funktion”. Man skal forestille sig, at brugeren her har fulgt en Røde Kors genbrugsbutik og kan der-

med følge med i butikkens nyeste varer. Ydermere har butikken benyttet sig af nogle udvalgte 

tags, som brugerne også kan søge efter. 

 

                                                
32 Leth Gregersen, Laust ”Bæredygtighed er en trend, der ikke kan ignoreres – og som forpligter” 
33 Wikipedia ”Trendsales” 
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Når man har fået visualiseret applikationens kernefunktioner, er det tid til at forbinde dem ved 

hjælp af ”workflows”. Dette punkt illustrerer, hvordan brugerne skal bevæge sig rundt i applikatio-

nen. Her henviser Paul Francis til ”Invision”, som er et program, der giver mulighed for at skabe 

disse workflows samt ”Click-through models”. Click-through models er et redskab til at teste appli-

kationens wireframes og workflows. Via et link får man adgang til prototypen, der dog ikke har 

nogle funktioner endnu. Men ved hjælp af dette får man afprøvet navigationen i applikationen, 

hvilket giver mulighed for optimering af workflows. Herunder illustreres nogle af vores mockups 

og de tilhørende workflows.  
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Herover illustreres det, vi kalder ”Tinder-funktionen”, som giver brugeren mulighed for at bevare 

lidt af den klassiske følelse af at shoppe i en genbrugsbutik. Brugeren swiper til højre eller venstre, 

alt efter om man synes godt om tøjet eller ej. Efterhånden som brugeren swiper, vil de forskellige 

genbrugsbutikker lyse op, stærkere alt efter hvor meget af det tøj, brugeren syntes godt om, som 

befinder sig i den samme butik. På den måde ved brugeren ikke præcis hvilket af det ønskede tøj, 

der befinder sig i hvilken butik, men man ved, at der er noget. Dermed har brugeren stadig 

mulighed for den velkendte jagt efter perlen.  

Workflowet, der forbinder disse to mockups, er globussen øverst i højre hjørne på det første 

mockup, og pilen øverst i venstre hjørne på det andet mockup. Der er endnu et workflow i ”status-

feltet” nederst i venstre hjørne på det andet mockup, som leder til mockupet herunder. ”Status” 

viser den samlet mængde vand, som brugerne af applikationen har sparet til sammen, ved at købe 

genbrugstøj.  
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Næste punkt er ”User-Interface Design”, altså applikationens visuelle design. 

Det er vigtigt ikke at blande alverdens farver, da det kan forvirre brugerne, i modsætning til hvis 

man udvælger én gennemgående farve. Derudover skal man tænke over eksempelvis hvornår, den 

hovedsageligt skal bruges. Paul Francis anbefaler for eksempel, at mørke farver er bedst, hvis ap-

plikationen skal bruges om natten. Ydermere anbefaler han at holde den simpel, så hovedformålet 

ikke overskygges. 

Når man har slået sig fast på et user-interface design, kan man gengive dette design i sine wire-

frames, og dermed får hele applikationen det samme design. Herefter er det vigtigt at teste sin 

click-through model med det nye design. Virker det, og er man tilfreds med designet, er det på 

tide at udvikle selve applikationen. Herefter bliver det dyrt og besværligt at foretage ændringer i 

de tidligere punkter, derfor er et grundigt forarbejde yderst vigtigt i udviklingen af en applikation.  

Når man går fra design til udvikling, er det en fordel at drage nytte af tilgængelige redskaber. Ek-

sempelvis nævner Paul Francis en applikation kaldet ”Zeplin”, der tilbyder en række designs, som 
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skal gøre samarbejdet mellem designere og udviklere nemmere34. Det er særdeles vigtigt, at ud-

viklingerne hele tiden sigter efter det perfekte design, hvortil Zeplin er nyttigt redskab.  

 

Næste punkt er det højteknologiske design kaldet ”Tech Stack”, og det er her, vi dykker ned i selve 

teknologien. Først kigger man på det, der hedder ”Front-end”, som er mobilapplikationen. Når 

man skal designe en mobilapplikation, er der tre mulige måder at gribe det an på. 

Først har vi ”Platform-specific Native”, hvori koderne skrives specifikt til den udvalgte platform; 

eksempelvis IOS eller Android. Benytter man denne måde, kan koderne ikke genbruges til de for-

skellige platforme, og det er derfor, oftest, den dyreste men også mest testede måde. 

