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Abstract 

This semester project comes from a common interest in consumerism and overconsumption 

in the clothing industry. Overconsumption today has negative environmental consequences 

and as a result populations and companies are working towards sustainability. In this report 

we examine the innovative and sustainable company Veras Vintage. One mission for the 

company is to encourage people to buy more thrifted clothes rather than fast fashion trends. 

The assignment describes method and empirical data, theory, analysis and design. Actor-net-

work-theory and design theories are used to analyze and develop an alternative point system 

that optimizes Veras Vintage's current point system.  

We present Veras Vintage as an exemplary innovative sustainable company for other compa-

nies who wants to fight overconsumption. 
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Indledning 

Vores motivation for at skrive dette semesterprojekt opstod, fordi vi i gruppen har en fælles 

interesse i at undersøge overforbrug af materielle varer, vi oplever, der foregår for tiden. Vi 

ønskede at finde svar på, hvad der kan gøres for at modvirke dette. Vi undersøger derfor i 

dette projekt en innovativ virksomhed, der forsøger at bekæmpe overforbrug. Der ses i dag 

mange eksempler på sådanne virksomheder, blandt andet TooGoodToGo, Blue City og 

GreenMind. Vi vil i denne opgave belyse virksomheden Veras Vintage, som et eksempel på 

hvordan man driver en cirkulær og bæredygtig virksomhed. Vi vil på den måde kunne påpege 

muligheder og begrænsninger for en sådan virksomhed, forhåbentlig til hjælp for andre 

virksomheder, der ønsker at være bæredygtige.  

 

Denne rapport er opbygget efter følgende struktur: først vil vi præsentere vores problemfelt 

og undersøge problemet omkring overforbrug. Herefter åbner vi op for rapportens 

problemformulering og fremstiller Veras Vintages som casestudie. Hertil forankrer vi i 

dimensionerne subjektivitet, teknologi og samfund, samt design og konstruktion, for derefter 

at beskrive vores metoder og den indsamlede empiri. Ydermere beskriver vi den anvendte 

teori fra de nævnte dimensioner, som dertil ligger til grund for analysen, designrationalet 

samt diskussionerne af disse. Afslutningsvis opsamler vi rapportens pointer i en konklusion 

og vurderer andre perspektiver i projektet.  

 

 

 

Problemfelt 
Vores samfundsstruktur er opbygget efter en kapitalistisk model. Kapitalisme er et: 

"samfundsøkonomisk system, der er baseret på privat ejendomsret og markedsøkonomi." 

(Christiansen, 2015). Mere uddybende er vi en del af et system, som omhandler at 

"forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes, og sælges på et marked." (Christiansen, 2015). 

Alt hvad vi sælger, køber og forbruger, er til på grund af dette samfundsøkonomiske system, 

som er en fordel for vores hverdag, da de ting vi køber og forbruger, for det meste er ting, der 

skal dække vores behov. Dette er for eksempel mad og tøj. Dog er det ikke helt så fantastisk 

som det lyder. Problematikken ved dette system er nemlig, at det har profit som sit primære 

formål og som konsekvens af dette, kan der forekomme et overforbrug. Overforbrug er et 
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problem, der i dag begynder at blive taget mere seriøst end hidtil, især på grund af det øgede 

fokus på klimakrisen. Før vi berører emnet om hvilke konsekvenser overforbrug medfører, er 

det også vigtigt at stille spørgsmålet omkring, hvorfor der kan observeres et overforbrug.  

  

Der er flere ting, der kan have udløst, at vi mennesker har et overforbrug. Religionshistoriker 

og forfatter Jens-André Herbener kommer i en artikel i Politiken med tre bud på, hvorfor vi 

har udviklet et overforbrug. For det første har vi aldrig været så mange mennesker som vi er i 

dag – og populationen stiger fortsat. Hvis denne udvikling fortsætter, så bliver vi stadig flere 

og flere mennesker til at overforbruge. For det andet er vi aldrig blevet så gamle som i dag – 

og vi bliver fortsat ældre. Dermed har mennesket også flere leveår, hvor der forbruges i. 

Afslutningsvis nævnes der, at vi aldrig har forbrugt så meget som i dag, samtidig med at 

forbruget finder sted flere steder i takt med, at flere ulande vil efterligne forbruget i ilandene 

(Herbener, 2016). Det er derfor ifølge Herbener en kombination af flere ting, som mennesket 

selv har været med til at påvirke, der er grunden til, at vi er endt i et problem med 

overforbrug af ressourcer. 

  

Når man søger på ordene "overforbrug af tøj" på Google, dukker der cirka 40.000 resultater 

op. Mange af de overskrifter, der dukker op, er blandt andet; "Vi køber 16 kg om året - men 

lader knap 5 kg være i skabet", "Danskernes største miljøsynd: Så meget tøj køber vi om 

året", "Overforbrug af tøj: danskerne glemmer miljøet" og mange andre. 

Dette indikerer, at vi er blevet mere bevidste om problemet med at købe for meget tøj. 

Overforbrug er ikke kun et stort samtaleemne, men har virkelige konsekvenser for den verden 

vi lever i. Alle de ovennævnte overskrifter har især fokus på de miljøskadelige konsekvenser, 

der er ved overforbrug, men hvorfor er det egentlig et problem at forbruge tøj i så store 

mængder, og hvor stor en rolle spiller tøjindustrien på forbruget?  

Overforbrug har store konsekvenser i forhold til miljøet, såvel som produktion og helbred for 

mennesker (Christensen & Røpke, 2009: 107). Overforbrug skal her forstås som et 

ressourceforbrug, hvor mennesker forbruger mere end naturen kan nå at gendanne, og mere 

end der reelt er brug for. Meget overforbrug har også klimamæssige konsekvenser, netop 

fordi vi bliver ved med at købe tøj og andre materielle goder. Dermed skal der også 

produceres mere, hvilket igen medfører, at der bliver brugt flere ressourcer, som sætter et 

stort klimaaftryk.  

Dog er vi i dag, med det store fokus på klimakrisen, blevet klogere og mere opmærksomme 

på problemet, og endda også på den mere løsningsorienterede del. Først og fremmest er store 
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tøjkæder, som for eksempel H&M og Zara, begyndt at tænke mere cirkulært, i den forstand, 

at det tøj de producerer, ikke ender som affald. H&M er også begyndt at reklamere med, at de 

laver tøj af genbrugsplast og deres hjemmeside, skal kunne fortælle om hver varers 

bæredygtighed. Dette kan virke paradoksalt, da store virksomheder som H&M, i første 

omgang, er dem der blandt andet gennem mange år, har været en afgørende faktor i at påvirke 

folk til at forbruge, i og med, at deres tøj prissættes meget billigt. Tøj fra mærker som H&M 

er ofte af ringere kvalitet, så folk påvirkes til at købe mere nyt hurtigere for at udskifte det. 

Dette er generelt problemet med mange high-streetmærker. For dem handler det om at få 

deres varer omsat hurtigst muligt, så de kan få plads til nye varer. På den måde tilskyndes 

forbrug i disse butikker. Ved at udskifte kollektioner ofte, og ikke kun inden for vinter- og 

sommersæsonen, påvirkes man som forbruger hele tiden til at skulle have det sidste nye, med 

konsekvensen af at forbruget stiger (Pierre-Louis, 2019).  

Det kunne tænkes, at når en virksomhed som H&M, brander sig selv som bæredygtige, ved 

enten at have bæredygtige kollektioner eller opfordre folk til at genbruge, via deres recycling-

initiativer, er det for at fremstå mere bæredygtige i folks øjne og som om de bekymrer sig om 

miljøet, når de i virkeligheden ikke gør. Der ses desværre i dag en stor tendens, i at mange af 

andre store high-streetkæder også følger denne strategi om green washing.   

Det store forbrug, der blandt andet er opstået som konsekvens heraf, kan ses afspejlet i Earth 

Overshoot Day, der røber vores miljømæssige aftryk for et år. I 2019 faldt dagen allerede den 

29. juli, hvilket vil sige, at vi kun lidt over halvt inde i året, havde udtømt alle de naturlige 

ressourcer, jorden kan nå at gendanne på et år. Hvis vi ikke bliver bedre til at udnytte de 

ressourcer, der allerede er i omløb, har det store konsekvenser både for os mennesker, men 

også naturen. Vi bliver nemlig hele tiden nødt til at finde nye ressourcer, der kan opretholde 

forbruget, og til sidst vil der ikke være flere ressourcer at tage af.  

Når store kæder ikke tager et ansvar for miljøet, bliver vi nødt til at se på hvad der ellers kan 

gøres inden for det mere løsningsorienterede. Der findes også virksomheder, der kan sætte et 

eksempel for andre virksomheder til at blive mere cirkulære og bæredygtige. 

Genbrugsbutikker og -hjemmesider kan på den måde være med til at mindske overforbrug. 

Som et andet led i at gå imod disse store virksomheder og bekæmpe overforbrug, samt tænke 

lidt mere miljøvenligt, er det for tiden blevet enormt populært med tøjbyttemarkeder. Flere 

genbrugsbutikker afholder byttedage, hvor man kan komme af med sit gamle tøj og bytte til 

nyt, brugt tøj. Et lignede koncept findes hos virksomheden Veras Vintage, som er en 

bæredygtig virksomhed med visioner om at bekæmpe overforbrug.  
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Problemformulering 
Som tidligere nævnt, er denne rapport udsprunget fra et ønske om at undersøge problemet 

omkring overforbrug af materielle varer. Fordi vi har valgt at undersøge Veras Vintage, 

undersøger vi ikke direkte problemet om overforbrug, men vi undersøger nogen, der prøver at 

modvirke problemet. Derfor arbejder vi problemorienteret med overforbrug ud fra 

udgangspunktet Veras Vintage. 

I forbindelse med dette semesterprojekt, tager vi derfor udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan arbejder Veras Vintage som innovativ bæredygtig virksomhed,  

og hvilke muligheder og begrænsninger kan observeres i virksomhedens strategi? 

 

 

Afgrænsning 
Vi havde som udgangspunkt for dette projekt en forventning om, at vi gerne ville undersøge, 

hvorfor mennesket overforbruger med udgangspunkt i de psykologiske aspekter. Dog valgte 

vi hurtigt at afgrænse os fra at undersøge det psykologiske, grundene til forbrug og især 

overforbrug. Derfor har vi valgt at afgrænse projektet til at undersøge hvordan overforbrug 

kan bekæmpes i praksis. Da det også ville blive for omfattende at undersøge alle tiltag for at 

reducere overforbrug, har vi yderligere begrænset os til at fokusere på et enkelt casetilfælde 

af nogen, der forsøger at bekæmpe overforbrug.  

I Den Danske Ordbog er overforbrug beskrevet som: “Det at bruge mere af noget end 

nødvendigt, ofte til skade for miljøet, ens helbred el.lign.” (Den Danske Ordbog, 2019). 

Overforbrug kan altså være mange forskellige ting, men det er vigtigt at understrege, at dette 

semesterprojekt tager udgangspunkt i overforbrug af tøj. 

Klima og miljø belastes af vores overforbrug, hvilket også kunne have været en interessant 

vinkel for projektet. Men da dette ville kunne være et projekt for sig selv og det er meget 

omfattende, har vi derfor valgt at afgrænse os fra at se på de miljømæssige konsekvenser af 

overforbrug. Da vi har afgrænset os til en case, har vi ikke set det som relevant at fokusere 

meget på dette, da det er casen, der er centralt i rapporten.  
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Arbejdsspørgsmål 
Derudover besvarer vi følgende arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan kan cirkulær økonomi og genbrug som modreaktion på fast fashion, skabe et 

mere bæredygtigt samfund? 

2. Hvordan kan netværket omkring Veras observeres?  

3. Hvordan kan Veras Vintages strategi ses som en innovativ bæredygtig løsning til 

overforbrug? 

4. Hvordan adskiller Veras Vintage sig fra andre genbrugsbutikker? 

5. Hvordan kunne et mere effektivt og brugervenligt pointsystem designes? 

6. Hvilke muligheder og begrænsninger kan observeres i en bæredygtig virksomhed, og 

hvordan hænger dette sammen med Veras Vintages egen forestilling af 

forretningsmodellen? 

 

 

 

Beskrivelse af casen 
Iværksætter og influencer, Rebecca Vera Stahnke, startede Veras Vintage i København i 

2016, efter at have afholdt de populære loppemarkeder, kaldet Veras Market, i 2015. Veras 

Vintage er ikke som alle andre vintage- og genbrugsbutikker. Det er nemlig et cirkulært 

tøjbyttekoncept, hvis formål er at gøre det nemt og tilgængeligt at fornye sin garderobe, uden 

at gå på kompromis med bæredygtighed. Formålet med Veras Vintage er således beskrevet på 

deres hjemmeside: 

 
”Veras er sat i verden for at alle, let og tilgængeligt, kan forny deres garderobe 

bæredygtigt. Veras ønsker at stoppe tøjspild og minimere mængden af nyindkøbt og 

kasseret tøj – ved at se værdi i alt tøj og genanvende alt gennem Veras tøjbyttekoncept 

og på Veras Market.” (Veras Vintage, 2019a). 

 

Tøjbyttekonceptet er simpelt. Alt tøj man ikke længere ønsker, kan veksles til point i Veras 

Vintages butikker, og pointene kan bruges til at købe nyt tøj i deres butikker eller på deres 

hjemmeside. Det er muligt at bytte sit tøj som medlem af Veras Vintage for 99 kr./måned 

eller via et engangsgebyr pr. del (10 kr./del), der veksles til point. Når man indleverer sine 

varer til Veras Vintage, får man som regel en tredjedel af den pris, Veras Vintage vurderer de 
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kan sælge tøjet for. Udover at bytte sit tøj til point, blev det fra 2018 muligt at komme ind i 

butikken og købe tøj for penge, med tanke på, at det ikke er alle der føler behov for at sælge 

deres tøj til Veras Vintage først. Som et led i Veras Vintages mission for at mindske tøjspild 

og behovet for at købe nyt tøj, afholdes der stadig Veras Market hver søndag, hvor det er 

muligt for privatpersoner at komme og sælge ud af garderoben. Siden Veras Vintages opstart 

med Veras Market i 2015, har virksomheden vokset sig større, til i 2019 at have to fysiske 

butikker samt at afholde Veras Market hver søndag – begge både i København og Odense. 

Ifølge Veras Vintage selv, opnåede virksomheden således i 2018, at give nyt liv til over 

60.000 stykker tøj (Veras Vintage, 2019b). 

