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Abstract 
 

This project seeks to explore the clothing and textile industry given its huge Co2 emissions. 

Governments have for the last couple of years been implementing different kinds of solutions in 

our everyday lives, in the hopes of reducing the Co2 emissions all over the world. One of the 

biggest Co2 emitters in the world is the clothing and textile industry. This is not something an 

everyday citizen thinks about because this kind of information from the clothing producers to 

the general public is next to non-existing. In this report will we try to figure out who in the 

society buys the most clothes and tries to change their shopping behaviour. In an attempt to 

complete this pursuit, we have looked at sociologist Anthony Giddens, professor Brenda Dervin 

and scientist Louise Phillips for help, as their tools can be used to create a behavioral change. 

Phillips focuses mainly on communication via dialogue, Dervin on sense-making and Giddens 

on precautionary principles all vital to our project. A reception analysis, a hard look on current 

events and actions that are being taken on climate change have also been analyzed to expand 

our knowledge on the subject. Colored cognitive map and storyboards have been used as a 

visual method of emphasizing how our product should look and work. We have attempted to 

design a virtual reality product in the hopes that our audience think it’s a new and different 

experience. Our product made the participants acknowledge the problem but it didn’t make the 

desired impact to change their attitude towards clothing. 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensgruppenr.: V2024788644 

 

 3 

Indholdsfortegnelse 

Indledning ........................................................................................................................................................................... 5 

Problemfelt .......................................................................................................................................................................... 6 

Problemformulering: ......................................................................................................................................................... 7 

Metode ................................................................................................................................................................................. 7 

Empiri indsamling ........................................................................................................................................................... 9 

Interview af Det Kollektive Klædeskab ........................................................................................................................... 9 
Transskribering ......................................................................................................................................................... 10 
Fejlkilder ved kvalitative interviews ........................................................................................................................ 10 
Fordele og ulemper ved de forskellige former for empiri vi bruger: ........................................................................ 10 

Introduktion til Produkt .................................................................................................................................................. 11 

Coloured Cognitive Map ............................................................................................................................................... 11 

Storyboard ..................................................................................................................................................................... 12 

Semesterbindingen ........................................................................................................................................................... 13 

Afgrænsning ................................................................................................................................................................... 13 

Definition af tøj og tekstiler ........................................................................................................................................... 14 

Anvendt teori .................................................................................................................................................................... 15 

Adfærdsændring ifølge Anthony Giddens ...................................................................................................................... 15 

Bearbejdelse af kvalitative interviews ........................................................................................................................... 17 

Sense-Making – Brenda Dervin..................................................................................................................................... 18 

Louise Phillips – Dialogue and planned Communication ............................................................................................. 22 

Receptionsanalyse ......................................................................................................................................................... 24 

Analyse .............................................................................................................................................................................. 28 

Klimaudfordringerne ..................................................................................................................................................... 28 

Målgruppe ..................................................................................................................................................................... 32 

Giddens paradoks .......................................................................................................................................................... 36 
Danskerne har klimaet i bagtankerne ....................................................................................................................... 37 
Danskerne bruger mere tid på mobilen ..................................................................................................................... 40 

Dialog & Sense Making................................................................................................................................................. 41 

Design og Designrationale ............................................................................................................................................... 45 

Designudviklingsprocessen ........................................................................................................................................... 45 

Ønskescenarie................................................................................................................................................................ 46 

Design Løsning .............................................................................................................................................................. 47 

Diskussion ......................................................................................................................................................................... 49 

Hvilken indflydelse har vores produkt?.................................................................................................................... 49 
Kunne vi have lavet et andet produkt end VR? ........................................................................................................ 50 
Kunne vi have lavet andre former for interviews eller måske andre fagfolk?.......................................................... 51 



Eksamensgruppenr.: V2024788644 

 

 4 

Konklusion ........................................................................................................................................................................ 52 

Litteraturliste .................................................................................................................................................................... 53 

 

 

  



Eksamensgruppenr.: V2024788644 

 

 5 

Indledning 
 

Det kommer sjældent som nogen overraskelse for nogen i dag, at klimakrisen er og forbliver et 

voksende problem, og de konsekvenser som medfølger, har en dominoeffekt på vores 

efterkommere. Man ser hvordan klimaforandringerne ændrer både vores hverdag og 

overbelaster kloden og det er et fokuspunkt som mange er bekendte med i dag. Hvis individet 

ikke ændre sin adfærd nu, kan det have katastrofale konsekvenser for os alle. 

Vi har set at problematikken de seneste år er kommet på den politiske dagsorden i mange lande 

blandt andet i Danmark tilbage i 2019 til valget og også i USA har klimapolitik haft indflydelse 

på valget i 2020, hvor vælgerne også har efterspurgt en ambitiøs plan, for at mindske C02 

udledningen (Øyin, 2020). Hvis en mere bæredygtig verden ikke bliver en realitet, vil det have 

store konsekvenser for fremtidige generationer. Polarisen og gletsjere vil smelte, voldsom regn 

og generelle voldsomme vejrfænomener er blandt andet nogle af de konsekvenser som 

klimakrisen medfølger. I Nordeuropa hvor Danmark er tilhørende, kan klimaforandringerne 

resultere i vinter oversvømmelser, tørke om sommeren, og kraftig nedbør (Europa 

kommissionen, s.d.) 

  

Kødindustrien, transportbranchen og kulindustrien har i mange år været i NGO’ernes søgelys, 

men det er først for nylig at tekstilindustrien er kommet på slagterbænken. Modeindustrien er 

den industri, der forurener tredje mest i hele verden, kun overgået af kul og olie. Men alligevel 

er modeindustriens forurening ikke på den menneskelige dagsorden, og noget som de fleste 

forbrugere ikke er klar over (Onono, Fashion’s Dirty Secret, 2018). 

Ligesom fastfood blev tilgængeligt i 60’erne er der kommet et nyt fænomen som hedder fast 

fashion, og ligesom fastfood sætter det også sine spor i miljøet (Cambridge Dictionary, s.d.).  

  

Forbrugere er ikke oplyste nok om bagsiden af medaljen ved at gå ned og købe et par jeans i fx 

H&M eller Levis. I Danmark er borgernes forbrug steget med 20% siden år 2000 og ligger i dag 

35% over verdensgennemsnittet (Andersen, 2017). En af konsekvenserne er, at det tager ca. 

15.500 liter vand at producere det ene par jeans, som er det samme, som en person kan drikke 

på ca. 20 år (Onono, Fashion’s Dirty Secret, 2018). 

  

Farven til de jeans kan indeholde op til 3500 forskellige kemiske stoffer, hvoraf 750 af dem er 

giftige for mennesker og 440 af dem er skadelige for miljøet (Tekstiler er det fjerde mest 

miljøbelastende forbrugsgode efter bil, bøf og bolig, 2019) Produktionen af bomuld til nyt tøj 

skaber tørke i forskellige dele af verden. Fabrikkerne, der farver stof/bomuld til produktion, 

leder deres giftige spildevand direkte ud i floder, som folk bor op ad og er afhængige af til bad 
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og madlavning. Forurening af floder betyder, at dyrelivet forsvinder, og menneskene, som lever 

af flodens vand, bliver syge. Derudover fragtes bomuld, stof og færdigt tøj hele jorden rundt i 

forurenende fragtskibe (Onono, Fashion’s Dirty Secret, 2018). 

  

Problemstillingen er relevant for verdenssamfundet, helt overordnet set fordi klimaaftrykket fra 

mennesket i hele verden er for højt. Dertil er problemet omkring modeindustrien relevant for 

den almene dansker, som gerne vil være mere klimavenlig i sit forbrug, da problemet, på trods 

af sin størrelse, ikke er tilstrækkeligt belyst. Grundlæggende set strider den mere og mere 

udbredte klimabevidsthed direkte imod det øgede forbrug af tøj og hele fast fashion kulturen. 

Dette projekt fokuserer på den enkelte forbruger og dennes bevidsthed omkring industriens 

klimaaftryk, med et mål om at adfærdsændre forbrugeren til at have et mere bæredygtigt 

forhold til tøj og tekstiler. 

Problemfelt 
  

Projektets grundlag består i den massive klimabelastning, som produktionen af tøj og tekstiler 

giver, hvor der benyttes teoretikere med speciale i kommunikation som f. eks Anthony Giddens 

(sociolog), Louise Phillips og Brenda Dervin. Med et visuelt kommunikationsprodukt i form af 

en VR-oplevelse, vil forbrugeren få en sanselig oplevelse med håbet om at starte en dialog om 

problematikken. Den globale modeindustri udleder 1,7 milliarder ton CO2 om året, hvilket 

svarer til ca. 10% af verdens samlede udledning og mere end hvad internationale flyvninger og 

skibsfart producerer tilsammen (Andersen, 2017). 

 

Den massive kilde til klimaforurening får ikke nær så meget opmærksomhed, som luftfart, 

skibsfart, affaldssortering og fossile brændstoffer (Rasmussen, 2019). Netop derfor er det 

interessant at tage udgangspunkt i modeindustrien. Der er en mangelfuld klimadækning af 

tøjindustriens klimapåvirkning, som både tæller CO2-udslip, forurening med kemikalier og 

massivt forbrug af vand, som ikke fremgår i det danske klimaregnskab (Gravgaard, 2013).  

  

Problemet vil blive belyst i forhold til den enkelte forbruger, som ikke nødvendigvis er oplyst 

om de konsekvenser, det har for klimaet. Det er også vigtigt for projektet at belyse alle de 

fordele som fremstår ved et mindsket tøjforbrug. Derfor er det interessant at undersøge 

problematikken med et helt nyt tiltag og et alternativt produkt, som kunne hjælpe med at indse, 

hvor meget tøj og tekstilindustrien påvirker klimaet. Den massive forurening vil blive illustreret 

ved hjælp af Virtuel Reality på Den lille havfrue i København for at vise belastningen på 

miljøet. Virtuel Reality har en effekt på ens hjerne, som ingen andre medier har, og giver en 

helt unik mulighed for indlevelse (Hardenberg, 2018). 
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Brugere som før i tiden har eksperimenteret med VR, ved at det har en væsentlig kraftigere 

effekt end andre kommunikationsmidler (Hardenberg, 2018). Der findes allerede medier, 

artikler, dokumentarer og bøger om hele tøj og tekstilindustriens påvirkning på miljøet. Derfor 

kan det være interessant at påvise problematikken med et nyt tiltag og et alternativt produkt, 

som kunne hjælpe med at indse, hvor meget tøj og tekstilindustrien påvirker klimaet. Den lille 

havfrue er et monument i Danmark, som mange har en tilknytning til og hun sidder i 

virkeligheden kun en halv meter over vandet, så man kan hurtigt se en forskel, hvis 

vandstanden stiger grundet klimaforandringerne. Den lille havfrue er også internationalt 

anerkendt, og kan dermed også ramme et bredere publikum end danskere, hvis VR-produktet 

er vellykket. Så alt i alt er formålet at gøre det mere håndgribeligt og nærværende for den 

enkelte forbruger at blive motiveret til at genbruge eller formindske sit forbrug af tøj. 

  

Problemstillingen er relevant, da udfaldet har globale klimamæssige konsekvenser. Projektet 

har til formål at oplyse den enkelte forbruger i København og om konsekvenserne ved 

produktionen af tøj og tekstilvarer, ved at visualisere de potentielle klimaforandringer på Den 

lille havfrue. Dette fører frem til følgende problemstilling.  

 

Problemformulering: 
 

I hvilket omfang kan der skabes en adfærdsændring hos forbrugeren af tøj og tekstiler ved 

brug af et kommunikationsprodukt? 
 

 

Metode 

 

For at belyse projektets problemstilling, vil adfærden hos forbrugere fra målgruppen, i alderen 

18-29 årig i København blive undersøgt. Analysen tager udgangspunkt i eksterne kilder, i form 

af blandt andet dokumentarer, videnskabelige artikler, nyhedsartikler og statistikker. Dette vil 

blive suppleret af en kvalitativ undersøgelse, hvor stifter og ejer af Det Kollektive Klædeskab 

Louise Kingo, vil blive interviewet (Bilag 3). Det Kollektive Klædeskab er en kæde af butikker 

rundt i landet, som har til formål at sælge genbrugstøj (Om det kollektive klædeskab, s.d.).  