Dernæst er der ”Cross-platform Native”, hvori nogle af koderne, eller sågar dem alle, kan bruges 

på forskellige platforme. Med denne måde er det billigere at udvikle en applikation til flere plat-

forme, og den giver endvidere mulighed for at optimere applikationen til de enkelte platforme. 

Til sidst er der ”Hybrid”, som virker til alle platforme, og derfor er det ofte den billigste måde at 

lave en applikation på. Der er dog også langt flere problemstillinger at forholde sig til, når man 

overvejer at lave an hybrid applikation. Først og fremmest skal man vide, hvad der kræver en na-

tive kode, og som tommelfingerregel kan man huske det på, at hvis man har set en funktion på en 

hjemmeside, så er det hybrid, og hvis ikke, så kræver det sandsynligvis en native kode. Eksempel-

vis kræver det native koder at få adgang til at bruge mobilens kamera i appen, mens en hybrid 

godt kan lokalisere brugerens mobil. Det er dog muligt for en hybrid app at omgås dette, hvis den 

kører i en native app35. Eksempelvis er Instagram en hybrid applikation men med native funktio-

ner, da den kører i en native applikation på mobilen.   

Native applikationer kører generelt animationer bedre, og så er der det helt store faldhul; hybrid 

applikationer fylder væsentlig mere end native, da mobilen kører applikation via internettet.  

 

Dernæst kigger man på ”Back-end” som omhandler web API og servere. 

API står for Application Programing Interface36 og har funktioner, som giver programmørerne ad-

gang til andre applikationers funktioner og data. Dermed kan man, hvis man kender til web API, 

integrere andre applikationers funktioner i ens egen app.  

                                                
34 Zeplin ”Connected space for product teams” 
35 Imaginovation ”App Development Decisions: Native, Web or Hybrid?” 
36 TutorialsTeacher ”What is Web API?” 
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Når man skriver koden til sin applikation, kan det gøres på mange forskellige ”sprog”. Nogle af de 

mest hyppige sprog hedder Java, javascript og Python.  

Man skal ydermere vælge hvilken database, der skal bruges – SQL eller noSQL. Her anbefales SQL i 

langt de fleste tilfælde, da det er det mest udbredte programmeringssprog til databaser.  

 

Infrastrukturen er endnu et vigtigt element i udviklingen af applikationen. Man skal vælge hvor og 

hvordan, ens database og API skal køre. Denne beslutning afgør, hvor dyrt det bliver at have appen 

kørende, og hvor godt den kører. Man skal tage højde for at ens applikation skal vokse i takt med 

antallet af brugere. Heldigvis kan dette nemt klares ved at køre database og API i ”skyen”, også 

kaldet ”cloudcomputing”. Det er både billigt og let tilgængeligt at have det kørende på internettet, 

fremfor at have det på én server37, og så giver det mulighed for nemt at øge eller mindske serve-

ren efter behov. Man kan eksempelvis benytte sig af Amazon Web Services  

 

Til slut skal applikationen testes gentagende gange for at få elimineret de sidste fejl, hvis der skulle 

være nogle. Til dette bruger Paul Francis og BHW Group en platform ved navn ”Hockey App”. 

Denne platform giver mulighed for at dele appen med udvalgte testere, udviklere osv., mens den 

stadig er under udvikling. Her bliver følgende ting testet: Virker appen som skal? Er den brugerven-

lig? Er designet som ønsket? Virker alle applikationens funktioner?  

Man kan med fordel samle en fokusgruppe og lade dem teste appen, uden at introducere dem for 

dens funktioner. Dermed får man en ide om, hvordan fremtidige brugere vil modtage applikatio-

nen, hvad der virker og hvad, der ikke virker. Herefter finpudses applikationen med udgangspunkt 

i den nyeste feedback, og så er den faktisk klar til at blive lanceret. 

Efterfølgende skal der fokuseres på at holde applikationen opdateret, og til dette kan man med 

fordel overvåge applikationen. Eksempelvis findes der programmeringsbiblioteker, som kan spore 

hvornår og hvorfor, applikationen crasher, hvilket er et nødvendigt redskab til at vedligeholde den 

på længere sigt. 