 

 

 

Semesterdimensioner 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
I dette projekt er semesterbindingen subjektivitet, teknologi og samfund. Vi forankrer 

projektet i denne dimension ved at undersøge virksomheden Veras Vintage, som et 

løsningsforslag til det overforbrug, der findes indenfor tøjindustrien. Det er et problem, at der 

er et stort forbrug af nyt produceret tøj, da det kræver mange ressourcer og energi at 

producere, samt skaber forurening (Lewis et. al., 2016:  361). Samtidig er meget tøj så billigt 

– både at producere og købe – at det er nemt at købe nyt tøj og smide gammelt tøj væk. Med 

initiativer som Veras Vintage, giver det forbrugere mulighed for at ændre deres 

forbrugsmønstre ved at handle bæredygtigt og give brugt tøj nyt liv. Desuden har vi valgt at 

anvende aktør-netværk-teori, som har været præsenteret på kurset, som analysemetode. 

 

Design og konstruktion 
Den anden dimension vi inddrager i projektet, er design og konstruktion. I design og 

konstruktion er vi blevet klædt på til at arbejde designvidenskabeligt og skabe processer eller 

produkter, som vil tjene et formål. I dette semesterprojekt, har vi valgt at designe og 

visualisere et muligt, alternativt pointsystem, som kan være til fordel for Veras Vintage og 

deres kunder. Derfor understøtter vi dette med designmetoder og -teorier; iterativ 

designproces, gestaltloven, affordancedesign og storyboardmetoden. Disse anvender vi i 

udfoldelsen af vores alternative pointsystem. 
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Videnskabsteoretiske overvejelser 

Dette afsnit tager udgangspunkt i to videnskabsteoretiske retninger; socialkonstruktivisme og 

aktionsforskning. Derudover pointerer vi, hvordan disse kommer til udtryk i dette projekt. 

 

Socialkonstruktivisme 

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i teksten ”Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne 

sociologi” af Klaus Rasborg (2009). 

Socialkonstruktivisme er en retning inden for sociologien, der forstår verden som socialt 

konstrueret. Ifølge Rasborg er én af de vigtigste pointer inden for socialkonstruktivisme, at 

virkeligheden præges og formes af individets erkendelse af den. I socialkonstruktivismen ses 

samfundsmæssige fænomener ikke som evige og uforanderlige, ” […] men derimod tilblevet 

via historiske og sociale processer.” (Rasborg, 2009: 349). Dette indikerer, at der i 

socialkonstruktivismen indgår et forandringsperspektiv. Argumentet for 

forandringsperspektivet er, at hvis fænomener er historiske og socialt skabte, gør det dem 

også konstant foranderlige. Rasborg pointerer, at ”Hvis de samfundsmæssige fænomener i 

sidste ende er skabt af menneskers handlinger, så kan de også forandres af selv samme 

menneskers handling.” (Rasborg, 2009: 349). 

Fænomenet i dette projekt er overforbrug. Veras Vintage og lignende butikker er kun 

tilstedeværende, fordi der er et overforbrug i verden. Fænomenet overforbrug er ikke 

uforanderligt. Det er således også deri, Veras Vintage træder i kraft, da de netop ønsker at 

forandre dette fænomen.  

Rasborg hævder, at ” […] al sociologi siges at være socialkonstruktivistisk, idet sociologien 

jo netop beskæftiger sig med at analysere sociale fænomener og processer, der – til forskel fra 

den fysiske natur – er kendetegnet ved, at de i sidste ende er et produkt af den menneskelige 

praksis.” (Rasborg, 2009: 349). Dette kommer til udtryk i vores teoriafsnit om aktør-netværk-

teori, som bliver uddybet senere i rapporten. Aktør-netværk-teori er en videnskabelig teori, 

der lægger sig op mod socialkonstruktivismen. I forhold til semesterbindingen, samfund, 

teknologi og subjektivitet, hænger socialkonstruktivisme rigtig godt sammen med den del af 

opgave, hvor vi går ind og ser Veras Vintage i et aktør-netværk. Teoretikerne bag aktør-

netværk-teori, Bruno Latour og John Law er begge sociologer. Derfor kan det argumenteres, 

at teorien også ligger i det sociologiske felt. Socialkonstruktivismen argumenterer for, at 

vores italesættelse af verden er med til at konstruere den, og at det er sådan vi erkender 
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verden. Derfor er begreber med til at forme hvordan verden fremtræder. Når vi bruger aktør-

netværk-teori i projektet, er den derfor med til at bestemme, hvordan vi i dette projekt 

italesætter verden i form af dens begreber. Begreberne i aktør-netværk-teori former hvordan 

verden fremtræder, da den mener at verden fremtræder i aktører og aktanter, der indgår i 

netværk.  

 

Aktionsforskning 
Ud fra vores anden dimension, design og konstruktion, har vi designet et forslag til, hvordan 

en mulig applikation kan se ud. Applikationen har til formål at forbedre Veras Vintages 

pointsystem. Vi ser denne proces som en form for aktiv handling på at ændre noget for 

nogen. Denne form for viden, hænger rigtig godt sammen med aktionsforskning. 

  

Aktionsforskning søger at skabe social forandring i samarbejde med mennesker, med 

udgangspunkt i deres forståelser og udviklinginteresser. Aktionsforskning fokuserer på en 

bæredygtig udvikling af samfundet, hvilket bedst skabes i samarbejde med mennesker i de 

miljøer, udviklingen vedrører. Teorien om aktionsforskningen lægger vægt på, at skabelsen 

skal ske mellem de mennesker og miljøer som det vedrører (Tofteng & Husted, 2012: 359). 

Dette standpunkt går vi væk fra, da projektets samarbejde ikke sker i miljøet eller med 

inddragelse af mennesker fra miljøet. Dog ønsker vi at skabe noget, der kan tillægge værdier 

og gode muligheder for både Veras Vintages kunder og Veras Vintage som virksomhed. 

Derfor argumenterer vi for, at vi stadig gør brug af aktionsforskning, da vores designforslag i 

praksis vil være med til at skabe en forandring i miljøet. Aktionsforskningen er med til at 

”skabe arenaer, projekter eller platforme, hvor forsker og lægmand i samspil kan skabe nye 

bud på fremtidige samfundsudviklinger […]” (Tofteng & Husted, 2012: 368). Projektet 

lægger vægt på virksomhedsudviklingen snarere end samfundsudviklingen. De bud vi giver 

som forskere, er eksemplificeret i vores designforslag, og skal ses som mulige bud på at 

prissætte virksomhedens varer bedre. 

Et af de centrale pointer i aktionsforskningen er, ”at det ikke er ligegyldigt, hvem der 

fortolker, og hvilken rolle vedkommende har i fortolkningsprocessen og i det sociale felt.” 

(Tofteng & Husted, 2012: 369). Forskeren skal derfor ses som en del af verdenen, og ikke 

blot et neutralt værktøj. Derfor spiller vi som forskere også en stor rolle i 

udviklingsprocessen. Vi har i forvejen egne subjektive holdninger og forforståelser, som vi 

medbringer til designforslaget (Tofteng & Husted, 2012: 369). Set ud fra teorien om 
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aktionsforskningen afspejler dette sig i designet. Flere af gruppemedlemmerne i projektet 

havde allerede stiftet bekendtskab med Veras Vintage på forhånd, men derudover også selv 

benyttet sig af andre virksomheder, der forsøger at minimere overforbrug af tøj. Således kan 

vi som forsker ikke ses, som et neutralt værktøj, der kun designer et løsningsforslag, men vi 

er også en del af den verden vi designer til, og bringer selv noget ind i processen.  

  

 

 

Metode og empiri 
Dette kombinerede metode- og empiriafsnit præsenterer de metoder vi har anvendt i dette 

projekt, samt den indsamlede empiri.  

Vi har anvendt casestudie ved at tage udgangspunkt i Veras Vintage. Endvidere har vi 

benyttet os af de kvalitative metoder i form af interview, semistruktureret interview og 

observation, for at få en forståelse for, hvordan Veras Vintage arbejder, samt deres koncept. 

Vi har derfor indsamlet empiri i form af et semistruktureret interview med 

kommunikationschefen i Veras Vintage og ved observation af Veras Vintages fysiske butik, 

samt Veras Market. Derudover har vi taget udgangspunkt i et litteraturstudie, med henblik på 

fast fashion, genbrug og cirkulær økonomi. I forhold til vores design, har vi anvendt iterativ 

designproces og storyboard, for at få udviklet vores applikation.  

Den indsamlede empiri skal benyttes, som belæg for at svare på arbejdsspørgsmålene: 

Hvordan kan Veras Vintages strategi ses som en innovativ bæredygtig løsning til 

overforbrug, og hvordan adskiller Veras Vintage sig fra andre genbrugsbutikker? 

 

 

Casestudie 
I dette projekt benytter vi os af casestudier, som er vores valgte undersøgelsesstrategi. I 

teksten “Case Study Research Design and Methods” af Robert Yin (2011), argumenters der 

for, at i casestudier forsøges der at undersøges tre overordnede fænomener, som er 

henholdsvis: systemer, forløb og personer. Under systemer er det interessant at undersøge, 

eksempelvis hvordan virksomheder opererer i deres serviceafdeling. I forhold til forløb, er det 

eksempelvis interessant at undersøge, hvordan et bestemt forløb i en virksomhed eller 

produkt har påvirket en klient eller bruger. Til sidst, under personer, vil man eksempelvis 

undersøge reaktionsmønstre hos en bruger, der anvender et bestemt produkt (Yin, 2011: 4). 
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Det som gør casestudiet væsentligt i dette projekt er, at vi studerer fænomenet hvor det 

udspiller sig (Yin, 2011: 4). Derudover åbner casestudier, som en undersøgelsesstrategi også 

op for brug af flere metoder, som i vores tilfælde blandt andet er interview, litteraturstudie og 

deltagerobservation. Det giver nemlig god mulighed for at få en så bred indsigt i forståelsen 

af vores case, da vi bruger flere metoder til at se denne på. 

Vi har anvendt casestudie til at undersøge Veras Vintage og deres koncept. Vi har valgt ikke 

at holde os udelukkende til de tre fænomener, men undersøger derimod casen som en helhed, 

hvor alle elementer indgår. Vi argumenterer for brugen af metoden da vi forsøger at 

undersøge fænomenet hvor det udspiller sig, blandt andet ved at have observeret Veras 

Market, besøgt deres butik og haft interview med dem om deres virksomhed. Dette giver som 

nævnt en bredere indsigt ind i casen.  

 

 

Kvalitative metoder 
I dette afsnit gør vi rede for to metodiske valg, som vi har benyttet undervejs for at indsamle 

vores empiri. Metodeafsnittet vil tage udgangspunkt i ”Kvalitative metoder” af Svend 

Brinkmann & Lene Tanggaard (2015). Vores valgte metoder vil gennemgående være 

kvalitative metoder, da vi ønsker at forstå menneskers oplevelser i deres livsverden. 

Livsverden skal forstås som den verden vi lever i (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 32). 

  

Interview 
I Brinkmann og Tanggaards tekst tages der blandt andet udgangspunkt i interview af 

individer. Interviews kan strække sig fra oplevelsen af at arbejde i en bestemt organisation, til 

at være forbruger af et bestemt produkt (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 32).  

Der argumenters for, at ved anvendelsen af interview gives der mulighed for at formulere et 

sammenhængende og teoretisk velinformeret tredjepersonsperspektiv på oplevelsen i en 

eventuel skriftlig rapport (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 31). Da interviews er en 

kvalitative metode, indgår der få interviewpersoner, modsat kvantitative metoder, hvor der er 

flere informanter. Dette giver os i analysen muligheden for at gennemarbejde vores data 

grundigt og teoretisk nuanceret. Brinkmann og Tanggaard pointerer, at for mange interviews 

kan være for overvældende og det derfor kan være svært at få skabt en sammenhængende 

mening af det indsamlede data (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 32). Vi har i dette projekt 
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valgt at interviewe en medarbejder fra Veras Vintage, for at få en dybdegående forståelse for 

virksomheden samt et syn indefra. 

Vi har valgt at fokusere på det semistrukturerede interview. Et semistruktureret interview 

findes oftest i moderne interviewforskning, hvor interviewet er en interaktion mellem 

forskerens spørgsmål, hvor nogle af spørgsmålene er planlagte og nedskrevet i en 

interviewguide (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 36). 

 

 

Semistruktureret interview 
I Brinkmann og Tanggaards tekst foreslås det, at man i et semistruktureret interview skal 

begynde med hvad-spørgsmål, før man begynder at definere hvordan man helt præcist vil gå 

til projektet (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 37). Altså skal det være åbenlyst og klargøres 

hvad man ønsker at vide fra interviewpersonen, før man som interviewer overvejer hvordan 

man indsamler viden. Semistrukturerede interviews bliver derfor ofte struktureret ud fra en 

interviewguide, som er en hjælpende guide til at komme rundt omkring de vigtigste 

tematikker. Vi udformede en guide der tog udgangspunkt i fire hovedpunkter som vi ønskede 

svar på. De fire var: Veras Vintages motivation samt mission og vision, overforbrug, 

pointsystem og virksomhedsstrategi og præsenteres nedenfor. Meningen med at opbygge 

interviewguiden efter tematikker, var for at give bedre overblik i interviewsituationen, så vi 

var sikre på at få stillet alle spørgsmålene. I en interviewguide kan man udarbejde en tabel, 

hvor man skelner mellem interview- og forskningsspørgsmål og dette havde vi derfor også 

overvejet da vi formulerede spørgsmålene (Bilag 5, 2019). 

 

Interview med Veras Vintage 

Den 6. november 2019 interviewede vi Veras Vintages kommunikationsmanager Katrine 

Ravndal, ud fra metoden det semistrukturerede interview. Interviewet fandt sted over 

telefonen.  

Vi tog udgangspunkt i vores interviewguide (Bilag 5, 2019). Her spurgte vi ind til hvorfor 

virksomheden er startet og med hvilken mission. Næst snakkede vi om overforbrug generelt 

og hvorledes Veras Vintage mente, at de kunne afhjælpe dette problem. Herefter spurgte vi 

ind til deres pointsystem – hvordan dette fungerer og hvad pointen med dette er. 

Afslutningsvis spurgte vi ind til deres virksomhedsstrategi – hvordan de promoverer sig selv 

og hvilke udfordringer de oplever ved at være en bæredygtig virksomhed.  
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Katrine fortalte, at pointsystemet er bygget op efter nogle parametre som afgør hvad tøjet er 

værd, det vil sige hvor mange point kunden kan modtaget i bytte for varen. De kan give flere 

point hvis varer for eksempel er af særlig god kvalitet, men som udgangspunkt udbetales en 

tredjedel af Veras Vintages salgspris i point. Pointene udbetales til en konto som kun kan 

anvendes i Veras Vintage, for at være i ånd med deres cirkulære koncept. Netop denne 

begrundelse brugte hun også i forhold til hvorfor de har valgt at benytte denne måde at drive 

virksomhed på (Bilag 1, 2019: 2). 