Interviewet laves med henblik på at indsamle erfaringer om forbrugeren og deres adfærd. 
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Derudover at skabe en forståelse for kulturen og hvordan Det Kollektive Klædeskab har båret 

sig ad med at komme ind på et marked, som ellers er præget af Fast Fashion (Aae, 2016).  

 

Anthony Giddens identitetsteori om menneskers adfærd, vil blive benyttet til at undersøge 

udfordringerne ved en adfærdsændring og tendenserne hos det enkelte individ i den valgte 

målgruppe. For at evaluere designet, vil det blive undersøgt, hvordan individet vil opfatte 

produktet i forhold til en potentiel adfærdsændring ved interviews af fem testpersoner. 

(Giddens, 2009) 

 

Efter testpersonenerne har prøvet produktet, vil der forekomme en dialog mellem interviewer 

og testperson, som vil give en bredere forståelse af, om en adfærdsændring er mulig og i så fald, i 

hvilket omfang. Til de forskellige interviews af testpersoner vil der blive gjort brug af Louise 

Phillips teori Dialogue and Planned communication til at skabe et trygt miljø for de forskellige 

informanter, hvortil en dialog kan finde sted (Phillips, 2011). For at evaluerer omfanget og 

udfordringerne ved en adfærdsændring vil Brenda Dervins teori om Sense-Making blive brugt 

(Dervin, 2003). Denne teori har til formål, at få den givne testperson til at identificere, 

anerkende og reflektere over deres adfærd. 

 

Igennem brug af Kim Schrøders receptionsanalyse vil der blive kigget på, hvad de enkelte 

testpersoner mener om VR-produktet, samt hvilken virkning produktet har haft på dem og i 

hvilket omfang. Dermed kan det udledes om det vil have den tilsigtede adfærdsændring. 

(Schrøder, 2003) 

 

For at skabe en forståelse og retning af VR-produktet, vil CCM Coloured Cognitive 

Mapping/problem kort blive benyttet til at fremme processen af designproduktet og skabe et 

overblik over de udfordringer problemstillingen udløser ved det valgte design.  

(Venable, 2014)   

Derefter er et Storyboard udarbejdet. Dette er gjort for at tydeliggøre og illustrere processen 

brugeren gennemgår i produktet. Storyboardet hjælper til at skitsere brugerens oplevelse, og er 

derfor medvirkende til at planlægge hvordan oplevelsen skal udforme sig bedst muligt. Man 

skitserer altså hele oplevelsen inden man går ud i felten. Dette vil give et indblik i potentielle 

udfordringer og muligheder.  Det bliver altså brugt som et slags manuskript til den ''testende 

del'' i den iterative proces. 
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Empiri indsamling  

I dette afsnit forklares det hvilken form for empiri som er benyttet i projektet. 

  

Eksisterende empiri: 

Der er brugt eksisterende empiri i form af blandt andet dokumentarer, videnskabelige artikler, 

nyhedsartikler og statistiker, for at tilegne sig viden og forståelse for de overordnede emner; Tøj 

og tekstilindustrien samt klimaet. Meget af denne viden er blevet brugt til at få en bedre idé om, 

hvordan tøj og tekstilindustrien egentlig påvirker klimaet.  Denne viden består af internet 

artikler fra NGO’er (non-governmental organizations) og journalister fra andre mediehuse som 

for eksempel; Forbes og The Guardian. Herudover er der også blevet brugt dokumentarer for at 

få viden om emnet.  

 

Eget empiri: 

Der indsamles egen empiri i form af kvalitative interviews med testpersoner i den anvendte 

målgruppe (Bilag 1). Herudover vil der blive lavet et interview af medejer og stifter af Det 

Kollektive Klædeskab Louise Kingo (Bilag 3). Denne kvalitative data, vil blive suppleret af den 

eksisterende empiri.  

  

Interview af Det Kollektive Klædeskab 

Interviewet med det kollektive klædeskab vil blive brugt til at indsamle erfaringer fra et 

bæredygtigt og klimabevidst foretagende (Bilag 3). Louise Kingo Liokouras har undervist i 

bæredygtighed på Svendborg Handelsgymnasium i 5 år, samt arbejdet som 

bæredygtighedskonsulent for Svendborg kommune. Derudover har hun stiftet og drevet Det 

Kollektive Klædeskab i ca. 5 år. Hun kan altså bidrage til projektet med sin erfaring indenfor 

områder som målgruppe, adfærd og markedet i sig selv.  

 

Det kollektive Klædeskab er et tøjfællesskab for kvinder, som er baseret på ideen om at alle har 

tøj derhjemme som ikke fejler noget, men som sjældent bliver brugt. Grundlæggende har 

virksomheden skabt et koncept, hvor man kan aflevere tøj som bliver vurderet og lavet om til 

point, man kan bruge på nyt tøj. (Om Det Kollektive Klædeskab, s.d.) Det Kollektive Klædeskab 

er interessant af flere årsager, udover at de arbejder for den grønne omstilling som er en af 

hovedproblematikkerne i vores projekt. Det er også en etableret virksomhed med flere butikker 

rundt om i landet, dertil er de også interessante, da de bevæger sig i det grønne-tøjgenbrugs-

marked.  
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Interviewet vil være et semistruktureret interview, da det vil benytte sig af en interviewguide 

(bilag 2). Samtidig vil der være rum til at stille uddybende spørgsmål og indgå i en dialog. 

Denne form er valgt, for at give intervieweren mulighed for at forberede sig grundigt, men 

samtidig give informanten lov til at svare frit. (Metodeguiden interviews, s.d.)  

 

Transskribering 

Interviewet er blevet transskriberet, for at få et overblik over temaer og tendenser (bilag 3). 

Interviewet er transskriberet som en standard transskription hvilket betyder der er undladt 

fyldeord som ‘’Hmm’’ og ‘’øh’’. Det er blevet gjort, da lingvistikken ikke er en del af det, som 

benyttes i interviewet. Dog har målet været at transskribere så præcist som muligt, da der ikke 

skal misfortolkes nogle udtalelser.  

  

Fejlkilder ved kvalitative interviews 

Der er risiko for fejlkilder ved kvalitative interviews. Det kan blandt andet være problematikker 

som dårligt forståede spørgsmål, misforståelser mellem informant og interviewer samt 

fejlfortolkninger ved analysen af svarene. Alt dette skal der tages forbehold for under 

bearbejdningen af interviews (Metodeguiden Fejlkilder ved interviews, s.d.). Nogle gange kan 

informanten godt gå efter at ville svare det, som intervieweren ønsker at høre. Der kan altså 

opstå en asymmetrisk magtrelation mellem interviewer og informant, hvilket udfordrer 

validiteten i interviewet (Kvale, Brinkmann, 2009). Derudover skal der tages højde for 

validiteten i den viden der bliver indsamlet i interviewet med Louise Kingo, da hun ikke er 

forsker indenfor området.  

 

Fordele og ulemper ved de forskellige former for empiri vi bruger: 

Fordelen ved den eksisterende empiri er, at det er lavet og undersøgt med flere midler, 

kompetencer og ressourcer, hvilket giver et mere retvisende billede af tendenser, målgrupper og 

adfærd.  

 

Det kan være en ulempe, hvis kilderne er skrevet et par år tilbage, så data kan være forældet og 

have ændret sig i forhold til den nuværende situation. De anvendte artikler fra diverse 

mediehuse og NGO’er skal der tages forbehold for, da de kan være farvet af en politisk 

dagsorden eller anden bias. 
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Introduktion til Produkt 
 

Projektets produkt omhandler en 360 VR-oplevelse, som viser Den lille havfrue, der bliver 

gradvist oversvømmet alt efter hvilket fremtidigt årstal man befinder sig i. VR-produktet er 

ikke færdigudviklet og derfor tager empiri og interviews udgangspunkt i nedenstående billeder. 

I opgaven vil der blive henvist til produktet som ”VR-produktet”. Ydermere vil der i 

nedenstående afsnit (Storyboard) blive redegjort for det oprindelige tiltænkte produkt. 

 

 

  

Coloured Cognitive Map 

Coloured Cognitive Map (CCM) vil blive benyttet for at få problemstillingen visualiseret, og 

forsøger at give en forståelse af omfanget af projektets problematikker. Derudover kan CCM 

også hjælpe med at identificere og designe måder at løse problemstillingen på.  

 

Problemkortet (CCM) tager udgangspunkt i tøj og tekstilbranchens miljømæssige konsekvenser. 

Storyboardet fokuserer derimod på den enkelte forbruger.  

 

Problemkortet er blevet udarbejdet for at få en forståelse af problemstillingen, ved at se på hvad 

der forårsager disse problematikker og hvilke udfordringer de skaber for projektet. Derefter 

vender man de forskellige ”bobler” om, hvilket vil sige at man finder løsninger på de enkelte 

problemer, indtil man til sidst har en designløsning. Det er altså et værktøj til at give en bedre 

forståelse over baggrunden for projektet (Venable, 2014). 
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I midten er hovedproblemet, 

”Modeindustrien er en af verdens 

største klimasyndere” (Andersen, 

2017). Ud fra det, er der udarbejdet 

nogle årsager til det problem. For 

eksempel at Fast Fashion kulturen 

skaber en øget efterspørgsel efter 

billige varer, hvilket fører til en 

øget produktion. Samtidig kommer 

selve problemformuleringen også 

ind som en årsag, i at den brede 

befolkning ikke ved hvor meget tøj 

og tekstilindustrien forurener 

(Cambridge Dictionary, s.d.). 

  

Derefter blev der fundet yderligere 

problemer, som hovedproblemet 

førte til. For eksempel forurening i 

havene, tomme vandreserver rundt 

omkring i verden, samt forurenede 

floder, hvilket fører til sygdom og 

forringet livskvalitet (Rasmussen, 

2019).  

 

Storyboard 

Storyboardet er udarbejdet med formålet; Kan vi ændre forbrugerens adfærd gennem et VR-

produkt. Derudover vil det også illustrere det ønskede resultat produktmæssigt. Storyboardet 

fokuserer modsat problemkortet på den enkelte forbruger. Storyboardet kan ses i (bilag 4). 

  

Storyboardet starter med at præsentere problemet. Man ser de valg og udfordringer man kan 

blive stillet for som forbruger i dagligdagen. Man skal egentlig kun have et par sokker, men der 

er tre for en billigere pris. Det er altså nogle af årsagerne til folks forbrugsvaner er som de er. 

Dette bliver vist i et scenarie.  

Derefter ser man hovedpersonen møde os. Her bliver selve oplevelsen skitseret af hvad 

forbrugeren kommer til at opleve. I det her eksempel er det en observation af hvordan 
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vandstanden stiger og i hvilken grad det påvirker ved Den lille havfrue. Der vil samtidig være 

årstal, så man kan indse hvor lang tid der går, før man kan mærke konsekvenserne.  

  

Slutteligt bliver det illustreret at forbrugeren har interesse for at ændre adfærd og begynder at 

reflektere. Det får hende til at spørge efter løsninger og udføre dem i sin hverdag. Oplevelsen af 

produktet har altså skabt en adfærdsændring, hvilket er det ønskede formål med projektet (Bilag 

4).  

  Semesterbindingen 

 

Dette projekt tager udgangspunkt i dimensionerne Design og Konstruktion (D&K) samt 

Samfund, Teknologi og Subjektivitet (STS). Disse kurser vil blive anvendt tværfagligt til at 

undersøge og redegøre for klimaproblematikken med fokus på tøj og tekstilindustrien, for så 

derefter at formidle informationen til den enkelte forbruger og dermed skabe en 

adfærdsændring.  

  

I forbindelse med dimensionen D&K vil Coloured Cognitive Mapping (CCM) blive benyttet til 

at undersøge og påvise potentielle udfordringer og dermed også have en indflydelse på det 

færdige produkt. Herudover er der udarbejdet et Storyboard, for at synliggøre meningen med 

designet og den ønskede virkning. Produktet vil blive udarbejdet ved hjælp af den iterative 

proces, da vi først samler information, tester og derefter evaluerer.  STS vil supplere 

evalueringen af designet, da der vil blive kigget på de samfundsproblematikker, som tøj og 

tekstilindustrien i Danmark og på verdensplan. Derudover vil det blive undersøgt om en 

potentiel adfærdsændring hos den enkelte forbruger af tøj og tekstiler, kan blive en realitet ved 

hjælp af Anthony Giddens’ teorier om samfund og adfærdsændring. Subjektivitetselementet af 

kurset vil blive belyst ud fra det enkelte individ og den potentielle adfærdsændring der kan 

forekomme hos forbrugeren.  