Derudover kan man analysere hvilken funktion, der er den mest populære og videre udvikle den, 

fremfor at investere i en mindre populær funktion. Det er også nu, man skal sørge for at serverne 

kan følge med applikationens vækst. 

                                                
37 Wikipedia ”Cloudcomputing” 
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Diskussion 
Indledningsvis havde vi i gruppen vurderet, at vi kunne skaffe en tilpas mængde data ved at fore-

tage observationer og enkelte interviews i udvalgte genbrugsbutikker i hovedstaden. Udover at vi 

så potentiale for, at vi ved hjælp af disse metoder kunne skaffe den nødvendige baggrundsviden 

for projektet, naturligvis med supplement af diverse metoder og teorier samt andre kilder, vurde-

rede vi ydermere, at denne data netop ville kunne hjælpe os med at besvare arbejdsspørgsmå-

lene. Vi fandt dog hurtigt ud af, at der allerede eksisterede statistikker over eksempelvis den typi-

ske genbrugsshopper, som vi har valgt at inddrage i stedet for det, vi fik ud af observationerne. Vi 

kom også frem til, at metoden ville være tidskrævende, sammenlignet med hvad, vi ellers kunne 

opnå ved hjælp af andre metoder, som eksempelvis workshoppen. Derudover ville vi højst sand-

synligt kun opnå en forståelse for problematikken fra en side af sagen. Det er begrænset hvor 

mange genbrugsshoppere der ville kunne give os et indblik i hvorfor de ikke benytter sig af gen-

brugsbutikker. 

 

Vi ønskede fra start af at ende ud med et endeligt designprodukt, mere specifikt en applikation. 

Denne applikation ville vi udvikle med henblik på at optimere genbrugsbutikkernes svagheder og 

dermed, håbede vi, have et redskab, der kunne øge danskernes forbrug af genbrugte tekstiler. Ef-

terhånden som arbejdet skred fremad, droppede to af gruppemedlemmerne ud af Roskilde Uni-

versitet. Dette har været et betydeligt bump på vejen og vi, de to resterende gruppemedlemmer, 

måtte omlægge vores vision med projektet. Vi blev enige om, at vi hverken havde tiden, den nød-

vendige viden eller ressourcerne til at udvikle en applikation. Derfor måtte vi finde på et alternativ. 

Vi holdt dog fast i, at en applikation var det nødvendige redskab til at øge danskernes forbrug af 

genbrugte tekstiler. Dette var der flere årsager til, blandt andet at vi ønskede at beskæftige os 

med en slags digitalisering af genbrug, hvor vi dog ville forsøge at bibeholde det hyggelige og 

spændende aspekt ved at gå i genbrugsbutikker. Derudover har dette semesterprojekt taget ud-

gangspunkt i basiskurset Teknologiske Systemer & Artefakter, hvilket betød, at vi blev nødt til at 

finde en teknologisk løsning og ikke blot kunne fremstille en kampagne eller lignende. 
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En applikation som løsning 

Lad os vende tilbage til vores problemstilling; Hvordan kan vi, gennem en applikation, få unge 

mennesker i alderen 18-25 år til at købe mere genbrugstøj, samt aflevere mere af deres brugte tøj 

til genbrug? 

Vi ville med dette projekt gerne undersøge mulighederne for, at få flere unge mennesker til at 

genbruge. Herunder mener vi, at vi gerne vil have flere unge mennesker til dels at købe genbrugs-

tøj, fremfor nyt tøj, samt at aflevere deres eget tøj til genbrug. Vi havde en klar ide, og ikke mindst 

håbet, om, at en applikation var det mest optimale middel, hvis vi skulle nå ud til de unge. Spørgs-

målet er bare, om dette nu også er den allerbedste måde at omvende de unge menneskers gen-

brugsadfærd? Og ligger der i det hele taget et problem blandt unge og genbrug, som vi mener? Vi 

har så vidt muligt forsøgt at undersøge problemet, forstå problemets omfang samt at redegøre for 

det øverst i rapporten. 

Som det formidles i rapportens redegørelse, er der jo altså et kæmpe globalt problem i tøjindu-

strien – arbejdere bliver behandlet under kummerlige vilkår, der sker kæmpe ressourcespild og 

samtidig med dette, ser det slemt ud med forureningen. Alle disse negative sider, blot for at vi 

som forbrugere kan købe mere og billigere tøj. Der er altså ingen tvivl om, at det kan blive en nød-

vendighed at genbruge eller genanvende tekstiler, så vi kan give klimaet og miljøet en aflastning. 