  

Afslutningsvis fik vi Katrine til at beskrive nogle af de udfordringer de oplever som en 

cirkulær, bæredygtig virksomhed. Her nævnte hun tre hovedpunkter hvor de er udfordret. 

Den første omhandler deres sortiment. Andet punkt hænger sammen med første og 

omhandler alt det tøj de får ind som de ikke kan omsætte. Indtil videre har de doneret dette 

tøj til tekstilgenanvendelse, men i pipelinen vil de gerne kunne up-cycle dette tøj ved at sy 

nye varer af det. Som sidste punkt nævnte hun udfordringen omkring hvordan man som en 

cirkulær, bæredygtig virksomhed skal tjene penge (Bilag 1, 2019: 3). 

 
 

Observationer 

Vi har valgt at kombinere interview og observation, da interviews er med til at forstå 

informantens livsverden og det fortalte. I observationsmetoden er det derimod muligt at være 

ude i et ønsket felt og observere et bestemt fænomen. Eksempelvis står der i Brinkmann og 

Tanggaards tekst, at man i observationer er med til at undersøge menneskers adfærd og 

ageren i bestemte kontekster eller i deres egen livsverden. Vores fokuspunkt er ikke på 

individets adfærd eller ageren, men snarere på hvordan Veras Market og Veras Vintages 

butikker bliver drevet som en del af virksomheden. Der er mange måder at observere på, og 

der er derfor ikke én bestemt observationsmetode (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 82). 

Observationer kan foretages i forskellige arenaer. Forskeren kan også være en del af 

observationsforskningen. Dette kaldes for deltagerobservation. Det er denne gren af 

observationsstudiet vi benyttede. Vi benyttede denne til at give os en bedre indlevelse og 

muligvis bedre forståelse, for vores empiriindsamling og observationspersonernes livsverden. 

Der argumenteres for, at en deltagerobservation skal foretages i menneskets egne vante 

omgivelser (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 83).  
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I teksten pointeres de væsentlige aspekter, for hvorfor deltagerobservationer er et godt 

metodisk dataindsamlingsværktøj. Et af de første punkter er, at man som forsker får rig 

mulighed for at få en såkaldt insider-viden, som kun er muligt ved at være tilstede i den 

aktuelle situation eller arena (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 86). Et andet punkt er, at vi 

lærer at stille de rigtige spørgsmål til Veras Vintage ønskede målgruppe, da vi ud fra 

observationen får en bedre fornemmelse af denne målgruppe, da vi ser dem i øjenhøjde 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015: 86). 

Disse punkter lægger vi vægt på i vores observationsstudie af virksomheden Veras Vintage. 

Vi har deltaget ved Veras Market, hvor vi mødte deres målgruppe i egen livsverden og kendte 

rammer. Dette gav os mulighed for at observere det som ikke er, eller bliver italesat. Det 

hemmelige og det kropslige er nogle af styrkerne ved at bruge observation som en metode 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015: 91). 
 

Veras Market   

Veras Market fandt sted søndag den 17. november kl. 10 under Bispeengbuen i København. 

Formålet med markedet var, at alle havde muligheden for at købe en stand for at sælge ens 

eget tøj (Bilag 2, 2019).  

Noget af det første vi observerede, var stemningen ved markedet. Veras Market var som sagt 

placeret under Bispeengbuen, som indrammede markedet, så det var beskyttet i forhold til 

regn og dårligt vejr. Samspillet mellem høj musik, kaffe og pandekager, som man havde 

muligheden for at købe, og en masse mennesker, gav arrangementet en form for hyggelig 

atmosfære. 

Vi observerede også de forskellige stande. Veras Vintage havde deres egen stand, hvor man 

kunne købe et stykke tøj for 40 kr., og fem stykker tøj for 100 kr. Tøjet i deres stand var i 

mindre god kvalitet.  

I forhold til nogle af de private stande, observerede vi en forskel her, da tøjet her, var mere 

moderigtigt med dyrere mærker, men der var også billigere mærker (Bilag 2, 2019). 

Under markedet, havde vi samtaler med nogle af dem i standene. Vi fandt herfra ud at 

betalingsformen ved standene var primært MobilePay eller kontanter. Hvis man betalte med 

fysiske penge, skulle det være lige penge, da der ikke var mulighed for byttepenge. Vi 

spurgte også ind til en af standene om deres erfaringer med Veras Vintage. Her fandt vi frem 

til at den udspurgte kun kendte til Veras Market, men ikke til deres byttekoncept i deres 

fysiske butikker og online (Bilag 2, 2019).  
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Designmetoder 
I det foregående afsnit var der fokus på metoder, i forbindelse med dimensionen subjektivitet, 

teknologi og samfund. I det næste afsnit vil der blive præsenteret de designmetoder, som 

indgår i projektet, der kommer fra dimensionen design og konstruktion. 

 

Iterativ designproces 
I dette projekt har vi designet et alternativt og anderledes pointsystem, i forhold til Veras 

Vintages nuværende pointsystem. Det der skal gøre pointsystemet anderledes er, at Veras 

Vintages kunder aktivt selv skal være med til at vurdere kvaliteten af deres indleverede tøj. 

Da der er tale om et designforslag, hvori der både er fokus på virksomheden og 

kundekredsen, har vi valgt designmetoden iterativ designproces. Ved at anvende den iterative 

designmetode, gøres der brug af en cirkulær proces, hvori der indgår: prototype, test, analyse 

og evaluering af et produkt (Xie & Matusiak, 2016: 206). I en prototype er formålet at lave et 

udkast til den ønskede idé. Det kan for eksempel være en skitse af et muligt design. 

Efterfølgende testes der på produktet, hvilket giver designeren mulighed for at få feedback fra 

testpersonen. I analysedelen, analyseres der på de indtryk og den feedback, der er blevet givet 

i testfasen. I den sidste fase evalueres produktet eller designet, og de forbedringer og 

ændringer, der er blevet fremhævet, forsøges at blive implementeret til den nye iteration. 

Således bliver det til en cirkulær proces (Xie & Matusiak, 2016: 206). Det vigtigste i at 

designe et produkt og ved anvendelsen af iterativ designmetode, er først at kunne identificere 

en målgruppe. I forhold til vores design er målgruppen Veras Vintage og deres kunder. 

Ligeledes pointeres der også, at der i en iterativ designproces anbefales mindst tre runder, 

hvori der itereres (Xie & Matusiak, 2016: 206). 

Styrkerne, der ses ved at benytte metoden, iterativ designproces er, at det først og fremmest er 

en billigere løsning for udviklere eller designere. Derudover ses styrken også i, at man har 

brugeren med hele vejen igennem, da deres feedback er det vigtigste for at kunne skabe 

forbedringer. 

 

Storyboard 
Den anden valgte designmetode er storyboard. Storyboard er en metode til at fremvise, 

hvordan et færdigt produkt visuelt ser ud eller hvordan man anvender produktet.  
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Udførelsen af udformningen af et storyboard vil tage udgangspunkt i John Harts bog “Art of 

the Storyboard” (2008). Først skal man have en stor overflade, dette kan for eksempel være et 

whiteboard eller et stort stykke papir. Dernæst skal man have beskrivelser for hvad der skal 

indgå i storyboardet. Udover at skitsere vores visualisering, skrev vi også ned, og talte om, 

hvad vi mente vores slides skulle indebære. Udover dette har vi udarbejdet et designafsnit, 

der beskriver applikationen og dens brugsproces. Færdiggørelsen af vores storyboard blev til 

vores designforslag til Veras Vintages pointsystem og kan ses i bilag 6.  

 

 

 

Teori  
I dette afsnit vil der først blive introduceret til aktør-netværk-teori. Aktør-netværk-teorien 

benytter vi som belæg for vores analyseafsnit der beskriver netværket omkring Veras 

Vintage. Efterfølgende vil vi præsentere de valgte designteorier, henholdsvis gestaltloven og 

affordancedesign. Disse to vil fungere som et belæg for udførelsen af vores 

designvisualisering. 

 

 

Aktør-netværk-teori 
Aktør-netværk-teori er blandt andre udarbejdet af Bruno Latour og John Law, og afsnittet 

tager derfor udgangspunkt i tekster fra de to. I denne teoribeskrivelse redegøres der for aktør-

netværk-teori ud fra tre elementer: aktører eller aktanter, translation og netværk.  

Der skelnes mellem menneskelige aktører og ikke-menneskelige aktanter. Hertil bygger 

teorien på en grundlæggende forståelse af, at menneskelig interaktion stor set altid vil være 

medieret af artefakter: 
 

“If human beings form a social network, it is not because they interact with other human be-

ings. It is because they interact with human beings and endless other materials too. And, just 

as human beings have their preferences – they prefer to interact in certain ways rather than in 

others – so too do the other materials that make up the heterogeneous networks of the social.” 

(Law, 1992: 382). 
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Law og Latour lægger således vægt på at artefakter, i denne optik, er socialt handlende og 

derfor kan beskrives som aktanter, og påvises gensidigt i netværket. Aktanternes sociale rolle 

er derfor afgørende for forståelsen af teorien, idet det er radikalt at opfatte ikke-mennesker 

som påvirkningsfaktorer i netværk.  

 

Latour beskriver, at aktør kommer fra actor, altså skuespiller, og derfor indikerer noget 

gådefuldt (Latour, 2008: 69). Dette indebærer også det, at der er en uklarhed omkring præcis 

hvem der handler i samspil med andre, som det vil være i et teater. Aktøren er kun handlende 

i netværket og bliver ikke aktiveret uden interaktion med andre. Hertil er det selvfølgelig 

også vigtig at beskrive, hvordan en handling kan defineres. Handling er hvad der sker i 

sociale kontekster. Vi mennesker har som sociale væsener kun mulighed for at handle ud fra 

disse sociale kontekster (Latour, 2008: 66). Det er i denne forbindelse relevant at pointere 

hvad der nævnes ovenfor, at ikke-mennesker også kan skabe handling:  

 
”ANT er ikke en tom påstand om, at objekter foretager sig handlinger ’i stedet for’ 

menneskelige aktører: ANT gør blot i al enkelhed gældende, at det ikke er muligt for nogen 

videnskab om det sociale så meget som at tage et allerførste skridt, hvis spørgsmålet om, 

hvem og hvad der deltager i handlingen, ikke først grundigt er udforsket, også selv om det kan 

betyde, at man slipper elementer indenfor, som vi, af mangel på en bedre betegnelse, må 

kalde ikke-mennesker.” (Latour, 2008: 95)  

 

Ikke-mennesker beskrives i denne rapport som aktanter, og mennesker beskrives som aktører, 

for at gøre distinktionen helt tydelig.  

 

Ifølge Law er translation det der sker når forskellige dele af aktører eller organisationer, 

vurderes som én ting, “[...] how they manage, as a result, to conceal for a time the process of 

translation itself and so turn a network from a heterogeneous set of bits and pieces each with 

its own inclinations, into something that passes as a punctualized actor.” (Law, 1992: 386). I 

denne rapport ser vi translation som den proces, hvori der sker en forandring mellem 

forskellige grene af aktører og aktanter. Dette går i tråd med Latours syn på translation, som 

“[...] en relation, der ikke transporterer kausalitet, men som får to mediatorer til at 

sameksistere.” (Latour, 2008: 133). Mediatorer er nogle, der har særlig indflydelse på 

hinanden og derfor får gensidig påvirkning på hinanden, altså får den anden part til at handle.  
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Aktør-netværk-teori er blevet opfattet som radikal, idet aktanter indgår i vurderingen af 

samfundet, og samspillet hertil er afgørende. Latour beskriver, at ”teknologiens og 

videnskabens genstande var blevet social-kompatible” (Latour, 2008: 31) i aktør-netværk-

teori. Det sociale er af gennemgående relevans for sociologen Latour. Det sociale element 

hænger også sammen med det at se verden som konstrueret ud fra netværk, og hertil er 

genstande (artefakter), socialkompatible, hvilket vil sige, at de passer ind i en social kontekst 

og derfor også er af social relevans for netværket. Det er jo netop også i denne forbindelse at 

netværket kan defineres.  

 

Denne definition af aktør-netværk-teori fra sociologerne, Bruno Latour og John Law, 

benyttes som belæg for vores analyse af Veras Vintages netværk.  

Aktør-netværk-teorien giver os de fordele i det analytiske arbejde, at vi selv kan identificere 

de forskellige aktører og aktanter, for at give en forståelse for hvad der er forbundet med 

Veras Vintage, og omvendt hvad Veras Vintage translaterer til andre aktører og aktanter.  

 

 

Designteori 
Vi vil i dette afsnit præsentere de designteorier der anvendes som vores teoretiske ramme for 

udformningen af vores designforslag. Vores designforslag tager udgangspunkt i teorier om 

gestaltlovene og affordancedesign. Vi har udvalgt netop disse to teorier, da de giver et 

udgangspunkt for at udføre et brugervenligt design. 

 

Gestaltloven 
Gestaltpsykologien blev udviklet omkring 1920’erne af tyske psykologer Max Wertheimer, 

Kurt Koffka, Wolfgang Köhler og Kurt Lewin. Oversat på tysk betyder gestalt ”en 

organiseret helhed”, hvor formålet er at kigge på tingenes helhed, hvorvidt man snakker om 

organisationer, grupper, objekter eller personer. Man ønsker altså i gestaltpsykologien at 

kigge på tingene i deres helhed, i stedet for at analysere dem som enkelte dele (Sills et al. 

2012). Med andre ord bliver belægget for gestaltpsykologien udtrykt som ”[...] the whole is 

more than the sum of its parts” (Sills et al. 2012). I gestaltpsykologien er en af de væsentlige 

teorier The Zeigarnick Effect af teoretikeren Bluma Zeigarnik. Denne teori handler 

gennemgående om, hvis vi mennesker kun har små dele eller ser på ikkefærdige elementer, 

forsøger vi at komplimentere dem og udfylde manglerne. Hvis vi for eksempel læser ordet 
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“elefan”, vil vi automatisk sætte et ”t” på, i slutningen af ordet. Teorien siger, at menneskets 

hjerne er ”unsatisfied with incompleteness” (Boeree, 2000: 3). Dette siger noget om, 

vigtigheden i udførelsen. En designudvikler skal ikke kun fokusere på små og enkelte dele, 

men se designet i sin helhed, da hver enkelt del medfører en overordnet forståelse. Der 

pointeres derudover vigtigheden at udføre designet til fulde, da incompleteness vil forstyrre 

brugernes syn på designet og muligvis vil de selv danne deres egen mening om designet, end 

designets oprigtige betydning.  