 

Afgrænsning 

Grundet størrelsen og bredden af klimakrisen, samt tøj og tekstilindustrien, har vi taget nogle 

valg og fravalg. 

 

Vores udgangspunkt i dette projekt, er at undersøge tøj og tekstilindustrien, med fokus på de 

dertilhørende miljømæssige udfordringer. Det er netop en adfærdsændring som der skal til, da 

forbruget er steget markant. De sidste par år er danskernes tøjforbrug blevet 35% højere end 

resten af verdens (Gonzales, 2020). Projektets målgruppe er de 18-29-årig Dette valg er truffet 
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på baggrund af nærmere undersøgelser af forbrugsvaner og statistikker for at indsnævre 

feltarbejdet når VR-produktet skal testes. På baggrund af målgruppeanalysen, konkluderes det, 

at unge benytter sig i højere grad af Fast Fashion kulturen og dermed også de billige muligheder 

der er for køb heraf. Det gør unge i den valgte aldersgruppe, grundet man oftest er studerende 

og uden fuldtidsjob og derfor har en mindre grad af økonomiske midler. (Dansk Erhverv, 2018) 

  

Den globale pandemi har ligeledes haft en effekt på produktvalget, hvor der er blevet foretaget 

et fravalg af VR-briller, som ville skabe for tæt kontakt blandt testpersonerne.  

 

Definition af tøj og tekstiler  

 

Tekstiler er et vidt begreb, som kan bruges i mange sammenhænge for forskellige materialer og 

brancher.  Den danske ordbog definerer tekstiler som et blødt materiale, bestående af blandt 

andet fibre, uld, silke og bomuld. Dette er sammensat til et sammenhængende stof som man 

kender i form af fx en trøje, t-shirt, strømper eller bukser. Det kan være både sko og beklædning 

mm. som bliver vævet.’’ (Den danske ordbog, s.d.). I dette projekt fokuseres der på beklædning, 

som kan kortes ned til beklædning med de ovennævnte tekstiler. Det er disse materialer og 

stoffer som i langt de fleste tilfælde bliver produceret i lavtlønnede lande, primært i Asien og 

importeret til Danmark i store mængder (Dansk Erhvervsbeklædning, s.d.). 
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Anvendt teori 
 

Adfærdsændring ifølge Anthony Giddens 

Dette afsnit vil se nærmere på, hvordan mennesker ser på klimaet med henblik på Anthony 

Giddens’ teorier. Der vil blive redegjort for begreber og teorier, som beskriver udfordringerne 

der kan ligge til grund for, at mennesker har svært ved at skride til handling. Disse begreber og 

teorier vil blive brugt i analysen til at forstå målgruppen og samfundet bedre.  

 

Mennesker har tendenser til kun at tage stilling til hvad der sker i momentet og har svært ved at 

se effekter og konsekvenser i fremtiden. Dette kaldes future discounting, hvilket er et begreb 

Anthony Giddens blandt andet bruger til at beskrive jordens klimasituation (Giddens, 2009). 

 

Mennesker skal vide hvad deres konsekvenser i nuet indebærer. Samfundet har i et par år levet 

i en tid, hvor medierne er styret af sensationalisme. Mennesket har derfor svært ved at kunne se 

forskel mellem en faktuel artikel og en som er opdigtet (Giddens, 2009).  

 

Dette er grundet, at mange medier er styret af clicks, likes og clickbait, fremfor at give en 

faktuel viden, som deres læsere kan bruge til noget og kan reflektere over. Denne trend er med 

til at gøre statistikker så sensationelle at læseren ikke forholder sig kritisk, men i stedet bare 

opfatter at det er alvorligt. (B. Ebisch, 2019). 

  

Klimakrisen stiller mennesket i en svær situation. Mennesker mangler evnen eller fantasien til 

at forestille sig en verden, som ikke er set før. Når man får beskrevet et problem, som befinder 

sig for langt ude i fremtiden, hvor det er svært at forholde sig til, glemmes det hurtigt igen. 

Dette kaldes future discounting. Anthony Giddens mener, at for at kunne løse de problemer, er 

man nødt til at lægge nogle nye planer som er mere håndgribelige. Det betyder at den enkelte 

person skal kunne forstå og forholde sig til problemet (Giddens, 2009). 

 

Det er derfor vigtigt at der kommer nogle realistiske bæredygtige tiltag, for den almene borger 

til at kunne implementere det i ens hverdag. Disse tiltag skal komme fra nogle højere magter i 

samfundet, som f. eks politikerne mener Giddens. Politikerne har accepteret at klima og 

bæredygtighed skal på dagsordenen og at det er vigtigt at vi får formindsket skaden, som 

allerede er blevet pådraget. Det skrev Giddens i 2009, hvor det var den implementerende fase 

for at få klima og bæredygtighed ind i ens hverdag. Det skal dog siges at samfundet stadig er i 

den implementerende fase i 2020. Det vil blive uddybet senere i opgaven (Giddens, 2009). 
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Ved politiske implementeringer nævner Giddens forsigtighedsprincipper der bliver beskrevet 

som fælder, hvilke kan være nemme at falde i. En af fælderne består af begrebet tabsaversion, 

som er mest relevant for opgaven, da det er en god supplering til teorien om future discounting. 

Tabsaversion betyder at man er mere bekymret for tab i nuet fremfor at tænke på fremtidige 

gevinster. (Giddens, 2009) 

 

Mennesker har altså brug for at mærke det på egen krop, for at forstå og for at kunne sætte sig 

ind i konsekvenserne og dermed skride til handling. Det hjælper ikke med skræmmekampagner 

og prognoser. Det betyder at når først mennesker kan mærke konsekvenserne på egen krop, vil 

de være villige til at ændre adfærd. Problemet er bare, at det så vil være for sent. Sådan 

beskrives Giddens’ Paradoks (Giddens, 2009). 

 

Et andet begreb fra Anthony Giddens der er relevant for projektet, er det senmoderne samfund, 

som man befinder sig i nu. Det beskriver en række ændringer fra det tidligere moderne samfund 

og kommer med karakteristika for det samfund man befinder sig i, i dag. Giddens har opstillet 4 

tendenser der kendetegner den nye modernitet i samfundet: Adskillelse af tid og rum, som 

påviser at afstande er blevet mindre i takt med frembruddet af internettet. Udlejring af sociale 

funktioner, hvilket beskriver at vi eksempelvis har overladt pasning af børn og ældre til staten. 

Afhængighed af abstrakte systemer, som forklarer hvordan mennesker er afhængige af 

symbolske ting såsom penge. Derudover forklarer det også hvordan mennesker har mindre 

kontrol i hverdagen, på grund af den teknologiske udvikling, hvilket derfor kræver stor tillid til 

eksperterne bag teknologien (Bülow, Kristiansen, 2008). 

 

Den sidste tendens er Øget refleksivitet, som er det mest relevante for denne opgave, da det har 

med identitet at gøre. Øget refleksivitet forklarer hvordan samfundet er blevet aftradtionaliseret 

og individualiseret, hvilket betyder individets valg og holdninger ikke er præget, eller bestemt, 

af traditioner, normer eller familier mere. Man har altså selv ansvar over hvem man er. 

Derimod, tænker man til gengæld mere over hvem man er, hvordan man handler overfor andre 

og hvordan andre opfatter en. Man laver altså hele tiden en genspejling i samfundet og 

sammenligner sig med ens omgivelser (Beyer, Frederiksen, Kureer, 2017). 

 

Grunden til dette er relevant for projektet, er grundet individet er mere fri til at kunne træffe 

deres egne valg. Man har derfor en større frihed til at kunne ændre sine egne vaner. Man er 

ikke bundet til at skulle gå i familiens fodspor, eller nødt til at følge samfundets holdninger. 

Derfor er der også en større frihed og større mulighed for at kunne ændre sit tøjforbrug til noget 

mere klimavenligt. Samtidig fortæller dette også, at hvis man skal få folk til at ændre adfærd, 

skal man i teorien ændre på selve samfundet. Hvis folk er en genspejling af samfundet, betyder 
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det at et grønnere samfund, leder til et mere klimabevidst individ (Beyer, Frederiksen, Kureer, 

2017).  

 

Bearbejdelse af kvalitative interviews  

Receptionsanalysen af Kim Schrøder vil blive benyttet til at få en forståelse for hvordan 

brugeren opfatter VR-produktet. Derudover vil det også give en viden om, hvilke virkemidler 

der fungerer og hvad der kan forbedres. Det er en metode til at finde ud af om produktet 

rammer målgruppen, som det er tilsigtet. Hertil vil bandt andet Svend Brinkmann og Steinar 

Kvale blive inddraget for at vurdere validiteten af interviewene. 

 

Receptionsanalyse er en empirisk tilgang til brugerens dannelse af betydning i mødet med 

produktet. Man samler viden gennem individuelle eller gruppeinterviews med brugeren om 

deres forståelse og holdning til ens produkt, samt deres motivation for at bruge det. Altså hvem 

modtageren er og hvordan vedkommende afkoder kommunikationsproduktet. Hvordan kan det 

for eksempel være at nogle film bliver meget succesfulde i et land, mens de fejler i et andet? 

(Schrøder, 2003). 

  

Receptionsanalysen vil tage udgangspunkt i Kim Schrøders multidimensionale model. Schrøders 

model belyser fem parametre der er vigtige at belyse, for at få et helstøbt billede af effekten af et 

medieprodukt (Schrøder, 2003). 

  

Motivation beskriver relevans mellem brugeren og medieproduktet. Nogle begreber der bliver 

brugt under dette punkt er ''nysgerrighed'', ''erindring'' og ''interesse''. Kim Schrøder bruger 

også ordet ''Investering'' til at beskrive hvor meget brugeren går op i produktet. Det kan for 

eksempel være, at brugeren synes medieproduktet er spændende eller at brugeren kan 

identificere sig med det der bliver fremvist i produktet (Schrøder, 2003). 

  

Forståelse handler om hvilken forståelse brugeren har af produktet. Her kigger man på om 

modtageren har forstået medieproduktet, som aktøren ville have den skulle opfattes. Derudover 

kan man også kigge på om brugeren har en denotativ eller en konnotativ opfattelse af 

produktet. Ved denotativ opfattelse forstås, at det brugeren forstår, er alt det de ser og hører i 

medieproduktet.  Ved en konnotativ forståelse lægger brugeren en større betydning i 

medieproduktet. Det kunne for eksempel være følelser, tanker eller lignende (Schrøder, 2003). 

  

Konstruktionsbevidsthed fortæller om forbrugeren har en form for kritisk bevidsthed, eller om 

alt absorberes uden kritisk sans. Det forklarer altså om brugeren har en forståelse for de 
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virkemidler der bliver brugt. Det kunne for eksempel være om brugeren opfanger når ironi 

bliver brugt i medieproduktet, eller når en bestemt farve bliver brugt, og hvilken betydning det 

har (Schrøder, 2003). 

  

Holdning belyser brugerens holdning til det givne emne medieproduktet har. Det kan også 

beskrive deres holdning til budskabet eller virkemidler. Er holdningen præget af accept eller 

afvisning? Dette punkt kan også beskrive brugerens følelser. (Schrøder, 2003) 

  

Handling viser hvordan brugeren benytter den nye viden fra medieproduktet i sin hverdag. 

Samtidig viser det også om brugeren vil ændre noget i sin hverdag efter vedkommende har 

prøvet produktet (Schrøder, 2003). 

  

Denne model vil blive brugt til at analysere de kvalitative interviews, for at finde ud af, om VR-

produkt ''rammer'' brugeren som det er tiltænkt. Derudover vil den også give et godt indblik i 

hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Det vil også give et billede af brugernes tanker og 

holdninger, hvilket vil give en bedre forståelse for målgruppen. Receptionsanalysen vil også 

kunne give et indblik i hvilke virkemidler brugerne bemærker, samt om budskabet går klart 

igennem. Det er altså en form for evaluering i den iterative proces.  

 

Sense-Making – Brenda Dervin 

Teorien fra Information seeking behavior and Technology Adoption af Brenda Dervin, vil 

bruges til at udlede hvad der skal til for at lave en succesfuld kommunikationskampagne. 

Herudover vil denne teori være med til at definere forbrugernes adfærd.   

 

Hvordan Sense-Making bliver implementeret i et design 

Sense-Making metoden af Brenda Dervin, er en fremgangsmåde man kan basere sin forskning, 

design og implementering af offentlige kommunikations kampagner på. Metoden har været 

under udvikling siden 1972, hvor der var andre kommunikationskanaler og teknologi som 

gjorde sig gældende. Derfor er Sense-Making, en teori som der hele tiden ændrer sig. 