Efter vores workshop, med deltagere inden for målgruppens aldersramme, blev nogle forskellige 

behov optegnet. Disse behov kan meget vel opfyldes med en applikation, hvis den indeholder de 

rigtige funktioner. Der kan dog, såvel som der kan være en positiv effekt ved applikationen, også 

være nogle negative konsekvenser. Formålet med applikationen er naturligvis, at unge mennesker 

vil finde det nemmere, og eventuelt mere interessant, at kigge efter genbrugstøj, såvel som at af-

levere tøj til genbrug. En negativ konsekvens kan dog være, at der sættes skub tøjproduktionen, 

da flere unge muligvis ville aflevere gammelt tøj til genbrug, for derefter at købe nyt tøj. En anden 

problematik kunne opstå i tøjindustrien, dog bare den anden vej og på et andet område; hvis flere 

og flere fik øjnene op for genbrug, og droppede forbruget at nyt produceret tøj, ville der sandsyn-

ligvis være mindre efterspørgsel inden for tøjindustrien, hvilket dermed ville resultere i mindre tøj-

produktion, som resulterer i færre arbejdspladser, samt eventuelt højere priser på tøjet. 
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Etik 

Da vi oprindeligt kom frem til projektets problemstilling ved at tænke over det etiske aspekt ved 

tekstilindustrien, så har det været helt naturligt at inddrage, redegøre for og dermed også disku-

tere det etiske aspekt ved at implementere vores applikation, antaget at det skulle blive en reali-

tet. 

Vi har løbende funderet over, hvorvidt vores applikation i bund og grund ville bidrage til overpro-

duktionen af tekstiler, samt de dertilhørende etiske problemstillinger, eller ej. Vi er dog kommet 

frem til, at på trods af at brugerne af applikationen ville købe mere genbrugstøj, så ville der sand-

synligvis også være en øget mængde af tekstiler, der bliver afleveret til genbrugsbutikker og –con-

tainere. Dermed løber forbruget i ring og, så længe brugerne ikke smider tøjet ud, vil vores appli-

kation ikke bidrage til de etiske problemstillinger ved tekstilindustrien. Faktisk vil vi mene, at det 

lige netop er det redskab, der er behov for, hvis vi skal have mulighed for at reducere de kli-

mamæssige omkostninger ved tekstilindustrien. Vi har diskuteret hvilket tøj, der bliver afleveret til 

genbrug og hvilket, der ikke gør, hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan dette påvirker indu-

striens klimaaftryk. Ved vores workshop samt egne erfaringer vurderer vi, at det oftest er tøjets 

prisklasse, der afgør, hvad der ender til genbrug og hvad, der ikke gør. Tøj, der tilhører en dyrere 

prisklasse, vil oftest blive købt og solgt i det private frem for at ende hos den lokale genbrugsbutik. 

Dermed reducerer vi, med vores hypotetiske applikation, klimaaftrykket hos den lavere prisklasse 

blandt industrien, og det er netop den del af tekstilindustrien, som sparer, hvor de kan, netop for 

at holde prisen nede. Dermed mener vi, at vores applikation er et effektivt redskab, hvad angår at 

mindske de etiske problemstillinger, som hører med til tekstilindustrien. 

 

 

Konklusion 
Det står nu stjerneklart for os, at der må gøres noget ved overforbruget af tekstilindustrien, men 

hvordan skal det gøres? Vores bud på en løsning er at fremme forbruget af genbrugte tekstiler ved 

hjælp af en applikation, altså digitalisere det ligesom almindelige detailbutikker har gennemgået 

en digitalisering.  
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Ved at afholde en workshop omkring genbrugsbutikker, hvorfor man køber genbrugte tekstiler el-

ler ikke gør og hvilke funktioner der var ønsket i vores hypotetiske applikation, har vi fået besvaret 

problemstillingen samt vores dertilhørende arbejdsspørgsmål.  