 

For at kunne designe så god en illustrativ applikation til Veras Vintage, gør vi brug af de fem 

gestaltlove og teorien bag, som en undergren af gestaltpsykologien (Boeree: 2002).  

Der er fire generelle love, som er henholdsvis: Nærhed, lighed, lukkethed og forbundethed.  

Den første lov, nærhed, handler om at alle elementer, der er tæt på hinanden, opfattes af 

menneskets hjerne som sammenhørende. Loven om lighed siger noget om, at alle figurer som 

ligner hinanden, hører sammen. Den tredje lov om lukkethed siger, at alle figurer, som står i 

samme ramme eller kasse, hører sammen. Den fjerde lov, forbundethed, handler om at 

symboler, der er forbundet, er sammenhørende. Eksempelvis, hvis der er streger mellem 

figurerne, ser vi dem som forbundet med hinanden (Boeree, 2000: 3).   

 

Affordance  
I forlængelsen af gestaltloven, og dens principper, fandt vi det relevant at se på teorien om 

affordancedesign. Ordet affordance blev opfundet af psykologen J.J. Gibson. Han benyttede 

begrebet til at beskrive en handling mellem verden og en person. Gibsons affordancebegreb 

siger ” [...] affordances are relationships. They exist naturally: they do not have to be visible, 

known or desirable.” (Norman, 1999: 39). 

I nyere betydning handler affordancedesign om, at et design skal kunne ”tale” for sig selv, 

forstået på den måde, at der ikke behøves nogen former for instrukser eller vejledning i 

anvendelsen af designet. Eksempelvis kan et håndtag afforde, at man åbner eller lukker 

døren. 

Vi finder denne teori vigtig, da projektets design i praksis skal kunne afforde rigtigt. Projekts 

design, er en brugergrænseflade og derfor tager vi udgangspunkt i Normans udlægning af 

hvad vi bør have med in mente, når man designer denne: ”This is what the interface designer 

should care about: Does the user perceive that clicking on that object is a meaningful, useful 

action, with a known outcome?” (Norman, 1999: 40). 
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Altså skal vores design sikre, at brugerne ikke finder de valgte elementer intetsigende og 

forvirrende: ”Complex things may require explanation, but simple things should not. When 

simple things need pictures, labels, or instructions, the design has failed.” (Norman, 1988: 9). 

Altså skal brugerne af dette design ved første øjekast kunne se hensigten med de forskellige 

elementer og hvad de indebærer. Dette stemmer også overens med gestaltpsykologiens 

opfattelse om, at menneskets hjerne er ”[...] unsatisfied with incompleteness.” (Boeree, 2000: 

3). Ifølge Norman, er et godt affordancedesign, et design hvor der er klare indikationer på, 

hvor brugeren præcist skal trykke. Det er i den forlængelse, at vi valgte at benytte teorien om 

gestaltloven, da for eksempel teorien om nærhed, siger noget om alle elementer, der er tæt på 

hinanden, er noget brugeren opfatter som sammenhørende. Dette er med til at hjælpe 

brugerne og gøre det mere brugervenligt.  

 

 

 

Litteraturstudie  
Dette afsnit, der opsummerer relevant litteratur, er med henblik på at svare på 

arbejdsspørgsmålet: Hvad er cirkulær økonomi og hvordan kan genbrug som modreaktion på 

fast fashion, skabe et mere bæredygtigt samfund?  

Et litteraturstudie bruges til at orientere sig i faglitteratur inden for ens emne, inden man 

begynder at skrive. Dette er for at kunne præcisere det problem, man gerne vil undersøge og 

finde relevant faglitteratur hertil (Harboe, 2010). Vi brugte litteraturstudie til at indsamle 

relevant eksisterende viden inden for emner såsom fast fashion, genbrug og tøjindustrien 

generelt. Dette gjorde vi, fordi vi gerne ville finde ud af, hvad konsekvenserne af fast fashion 

er, samt hvorfor genbrug af tøj og tekstiler, er det mere bæredygtige valg. 

For at finde relevant faglitteratur brugte vi forskellige søgeværktøjer. Vi søgte på nøgleord 

inden for emnerne, både på Det Kongelige Biblioteks database og på Google Scholar. 

Nøgleordene vi søgte på, var hovedsageligt fast fashion, second hand, environment*, 

recycling, zero waste og sustainability, i forskellige kombinationer. Derefter behandlede vi 

den litteratur vi fandt, for at kunne skrive dette afsnit. 

Meningen med dette litteraturstudie, er dermed at give en forståelse af emnefeltet og de 

aktuelle problemstillinger, som Veras Vintage prøver at modarbejde, inden vi begynder på 

selve analysen.  
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Fast fashion 

Fast fashion og recycling er længere fra hinanden end man egentlig går og tænker. Tit og ofte 

går man ned og køber et par nye bukser, når der lige er gået hul på de gamle, så derfor skal 

man selvfølgelig anskaffe sig et par nye. Dette er en helt normal hverdagssituation, som vi 

alle oplever, men hvad ikke gør er, at stoppe op og stille os selv disse spørgsmål; hvilken 

process har de her bukser været gennem, hvorfor køber jeg lige præcis de her par sko og hvor 

skadeligt er det egentlig for miljøet, at jeg bare køber nyt hele tiden? 

En af problematikkerne ved at skabe et mere bæredygtigt samfund er fast fashion. 

Begrebet fast fashion handler om at mode på kort tid går fra catwalken til modetendens i 

butikkerne. Tekstilvirksomheder stræber efter hele tiden at fremstille en masse tøj på kort tid, 

og den proces er dermed hele tiden i progression. Der ses en strategi i, at moden ofte skifter. 

Dette fordrer at forbrugerne hele tiden køber nyt, hvilket medfører en negativ virkning på 

miljøet, da der skal fremstilles mere tøj (Bick et al., 2018: 1).   

Op gennem tiden har modetendenser haft stor indflydelse på hele verdenen. Tøj, mode og 

outfits er et meget omtalt emne i vores verden, som hele tiden bliver bedømt og diskuteret.  

Tøjkulturen har ikke kun en indflydelse på det enkelte individ, men også på en social 

kontekst: “Clothing culture is influenced by wider processes and reflects social change” 

(Brooks, 2015: 234). Dette gør at det blandt andet er svært at definere hvad fashion er. "Fash-

ion is smoke and mirrors. We create images, we create a world of stuff, yes, ultimately to 

make people want to have it." (Brooks, 2015: 235). Dette citat fra Vogue, forklarer 

designernes indflydelse på verdenen og på det enkelte individ til at købe det tøj, der bliver 

designet. Fashiondesignere og medierne har en rigtig stor indflydelse på mennesker og deres 

forbrugsvaner. 

  

Selv de mennesker som tror de ikke går op i at købe den nyeste mode, køber alligevel nyt tøj 

til særlige lejligheder. "Many people claim to have little or no interest in clothing, but every-

one adheres to some culturally constructed norms of dress – business suits for office work, 

jeans for the weekend, cocktail dresses for Christmas parties and so forth – which continually 

change." (Brooks, 2015: 235). Dette er også en af problematikkerne ved fast fashion. For 

modeverdenen ændrer ikke kun på moden. Den skaber også helt nye situationer, det nye 

stykke tøj kan repræsentere. Så selvom man ikke går op i, at det skal være et bestemt mærke, 

eller en bestemt farve, så følger man alligevel modetendensen om, at man skal have skjorte 
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på når det er arbejdsrelateret, og kjole på til ens venindes fødselsdagsfest. Dette hænger 

sammen med menneskets forbrug af tøj.  

Hvis man for eksempel tager udgangspunkt i årstiderne, så er der årstider, som er kolde, hvor 

man skal have varmt tøj på, og så er der årstider som er varme, hvor man skal klæde sig i 

noget lettere tøj. Men så simpelt er det bare ikke. Der er også overgangsjakker, og 

forårsfarver, og byentøj om sommeren, og byentøj til vinteren osv. Modeindustrien er et 

kæmpe marked, som hele tiden er i udvikling. Problematikken ved dette er, at mennesket 

bliver ved med at købe unødvendigt tøj, og det tøj der allerede er derhjemme, bliver smidt ud, 

selvom tøjet ikke fejler noget (Brooks, 2015: 236). 

Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om hvor skadeligt det er for miljøet, at vi som mennesker 

hele tiden køber nyt, så er der helt klart nogle negative konsekvenser ved fast fashion. Når 

tekstiler bliver produceret, består materialerne både af naturlige og syntetiske fibre. Der er 

påvist, at 90 % af det tøj der bliver solgt, i USA er lavet af bomuld eller polyester. Polyester- 

og bomuldsproduktionen har stor negativ indflydelse for dyr og menneskers helbred. 

Polyester består blandt andet af olie, og bomuld kræver store mængder vand til 

fremstillingen. Derfor har disse materialer især negative konsekvenser for miljøet (Bick et al., 

2018: 2). 

 

 

Hvorfor skal vi genbruge tøj? 
Vi lever i en verden, hvor der bliver produceret en masse varer. Varerne bliver købt af 

forbrugerne og efter varen er blev brugt, bliver den smidt ud og ender som affald. Dette er en 

"lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald." 

(Miljøstyrelsen, 2019). Dog har man de seneste år begyndt at se bort fra denne lineære vej, og 

i stedet indført en cirkulær model til at holde produkter og materialer i det økonomiske 

kredsløb i så lang tid som muligt. 

I denne tid hvor brug-og-smid-væk-kultur er blevet en integreret del af vores 

forbrugsmønstre, er genbrugsbutikker derfor blevet en endnu vigtigere faktor i at modarbejde 

denne tendens, ved at anerkende brugt tøj som en ressource, der kan blive yderligere 

cirkuleret i samfundet (Becker-Leif Hold & Heuer, 2018: 98). Ved at benytte 

genbrugsbutikker, giver det forbrugerne et sted at komme af med det brugte tøj, de ikke 

længere ønsker, hvor alternativet sandsynligvis ville være at tøjet ville ende som affald 

(Becker-Leifhold & Heuer, 2018: 93). Dette er desværre tilfældet med meget af det tøj, der 



 

 26 

ikke længere er ønsket. Alene i USA steg mængden af post-consumer textile waste med 40 % 

fra 1999 til 2009 (Gopalakrishnan & Matthews, 2018: 354). En anden fordel ved at indlevere 

brugt tøj til en genbrugsbutik er, at det ligeledes forøger livscyklussen af tøjet, mens tøjet 

stadig beholder en værdi, da det kan blive videresolgt i stedet for, at det ender som spildte 

ressourcer: “In the age of fast fashion, consumers thus have here leeway to extend the life 

cycle of their clothes and to discover themselves a more sustainable approach to clothing.” 

(Becker-Leifhold & Heuer, 2018: 98).  

Fordi vi lever i en tid hvor tøjproduktion er blevet så effektiv og billig, hvilket har resulteret i 

dårlig kvalitet og billigt tøj, har det sandsynligvis ført til denne mentalitet, at tøj bare kan 

smides væk, fordi man billigt kan købe noget nyt (Becker-Leifhold & Heuer, 2018: 93). Men 

det er ressourcekrævende at producere nye tekstiler og tøj, da det kræver meget vand og 

ressourcer fra fossile brændstoffer, samtidig med at der bruges hårde kemikalier til at farve 

og behandle nye tekstiler. Det er derfor mere bæredygtigt at købe genbrugstøj, da den store 

ressource, som brugt tøj er, udnyttes i stedet for at købe fra ny. Der findes ofte et alternativ i 

genbrugsbutikker til meget af det tøj vi kan finde i en fast fashion butik, endda til en meget 

lavere pris end det nye tøj. Det er ligeledes en fordel, at en del af behovet for at bruge nye 

ressourcer til at producere nye tøj- og tekstilprodukter samt brugen af kemikalier elimineres 

(Lewis et. al., 2016: 361). Ifølge Collaborative consumption: a business model analysis of 

second-hand fashion, ville en stigning på 10 % af videresalg af genbrugstøj, kunne spare 

omkring 3 % CO2-udledning, 4 % vand og 1 % spild pr. tons tøj (Gopalakrishnan & 

Matthews, 2018: 355). 

Genbrug af tøj rummer således mange muligheder for at skabe mere bæredygtige 

forbrugsvaner ved at være et alternativ til en fast fashionindustri, der vægter profit over 

bæredygtighed (Bick et al., 2018: 3). 

 

  

Delkonklusion 

Genbrugstøj har en stor indflydelse på at modstride den lineære værdikæde, da tøjet i stedet 

bliver indført i den cirkulære model, og bliver som sagt genanvendt i stedet for at ende som 

affald. Genbrugt tøj mindsker også problematikkerne om fast fashion, da forbrugerne i stedet 

aktivt vælger at købe genanvendeligt tøj, i stedet for at blive påvirket af de hurtigskiftende 

modetendenser. Fordelene ved at tøjindustrien er cirkulær er, at det først og fremmest vil 

påvirke miljøet i en mere positiv retning, samt at brugt tøj åbner op for flere muligheder for 

genbrugsverdenen, som udvider markedet.  
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Analyse 
Dette analyseafsnit præsenterer først og fremmest en analyse af netværket omkring Veras 

Vintage, med udgangspunkt i aktør-netværk-teori, som svarer på arbejdsspørgsmålet: 

hvordan kan netværket omkring Veras observeres? Derudover opstiller vi et analyseafsnit på 

baggrund af litteraturstudie, empiri og teori, som har taget udgangspunkt i 

arbejdsspørgsmålene: hvordan kan Veras Vintages strategi ses som en innovativ bæredygtig 

løsning til overforbrug og hvordan adskiller Veras Vintage sig fra andre genbrugsbutikker?     

 

 

Hvordan kan netværket omkring Veras Vintage observeres? 
Dette afsnit tager udgangspunkt i aktør-netværk-teori. Formålet er at få en forståelse for 

Veras Vintage netværk, samt hvilke aktører og aktanter, der kan identificeres i deres 

virksomhed. Vi har på baggrund af dette udarbejdet et visuelt netværk af Veras Vintage, og 

analyseret forbindelserne mellem aktører og aktanter.  