Forbrugerne sætter i dag dagsordenen og er derfor aktører ved behovet for information. Det 

harmonerer med globaliseringen som for alvor tog fart i 1990erne og som stiller yderligere krav 

til netop denne model (Samson, 2018). 

  

 

Den basale Sense-Making antagelse er, at al kommunikation er et design, men i de fleste tilfælde 

er disse designs et symbolsk bud på kommunikation, da det er baseret på transmission 
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antagelser. Her mener Dervin, at kommunikationsprogrammer er dømt til at gå galt, hvis ikke 

publikummet kan formidle og fortolke deres måde at se verden på og de udfordringer der er i 

kompleksiteten af sociale netværksgrupper, som binder publikummets hverdagserfaringer og 

livserfaringer (Dervin, 2003, s. 233).  For en kommunikationskampagne, er det vigtigt der er et 

primært fokus på miljøet omkring designet, som giver anledning til en tovejskommunikation, 

hvor der bliver delt meninger og holdninger til problemet. Det væsentlige er her, at skabe en så 

stor forståelse af publikummets livserfaringer, holdninger og ideologier som muligt og for at det 

kan lykkes, bliver der nødt til at forlægge en dialog mellem publikum og undersøger. 

Grundlæggende lægger modellen vægt på; situation, kløft og løsning. (Dervin, 2003, s.234) 

 

Hvordan Sense-Making bliver implementeret i interviews 

Interview fasen:  

Sense-making kan blive anvendt i både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Det kan også 

være interview – eller selvadministreret. Interview formen er baseret på The Micro-Moment 

Tune-Line (Dervin, 2003, s. 241). I denne fremgangsmåde, bliver informanterne spurgt ind til 

situationen vedrørende den relevante undersøgelse. En situation som er vigtig for den 

pågældende informant. I dette tilfælde er det klima forandringerne som potentielt kan ramme 

Danmark, grundet forbrug af tøj og tekstiler. Situationen beskrives som Time-Line-Steps. For 

hvert step bliver Sense-Making elementer udledt i form af spørgsmål som er relevant for 

informanten. Fx: Hvilke spørgsmål gav dette step anledning til? Hvordan kan du relatere dette 

til dit liv? Hvilke følelser?   

 

Det er dette som kaldes for Verbing Interface, som kan være mere beskrivende i forhold til en 

Noun interface undersøgelse ifølge Dervins forskning (Dervin, 2003, s. 241).  

 

For denne basale, men omfattende metode kan der være mange udfald. Det væsentlige er blot, 

man forstår informantens situation og der bliver taget forbehold for livserfaringer og situationer 

der kan påvirke vedkommendes mening og holdning til klimaudfordringerne.  

 

Anvendelse af Sense-Making til analyse 

 

I interview fasen kan det udledes, hvordan informantens følelser, overbevisning og erfaringer 

har relevans til den givne problemstilling, men også hvordan informanten har det vedrørende 

den specifikke situation. Dette kan gøres ved at indsætte data om Verbing interface i et skema, 

der grundlæggende beskriver hvordan et design har påvirket informanten (Dervin, 2003, s. 

241).   
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(Dervin, 2003, s.243) 

 

Denne figur er et eksempel på hvordan man kan vælge to eller flere veje fremadrettet, efter man 

eksempelvis har afprøvet et design. Dette er en måde hvorpå, informanten kan beskrive 

designets påvirkning mere detaljeret og udfylde det hul som der kan være hen til den ønskede 

adfærdsændring.  

 

 
(Brenda Dervin, 2003; 238) 

 

Denne adfærdsændring kan ifølge Brenda Dervins Sense-making have institutionelle, autoritære 

eller lederlige forhold, som kan danne grundlag for det ønskede resultat. Dog kan ethvert 
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aspekt, definition, mål og argument af en kampagne blive udfordret eller blive genfortolket. 

Herved også ment, at det er påvirkeligere faktorer (Dervin, 2003, s. 237). 

Den ovenstående illustration benytter sig af et gap, som er mangel på information og/eller 

spørgsmål og forvirring. For at overkomme kløften skal der bygges en bro (Bridge), hvor den 

tidligere beskrevet interview fase om informantens situation udeledes. Herefter er der 

forskellige udfald (Outcomes). Her er det forskelligt for det enkelte individ hvordan man 

kommer over broen, selv hvis kløften er den samme. Individer som står over for samme 

problematik, kan nemlig bygge to forskellige broer over den samme kløft, alt efter hvor 

vedkommende befinder sig i tid og sted (time-space). Derfor understreger Brenda Dervin 

vigtigheden af interviewfasen, da informanten helt individuelt kan afgøre hvor der er et gap og 

hvordan broen over kløften kan bygges. Dette værktøj er essentielt, da man får en opfattelse af 

det enkelte individs måde at løse problemet på (Dervin, 2003, s. 238).  
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Louise Phillips – Dialogue and planned Communication  

Phillips bliver benyttet for at skabe en dialog mellem interviewer og informant. Dette bliver 

brugt for at give et billede af tanker og refleksioner vedrørende problematikken hos de 

involvererede informanter.  

 

Dialog er som udgangspunkt en genre for sig selv og bruges gerne som et kerneværktøj til at 

forsikre oplysning. I dialog får individets fortid lov til at sætte spørgsmålstegn ved nutiden og 

omvendt. Det ses gerne at brugeren skaber en dialog omkring VR-produktet, som det også 

påvises i storyboardet (bilag 4). Ligesom der i eksemplerne fra teksten er givet en række forslag 

til hvordan man kan tegne en lige dialog, er det vigtigt at huske på at der er to former for 

spænding i dialogen (2 forms of tension). Den ene handler om at mange mennesker, især unge, 

går med deres egen ekspert-forståelse for hvordan klimaet har det og hvad det er der påvirker 

det (Phillips, 2011;68).  

  

I teksten bliver man også præsenteret for løsninger for hvordan eksperter før i tiden har kunne 

oplyse folk om konsekvenserne ved HIV, rygning, og prævention. 

I forbindelse med en HIV-analyse bliver der her givet et nøgle argument for hvorfor at dialog, 

overhaler mange andre former for kommunikation. 

  

"Community members are conceptualized as agents rather than objects; capable of analysing 

their own situations and designing their own solutions" (Phillips, 2011. s. 68)  

  

Word-of-mouth har i lang tid været en effektiv metode til at sprede viden på, og via dialog er 

der sandsynlighed for et større omfang af brugere. Det handler her især også om ikke at 

overvælde forbrugeren med informationer, men at arbejde indefra forbrugerens perspektiv, som 

det også påpeges i teorien. Der bliver i teksten også givet et eksempel på hvordan der spredes 

viden omkring brug af prævention hos sexarbejdere. Mange af arbejderne har langt fra en 

fundamental forståelse for de konsekvenser ubeskyttet sex har, og får vha. dialogen en 

vejledning til et mindre risikofyldt arbejdsliv (Phillips, 2011. s. 68). 

  

Hvis det enkelte individ kunne dele ud af deres egne erfaringer, omkring deres tøjforbrug, ville 

oplysningen og diskussionen omkring emnet forøges. Folk kunne ud fra egne og deres venners 

viden og erfaring, begynde at reflektere over hvordan de kan begynde at formindske deres eget 

forbrug. 

Dialogen er i sig selv ikke det samme som at genopfinde den dybe tallerken, men den er tit en 

vigtig ingrediens som mange glemmer at benytte for at nå sin målgruppe. 
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Hertil kan det også være vigtigt at føre en dialog med sine forbrugere, så man kan få et indtryk 

af hvad de selv føler og mener og hvorfor de handler som de gør. Det er et vigtigt element i 

teorien, hvor modellen sætter lyset på forbrugeren i stedet for udbyderen. Kunden, klienten 

eller forbrugeren bliver nu transformeret til læreren, og udbyderen lærer hermed om kundens 

behov, via dialogen. Det handler også om at skabe et trygt miljø hvor forbrugeren kan føle sig 

sikker i at uddele kritik (Phillips, 2011. s. 70). 

 

“…participants listen to one another, that each participant appreciates the conditions under 

which the other’s point of view can be seen as valid, and that each participant acknowledges 

the overlap or similarity between the two points of view” (Phillips, 2011. S. 66) 

 

Det er vigtigt at vise sympati og forståelse over for interviewpersonernes synspunkt, og det er 

ikke ensbetydende med at man skal have samme ideologi eller holdninger, men uden at 

skamme- eller dømme interviewpersonerne. Interviewpersonerne skal kunne tage en så valid 

beslutning som muligt. Det er vigtigt at huske på at dialog er en anden form for lærings-process 

og at den tager tid at mestre. 

 

Ydermere kan det udledes fra Phillips, at man som deltager i dialogen fungere som: 

“… agent’s rather than objects; capable of analyzing their own situations and resigning their 

own solutions” (Phillips, 2011, s. 68) 

 

I en dialog er deltagerne altså selv tænkende væsner, med mange forskellige veje fra A til B. 

Hver dialog udarbejdes forskelligt, med mange forskellige faktorer som er afgørende for 

dialogens udfald.  

 

Det påpeges ligeledes at: 

 

“… the approach maintains the goal in the socio-psychological tradition of achieving individual, 

attitudinal and behavioural change on the basis of a scientific rationality” (Phillips 2011, s. 66) 

 

Dialogen er derfor et brugbart værktøj i vores søgen efter en adfærdsændring, med fokus på et 

videnskabeligt grundlag.  
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Receptionsanalyse 

Receptionsanalysen vil blive brugt til at analysere de kvalitative interviews, for at få en 

forståelse af hvordan produktet bliver opfanget. (Schrøder. 2003) Selvom produktet ikke er 

færdigudviklet, vil det alligevel bruges til at få et indblik i folks tanker og holdninger om 

produktet, samt en ide om folk tænker det overhovedet vil ændre noget. Louise Kingo er ikke 

forsker indenfor området, men hun har stadig en masse erfaring indenfor marketing, og 

hvordan hun har fanget sin målgruppe bedst muligt, hvilket kan være nyttig viden i forhold til 

produktet. Inden interviewet, blev der smalltalket med informanterne, blandt andet for at 

nedbryde de barrierer der muligvis måtte være, hvilket må formodes at sænke risikoen for 

informantenerne følte sig intimideret eller nødsaget til at svar noget forventeligt. Alt dette må 

vurderes til at styrke validiteten i interviewene ( Kvale, Brinkmann, 2009). I opgaven vil der 

blive refererede til testpersoner i interviewene således: Mand og alder (M..), Kvinde og alder 

(K..) 

 

Motivation 

Produktet skulle være et VR-produkt, men i det her tilfælde er informanterne blevet bedt om at 

forestille sig det med supplering af visuelle billeder. Det kunne muligvis have givet nogle andre 

svar, hvis produktet var færdigudviklet og det blev testet fysisk, men dog er der stadig en fælles 

interesse for produktet.  

 

M18: ‘’ Altså VR lyder da meget sjovt. Det kan godt være det gør en forskel når det er på egen 

krop.’’ (Bilag 1) 

 

K21: ‘’ Det er et meget ledende spørgsmål. Altså.. Jeg tror da helt klart at jeg ville kunne få 

øjnene op for vandforbruget i tøjindustrien, få et billede på det måske, men jeg ved ikke om det 

ville ændre mine vaner. Jeg køber egentlig tøj fordi jeg går op i det. Det er jo ikke kun fordi jeg 

mangler tøj at jeg går op i det. Men det kunne da være at jeg ville få øjnene mere op for at gå i 

genbrug, eller i hvert fald tænke mere over det.’’ (Bilag 1) 

 

Disse svar er cirka i hver sin ende af alle de svar vi har fået. Her kan det udledes, at Manden på 

de 18 år, er interesseret og klar på at være fuldt investeret i produktet. Derimod ses det, at 

kvinden på 21 år, er mere skeptisk anlagt, og tvivler på om produktet rent faktisk ændrer 

hendes vaner. Der er en mindre grad af investering her. Samtidig bliver der også nævnt, at det 
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er et ledende spørgsmål, hvilket kan udfordre validiteten af responsen som interviewet har 

givet. Dog må erkendelsen af, at det er et ledende spørgsmål fra hende, være en indikator for, at 

hun fortæller sin oprigtige mening, på trods af spørgsmålets karakter.  