Deltagerne ved workshoppen, som alle var i aldersgruppen 18-25 og dermed en del af vores mål-

gruppe, var enige om at det manglende overblik over de forskellige genbrugsbutikkers lokalitet, 

deres korte åbningstider og den manglende kvalitetsgaranti var blandt årsagerne til at flere unge 

ikke benytter sig af genbrugsbutikker. Ydermere blev de hurtigt enige om at de billige priser, det 

unikke tøj, stemningen samt at genbrug er bedre for miljøet var hovedårsagerne til at de selv 

købte genbrugte tekstiler. Dermed kan vi konkludere at vores applikation skal give brugerne et 

hurtigt og simpelt overblik over genbrugsbutikkernes beliggenhed samt åbningstider for potentielt 

at kunne øge unges forbrug af genbrugte tekstiler.  

Inden vi afholdte workshoppen havde vi udtænkt en håndfuld funktioner som tilsammen kunne 

udgøre en genbrugsapplikation. Til workshoppen stillede vi brugerne til opgave også at udtænke 

nogle funktioner som skulle optimere manglerne ved den fysiske genbrugsbutik. Her fik vi bekræf-

tet flere af vores egne idéer samt en masse nye idéer. Særligt populær var Tinder-funktionen, som 

bibeholder stemningen og spændingen fra den fysiske genbrugsbutik, Instagram-funktionen, der 

giver brugerne mulighed for at følge udvalgte genbrugsbutikker og deres nyeste tøj, og kortet der 

giver et hurtigt overblik over genbrugsbutikkernes og -containernes lokation. Derudover var bru-

gerne også begejstret over idéen om en funktion der illustrerer den samlet mængde CO₂ brugerne 

af applikationen har sparet, da det ofte kan være svært at se den forskel man egentlig kan være 

med til at udgøre.  

Til slut vurderede brugerne af workshoppen at det potentielt kunne være nødvendigt med et sam-

arbejde der skulle sikre brugerne belønninger, eksempelvis biografbilletter af Nordisk Biografer 

eller rabatkoder til Club Matas. Om ikke andet kunne dette bruges som et redskab til at udbrede 

applikationen og få flere unge til at benytte sig mere af genbrugsbutikker. 

 

Da vi ikke har haft muligheden for at afprøve den egentlige applikation på vores målgruppe, kan vi 

ikke med sikkerhed sige, hvordan denne ville blive modtaget. Vi har dog en forventning om, at den 

ville tiltrække især mange unge, som netop er målgruppen, og dermed sætte skub i genbrugsfor-

retningerne. 
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Perspektivering 

Videreudvikling af projektet 

Havde vi haft længere tid til at fordybe os i projektet samt videreudvikle vores produkt, så er vi 

ikke i tvivl om, hvad der skulle ske fremadrettet. Næste skridt ville være at udvikle en mere funkti-

onel prototype af vores applikation. Til dette ville vi følge Paul Francis og BHW Group’s guide til, 

hvordan man designer og udvikler en applikation. Vi ville kontakte diverse genbrugsforretningskæ-

der og få et, eller flere, samarbejde arrangeret. Dermed kunne vi forhåbentlig få hjælp, og måske 

endda ressourcerne, til at starte udviklingen af vores applikation. Således ville vi forhåbentlig ende 

ud med et reelt produkt. Dernæst ville vi fokusere på marketing og sørge for en succesfuld lance-

ring. 

Mere tid, og bedre disponering af denne, havde desuden givet os muligheden for, at lave flere 

workshops eller møder med målgruppen. På denne måde ville vi kunne skabe et gennemgående 

samarbejde mellem os og brugerne, og derved løbende teste vores produkt, evaluere og forbedre, 

indtil vores design sad lige i skabet. 

 

Anden retning 

Skulle vi have gået i en anden retning i vores projekt, så havde vi måske kigget nærmere på selve 

de fysiske genbrugsbutikker, og optimeringen af disse. Dette ville indebære en masse feltarbejde i 

genbrugsbutikkerne samt observation af, og kontakt med, brugerne. Vi ville eventuelt undersøge 

mulighederne for digitalisering gennem genbrugsbutikkernes egne hjemmesider, eller måske 

endda finde på en måde op optimere systemet i den fysiske butik, således at oplevelsen for bruge-

ren ville blive mere overskuelig. Vi kunne sågar undersøge de tekniske muligheder for en eventuel 

robotmekanisme, som kunne erstatte de frivilliges arbejde, eller et styresystem, der ville gøre det 

muligt at identificere tøjets kvalitet, størrelse, mærke osv. 
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