 

 

 
 

FIGUR 1: Veras Vintages netværk 
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Vi har i denne analyse identificeret mange aktanter og vælger at gå ud fra figur 1. Aktører 

visualiseres med en cirkel, og aktanter visualiseres med en firkant. Udover at vi ser denne 

helhed som netværket for genbrugstøj, med udgangspunkt i Veras Vintage som 

eksemplifikation, identificeres der typer af aktører og aktanter, der har en altafgørende 

forbundenhed. Som ramme for arbejdet, tages der udgangspunkt i disse grupperinger i den 

følgende analyse. Vi vælger at gøre det på denne måde for at skabe bedre overblik, både for 

os selv og læseren. De styrende elementer, i form af grupperinger, vi har identificeret, er 

følgende: 

1. Genbrugstøj 

2. Veras Vintage og virksomheden  

3. Pointsystemet  

4. Konkurrerende forretninger 

5. Producenterne 

6. Styrende aktanter - kapitalisme og miljø 

 

Genbrugstøj 

Med udgangspunkt i genbrugstøj som den centrale aktant, kan det vurderes, at denne har stor 

forbundenhed til mange andre aktører og aktanter i dette netværk.  

Tøjet har først og fremmest en forbundenhed til producenterne. De fremstiller tøj som kunder 

køber og på et tidspunkt kan tøjet ende som genbrugstøj, nede i Veras Vintage. Tøjet er også 

forbundet til Veras Vintage, samt deres koncept og deres kunder. I denne forbundenhed 
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handler tøjet aktivt i de fleste stadier af Veras Vintages virksomhed. Tøjet er på den måde 

omdrejningspunktet og den aktant der gør konceptet attraktivt og ikke mindst muligt. På 

Veras Market og i deres butik ses for eksempel tøjets centrale rolle, hvilket vi vil uddybe 

senere. 

Når vi observerer genbrugstøjet som en aktant, er det med en forståelse af, at det er noget 

karakteristisk tøj. Som nævnt er det tøj, der har været brugt før. Derudover er det 

karakteriseret ud fra dets pris, udseende, kvalitet og andet. Det er også med dette in mente, at 

tøjet bliver aktivt handlende, fordi der er tale om et særligt produkt. Der bliver skabt værdi af 

tøjet idet, dette indgår i netværket. Kunderne spiller i denne forbindelse en central rolle. Tøjet 

bliver aktiveret i samspillet mellem Veras Vintage og deres kunder, i og med, at det er 

kunderne, der indleverer tøjet til Veras Vintage. Det er som sagt tøjet, der er 

omdrejningspunktet, både for konceptet og for, at Veras Vintage kan blive ved med at drive 

deres virksomhed. Dette kan de kun blive ved med i kraft af deres kunder, som indlevere tøj 

til dem. Tøjet er Veras Vintages ressource og kunderne er derfor en altafgørende aktør deres 

virksomhed. Kunderne bliver på denne måde også en ressource for Veras Vintage.  
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Veras Vintage og virksomheden  

Her tages der udgangspunkt i Veras Vintage og deres forretningsmodel, illustreret ved deres 

marked og butikkerne. Veras Vintage er identificeret med en cirkel og er derfor en aktør, 

fordi vi har valgt at dele deres virksomhed op i dens forskellige elementer. Dette gøres for 

bedre at kunne identificere det særlige ved de enkelte dele af virksomheden.  

Aktørdelen af Veras Vintage er virksomhedens medarbejdere. De har med hver deres 

forskellige baggrunde, mulighed for at påvirke de forskellige elementer i virksomheden. 

Denne aktør er forbundet med mange andre, men nævneværdigt er deres forhold til kunderne. 

Aktøren Veras Vintage er personificeringen af virksomheden, da det er dem, som kunderne 

møder i deres butikker og ofte også på Instagram og Facebook. Ved dette forhold ses en 

translation, da Veras Vintage, som aktør, skaber forandring hos kunderne. Veras Vintage er 

forbundet med genbrugstøjet ved, at det er dem der modtager tøjet og faciliteter, at det 

prissættes og markedsføres korrekt. 

Som nævnt, er der i Veras Vintages koncept også identificeret aktanter i form af markedet, 

butikkerne, websitet og deres sociale medier. Disse er alle ikke-menneskelige og skaber 

forandring hovedsageligt i kraft af Veras Vintages menneskelige part og kunderne.  

Butikkerne, markedet og websitet er forbundet, idet at de er Veras Vintages tre dele. Som 

Katrine også er inde på i interviewet, fungerer Veras Market som et trækplaster for nye 

kunder (Bilag 1, 2019: 5). Ifølge hende bruger de derfor også en del ressourcer på at 

promovere markederne på deres sociale medier og via deres nyhedsbrev. Det kan derfor 

vurderes, at de gør dette for at skabe flere kunder til deres butikker og onlineshop. Disse dele 

hænger også sammen med aktanten genbrugstøj, da der udelukkende sælges pre-owned tøj på 

markederne. 

Aktanten sociale medier er også med til at skabe translation. De sociale medier, Veras 

Vintages benytter sig af, er Instagram, Facebook og Youtube. Disse kan fungere som en 

gateway for nye brugere (af pointsystemet) og nye kunder. Veras Vintage er meget aktive på 

deres Instagramprofil og har med hashtagget #verasdamer, skabt et forum hvor deres kunder 

kan føle tilknytning til Veras Vintage (Bilag 3, 2019).  
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Point og pointsystemet 

Point og pointsystemet er også yderst vigtige i dette netværk. Der skelnes mellem de to, da 

kunderne ikke har adgang til selve pointsystemet. Kunderne har kun adgang til pointene som 

de har optjent. Veras Vintage indgår som aktør her, da det er dem der har adgang til 

pointsystemet. De udbetaler pointene som kunderne modtager. Herfra kan vi identificere 

pointene som aktant, fordi de erstatter penge. Det er pointene, der driver det cirkulære 

koncept i Veras Vintage.  
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Konkurrerende virksomheder  

Vi har identificeret, at der findes to forskellige slags konkurrerende virksomheder; de 

traditionelle (billige) genbrugsbutikker og lignende (dyrere) genbrugs- eller vintagebutikker, 

der minder mere om Veras Vintage. Disse er i netværket repræsenteret ved én aktant.  

Traditionelle genbrugsbutikker er blandt andet Røde kors, Kirkens korshær og Dan Mission. 

Her kan man komme ind fra gaden og både aflevere og købe tøj uden at være medlem. 

Indleverer man tøj, er det ikke muligt at få profit for det, som det er i Veras Vintages koncept.  

En anden form for konkurrerende forretning til Veras Vintage, er andre vintagebutikker. Der 

findes blandt andet virksomheden Det Kollektive Klædeskab, der findes på Vesterbro, 

Aarhus, Svendborg og Odense. Her minder konceptet meget om Veras Vintage. Man opretter 

et medlemskab, afleverer sit tøj og får point for det. Vintagebutikker som Wasteland og 

Episode, har lignende sortiment som Veras Vintage, og er potentielle konkurrenter.  

I og med, at det bliver mere moderne at genbruge og at folk bliver mere bevidste om, at vi 

skal reducere vores forbrug, så vil der i fremtiden være flere butikker i stil med Veras 

Vintage, og der vil således komme mere konkurrence.  

Udfordringen ses i, at disse konkurrenter kan tage kunder fra Veras Vintage. Derfor gælder 

det, at Veras Vintage skal skille sig ud for at tiltrække samt fastholde kunder og ikke mindst 

også deres tøj.  
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Producenterne 

En anden vigtig aktør er producenterne af tøj. I denne visualisering er det ikke tydeliggjort, 

hvilke producenter der er tale om. Derfor inkluderer denne analyse, både producenter af 

billigt fast fashiontøj samt tøj af højere kvalitet. Veras Vintage lægger vægt på, at de 

foretrækker at sælge tøj af højere kvalitet, eller som har andre særlige karakteristika, såsom 

vintagetøj, tøj med særlige snit eller tøj fra eftertragtede mærker: 

 
“[...] hvilket brand er mærket, er det en mærkevare, er den en high-street varer eller er det en 

vintage varer. [...] Vi kan godt give ekstra point for varer som er mere unikke i snittet eller 

som er ekstra lækre i kvaliteten, hvis det f.eks. er en silkekjole, i forhold til en 

polyesterkjole.” (Bilag 1, 2019: 2).  

 

Det er derfor også disse typer varer, der udbetaler flest point for ved indlevering. Vores 

observation i butikken i Studiestrædet bekræftede også dette. Dog observerede vi i Veras 

Vintages stand på markedet en stor mængde tøj, som var af dårligere kvalitet og af billigere 

mærker (Bilag 2, 2019). Katrine gjorde det klart over for os, at et af deres store problemer er, 

at de får meget tøj ind, der ikke er salgbart og som de derfor donerer til tekstilgenbrug (Bilag 
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1, 2019: 3). I denne del af netværket er der også identificeret en aktant i form af tøj, som ikke 

bliver genbrugt. Dette vil også komme fra fast fashionindustrien, som også er vist i 

netværket. Fast fashionindustrien, er som nævnt, karakteriseret ud fra dens mulighed for at 

producere store mængder af billigt, tidstypisk tøj, der hurtigt kommer på hylderne i 

butikkerne (Bick et al., 2018: 1). Disse er forbundet med kunderne og skaber translation ved 

at være en konkurrent til Veras Vintage. Dynamikken er her tydeligvis simplificeret, idet en 

fast fashionbutik ikke umiddelbart ville se Veras Vintage som en konkurrent. Translationen 

er altså envejs, men da denne analyse tager udgangspunkt i Veras Vintage, vælger vi at 

beskrive dem som konkurrenter. Fast fashion og Veras Vintages bygger grundlæggende set 

på meget forskellige forretningsmodeller. 

Veras Vintage eksisterer i et kommensalistisk forhold med tøjproducenterne, idet de ikke selv 

producerer tøj. Deres forretningsmodel kræver, at producenter laver tøj og kunder køber dette 

tøj, samt senere hen indleverer det til Veras Vintage. Uden producenter ville Veras Vintage 

aldrig få varer ind til salg i butikkerne. Dette er paradoksalt, da Veras Vintage gerne vil 

bekæmpe dem, der har ansvaret for overforbrug af tøj, men samtidig afhænger de af dem. 

Som nævnt skelnes der i denne analyse ikke mellem forskellige former for producenter og 

derfor er der selvfølgelig ikke tale om, at Veras Vintage vil bekæmpe dem alle, snarere mest 

fast fashionindustrien.  

 

Styrende aktanter - kapitalisme og miljø 

Afslutningsvis kan vi som styrende aktanter, nævne kapitalisme og miljø. Vi beskriver dem 

som styrende, fordi de spiller en afgørende og overskyggende rolle i dette netværk. 
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Kapitalismen skaber translation på mange planer. Som økonomisk struktur, opfordrer den 

samfundet til at forbruge, hvilket ikke er i klar overensstemmelse med Veras Vintages 

koncept. Penge vil altså være en påvirkningsfaktor i dette netværk og kan skabe uønskede 

forandringer for Veras Vintage som cirkulær virksomhed. Som før identificeret, kommer 

profit til at spille en rolle i en cirkulær økonomi, og når det er de samme penge der skifter 

hænder i Veras Vintages koncept, kan det være et problem for dem at tjene penge.  

På den anden side af netværket har producenter og fast fashionindustrien, et andet forhold til 

kapitalismen. De er i mere gensidigt samarbejde, da deres forretningsmodel stemmer mere 

overens med den kapitalistiske model, fordi profit og omsætning spiller en central rolle i 

denne model og også producenternes. 

Miljøet er en anden essentiel aktant i netværket. Miljøet vil altid have en styrende rolle, når 

der er tale om en cirkulær økonomi. Som Katrine nævner har Veras Vintage fået en mere 

politisk profil, i forhold til at ende tøjspild, som har en negativ effekt på miljøet (Bilag 1, 

2019: 1). Fast fashionindustrien tager i denne opfattelse et mindre ansvar i forhold til miljøet 

og på den måde afviger de to også fra hinanden på denne parametre. 

 

Delkonklusion  

Denne analyse af netværket omkring Veras Vintage, har givet os en bedre forståelse for 

hvilke aktører og aktanter der er forbundet til Veras, og omvendt. Vi kan identificere, at 

Veras Vintage er afhængig af deres kunder som en ressource i lige så høj grad som tøjet er en 

ressource. Vi kan konkludere, at Veras Vintage er i et kommensalistisk forhold med 

tøjproducenterne, idet de ikke selv producerer noget og derfor er afhængige af producenterne. 

Derfor befinder de sig i en kompliceret forhold til producenterne, som de ellers forholder sig 

kritisk til og hvis overforbrug de ellers forsøger at formindske. 

I det analytiske arbejde oplevede vi en udfordring i at identificere præcis, hvorledes de 

styrende aktanter (kapitalismen og miljø) skaber translation. Vi er dog kommet frem til, at 

dette har været problematisk fordi, særligt kapitalismen, er en så altoverskyggende aktant i 

vores samfund og derfor også bliver det i dette netværk.  

Overordnet set har vi har observeret nogle modstridende aktører og aktanter, som 

konkurrenterne, fast fashion og kapitalismen. Vi har ud fra disse dannet os en forståelse for, 

at Veras Vintage er en del af et meget større netværk. Disse aktører og aktanter er blevet 

synlige via dette netværk, som er en af fordelene ved at fremstille aktør-netværk-teori.  
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Veras Vintage som innovativ bæredygtig virksomhed 
Dette analyseafsnit svarer på arbejdsspørgsmålet: hvordan kan Veras Vintage ses som en 

innovativ bæredygtig løsning til overforbrug? Afsættet for analysen er den indsamlede empiri 

og litteraturstudiet, med henblik på at få dybere forståelse af Veras Vintage som virksomhed, 

i relation til de problematikker, de prøver at bekæmpe. 

 

Veras Vintage er en bæredygtig og cirkulær virksomhed. Det ses først og fremmest ved, at de 

sælger genbrugstøj, blandt andet via byttekonceptet. Veras Vintage startede som nævnt på 

baggrund af, at Rebecca Vera ikke følte at hun kunne komme af med sit tøj, samt sikre sig 

værdi af tøjet på samme tid.   

Katrine beskrev i interviewet, at deres vision er at sætte en stopper for tøjspild, så det ikke 

ender som affald: “[...] vi [er] også med til at sætte en stopper for tøjspild. Det vi gerne vil det 

er at redde tøj fra at blive smidt ud.” (Bilag 1, 2019: 1).  

Denne vision deler Veras Vintage med mange andre genbrugsbutikker, men til gengæld 

adskiller Veras Vintage sig fra andre genbrugsbutikker på nogle andre parametre. 