 

 

 

Forståelse 

Selvom produktet ikke er færdigudviklet, vurderes det at forbrugerne kunne sætte sig ind i 

hvordan det skulle se ud. De har altså en forståelse på det denotative plan. Dette kan ses ved, at 

der ikke bliver spurgt ind til hvordan det skulle fungere. Produktet bliver ikke beskrevet i 

dybdegående detaljer til informanterne, hvilket kan gøre det svært at stille spørgsmål til det 

denotative plan. Dog kan man på det konnotative plan, se i interviewet med Louise Kingo, at 

hun forbinder produktet med ‘’vrede’’ da hun bliver spurgt ind til det. Hun mener også det er 

den forkerte måde at interagere med brugeren. 

 

‘’Og jeg tror ikke vrede flytter særligt meget. Jeg tror hvis man må lave et opgør mod noget, så 

skal man faktisk komme i et kærligt ærinde. Jeg tror man skal servere det lidt fedt.’’(Bilag 3) 

 

Der skal ud fra det perspektiv tages stilling til validiteten på informanternes svar, da de ikke har 

fået præsenteret et konkret og færdigt produkt. Der er altså plads til fortolkning og dermed 

fejlfortolkninger hos den enkelte informant, hvilket kan udfordre validiteten. (Kvale, 

Brinkmann, 2009) 

 

Dog viser flere informanter en forståelse for ønsket om at lave noget anderledes og nyt, for at 

ramme på en anden måde end eksempelvis en video gør.  

 

M24‘’God visuel effekt. Jeg kan godt lide at det er lidt mere relaterbart.’’(bilag 1) 

 

Konstruktionsbevidsthed 

Det er svært at snakke om virkemidler, når brugerne ikke har kunne tage stilling til et færdigt 

produkt. Der bliver ikke specifikt kommenteret på dette, udover som ovennævnte, at mændene 

synes at VR lyder som en spændende ide, mens Louise Kingo er mere kritisk. Hun mener et 

dystert produkt, med nogle drastiske virkemidler, ikke vil ændre folks vaner. Ifølge hende skal 

man tilgå dem anderledes:  
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‘’ Det er måske mere den fortælling, det er måske mere noget med at vi godt er klar over at den 

er gal med klimaet, så hvis vi gør de hjælpemidler eller muligheder vi har for det, for dystre, så 

er det spørgsmålet om det lykkedes os at ændre folks holdning.’’(bilag 3) 

 

På grund af oversvømmelsen ved Den lille havfrue, er informanterne blevet præsenteret for 

virkemidler. Disse virkemidler er medvirkende til at M24 syntes at det var mere relaterbart.  
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Holdning 

Folks holdning til emnet om forurening i tøj og tekstilindustrien er meget forskellig i 

interviewene. 

 

Nogle synes det er utroligt interessant og vigtigt at vide noget om.  

 

M30:‘’ Ja det kunne da være spændende, det ville måske sætte nogle ting i perspektiv.. Jeg går 

meget op i at vide hvor min mad kommer fra, og hvordan den er produceret så… Så hvorfor 

kun gå op i det man putter i kroppen, og ikke det man har på kroppen?’’ (Bilag 1) 

 

M30 er sammen med M18 interesseret i at vide mere om produktet. M24 kunne også tænke sig 

at vide mere om det, men ikke nok til at det vil påvirke hans tøjvaner. 

 

M24 og K23 mener begge at det ikke er den rigtige måde at skabe adfærdsændring på. De mener 

nogle andre produkter kunne fungere bedre. 

 

M24’’Jeg synes at mærkater kunne være bedre. Så man på mærkaterne kunne se hvor stor en 

indflydelse tøjartiklerne har haft under produktionen.’’(Bilag 1) 

  

K23’’: Jeg ville hellere have en app, hvor man får notifikationer, hvis man har købt specifikke 

tøj artikler.’’(bilag 1) 

 

K21 er slet ikke interesseret i at høre mere om emnet.  

 

Louise Kingo mener emnet er utroligt vigtigt. Det er også grundlaget for hendes virksomhed og 

hun mener også folk lukker øjnene for hvor alvorligt det egentlig er. 

 

‘’Ja men det er så vigtigt. Så det er ikke fordi det ikke er vigtigt, og det er også det jeg siger, eller 

jeg ved ikke, jeg ved simpelthen ikke hvad man.. Jeg ved ikke, folk er nok også stadigvæk lidt 

naive. På hver deres måde omkring hvad der sker. Altså hvor alvorligt det egentlig er.’’ (bilag 3) 

 

Handling 

Der er her en fælles skepsis for om produktet faktisk vil kunne ændre folks vaner. Som 

ovennævnte eksempler, er konklusionen fra interviewet med Louise Kingo, at hun ikke mener 

produktet rammer målgruppen rigtigt. Ifølge hende skal der meget til for at skabe en 

adfærdsændring hos folk, og ud fra hendes erfaring, er en ‘’vred’’ eller ‘’dyster’’ tilgang ikke den 

rigtige (Bilag 3). 
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I alle brugerinterviews, er der en fælles skepsis for om det rent faktisk vil ændre noget. Dog 

nævner et par informanter, at de muligvis vil kigge mere på genbrug.  

 

K21‘’Jeg køber egentlig tøj fordi jeg går op i det. Det er jo ikke kun fordi jeg mangler tøj at jeg 

går op i det. Men det kunne da være at jeg ville få øjnene mere op for at gå i genbrug, eller i 

hvert fald tænke mere over det’’(Bilag 1) 

 

M18 nævner dovenskab som en årsag til ikke at ville ændre sit tøjforbrug. Han synes derudover 

også det er ulækkert. 

 

M18‘’Jeg må indrømme at jeg nok er lidt for doven til at gå op i det. Jeg synes også det er lidt 

ulækkert at købe tøj i genbrugsbutikker.’’ (Bilag 1) 

 

Opsummering 

Der tegner sig altså et mønster i, at folk synes emnet er vigtigt, men det er ikke vigtigt nok til at 

ville lave en adfærdsændring. De synes VR ville være et sjovt og friskt nyt koncept, der muligvis 

ville sætte nogle tanker i gang, og måske gøre en forskel når man prøver det af på egen krop. 

Derudover fortæller Louise Kingo at hun synes det er en forkert tilgang til at nå folk. Ud fra 

hendes erfaring, er de mest dystre og vrede klimakampagner dem der har mindst effekt. En stor 

del er også interesseret i at vide mere om emnet, men ikke nok er interesseret, i at gøre den helt 

store forskel hvad angår tøjkøb. Det har været svært at få input på virkemidler, når folk ikke har 

kunne prøve produktet, men det har alligevel givet nogle perspektiver til overvejelser om VR-

produktet. Styrken på validiteten af det data som er udledt kan også diskuteres, da der blandt 

andet er spørgsmål der mangler et konkret produkt, samt ledende spørgsmål i interviewene. 

(Kvale, Brinkmann, 2009) 

 

Analyse 
 

Klimaudfordringerne 

I dette afsnit vil de nuværende klimaproblematikker blive belyst og defineret, samt hvilke 

initiativer og tiltag der bliver taget i brug for at nedsætte Co2 udslippet og overforbruget af tøj 

og tekstiler. Her vil der blive set globalt på de nuværende klimaforandringer og hvad der bliver 

gjort på et regeringsmæssigt og organisatorisk plan.  
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Globalt set er klimaforandringerne allerede begyndt at gøre sit indtog. Det er ofte noget man 

hører om i forbindelse med nedsmeltning af gletsjere på Antarktis og iskapper som forsvinder i 

oceanerne grundet temperaturstigninger (Konsekvenser af klimaforandringer, s.d.). I 

nuværende stund er gennemsnitstemperaturen globalt set, steget med 0,85°C. Disse 

temperaturstigninger har konsekvenser på jordkloden i form af blandt andet vandstigninger, 

skovbrænde og tørke. (Bramow, Lund, 2019).  

 

Klimaforandringerne og drivhuseffekten har været dateret siden det 19. århundrede, hvor man i 

1850 begyndte at registrere temperaturer og tidligt kunne se en stigende tendens. Dog er det 

først i 2009 der kom en global konsensus om at der skal gøres noget for at bekæmpe det. Der er 

altså gået over 100 år før at politikerne og statslederne verden over, har reageret på de 

alarmerende signaler (Heymann, 2009). 

 

Ud fra det, er det ikke overraskende, at tøj og tekstilindustriens forurening først de seneste år er 

blevet belyst. En undersøgelse fra Megafon viser at 60% af de adspurgte anser sig selv som 

miljøbevidste, men ikke når det gælder tøj (Heymann, 2009). ”Selv miljøbevidste mennesker 

tænker ikke over, at der er et problem i, at man på sådan en type produkt som tøj udvikler en 

brug og smid væk-kultur” (Heymann, 2009) Siger Torben Chrintz, videns chef i den grønne 

tænketank Concito. Han mener offentlige kampagner fokuserer for meget på at slukke lyset, 

bruge mindre vand, og køre mindre i bil. Dog bliver der ikke lavet kampagner om bagsiden ved 

det massive tøjforbrug danskerne har. Tværtimod, opfordrer man til at danskerne skal forbruge 

mere. Han sammenligner det med, at man skulle opfordre til at køre mere i bil og tage længere 

bade (Heymann, 2009).  

 

Overforbruget startede allerede tilbage i 1950’erne, hvor priserne faldt, i takt med at 

masseproduktionen blev etableret. Samtidig blev befolkningen også rigere, hvilket forstærkede 

overforbruget endnu mere. Senere hen kom globaliseringen, hvilket gav virksomheder 

mulighed for at outsource deres produktion til lande, som for eksempel Indien, Bangladesh og 

Kina. Det har presset priserne ekstra ned og ledt til store klimamæssige problemer, samt stor 

social ulighed. (Andersen, 2017) ”Vi vælger simpelthen at glemme, at når vi køber en rigtig 

billig kjole, så koster det på den anden side af jorden” (Andersen, 2017) siger Else skjold, 

Forsker i mode ved Kolding Designskole og Copenhagen Business School.  

 

Dog er der tegn på forbedring. En undersøgelse viser at danskerne og svenskerne er nogle af de 

mest klimabevidste i Europa. 47% af befolkningerne mente i 2019 at klimaforandringer er det 

mest alvorlige problem verden står over for lige nu (Kristansen, 2013).  
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En af de tiltag der viser en forandring er blandt andet Paris Aftalen. Paris aftalen er en 

international klima-aftale som blev indgået af 196 FN-medlemslande. Aftalen blev indgået ved 

COP-21 i Paris i december 2015. Overordnet set er Paris aftalen en juridisk bindende aftale, 

hvor de enkelte lande er forpligtede til at bidrage til en samlet reduktion af udledning af 

drivhusgasser. Danmark har med sit medlemskab i EU, indgået i en intern aftale, hvor EU 

samlet set skal have en reduktion af udledning af drivhusgasser på 40% i 2030 - Reduktionen på 

40% er i forhold til den udledning af drivhusgasser der var i 1990 (Paris aftalen, 2015).  

De helt grundlæggende mål for aftalen er som følger:  

 

• ”Enighed om en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning 

til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 

grader.” (Paris aftalen, 2015) 

• ”Desuden indeholder Parisaftalen en målsætning om, at de globale udledninger af 

drivhusgasser skal toppe så hurtigt som muligt og derefter falde hurtigt. På den måde 

håber man på at opnå en balance mellem udledningen og optaget af drivhusgasser i 

anden halvdel af dette århundrede.” (Paris aftalen, 2015) 

 

Andre tegn på at klimadebatten får større og større indflydelse i samfundet, er valget i Danmark 

i 2019. Ifølge forskning lavet af RUC’s Center for Journalistik påvises det at 23% af al omtalen af 

politiske emner, gennem valgkampen, handlede om klima og miljø. Dette er skelsættende da de 

typiske hovedemner ved en valgkamp, har været økonomisk politik og senere værdi politik 

(Kallestrup, Eller, 2019).  

Også ved det seneste Europa-Parlaments valg, var det klima der var vigtigst for danskerne ifølge 

en undersøgelse af Eurobarometer af EU-valget maj 2019. Undersøgelsen viste at for 70% af de 

som stemte ved valget, var det klimaindsatsen og miljøbeskyttelse, der var det vigtigste emne 

der fik dem til at stemme (EU-valg 2019: Det BLEV et klimavalg, 2019). 