Ved vores observation af butikken, stod Veras Vintages butiks farveordning, meget i kontrast 

til andre ikke-genbrugsbutikker. Ude foran butikken var der et skilt, der opfordrede de 

forbigående til at aflevere deres tøj og gøre brug af enten deres tøjbyttekoncept eller lægge 

tøjet hos dem for en 10’er pr. stykke (Bilag 2, 2019). Allerede ud fra deres skilt udviser de, at 

de gør brug af cirkulær økonomi, og opfordrer de forbigående til at gøre brug af deres 

koncept. 

 

Veras Vintage er et eksempel på en virksomhed med cirkulær økonomi, da tøjet ikke længere 

er del af den lineære tankegang, som går ud på at blive produceret, brugt og smidt ud, men i 

stedet at cirkulere brugt tøj til nye forbrugere. At genbruge tøj, går i højere grad imod fast 

fashionkonceptet om hurtigskiftende modetendenser (Bick et al., 2018: 1). Inde i Veras 

Vintages fysiske butik observerede vi, at der var mange forskellige tøjmærker, men det tøj 

som de forsøgte at fremhæve mest i butikken, var vintagetøj og ikke fast fashionmærker. 

Dette går også godt i tråd med hvad Katrine pointerede: 

 
”[Vi vil] oplære folk i at de ikke skal shoppe så meget i trends men man skal shoppe mere 

efter ens personlige stil, fordi det vi ser er hvis der er en trend som er rigtig stor så går der 

måske et år og så kommer alle de varer til at ligge nede i Veras og så er der ikke nogle der 
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gider købe dem længere, fordi de har været så overeksponeret i gadebilledet og på Instagram 

og så videre.” (Bilag 1, 2019: 2).  

 

Dette afspejles også i deres fysiske butik. Veras Vintage ser sig selv som en bæredygtig 

virksomhed, og derfor sætter de stor værdi i ikke at shoppe efter trends, fordi det ikke er en 

bæredygtig måde at shoppe på. At mange trendorienterede items ligger nede i butikken efter 

et år indikerer, at trends fører til et højere forbrug, og dette fører derfor til en kortere levetid 

for tøjet i folks garderober, hvilket ikke er bæredygtigt. 

 

Veras Vintages butik, webshop og Veras Market giver visuelt et rigtig godt indtryk af deres 

image. Veras Vintage sælger meget farverigt og iøjnefaldende genbrugstøj. Det observerede 

vi først og fremmest på deres webshop, hvor rød og lyserød især er centrale farver, med en 

sammenblanding af andre farver. I deres fysiske butik observerede vi også, at de har hængt 

tøjet i farveorden, med det farverige tøj hængende som det første man ser, når man kommer 

ind i butikken og det sorte skubbet ned i det bagerste rum (Bilag 2, 2019). Dette gav et meget 

iøjnefaldende og unikt indtryk af butikken.   

 

Både på Veras Market og i deres fysiske butik observerede vi, hvordan samspillet af lyd, lys 

og farver gav en form for intim stemning. Lyset i butikken var meget afdæmpet, der var ikke 

højt til loftet, ingen prisskilte, en kasse, og rolig musik (Bilag 2, 2019). Alt dette skabte en 

hjemlig og hyggelig stemning. Selvom Veras Vintage ikke udbyder deres sortiment i 

forskellige størrelser og farver, så formår de at fremstille en anden form for atmosfære i 

butikken. Dette står i kontrast til andre butikker, da dette særlige er noget som 

genbrugsbutikker i stedet kan bidrage med. 

 

På Veras Market, var der også en god stemning med musik, kaffe og pandekager. Personerne 

i standene hjalp deres kunder, og det hele foregik mundtligt. Der var rig mulighed for at gå en 

masse runder, snakke med nogle fra dem i standende om det tøj eller accessories de solgte, 

men også bare stå og hyggesnakke over en kop kaffe (Bilag 2, 2019).  

Veras Market ophøjede hele konceptet om at købe noget nyt genbrugstøj til et andet niveau. 

En ny form for shopping. Det som især adskiller markedet fra andre tøjbutikker er, at man på 

ingen måde bliver manipuleret til at købe en form for trend. Der er tøj fra forskellige mærker, 

kvaliteter, farver, størrelser og så videre. Når man kigger på et stykke tøj på markedet, er der 

heller ikke en mannequin ved siden af, der fortæller hvordan du skal style det her stykke tøj. 



 

 38 

Dette er også en af de ting som Veras Vintage går meget op i. Personlig og unik stil vægter de 

meget højt, og især det faktum, at alt tøj har værdi, man skal bare give det værdi med ens 

egen personlighed. Det viser de også ved at bruge alle de forskellige farver på deres 

hjemmeside, sociale medier og fysiske butik. Der er plads til alle farver, og der er plads til 

alles unikke stile.    

 

 

Fordele og ulemper for en innovativ bæredygtig virksomhed 
En af fordelene ved at være en innovativ bæredygtig løsning på overforbrug, set med Veras 

Vintages perspektiv er, at der i dagens Danmark endnu ikke findes ret mange butikker med 

Veras Vintages koncept. Veras Vintage kan således være med til at forme konceptet og 

udvikle konceptet som de ønsker.  

Pointsystemet kan også identificere som en fordel. Dette er innovativt i den forstand, at det 

ikke ses hos andre genbrugsbutikker. Det er en fordel for Veras Vintage, da de gennem dette 

system kan opretholde pointene, da man er nødt til at handle i deres butik eller webshop, for 

at få noget ud af de indsamlede point. En stor fordel ved Veras Vintage er også, at de med 

deres innovative koncept bekæmper overforbrug ved at tænke cirkulært. På samme tid 

bekæmper de også fast fashion ved at gå mod konceptet om at shoppe efter trends. Deres 

webshop er også en af de faktorer, der gør Veras Vintage til en innovativ virksomhed, da 

webshoppe ikke observeres hos mange andre genbrugsbutikker.  

 

En af ulemperne ved at være en innovativ bæredygtig virksomhed er først og fremmest, at det 

kan være svært at udbrede visionære tanker. Som modreaktion på klimakrisen er markedet 

inden for bæredygtige virksomheder blevet større, og der er i dag mange forskellige 

bæredygtige virksomheder med forskellige koncepter. Veras Vintages virksomhed har 

udviklet sig i takt med, at klimakrisen fortsat er et voksende problem. Dog er det som 

innovativ bæredygtig virksomhed svært at bryde igennem, når der som sagt er andre større 

konkurrenter på markedet. Veras Vintages byttekoncept, og det faktum at være medlem er en 

del af deres innovative strategi. Dog ses der også begrænsninger ved, at man ikke blot kan 

bytte sit tøj uden at være medlem.  
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Veras Vintage og traditionelle genbrugsbutikker  
I dette afsnit vil vi besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan adskiller Veras Vintage sig fra andre 

genbrugsbutikker? 

Igennem vores undersøgelse af Veras Vintage har vi observeret, at virksomheden adskiller 

sig fra andre genbrugsbutikker. Veras Vintage adskiller sig fra normale genbrugsbutikker på 

flere parametre. For det første er det førnævnte pointsystem unikt for Veras Vintage. 

Pointsystemet sørger for at pengene eller pointene, bliver i forretningen, og der er derfor tale 

om et cirkulært tøjkoncept. Det er en god forretningsstrategi for Veras Vintage, da det får 

deres kunder til at komme tilbage og handle hos dem.  

Veras Vintage afhænger som sagt af deres kunder, da det er dem, der indleverer alt det tøj de 

sælger videre. Derfor bliver de også nødt til at yde ekstra god kundeservice og adskille sig fra 

andre butikker, for at få deres kunders opmærksomhed og få dem til at forblive deres kunder. 

Vi har observeret, at Veras Vintage er meget aktive på sociale medier og især Instagram, 

bliver brugt som et værktøj i deres kunderelationer. Idet prøver de at fremstille sig på en 

bestemt måde, og derfor adskille sig fra andre genbrugsbutikker. Det er en del af deres image, 

at de bruger Instagram flittigt. For eksempel har Veras Vintage skabt hashtagget 

#verasdamer, deres kunder kan bruge hver gang de selv lægger noget op på deres egne 

Instagramprofiler, når de har noget tøj på fra Veras Vintage (Bilag 3, 2019). På den måde kan 

Veras Vintage gå ind og følge med på hashtagget og kommentere på deres kunders opslag. 

Dette kan være med til at skabe et gensidigt tilhørsforhold mellem Veras Vintage og deres 

kunder, da kunderne kan føle sig anerkendt, når Veras Vintage kommenterer og liker deres 

opslag. Veras Vintage kan også finde på at reposte deres kunders opslag, der er tagget med 

#verasdamer (Bilag 3, 2019). Dette er et smart træk fra Veras Vintages side, da det giver 

kunderne lyst til at gøre det igen, fordi det giver dem promovering af deres egen 

Instagramprofil, men samtidig giver det også promovering af Veras Vintage.  

Andre mere traditionelle genbrugsbutikker har fokus på, at varerne skal være billige og er 

ofte også i mere brugt stand, da disse varer er donerede. Afslutningsvis adskiller Veras 

Vintage sig også hertil. Veras Vintage udbyder et mere unikt og specielt udvalg af tøj, der 

kommer fra private klædeskabe, og de tager ikke bare alt ind. Deres udvalg kan siges at være 

mere kurateret og derfor også mere specielt. Modsat de traditionelle genbrugsbutikker, hvor 

man donerer sit aflagte tøj, fordrer Veras Vintages koncept mere til at indlevere tøj af højere 

kvalitet, idet kunderne får en profit for tøjet, i form af point. 
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Delkonklusion 

På baggrund af analysen, kan der konkluderes, at Veras Vintage ses som en innovativ 

bæredygtig løsning til overforbrug, da de gennem deres forretningsstrategi formår at skille sig 

ud fra andre genbrugsbutikker. Primært er det, der gør Veras Vintage til en innovativ 

bæredygtig virksomhed, deres byttehandelkoncept, website, samt deres pointsystem. Deres 

måde at tænke cirkulært er med til at bekæmpe overforbrug, og fast fashion, da Veras 

Vintage lægger vægt på ikke at shoppe efter modetendenser.  

Vi ser Veras Vintage som eksemplarisk i forhold til andre bæredygtige virksomheder inden 

for genbrugstøj. Med andre ord, er Veras Vintage blot et eksempel på en bæredygtig 

virksomhed, og har det tilfælles med alle andre genbrugsbutikker, at bekæmpe overforbrug, 

for at forbedre miljøet.  

Dog adskiller Veras Vintage sig fra andre genbrugsbutikker på den måde, at de først og 

fremmest har udviklet et website, som giver større tilgængelighed for hele landet. De 

adskiller sig derudover også sig med deres byttehandelkoncept og deres pointsystem, som jo 

på samme tid også er de faktorer, der gør Veras Vintage til en innovativ bæredygtig 

virksomhed. 
 

 

 

Design 
I dette afsnit præsenteres det design vi har udviklet, som en opgraderet version af Veras 

Vintages nuværende system, i et designrationale. Vi har udviklet en skitse af et 

applikationsdesign, som har til formål at forbedre pointsystemet for Veras Vintage og deres 

brugere. Vi vil i afsnittet beskrive vores baggrund for at lave netop dette design, hvordan 

designet er udviklet på baggrund af forskellige designteorier, samt vores efterfølgende 

refleksioner over designforslaget. Derfor tager afsnittet udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet: 

hvordan kunne et mere effektivt og brugervenligt pointsystem designes?  
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Designrationale  
 

 

 
 

Applikation kan ses i bilag 6. 

Applikation beskrivelse 
Når Veras Vintages pointapplikation er downloadet, og man får åbnet op for applikationen, er 

det første der ses forsiden. På forsiden kan man her oprette en brugerprofil eller logge ind 

med sin eksisterende brugerprofil. Når der logges ind, ses første side, hvor der står en 

beskrivelse af formålet om at tøj kan vurderes via applikationen. På samme side trykker man 

på “Tryk her for at indsamle point”, som fører en videre til de forskellige parametre, man skal 

tjekke af. Her skal man vælge ud fra det stykke tøj, som skal vurderes, hvilken kategori tøjet 

er. Er tøjet for eksempel et par bukser eller en kjole. Derefter vælges størrelsen. Hvilken 

stand tøjet er, er det næste parametre, som bliver vurderet på baggrund af hvor nyt tøjet er, 

om det er brugt eller om der er synlige slitage. Næste parametre er tøjets mærke, hvor der kan 

vælges et bestemt mærke, som er identificeret inde i applikationens system. I forlængelse af 

det, kan der i stedet også tilføjes et mærke, hvis mærket ikke allerede findes i applikationens 

system. Udover dette har man også muligheden for at vælge at skippe dette parametre, hvis 

tøjet ikke har noget mærke. Efter valg af mærke, skal tøjets materialer tilføjes, og her har man 

muligheden for at vælge op til flere materialer ad gangen, som for eksempel bomuld og 

elasthan. Når alle parametrene er udfyldt, vil dataen herefter behandles. Derefter vil der føres 

til næste side, som er beskrivelsen af det stykke tøj, der er blevet vurderet, samt hvor mange 

point tøjet er værd.        
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Brugsprocessen 
Tanken bag den nydesignede applikation er, at kunden skal kunne anvende applikationen, når 

vedkommende vil have vurderet sit brugte tøj. Kunden skal selv aktivt gå ind på 

applikationen og udfylde parametrene for det stykke tøj, de vil sælge. De skal vælge typen, 

størrelsen, kvaliteten, mærket, tekstilerne og snittet for at vurdere tøjets værdi i point. 

Vurderingen af tøjet bliver godkendt inde i Veras Vintages fysiske butik. Når kunden har 

udfyldt parametrene, og går hen til ekspedienten, så er det her hvor at ekspedienten fysisk 

godkender vurderingen ved at swipe på applikationen. 

Efter swipefunktionen, udsendes dataen fra applikationen over til kassesystemet, som 

godkender vurderingen, samt sender pointdataen tilbage til applikationen, så kunden kan se 

sine point på sin brugerprofil. Disse point kan kunden så anvende til at købe genbrugstøj i 

butikken eller på webshoppen.  

 

Baggrund for applikation 

Dette design blev udviklet på baggrund af vores observation af Veras Vintages koncept og 

hovedsageligt deres pointsystem. Vi har i vores arbejde med virksomheden identificeret nogle 

svagheder og begrænsninger ved dette system. Først og fremmest ser vi en svaghed i måden 

tøjet vurderes på. Et eksempel på dette er en gul H&M-top, der hos Veras Vintage står til 220 

kr. (Bilag 4, 2019) – betydeligt mere end hvad den ville koste i H&M. Derfor vil dette design 

give et bud på en visualisering af en applikation, som gør det muligt for Veras Vintages egne 

kunder at vurdere deres tøj. Ved at inddrage brugerne i vurderingen, giver det dem mulighed 

for at vide hvilke parametre, deres tøj er vurderet ud fra. Dette skaber en bedre forbindelse 

mellem brugeren og Veras Vintage. Der er som sagt her udelukkende tale om en 

visualisering, men vores fremtidige forestilling om designet er også, at det skal bygges op 

omkring nogle algoritmer, der kan hjælpe i vurderingsprocessen og også kan optimere 

hvordan tøjet får de rette priser. Dette kan eliminere mængden af bias hos Veras Vintages 

medarbejdere, når de ikke udelukkende tager udgangspunkt i deres egne holdninger til tøjet. 

Prisen spiller her en rolle og den rette algoritme, vil kunne hjælpe Veras Vintage med at 

prissætte mere fornuftigt. Mere fornuftige priser kan være med til at øge antallet af brugere 

og mere solgt tøj. Denne iagttagelse bygger på vores egen observation af Veras Vintages 

webshop, hvor vi over en periode har kunne se, at det samme tøj figurerede på sitet i lange 

perioder (Bilag 4, 2019). Dette kan der være flere grunde til, men hovedsageligt vil vores 
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vurdering lyde på, at dette indikerer at tøjet er sat for dyrt. Veras Vintage gør meget ud af at 

fremstille tøjet visuelt attraktivt og tager flotte billeder med tøjet på, og derfor mener vi ikke 

det kan være et problem omkring fremstillingen af tøjet. Af den grund peger vi på prisen som 

hovedargument for, at tøjet ikke sælges. 

 

Et vurderingssystem hvor kunden er mere indover, er bestemt en mere demokratisk måde at 

vurdere tøjet på. Vi ved fra interviewet med Katrine, at en af udfordringerne ved at være en 

bæredygtig og cirkulær virksomhed, er at kunne skabe profit i Veras Vintage. 

 
“Og så kan man sige, en sidste udfordring ved at være en bæredygtig, cirkulær virksomhed er 

selvfølgelig hvor skal pengene komme fra. Altså hvis man har et cirkulært koncept der går i 

sig selv, hvor folk betaler en meget lille sum penge for at bruge vores platform, hvad skal man 

så tjene penge på. Det er selvfølgelig noget vi arbejder med at prøve at knække nødden, og vi 

er der ikke helt endnu, men vi har skabt nogle meget forskelligartede platforme som spiller 

sammen på den måde som gør, at det hele kan løbe rundt.” (Bilag 1, 2019: 4). 

 

Når brugere bliver inddraget i processen, vil dette formentlig give mere fornuftige priser, så 

mere tøj bliver solgt, hvilket vil øge Veras Vintages profit. Det kan virke en smule 

paradoksalt, at Veras Vintage gerne vil finde en måde at tjene flere penge på, men samtidig 

prissættes meget af deres tøj “for højt”, så meget af tøjet i forretningen ikke bliver solgt 

(Bilag 4, 2019).  

Fordi Veras Vintage ser sig selv som en cirkulær virksomhed, hænger det ikke sammen med 

deres forestilling om dette. Veras Vintage er sat i verden for, at tøj ikke skal spildes, så hvis 

tøj bliver prissat så højt, at det bliver ved med at hænge nede i forretningen, er dette et tegn 

på tøjspild, fordi det ikke bliver brugt. For at det bliver cirkulært, skal kunderne være i 

besiddelse af tøjet, så det kommer ud af forretningen. Først på den måde bliver det en 

cirkulær proces.  
 

 

Anvendelse af designteori og -metode 
I vores design har vi givet et muligt bud på, hvordan Veras Vintage kan vurdere deres 

kunders tøj anderledes. Dette har til formål at kunne gøre deres salg og kundeinddragelse 

bedre. I designet har vi gjort brug af teorierne iterativ designproces, gestaltloven og 

affordancedesign. 
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Vores benyttelse af den iterative designproces, kan således ses i vores designforslag, da vi 

først har lavet en gennemgående undersøgelse af vores emne. Den iterative designproces, er 

sket undervejs i projektet, hvori vi har revideret og ændret vores design, ved internt at tale om 

det i gruppen. Vi startede først og fremmest med at tegne, hvordan et muligt pointsystem 

kunne se ud, hvori vi diskuterede de vigtige elementer og indtryk, som vi gerne så skulle 

fremkomme i den endelige designvisualisering. Da dette kun er et designforslag, har vi ikke 

været ude at teste vores prototype i den virkelige verden, og derfor er dette stadie, af den 

iterative designproces ikke væsentligt i dette projekt. Vi har dog alligevel formået at 

analysere på vores skitse af designvisualiseringen, ved at se på de mangler og fejl som vi har 

opdaget i Veras Vintages nuværende pointsystem, hvilket ledte os tilbage til prototypen, da vi 

derfra reviderede og kom frem til flere elementer, der kunne tilføjes i den illustrative 

applikation. Såsom valg af tøjets alder. Evalueringsdelen i den iterative proces skete konstant 

under vores udvikling i vores designforslag. Vi evaluerede ikke kun på vores eget 

designforslag, men ud fra Veras Vintage nuværende hjemmeside. Selve den iterative 

designproces skete løbende i vores udvikling af designforslaget. 

 

Vi gjorde ligeledes brug af gestaltlovens fem punkter. Loven om nærheden ses i vores 

designforslag, hvilket vi har forsøgt at gøre meget eksemplarisk. På første side kan dette ses 

ved, at brugerne selv skal indtaste deres brugernavn og kodeord. Da disse to, henholdsvis 

brugernavn og kodeord, er nær hinanden og farvevalget er den samme, vil kunden hurtigt 

kunne danne overblik over, at det er et sammenhørende afsnit. Ud fra selvsamme eksempel, 

har vi også gjort brug af teorien om lighed. Vi har valgt at benytte den samme figur, firkant, 

til både brugernavn- og kodeordsrubrikken. For at gøre det så brugervenligt som muligt, har 

vi derfor valgt at kombinere teorien om lighed og nærhed i det nævnte eksempel. 

Ligeledes ses teorien om lukkethed også i vores designforslag. I applikationen ses rubrikken 

hvor der står ”Nyt er yt” og en rubrik hvori der står ”Tryk her for at indsamle point” (Bilag 6, 

2019: 2). Disse to rubrikker hører i hvert deres kasse, og derfor er adskillelsen gjort tydeligt. 

Man ved som bruger også, at det kun er én af rubrikkerne man skal trykke på. Ved at angive, 

at man skal trykke på en bestemt rubrik, leder det videre til vores anvendelse af 

affordancedesignteorien. 

Vi har i designet medtænkt, hvad det er selve vores designforslag skal afforde og hvordan den 

skal kunne tale for sig selv. Ved synet af vores design, er det vigtigt for os, at brugerne ikke 

er i tvivl om hvad de forskellige elementer skal gøre. Derfor har vi ud fra hver dele i 

pointsystemet lavet en lille overskrift. 
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Efter vi har designet vores applikation, er vi efter flere overvejelser kommet frem til, at 

designet mangler nogle andre funktioner, der vil være vigtige i processen, for at kunne 

prissætte en vare mere præcist. Vi har derfor, ud fra den iterative designproces, identificeret 

nogle nye funktioner, vi mener kan være nyttige at tage med, hvis man skal udføre en ekstra 

iteration af designet.  

I designet er der på nuværende tidspunkt forskellige funktioner til at vælge tøjkategori, 

størrelse, stand, mærke og tekstilsammensætning, men en ny funktion, vi mener er nødvendig 

i applikationen, er muligheden for at vælge hvor gammel en vare er. Det kunne for eksempel 

være en funktion, hvor man kan tjekke af om varen er nyere eller mere end 20 år gammel. 

Dette er for at kunne vurdere, om det er en vintagevare eller en nyere vare. Ifølge Katrine vil 

en vare, der er vintage nemlig vurderes til en højere pris end en ny vare (Bilag 1, 2019: 2). Vi 

mener det er vigtigt, at applikationen selv skal kunne tage højde for dette, da Veras Vintage, i 

deres nuværende system, ikke har en funktion, der gør det. Derfor skal Veras Vintage selv 

manuelt ind og vurdere prisen på en vare ud fra om den er vintage og med den nye funktion i 

applikationen, ville det kunne spare dem tid. “ [...] det er ikke noget som pointsystemet tager 

højde for, så derfor skal man ligesom ind og vurdere op og ned på hver enkelt vare.” (Bilag 1, 

2019: 2).  

En anden funktion, der kan være nyttig i applikationen, er muligheden for at tage et billede af 

det tøj, man skal til at vurdere i applikationen. Denne funktion skal sikre, at Veras Vintages 

personale kan tjekke om det er den samme vare som brugeren har vurderet i applikationen, 

som de kommer ned med i butikken.   

 

Refleksioner og evaluering af design 
Applikationen ser vi som en fordel for kunderne, da der først fremmest dannes et tættere bånd 

mellem Veras Vintage og kunden. Dette er en fordel, da der som sagt er flere øjne på tøjet, 

som kan kvalitetssikre prisen.  

I vores refleksion over designet har vi identificeret, at applikationen har fået en sideløbende 

effekt, idet den kan hjælpe til at aflaste Veras Vintage en smule. Katrine påpegede, at de er 

“[...] en lille trop, der ligesom driver hele værket.” (Bilag 1, 2019: 5). Derfor kan der ses en 

fordel i, at kunderne selv kan vurdere deres tøj og på den måde lette arbejdsbyrden fra 

medarbejderne, som har mange opgaver.  
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Om hvorvidt vores applikation opfylder et behov, er svært at sige, da vores applikation blot er 

et designforslag og ikke en rigtig applikation. Vores design er udelukkende udviklet på 

baggrund af vores egne observationer. For at finde frem til om applikationen er en succes 

ville det være en fordel, at inddrage Veras Vintage og kunderne. Ved at inddrage andre 

synspunkter på vores design, ud over vores egne, kan vi på den måde designe en applikation, 

der dækker et større behov. Dermed ikke sagt, at vi ikke har designet en applikation som 

rammer Veras Vintages og kundernes behov, vi ved det bare ikke med sikkerhed.  

Applikationen er en teknologi, som ikke er tilgængeligt for alle. Dette begrænser 

byttekonceptet, da det primært kun ville være yngre kunder, som ville kunne benytte denne 

applikation. Den ældre generation har ikke så meget viden indenfor området, så det ville være 

en begrænsning for denne kundekreds. Når det er sagt, så er Veras Vintage målgruppe 

primært den yngre generation. Størstedelen af deres virksomhed foregår på de sociale medier 

og deres website, så på baggrund af det ville applikationen passe fint ind i Veras Vintages 

forretningsstrategi. 

 

Delkonklusion 

Vi kan konkludere, at vores applikation er designet ud fra det formål at skabe bedre dynamik 

mellem kunde og virksomhed. Ved at kunden selv aktivt skal ind og vurdere tøjets værdi, vil 

der på den måde komme frem til en mere fair pris. Dette er en fordel for virksomheden, da 

der vil blive lettet en arbejdsbyrde fra Veras Vintage, samt at det vil øge kundekredsen, da 

tøjet vil blive vurderet til en mere fair pris, der kan betales af en bredere målgruppe. Vi kan 

dog ikke på baggrund af dette, vide med sikkerhed, at vores applikation vil opfylde disse 

behov, da designet stadig er i startfasen af designprocessen. Det er derfor svært på nuværende 

tidspunkt at vurdere om dette design af pointsystemet er mere effektivt og brugervenligt end 

Veras Vintages nuværende system. 
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Diskussion 

I denne diskussion fremlægger vi nogle af de muligheder og begrænsninger, vi i analysen er 

kommet frem til, at der er for bæredygtige virksomheder som Veras Vintage. Denne 

diskussion vil derfor besvare arbejdsspørgsmålet: Hvilke muligheder og begrænsninger kan 

observeres i en bæredygtig virksomhed og hvordan hænger dette sammen med Veras 

Vintages egen forestilling af forretningsmodellen? 

Desuden vil der til slut være en diskussion af de metoder, vi har benyttet i dette projekt.  

 

 

Veras Vintages koncept 

Ud fra analysen er vi kommet frem til, at der både ses mange muligheder i og med, at Veras 

Vintages er en bæredygtig virksomhed, men også hvordan dele i denne strategi, kan være 

lettere begrænsende for virksomheden. 

Når man er en genbrugsbutik, der gerne vil opnå en vision om at ende tøjspild, må man 

nødvendigvis også skille sig mere ud på et stadigt voksende marked. Veras Vintage har 

fundet en innovativ måde at sælge deres varer på, der ikke ses mange andre steder. Ved at 

have en salgsstrategi, der udgøres af et pointsystem, er det med til at give Veras Vintage en 

fast kundekreds. Man kunne forestille sig, at når man som kunde betaler 99 kr. om måneden 

for at være bruger af tøjbyttekonceptet, vil man sandsynligvis også vælge at give sit tøj videre 

til Veras Vintage, da man får en belønning i form af point, når man afleverer sit tøj hos dem. 

De samme goder ville man som kunde ikke have fået i Røde Kors. Det cirkulære 

tøjbyttekoncept, er derfor en fordel for virksomheden i denne forstand, da det giver kunderne 

point, de kan komme tilbage og handle med i Veras Vintages forretning og onlineshop. Veras 

Vintages forretningsmodel er også unik i form af deres tredeling af virksomheden – Veras 

Market, Veras webshop og Veras butikker. Dette skaber spredning i måderne de kan tjene 

penge på, og på den måde har de bedre mulighed for at skabe profit, som ellers er en 

udfordring for en bæredygtig virksomhed. Denne tredeling hjælper dem også til at kunne 

promovere sig selv på flere måder, for at kunne nå en større målgruppe og komme ud med 

deres vision.  

 

Sortiment 

Når man er en bæredygtig virksomhed, der som Veras Vintage sælger brugte varer, vil der 

naturligvis altid være nogle begrænsninger forbundet med dette. Veras Vintage kan ikke bare 
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gå ud og finde den samme slags bluse i flere størrelser eller farver. Hvert stykke vil altid være 

unikt i deres forretning og sortimentet kan dermed ikke være lige så bredt som i high-

streetforretninger. Dette er ikke kun noget Veras Vintage oplever, men noget alle 

genbrugsbutikker må kæmpe med. Man har som genbrugsbutik i sidste ende kun det 

sortiment som kunderne indleverer, og kan ikke opfylde forbrugernes behov som en normal 

virksomhed, hvis kundernes behov er noget helt særligt.  