 

Dette viser at klimadebatten er vokset frem de seneste år, specielt for danskerne har det været 

en af de mest afgørende emner, også når det kommer til hvor man sætter krydset. Der bliver i 

disse år implementerede bæredygtighed i samfundet som aldrig før, dette ses både i lovgivning 

og i forbruget (Tekstiler er det fjerde mest miljøbelastende forbrugsgode efter bil, bøf og bolig, 

2019). Det er tydeligt at danskerne er blevet mere klimabevidste, og ønsker en samlede indsats 

fra samfundets side til at handle. Men det tyder på at danskerne, har haft et blindt øje til tøj og 

tekstilindustrien. Der bliver nemlig købt mere tøj end nogensinde. På bare 10 år er danskernes 

forbrug steget med 30% (Danskernes største miljø-synd: shopping, 2019). Der er dog de sidste 

par år begyndt at ske ændringer, inde for tøj og tekstilindustrien. I følgende afsnit vil der blive 

gået i dybden med forskellige tiltag, som trækker industrien i den mere bæredygtig retning. 
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Greenpeace lancerede i juli 2011 kampagnen ''Detox my fashion'' for at få store tøjvirksomheder 

til at komme frem med deres brug af skadelige og forurenende kemikalier. Det har resulteret i 

at flere internationale brands sidenhen har været nødsaget til at gøre deres værdikæder mere 

transparente. Virksomhedernes adfærdsændringer er kommet til verden via demonstrationer, 

kampagner og angreb på sociale medier   

(Detox My Fashion, s.d.).   

    

Allerede 14 dage inde i kampagnen tog firmaet Puma det første skridt mod en grønnere fremtid, 

hvor de offentliggjorde deres giftige stoffer der blev brugt i produktionen. Samtidig kom de også 

med et løfte om, at i 2020 ville alle deres produkter blive produceret uden giftige stoffer og 

kemikalier. Det fik deres konkurrenter, Nike og Adidas til at følge trop med en lignende plan 

kort tid efter. (Detox My Fashion, s.d.)   

    

Greenpeace begyndte efterfølgende at gå efter en af de største brands i verden - H&M. En 

rapport udarbejdet af Greenpeace viser, at H&M havde en tæt tilknytning til vandforurenende 

fabrikker i Kina. (Dirty laundry - Dirty laundry 2: Hung out to dry, Greenpeace) H&M endte i 

en global shitstorm, hvilket førte til at de også hoppede med på vognen. H&M offentliggjorde 

en liste over de skadelige stoffer og kemikalier, som deres producenter og leverandører 

benyttede. Det var begyndelsen på ''transparency revolution'', som Greenpeace selv kalder det. 

En fremtid hvor de store internationale tøjvirksomheder ikke skjuler deres miljømæssige 

konsekvenser (Detox My Fashion, s.d.).   

 

Mange virksomheder markedsfører sig med at have ''klimaneutralt'' eller ''bæredygtigt'' tøj. 

Problemet er bare, at intet tøj kan reelt produceres bæredygtigt. Enten kræver produkterne 

meget vand og mange kemikalier for at kunne blive til et tekstil, ellers forurener de på andre 

måder (Gonzales, 2020). Dog kan noget tøj være produceret mere bæredygtigt og klimavenligt 

end andet. Det kan være svært at gennemskue, derfor er der blevet udarbejdet nogle mærker, 

der stiller høje krav til producenterne. (Gonzales, 2020) 

    

Der er blandt andet GOTS mærket, som kræver at 95% af fibrene skal være økologiske. Der er 

også strenge krav til, hvilke kemikalier og stoffer der er tilladte til produktionen af tøj. Samtidig 

er der også et krav til, hvordan arbejdsforholdene skal være hos producenten. Derudover skal 

virksomheden være opmærksom på, hvordan man håndterer spildevandet under produktionen 

(Gonzales, 2020).  
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Alt dette kunne være et tegn på en samfundsændring til en grønnere hverdag, hvilket potentielt 

set kunne ramme det enkelte individ. Ifølge Giddens, er individet i det senmoderne samfund 

begyndt at genspejle (øget refleksivitet) sig i samfundet de befinder sig i. Det betyder at disse 

klimaændringer er noget individet vil spejle sig i, hvilket fører til en adfærdsændring på det 

individuelle plan. Altså en grønnere fremtid (Beyer, Frederiksen, Kureer, 2017). Et eksempel på 

dette er Louise Kingo’s erfaring der fortæller hvordan synet på genbrugstøj og bytning har 

ændret sig i samfundet indenfor de seneste 5 år. ‘’Jeg tror også folk ville stille spørgsmålstegn for 

5 år siden om nogle ville gå i andres tøj. Og i dag er det bare kikset hvis man ikke vil gå i andres 

tøj..’’(bilag 3, s. 4)  Det er selvfølgelig hendes syn på samfundet og trends, men 

genbrugsbutikker har oplevet store vækstrater, hvilket tyder på det er sandt (Dalgaard, Svansø, 

2017). Altså man kan se en ændring i samfundet er kommet gennem de seneste år, hvilket har 

fået befolkningen til handle mere bæredygtigt. 

Målgruppe 

I dette afsnit undersøges vaner og adfærd hos forbrugeren indenfor tøj og tekstilindustrien. På 

baggrund af dette, vil det indsnævres og dermed vil der tages et valg om hvilken målgruppe der 

skal fokuseres på.  

 

Tilbage i 2016 brugte en dansk familie i gennemsnit 10.325 kr. om året på tøj. Det er samtidigt 

også 1000 kr. mere end i 2006. I samme tidsrum er priserne på tøj faldet med 10 procent. Dette 

prisfald kan være en medvirkende faktor til, at man køber mere tøj (Aae, 2016).  

 

For at få en bedre idé over, hvordan danskernes tøj køb er, bliver der kigget på tallene på et 

individuelt plan.  

 

- Hver kvinde køber i gennemsnit for 5.680 kr. årligt. (Aae, 2016).  

 

- Mændene køber i gennemsnit for 3.660 kr. årligt (Aae, 2016).  

 

Dog begynder mændene at hale ind på kvinderne. For bare 10 år siden brugte mænd 2.710 kr. 

om året, altså en stigning på 950 kr. I samme tidsrum er kvindernes tøj køb kun steget med 690 

kr. om året (Aae, 2016). 

 

” Tidligere havde man sommerudsalg og vinterudsalg. Nu er der udsalg hele året rundt.”- 

adjunkt Karen Marie Hasling fra Designskolen Kolding (Aae, 2016) 
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De mange kampagner er en fordel for forbrugerne. Dog med de konsekvenser at man køber 

tøjartikler, som man slet ikke behøver. Det er dog ikke kun de mange udsalg og kampagner, som 

har konsekvenser. Hele Fast Fashion trenden, som også bliver kaldt; hurtig mode på dansk, er 

også med til at vi køber unødvendigt ind. I dag skal man købe oftere end førhen, for at være 

med på moden indenfor tøj (Aae, 2016). 

 

”I dag får butikkerne tøj helt op til 6-8 gange om året. Og de helt store kæder får tøj hver uge.” 

 Nikolai Klausen, Direktør, Brancheforeningen Wear (Aae, 2016) 

 

Hvis man kigger bare et par år tilbage, fik butikker kun nye ting ved vinduerne og hylderne to 

til fire gange om året. Hvor der nu, kommer nyt tøj til butikkerne 6-8 gange om året. De store 

kæder får endda nyt tøj hver uge, altså helt op til 52 gange om året. (Aae, 2016) 

 

"Det betyder, at der hele tiden kommer nye kollektioner ud i butikkerne, så forbrugeren hele 

tiden bliver nysgerrig og trigget til at købe nyt”, siger Karen Marie Hasling. (Aae, 2016) 

 

Derfor skal forbrugerne være hurtige til at købe de ny tøjkollektioner. Det skyldes at 

kollektionerne ikke er så store og hvis man har set sig varm på en bestemt tøjartikel, så skal man 

skynde sig, da der ofte kan være udsolgt hvis man venter for længe. (Aae, 2016) 

 

Tøj og sko er den mest populære kategori, når vi snakker om en dansk kvindes købsvaner. 

Næsten hver tredje kvindelige e-handler købte tilbage i 2017 enten tøj eller sko (Helleland, 

2019). 

 

Hos mændene er det derimod elektronikken der hitter. Hvert fjerde online køb foretaget af en 

mand var elektronik. På andenpladsen har vi tøj og sko på 18%, hvilket er langt fra kvindernes 

30%. (E-handel: Hvad bruger vi penge på?, 2018) 
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Kilde: (E-handel: Hvad bruger vi penge på?, 2018) 

 

En af de faktorer, som trækker mere i kvindernes kreditkort, er de mange tilbud, som 

tøjfirmaerne bliver ved med at spytte ud. De konstante nye kollektioner som bliver udgivet uge 

efter uge, samt de billige priser får flere kvinder til at købe tøj. En anden faktor er at der en klar 

rollefordeling når man kigger på mændenes og kvindernes købsvaner ved onlinehandel. Mænd 

står generelt mere for de elektroniske gadgets. Det kan man også se på tabellen, hvor elektronik 

tager førstepladsen på mændenes købsvaner med 24%. Derimod interesserer kvinder sig for det 

meste for tøj og sko samt personlig pleje på 13%, hvilket kan udledes fra tabellen. (E-handel: 

Hvad bruger vi penge på?, 2018) 

 

”Mænd køber tøj der ligner hinanden, altså de færreste mænd eksperimenterer med deres stil. 

Kvinder de har en meget bred stil, så det kan gå fra en sommerkjole, til et rødt jakkesæt til 

næste efterår. Det gør mænd ikke.” – Louise Kingo, stifter af Det Kollektive Klædeskab (Bilag 3, 

s. 5) 

 

Dette citat er med til at bekræfte tesen om at kvinder har en mere bred stil, derfor kan det 

tolkes, at denne varierende stil kan være en medvirkende faktor til, at bekræfte ovenstående 

statistik med at kvinder køber mere tøj. Derfor kan kvinder være præget i højere grad af de 

hyppigt skiftende kollektioner (Fast Fashion kulturen).   

 

Kigger man på de forskellige aldersgrupper og deres købsvaner tegner der sig et klart billede. 
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(E-handel: Hvad bruger vi penge på?, 2018) 

Ud fra denne tabel kan det ses at ”Tøj og sko” er den mest populære kategori på tværs af alle 

aldersgrupper undtagen 60+ år. Derudover kan man også se at det er de ”unge”, som tager første 

pladsen i at købe mest tøj og sko online med 33%. (E-handel: Hvad bruger vi penge på?, 2018) 

 

Ud fra de statistikker kan det udeledes at det er folk mellem 18-29 år, der har den største 

indflydelse indenfor tøj og tekstilernes spor på klimaet. Hvordan får vi så VR-produktet ud til 

målgruppen? Da målgruppen er unge i alderen mellem 18-29 år, kan der bruges mange moderne 

metoder til at komme ud med produktet på. Nogle af de steder, hvor der bliver markedsført 

mest tøj er på sociale medier (Abecassis, Moattie, 2018).  

 

Instagram er blevet en kæmpe markedsførings platform fra store modehuse til små ukendte 

tøjmærker. Det er ikke nok med at holde de årlige modeshows, hvor man viser de nyeste og 

mest hippe kollektioner frem til offentligheden. De skal i stedet hele tiden vise de nye 

kollektioner frem, som ”teasers” i form af billeder eller videoer, for at holde deres publikum 

ajour. Derfor er chancen for at blive genkendt som virksomhed ikke særligt stor, hvis ikke man 

bruger instagram i dag.  
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I 2017 var 90% af Instagrams brugere under 35 år gamle, hvilket derfor indikerer at alle de 

mange tøjmærker har muligheden for at ramme et 

ungt publikum på deres Instagrams platform. Et 

ungt publikum er også dem, som bruger flest penge 

på online tøjhandel (E-handel: Hvad bruger vi 

penge på?, 2018). Derudover har unge under 35 år 

en kæmpe trang, for at få det nyeste af det nye 

indenfor modebranchen, da følelsen af at have noget 

før andre er noget mange bestræber sig efter. Derfor 

har Instagram også fået lavet en direkte ”shop” 

funktion, hvor man kan købe tøj direkte igennem 

platformen. Dermed får deres publikum en direkte 

måde at kunne købe deres tøjartikler på (Abecassis, 

Moattie, 2018). 