Dette kan derfor ses som en begrænsning for en bæredygtig virksomhed som Veras Vintage. 

Hvis sortimentet ikke kan følge med de trends, der ses i modebilledet, kunne det eventuelt 

have konsekvenser for om kunderne ville have lyst til at blive ved med at shoppe i Veras 

Vintage. For hvis det sortiment de har, aldrig kommer til at følge med tiden, kan det være 

sværere at beholde deres kunder i den lange ende, da kunderne kan få opfyldt deres behov et 

andet sted.  

Man kan som virksomhed prøve at vende denne tankegang om og bruge denne mulighed, 

hvor man ikke er som alle andre, til sin fordel. Dette er netop hvad Veras Vintage gør. Ved at 

brande deres virksomhed på at have et unikt og specielt udvalg, der adskiller sig fra high-

street moden, har Veras Vintage en mulighed for at beholde deres kunder, fordi de netop har 

er et anderledes sortiment.   

 

Genbrugstøjs værdi 

Vi har gennem projektet reflekteret over genbrugstøjs image, og hvordan dette fremstilles. 

Selvom genbrugstøj har vundet betydeligt mere ind på markedet de seneste år (Hansen, 

2018), er opfattelsen af dette stadig, at det afviger fra andet nyt tøj. Der agerer en generel 

diskurs om, at genbrugstøj er og bør være billigt, netop fordi det er brugt, men Veras Vintage 

og andre lignende virksomheder forsøger at ændre dette. Veras Vintage forsøger at gøre op 

med denne forestilling, blandt andet ved at prissætte højere end andre genbrugsbutikker. Som 

tidligere nævnt har vi identificeret netop priserne som en udfordring, men her kan det 

diskuteres om priserne burde ændres så radikalt. Veras Vintage er et eksempel på hvordan en 

virksomhed stadig kan bestå, uden at gå op i at have de billigste priser. Vores produktforslag 

lægger op til at priserne burde sænkes, men der kan argumenteres for, at en mere ideel 

løsning kunne være hvis priserne, som vi også har argumenteret for, i stedet bliver sat mere 

rimelige. Der er også en pointe i at nævne, at prisen også er med til at skabe tøjets generelle 

værdi, i en bredere opfattelse af ordet. Prisen tilføjer altså også værdi til tøjet, og for nogle 

købere ville en højere pris måske endda skabe større incitament for vedkommende for at købe 

varen. På den baggrund vurderer vi, at Veras Vintage skal være meget mere opmærksomme 
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på deres prissætning, og fokusere på hvordan de sætter rimelige priser, men samtidig have for 

øje at oplære folk i at købe efter kvalitet og snit. 

 

Veras Vintages egen forestilling af deres forretningsmodel 

Veras Vintage ser selv Veras Market som et springbræt for at få nye kunder ind til deres butik 

og onlinehandel. Med de ca. 3-5.000 besøgende hver søndag, så er dette, set ud fra 

virksomheden, en god mulighed for at promovere deres forretning, koncept og vision. Dog 

har vi erfaret ud fra flere samtaler med dem som står i standene på markedet, at de ikke er 

bekendt med de andre dele af Veras Vintages virksomhed, såsom onlinehandel og deres 

fysiske butik. Dette kan ses som en begrænsning i deres forretningsstrategi, da et af deres mål 

er at udbrede deres kundekreds. Derfor kan vi udlede, at der er nogle, mangler i deres 

forretningsstrategi, for at nå ud til nye kundekredse. Denne mangel giver et indtryk af, at 

mange af de besøgende, som Veras Vintage møder hver søndag, kun er faste kunder på deres 

markedet. Da deres metode for at nå ud til kunderne sker via tre kanaler, som er henholdsvis, 

Instagram, Facebook og markedet, er det kun en bestemt type af kundekreds de når ud til.  

Når Veras Vintage selv tror, at de på markedet rekrutterer flere kunder til deres 

tøjbyttekoncept, kan det kan tyde på, at deres opfattelse af dem selv ikke helt er i tråd med 

hvordan det i virkeligheden forholder sig. Derfor er deres strategi om at komme ud til nye 

kunder heller ikke helt så fyldestgørende som man kunne tro, at de gerne selv ville have det.  

 

Bæredygtige virksomheder i en kapitalistisk økonomi 

I kraft af, at kapitalismen er den dominerende økonomi i vores samfund, og vi derfor indretter 

virksomheder efter denne, handler det om at skabe et så stor udbyd af varer som muligt. 

Derfor ses det som en begrænsning for Veras Vintage at komme frem på dette marked, da de 

netop er en bæredygtig virksomhed, og derfor ikke på samme måde deler kapitalismens 

ideologier. På den måde kan bæredygtige virksomheder, og måske især, 

genbrugsvirksomheder, ses som nichebrancher, der har sværere ved at overleve på markedet. 

Dette ses umiddelbart som en ulempe for sådanne virksomheder, men det kan også 

observeres som en fordel. I og med, at Veras Vintage agerer i en nichebranche, er de 

frontløbere i deres måde at drive virksomheden på. På den måde skiller de sig ud og kan 

derfor have en fordel på markedet. Deres succes er formentlig forbundet med, at de skiller sig 

ud på denne måde fra andre virksomheder. Veras Vintages fordel ved at være frontløbere i en 

nichebranche, er netop også, at de har mulighed for at sætte et karakteristisk eksempel for 
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hvordan andre bæredygtige virksomheder dermed også kan opnå en vis succes på et marked, 

der kæmper mod en kapitalistisk ideologi.  

 

Når man taler om bæredygtige virksomheder, er det værd at komme ind på, om sådanne 

virksomheder rent faktisk gør en forskel i det lange løb. Veras Vintage har som bekendt en 

vision om at ende tøjspild og få deres kunder, til at handle mere bæredygtigt. Men gør det 

reelt en forskel på klimakontoen at købe bæredygtigt? Det er måske ikke svaret på dette 

spørgsmål, der skal lægges vægt på, men mere om en bæredygtig virksomhed som Veras 

Vintage, kan være med til at ændre en forbrugsadfærd hos deres kunder. Det at ens 

virksomhedsstrategi, har anledning til at ændre folks mentale tilgang til forbrug, er en lige så 

vigtig faktor, som at være en virksomhed, der sælger bæredygtige varer. Det vil i det lange 

løb ændre noget, fordi det får flere mennesker til at tænke over de valg de foretager sig, når 

de handler tøj og hvilke konsekvenser det kan have. Veras Vintage har ikke nødvendigvis 

mulighed for at ændre, at der er overforbrug, men som en bæredygtig virksomhed har de 

mulighed for at ændre noget i folk, som en ikke-bæredygtig virksomhed nødvendigvis ikke 

har. På den måde kan man håbe på, at Veras Vintage på den måde også er eksemplariske over 

for andre virksomheder.  

 

Forbrug og overforbrug er af gennemgående interesse i denne rapport. Derfor er det også 

oplagt at diskutere dette. Overforbrug omtales som negativt, men forbrug er ikke et negativt 

ladet ord. Derfor skelner vi også mellem overforbrug og forbrug, og kan derfor også pointere, 

at der i rapportens argumentation ikke er tale om en udryddelse af forbrug. Forbrug skaber 

arbejdspladser og vækst i samfundet. Derudover er det en nødvendighed for langt de fleste 

mennesker i verdenen, da alle folk skal have sine basale behov, som mad, tøj og tag over 

hovedet, opfyldt. Hertil kan det pointeres, at der kræves en udviklingen i måden vi forbruger 

på, så denne bliver mere bæredygtig. Netop dette forsøger Veras Vintage at gøre med deres 

virksomhedsmodel. 

 

 

Refleksioner over metode 

I dette afsnit redegøres der for vores refleksioner over de metoder vi har anvendt i forbindelse 

med observation og indsamling af empiri. Derudover har vi i dette afsnit, reflekteret over 
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hvilke andre metoder, vi kunne have anvendt, og hvordan det kunne have givet os en bredere 

forståelse, samt et andet perspektiv på vores projekt. 

 

Vi har i dette semesterprojekt anvendt observation som en af vores metoder. 

Observationsmetoden har været en fordel for gruppen, fordi det har været med til at give en 

forståelse af hvordan Veras Vintage eksempelvis indretter deres virksomhed og hvilke 

forskellige aktører og aktanter, der har en betydning for Veras Vintage. Derudover har det 

også givet gruppen en forståelse af hvilke typer af mennesker, der kommer på Veras Market, 

samt hvordan Veras Market er bygget op og hvad der bliver solgt på Veras Market.  

Det har klart været en fordel at anvende observation som metode, da det har givet gruppen en 

forståelse af Veras Vintage som helhed. Selvom vi har fået brugbar empiri ud af at observere 

Veras Market, kunne vi godt have gjort bedre brug af metoden, ved at tale med flere af 

deltagerne til det. Dette kunne have gjort, at vi kunne have fundet kunder af Veras Vintage, 

der også gjorde brug af deres forretning og koncept, og have spurgt dem om deres holdning 

til Veras Vintage.  

Udover observation som metode har gruppen også anvendt semistruktureret interview. Dette 

har også været en fordel at anvende, da vi også her har fået en bred forståelse af hvordan 

Veras Vintage hænger sammen som cirkulær virksomhed. Desværre blev det kun til et 

telefoninterview, og her kunne en af ulemperne være, at man ikke har kunne aflæse 

kropssprog og danne et reelt indtryk.  

Hvis vi skulle have anvendt andre metoder i opgaven, kunne vi have inddraget de forskellige 

typer af feltroller. Her ville det være oplagt at have anvendt den totale deltager. Den totale 

deltager kendes ved at forskeren holder sin identitet og sit formål skjult for aktørerne i feltet 

(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 102). Derudover havde det været oplagt at have deltaget på 

eksempelvis Veras Market ved at have en stand selv, hvilket kunne have givet en bredere 

forståelse af hvilke udfordringer der kunne være. Vi kunne muligvis have fået en bredere 

forståelse af hvilke ting, der ville blive solgt hurtigt og få en forståelse af hvordan vi skulle 

fastsætte prisen.  

Derudover havde det været en god ide måske at have anvendt den kvantitative interviewform 

som kendes ved eksempelvis spørgeskemaer. Spørgeskemaer kunne give en bredere 

forståelse for at se hvordan Veras Vintages kunder ser dem og se hvordan det stemmer 

overens med hvordan Veras Vintage ser sig selv. 
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Konklusion 
Overforbrug medfører en masse negative miljømæssige konsekvenser, fordi vi forbruger flere 

ressourcer end vi har, og vi bliver flere mennesker om at forbruge dem. Det har konsekvenser 

for verdens klima. Flere virksomheder prøver dog i dag at arbejde mod en mere bæredygtig 

vision. Vores case, Veras Vintage, har til formål at bekæmpe overforbrug og tøjspild. Vi kan 

ud fra vores interview konkludere, at Veras Vintage er en innovativ bæredygtig løsning på en 

virksomhed, der vil oplære befolkningen i at shoppe personlig stil fremfor hurtigskiftende 

modetendenser.  

Ud fra vores analyse om aktør-netværk-teori, har vi kunnet identificere de forskellige aktører 

og aktanter i netværket omkring Veras Vintage og genbrugstøj. Der kan konkluderes på 

baggrund af dette, at Veras Vintages forretningsmodel er bygget op efter at have deres kunder 

som ressource, idet kunderne indleverer tøjet.  

Veras Vintages pointsystem og byttehandelkoncept, er hvad der gør dem cirkulære, men også 

innovative, fordi de kommer med noget nyt. Vi kan derfor konkludere, at de er eksemplariske 

på hvordan en bæredygtige tøjvirksomhed kan opbygge deres forretningsmodel i en 

nichebranche.  

De arbejder de som innovativ bæredygtig virksomhed ved at beskæftige sig inden for tre 

grene: Veras Market, Veras butikker og webshoppen. Dette optimerer deres muligheder for at 

skabe profit, som ellers er en udfordring for bæredygtige virksomheder. 

Selvom Veras Vintage er et rigtig godt eksempel på en innovativ bæredygtig virksomhed, er 

der stadig procedurer og arbejdsgange, der kan optimeres ved deres forretningsstrategi. Vi 

observerede, at deres pointsystem kunne optimeres ved at inddrage kunderne i vurderingen af 

genbrugstøjet. Ud fra dette har vi designet et nyt forslag til hvordan genbrugstøjet kunne 

blive værdisat.  

Da kapitalismen er samfundets økonomiske struktur, ses der en udfordring i at bekæmpe 

overforbrug i tøjindustrien. Vi ser muligheder ved Veras Vintage koncept og strategier, men 

vi mener, at en af deres begrænsninger er deres prissætning af tøjet. Derfor mener vi, at vores 

optimerede pointsystem vil kunne forbedre deres virksomhed.  

Afslutningsvis kan vi konkludere, at overforbrug er svært at bekæmpe, da kapitalismen er et 

modstridende element. Vi mener godt, at små innovative bæredygtige virksomheder, kan gøre 

en forskel for at bekæmpe overforbrug, da forandring altid starter i de små. En lille 

virksomhed som Veras Vintage, ændrer ikke den store problematik, men er med til at 

reducere problemet.  
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Perspektivering 
Dette afsnit vil præsentere andre perspektiver, der kunne have været undersøgt eller arbejdet 

videre med i dette projekt.  

Et andet interessant perspektiv vi har drøftet i gruppen, kunne have været at kigge på andre 

virksomheder, der ligesom Veras Vintage, prøver at modarbejde overforbrug og sammenligne 

disse med Veras Vintage. I denne forbindelse, ville det være interessant at undersøge hvordan 

de pointer vi er kommet frem til i undersøgelsen af Veras Vintage, kunne være eksemplarisk 

for en anden virksomhed.  

Det ville desuden have givet en ekstra dimension til opgaven at have interviewet Veras 

Vintages kunder. Så havde vi kunne spørge dem om, hvordan de ser Veras Vintage. Det ville 

være interessant at vide, hvorfor Veras Vintages kunder vælger netop dem, og om det at være 

medlem hos dem f.eks. har ændret noget i deres forbrugsadfærd og tankegang.  

Som nævnt i designafsnittet, ville det næste skridt i designprocessen, være at have udviklet en 

algoritme, der kan hjælpe Veras Vintage i vurderingsprocessen af tøjet. Hvis vi havde haft 

mere tid i projektet, ville dette have været noget vi kunne have gået mere i dybden med ved at 

inddrage programmering, og dermed også forankre projektet i datalogi.  
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