Drømmescenariet er derfor at kunne få VR-

produktet ind på Instagram. Når man ”scroller” 

igennem ens Instagram, så kommer der ofte 

reklamer imellem de billeder der bliver vist på ens 

forside. Det er dog ikke de typiske reklamer, som 

man ellers kender fra TV og andre medier. 

Reklamerne på Instagram kan ofte være politiske- 

eller klimavenlige-tiltag. 

      (GreenPeace, reklame på 

Instagram,s.d)   

For eksempel dukker Greenpeace ofte op med ”reklamer” med tiltag til et specielt problem, 

hvilket kunne være alt fra at vi ikke skal bruge så meget plastik i hverdagen til at vi skal skrotte 

plastik sugerør i hele verdenen (Abecassis, Moattie, 2018).   

                    

Produktet ville kunne komme ud på samme måde med et hurtigt budskab for at få brugernes 

opmærksomhed. Ved billedet vil der være et link, hvor man ”scroller op” og så kommer man 

direkte ind til VR-oplevelsen.  

 

Giddens paradoks 

Der vil i dette afsnit blive kigget på målgruppen og hvordan de i deres hverdag forholder sig til 

tøj og tekstilindustriens indflydelse på klimaet. Derudover hvilke politiske tiltag der er blevet 

lavet i samfundet og hvorfor der ikke bliver gjort mere. Samt se om projektets produkt kan 
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skabe en adfærdsændring ved hjælp af Giddens teorier og hvordan målgruppen modtager 

produktet.  

 

Danskerne har klimaet i bagtankerne 
 

“Ved du hvor meget CO2 tøjindustrien udleder, og hvor stor en rolle den gennemsnitlige 

dansker spiller?” - spørgsmål fra vores kvalitative interviews til vores målgruppe (bilag 1) 

 

Ud fra de svar informanterne gav, kan det ses at målgruppen har klimaet i bagtankerne i 

hverdagen. På baggrund af det, antages det at målgruppen derfor også er mere åbne og villige 

overfor produktet. Dermed forhåbentligvis også mere modtagelige overfor budskabet. Da 

spørgsmålet til målgruppen omhandlede, hvor meget CO2 tøj og tekstilindustrien udledte var 

svaret et klart nej fra alle. Det påviser en mangel på kommunikation i forhold til de 

klimamæssige konsekvenser tøj og tekstilindustrien har.  

 

Danskerne er i løbet af relativ kort tid begyndt at gå op i sortering af skrald og at slukke lyset 

efter sig. Disse samfundsændringer er blandt andet kommet på baggrund af offentlige såvel som 

private kampagner. Det er det, som Giddens kalder implementeringsfasen. Samfundet har i flere 

år levet i den implementerende fase, hvor tiltag som kød fri dage, elbiler og affaldssortering er 

blevet implementeret over de seneste år. (Klimaprogram 2020, 2020)  

 

Da samfundet stadig er i den implementerende fase, hvor store klimamæssige valg er dybt 

afhængige af partiernes klimapolitik. Derfor bliver politikkerne nødt til at kigge på tøj og 

tekstilindustriens klima afmærkning, da det ville hjælpe den almene borger med at træffe bedre 

valg når der bliver købt tøj og tekstiler. 

 

Tiltagene som der tidligere bliver nævnt, hvor regeringen opfordrer til at der bliver kørt mindre 

bil eller skifter til eldrevet biler er gode tiltag. Sådan nogle tiltag burde også implementeres til 

tøj og tekstiler. Tidligere er det nævnt at mange store tøjfirmaer, som H&M og Puma er begyndt 

at komme med mere klimavenlige tiltag i deres produktion af tøj, hvilket er positivt.  (Detox my 

fashion, s.d.).  

 

Efterhånden er der helt styr på hvad økologiske fødevarer står for. Men hvad med økologisk og 

bæredygtigt tøj? (Økologi, s.d.) 

 

Det kan nemlig være svært for en almen forbruger at se, hvis de står i en tøjbutik og kigger på to 

trøjer i samme farve og model. Uden nogen form for information om de er lavet af bæredygtigt 
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materiale, som er bedre for miljøet og den anden er lavet under ”normale” forhold, som i 

virkeligheden tager alt for mange ressourcer at lave. (Økologi, s.d.) 

 

Det kan være svært for den enkelte forbruger at tage det bæredygtige valg, når det kommer til 

tøj indkøb. Der er ikke meget information at finde om produktionsprocessen på de enkelte 

stykker tøj. Indtil at regeringen eller de store tøjfirmaer, begynder at gøre det mere klart for 

forbrugerne, at tøj og tekstilindustrien er en af de største klimasyndere. Dermed kan VR-

produktet bidrage til et mere vidensbaseret grundlag til at købe tøj på.  

 

”Hvis der fandtes en VR video på din telefon, hvor du står ved ”den lille havfrue”. I videoen kan 

man se at den lille havfrue nærmest ”drukner”. I VR oplevelsen vil man kunne se at 

vandstanden enten kan stige eller falde alt efter, hvad man køber af tøj. Hvad synes du om det 

koncept?  (bilag 1) 

 

Det at målgruppen syntes at VR-produktet var spændene og anderledes må tolkes positivt. De 

fangede konceptet næsten med det samme. Det at informanten står ved Den lille havfrue i VR-

produktet, som næsten alle kender, var det der fik målgruppen til at forstå konceptet. At tage 

noget så relaterbart, som Den lille havfrue nu engang er, hvor hun sidder en halv meter over 

vandet, kunne målgruppen se for sig og dermed virkede det mere håndgribeligt for dem. Det 

beviste også at der var en interesse for nye tiltag for at redde klimaet, men at der var en mangel 

på viden omkring tøj og tekstilindustriens indflydelse på konsekvenserne heraf. Den viden vil 

VR-produktet potentielt kunne give. Alt dette beskrives også i Giddens teori om future 

discounting. Man skal kunne se noget relaterbart i nuet. Fremfor noget der kunne være i 

fremtiden, som man ikke kan forholde sig til og som i virkeligheden ikke rammer en. (Giddens, 

2009) 

 

Her spiller VR-produktet en betydningsfuld rolle, da det er noget man ser i nuet. Man kommer 

ind i en ”anden” verden, hvor man kan se, at jo mere tøj der bliver købt, desto mere stiger 

vandstanden ved Den lille havfrue. Det kan forhåbentligt være med til at mennesker tænker, at 

de bliver nødt til at ændre deres forbrugsvaner til køb af tøj. Samtidig kan det muligvis også 

være i stand til at få folk til at tænke løsningsorienteret, og derfor reflektere om deres tøjforbrug 

kan nedsænkes ved eksempelvis at købe mere genbrug.  

 

”Hvad skulle der til før at du ville bruge den viden du får i din hverdag?” – spørgsmål fra vores 

kvalitative interviews til vores målgruppe. (bilag 1) 
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Her var der mange forskellige svar. Der var en, som sagde at han var for doven til at ændre hans 

adfærd, i forhold til hvilket tøj han køber. Han var ligeglad med om tøjet var mere miljøvenligt 

end andet og han nægtede at købe tøj fra genbrugsbutikker. Andre syntes at det ville være smart 

med mærkater på tøjet man køber, som viste hvor meget vand der var blevet brugt til 

produktionen af de enkelte tøjgenstande. Et andet tiltag informanten også gerne ville have på 

mærkatet var Co2 aftrykket, som var blevet brugt til produktionen af tøjet. Dog var der en 

generel enighed om at VR-produktet ville sætte nogle tanker i gang over deres fremtidige 

købsvaner af tøj. De deltagende manglede også nogle forslag til secondhandbutikker. Både i 

form af hjemmesider og fysiske butikker (bilag 1).  

   

Når der bliver kigget på Giddens teorier er det relevant at se på forsigtighedsprincipperne, som 

også bliver nævnt i teoriafsnittet. En af de fælder, vi som mennesker, ofte falder i når vi snakker 

om klimaet er tabsaversion. Da en kvindelig informant blev spurgt: ”Kunne du tænke dig at få et 

bedre overblik over, hvor meget af det tøj du køber egentlig forurener?” (bilag 1). Hvortil hun 

svarede ”Hmm.. Jeg tror næsten ikke jeg gider at vide det faktisk” (bilag 1.2). Svaret kan tolkes, 

som om at informanten er bange for at ændre hendes købsvaner når det gælder tøj. Hun vil ikke 

have, at der sker for mange ændringer i nuet og ser derfor bort fra de konsekvenser, som der 

kommer i fremtiden. 

 

I flere år er tiltagene sortering af skrald, et mindre kødforbrug og mindre Co2 udledende biler i 

højere grad blevet implementeret. Alle de tiltag er noget regeringen har valgt at implementere 

igennem lovgivning. Så hvorfor ikke også gøre det med tøj? Gøre det mere gennemskueligt for 

forbrugerne, at noget tøj kræver flere ressourcer at lave end andet. Dermed give forbrugeren 

mulighed for at bestemme om man vil købe bæredygtigt tøj eller i bedste tilfælde genbrugeligt 

tøj fremfor de mere Co2 udledende tøj genstande.  

 

Det bliver gjort klart at danskerne tænker mere på klimaet i dagligdagen og at VR-produktet 

vækker interesse hos målgruppen, men hvordan kan VR produktet komme ud til målgruppen? 
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Danskerne bruger mere tid på mobilen 

 

Danskerne har fuldt med den elektroniske udvikling de sidste mange år. Smartphones og 

computerne er blevet til fast inventar i danskernes hjem. Især tablets og smartphones er steget i 

popularitet i perioden 2011-2018. Andelen af husstande der ejer smartphones er 88%, mens 

andelen der ejer tablets, er på 60%. Det er stigninger på henholdsvis 55% og 51% i forhold til 

2011. 92% af 18-35 årige bruger deres smartphones i deres hverdag og er dermed også den 

aldersgruppe, som benytter sig hyppigst af deres telefoner. (Tassy, Nielsen, Jacobsen, 2018) 

 

Det bliver verificeret i det kvalitative interview med målgruppen: 

- Alle interviewpersoner brugte smartphones i hverdagen. 

- Instagram og andre lignende platforme er den nemmeste måde at ramme målgruppen på. 

- De tænker på klimaet i deres hverdag, men ikke på tøj og tekstilindustriens indflydelse 

på klimaet.   

 

I forlængelse til det, kan man se at nogle informanter efterspørger noget konkret for at ændre 

deres adfærd, hvilket VR-produktet kan.  

 

Disse svar underbygger også den viden som af udledt tidligere. Derudover så ville den bedste 

måde at få produktet og budskab ud til målgruppen, være ved at gøre det på sociale medier. 

ydermere så viser det sig at Giddens teori om at man skal vise os mennesker noget mere 

håndgribeligt er sandt. Da alle vores informanter synes at konceptet, hvor man står foran Den 

lille havfrue, som pludselig står under vand, gør et kæmpe indtryk. 

 

”Hvor skal vi markedsføre vores video for at du kan se den?”  (bilag 1) 

 

Her svarede de fleste at de sociale medier, især Instagram, var det bedste sted at henvise til VR-

produktet. Der var nogle få, som brugte ”LinkedIn”, hvor de godt kunne tænke sig at få et link 

til videoen derinde.  

 

Det er tydeligt at se målgruppen bruger deres telefoner i høj grad. En anden meget vigtig faktor 

er, om målgruppen overhovedet ved hvad tøj og tekstilindustrien gør ved klimaet.   

 

Ud fra svarene på målgruppeundersøgelsen, kan det konkluderes at flere er interesseret i at vide 

mere om tøjindustrien og hvor meget den forurener, men ikke nødvendigvis er villige til at 

skabe en adfærdsændring. Det er her Giddens’ Paradoks kommer til syne. Folk er interesseret i 

at høre mere, men eftersom det ikke kan mærkes på egen krop, da det er for langt ude i 
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fremtiden, er man ikke villig til at ændre adfærd. Det kan give en stor udfordring, da VR-

produktet dybest set går ud på at informere. Folk vil sandsynligvis i momentet tænke ‘’Nej det 

lyder helt forfærdeligt’’ og så kort tid efter glemme det igen. Dog kan det være at Virtual Reality 

med VR- briller, kan have en tilstrækkelig effekt. Når man får VR-briller på, får man 

visualiseret konsekvenserne foran sig, og ser det med ens egne øjne på tæt hold. Det vil føles 

som at mærke konsekvenserne på egen krop, og det vil muligvis være nok til at folk ville ændre 

adfærd. Derfor kan man potentielt bringe fremtiden til individet og af den grund vil Giddens 

paradoks ophøre.  

 

Dialog & Sense Making  

Louise Phillips teori om dialog er anvendt i de kvalitative interviews, for at få 

interviewpersoners perspektiv på deres forbrug af tøj og tekstiler. Ydermere vil Brenda Dervins 

teori om Sense-Making blive brugt til at udlede synspunkter, potentielle barrierer og mulige 

løsninger. 

 

Louise Phillips Teori om Dialog, er blevet benyttet til at skabe dialog med testpersoner i 

aldersgruppen 18-29 årig vedrørende VR produktet. Formålet er at skabe en dialog, hvor 

informanten føler sig tryg og derved kan kommunikere sit perspektiv på tøj og tekstilers 

miljømæssige konsekvenser. 

 

"In stating that the topic of the session should be based on the pupil's own understanding of 

what was relevant for them, the guide follows a participant-oriented approach" (Phillips, 2011, 

s. 74) 

 

Informanterne har via livserfaringer deres egne personlige holdninger til klimaforandringer og 

forbrug af tøj og tekstiler. Disse erfaringer har informanterne fået mulighed for at dele med 

intervieweren i en dialog, som har været dirigerede af overordnede styrende spørgsmål. Med en 

tilgang om at kunne lære fra de deltagende personer, skabte det under interviewene en dialog 

frem for en samtale om emnet (Phillips, 2011).  

 

”Jeg går meget op i at vide, hvor min mad kommer fra, og hvordan den er produceret så… Så 

hvorfor kun gå op i det man putter i kroppen, og ikke det man har på kroppen?” (bilag 1.1) 

 

Ovenstående citat er et interessant input, som gav anledning til en dialog og fælles refleksion 

om forbrug af tøj, som viste hvor miljøvenligt tøjet er. Denne dialog var medvirkende til at 

begge parter gik reflekterende fra interviewet med en nyerhvervet viden om hvordan man 
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tænker på tøj og tekstiler. Det kan blandt andet skyldes, at informant og interviewer sættes i 

samme båd som modtager, og det er med til at løfte stemningen og skiftevis ændre position fra 

at være afsender eller modtager (Phillips, 2011, s. 73). 

 

En dialog blev ligeledes indgået med stifteren og ejeren af Det kollektive klædeskab Louise 

Kingo. Mødet foregik hjemme i Louises spisestue, hvor hun (informanten) var i trygge hjemlige 

omgivelser. I forbindelse med ekstreme klimaaktivister, som også har bæredygtige og 

miljøkæmpende butikker i København og dette projekts VR-Produkt mente Louise:  

 

”jeg tror ikke vrede flytter særligt meget. Jeg tror hvis man må lave et opgør mod noget, så skal 

man faktisk komme i et kærligt ærinde. Jeg tror man skal servere det lidt fedt. Så kan man 

stoppe meget mere ned i halsen på dem bagefter ” (bilag 3, s. 12)  

 

Med udgangspunkt af ovenstående citat, fremgik der en dialog, hvorpå hvordan man bedst 

kunne nå ud med et klimavenligt budskab. Da Louise startede sin virksomhed i 2015, var det 

ikke med det primære henblik på klimaet, men nærmere økonomi:  

 

” ’’hvordan har du råd til at betale 25000kr. om måneden og 99 kroner i abonnement’’ og til det 

svarede jeg: ’’ Det har jeg heller ikke, jeg tror på bæredygtigheden i det, så jeg er ude og have et 

job hvor jeg putter de 15000 i det hver måned selv’’ ” (bilag 3 s.12) 

 

Louise havde altså et personligt gap (kløft), som var det økonomiske aspekt i hendes 

virksomhed. Her ændrede hun forretningsmodellen i 2018, for at bygge broen til et udfald, hvor 

genbrug af tøj kunne lykkedes. I dag udfylder hendes ansatte det såkaldte gap hos butikskædens 

kunder, ved at svare på spørgsmål om bæredygtighed og er dermed en supplerende faktor til at 

bygge broen for kunderne (Dervin, 2003, 238)  

 

Da projektets produkt blev præsenteret for de fem testpersoner (informanter), kom der nogle 

tydelige gaps (kløfter) og broer (bridge) til syne (Dervin, 2003, 237). 

 

”Et par gange om måneden. Det er lige hvad SU’en rækker til.” (Bilag 1;3)  

 

Sådan svarede en af informanterne, da vedkommende blev spurgt til: ”hvor meget tøj køber du i 

gennemsnit om måneden?”. Dette svar harmonerer med danskernes overforbrug af tøj og 

tekstiler, som ligger 35% over gennemsnittet sammenlignet med andre lande (Andersen, 2017).  
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I forhold til Sense Making, står denne informant i en situation, hvor vedkommende køber tøj et 

par gange om måneden, på trods af ”kun” at være på SU. Her er det netop livserfaringer og 

værdier, som kan være udslagsgivende for at denne informant har taget beslutningen om at 

købe tøj et par gange om ugen. Hertil er der også Fast Fashion kulturen, som gør det muligt at 

’bygge broen’ (Bridge) til at købe tøj flere gange månedligt, selvom vedkommende er på SU. 

Den pågældende informant blev også spurgt, om vedkommende ville vide mere om 

konsekvenserne ved et potentielt overforbrug af tøj. Hertil svarede informanten: ” Det kunne da 

måske være meget spændende” (bilag 1.3). Her blev informanten præsenteret for information 

som viser de klimaforandringer som der ses i dag. Derved blev vedkommende ”tvunget” til at 

anerkende problematikken og dermed at gå over i en reflekterende fase (Dervin, 2003, s. 240). 

For at bygge broen til et Outcome hvor et overforbrug bliver mindsket eller hvor det tages i 

betragtning, blev informanten præsenteret for VR-produktet.  

 

” Det er et meget ledende spørgsmål. Altså.. Jeg tror da helt klart at jeg ville kunne få øjnene op 

for vandforbruget i tøjindustrien, få et billede på det måske, men jeg ved ikke om det ville 

ændre mine vaner. Jeg køber egentlig tøj fordi jeg går op i det. Det er jo ikke kun fordi jeg 

mangler tøj at jeg går op i det. Men det kunne da være at jeg ville få øjnene mere op for at gå i 

genbrug, eller i hvert fald tænke mere over det.” (Bilag 1.2) 

 

I dette tilfælde har informanten en klar interesse for tøj og dermed en kløft, som skyldes 

personlige erfaringer og værdier. Dog har det haft en indvirkning, da vedkommende vil tænke 

mere over muligheden for genbrug. Derved er der stadig en mulighed for et Outcome, hvor 

informantens refleksion og tanker over vores produkt kan påvirke holdningen til køb af tøj. Ved 

samtlige informanters svar, var Den lille havfrue udslagsgivende, da det gør det mere 

håndgribeligt og relaterbart, som det er udledt tidligere i Giddens Paradoks (Giddens, 2009). 

Den lille havfrue er et varemærke i København og derfor også et monument, som mange 

københavnere kender ud fra deres erfaring eller oplevelser. Derfor er det følelsesladet aspekt i 

det at ”bygge broen” et element som Den lille havfrue appellerer til. Denne bro er allerede 

bygget for nogen individer i den valgte målgruppe.  

 

I interviewet med Louise Kingo, fortæller hun om de frivillige som står i hendes butikker rundt 

om i landet. Det er typisk unge studerende, som er draget af de miljømæssige konsekvenser og 

kampen i mod overforbrug af tøj og tekstiler. ’’Jeg kan næsten ikke holde mig selv ud, med alt 

det jeg bare har købt” (Bilag 3, s.9)  

 

Her er kløften defineret som et individuelt overforbrug af tøj og broen er blevet bygget 

igennem personlige indtryk, faktorer og erfaringer som vedkommende har været igennem som 
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individ. Disse indtryk kan, blandt andet, være skabt af det fokus man har på problematikken fra 

et globalt politisk synspunkt.  
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Design og Designrationale 
 

Vores grundlæggende formål med produktet, er at skabe den tilsigtede adfærdsændring hos 

forbrugeren af tøj og tekstil. Baseret på den viden vi har erhvervet os om industrien og 

kulturen, ser vi et behov for en ændring. Købskulturen som den er i dag er ikke bæredygtig, så 

for at rede klimaet og menneskets nuværende levemåder, skal der ske en ændring. For at skabe 

adfærdsændringen valgte vi at lave et Virtuel Reality (VR) produkt, fordi VR har en unik evne 

til at få brugeren til at føle man er til stede, i det man oplever. (Hardenberg, 2018) 

 

” Vi kan narre vores krop og hjerne til at tro, at de oplever en hel masse ting. Det er sådan set 

det, der er hovedgrunden til, at VR virker. Det, at vi kan give kroppen en hel masse stimuli, 

som den reagerer på, på præcis samme måde som den gør ude i naturen, fortæller lektor og VR-

forsker ved Aalborg Universitet, Rolf Nordahl.”(Hardenberg, 2018) 

 

Dette citat viser, hvorfor det er at VR kan bidrage til at løse vores problemstilling. Fordi netop 

det vi ønsker at opnå, er at skabe en forbindelse mellem forbrugeren og de konsekvenser 

forbruget medfører, på baggrund af Giddens paradoks teori, er det netop dette der skal til for at 

skabe en ændring for individet. Ved at produktet skaber stimuli på egen krop, vil brugeren få en 

unik mulighed for at se fremtiden for hvordan klimaets tilstand kan ende med at se ud og føles 

på egen krop.  

 

Designudviklingsprocessen 

Da vi så skulle lave vores Virtuel Reality produkt, mødte vi en lang række udfordringer. Både 

praktiske og tekniske. Vi startede med at låne et 360 kamera (Insta360 one) i FabLab, hvorefter 

vi tog ud til Den lille havfrue for at filme. Den proces forløb relativt problemfrit. Men da 

360/VR filmen så skulle redigeres, opstod der en lang række problemer. Først og fremmest er de 

filer som Insta360 one laver meget store. Det giver udfordringer når man skal forsøge at arbejde 

med dem. Hver gang man laver en lille ændring i redigeringsarbejdet, tager det lang tid for (selv 

ret kraftige computere) at rendere (behandle). Det gav os udfordringer da vi skulle forsøge at 

lave en effekt med vores film redigerings software, (Adobe Premiere Pro og Adobe After 

Effects) hvor det kunne tage computeren op mod en time, før vi kunne se om det rent faktisk 

gav det resultat vi ønskede – hvilket det sjældent gjorde.  

 

Vi gjorde os nogle erfaringer i at fysikken i en normal video fungerer anderledes end i en 360 

video. Det kom til udtryk da vi skulle redigere vand ind i 360 videoen, ud fra en YouTube 

tutorial (Dalton, 2018) som var lavet på et normalt videoformat. Der gik det hurtigt op for os, at 
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det ikke kunne lade sig gøre på samme måde i en 360 video. I hvert fald ikke med de relativt 

begrænsede evner og erfaringer vi har og med den tid vi havde. Her skal det nævnes at Adobe 

Premiere Pro og After Effects, er to video redigerings softwareprogrammer, som er beregnet til 

professionelt brug, og har en stejl læringskurve. Derfor tog vi et valg om at forsøge at lave en 

”simuleret 360 video” hvor vi ”lod som om” det var en 360 video, men man ikke havde samme 

mulighed for at styre hvor man kiggede hen, derved havde vi valgt et fast perspektiv. Altså et 

standardvideoformat. 

 

Efter vi havde filmet dette med et mere ”traditionelt kamera” kunne det tekniske nemmere lade 

sig gøre. I praksis viste det sig dog ikke at blive et særligt kønt  udfald. Det vi ville vise med 

vandet der steg, lignede ikke vand, og derved forsvandt effekten som vi ønskede at opnå. Derfor 

valgte vi at lave en endnu mere simpel visalisering af vores produkt i form af fotoredigerede 

billeder af Den lille havfrue. Havde vi haft mere tid, ville vi sikkert godt kunne have fået lave 

det tilsigtede produkt, som på en flot og integrerende måde viste vandet stige ved den lille 

havfrue.  

 

Ønskescenarie  

I et ønskescenarie ville vores produkt se ud som på nedenstående billeder. Hvis tiden og de 

teknologiske evner rakte til det, ville vores produkt benytte sig af VR-briller. Oplevelsen ville 

finde sted ved Den lille havfrue, men hvis projektperioden var endnu længere, ville det også 

kunne finde sted andre steder. Ideelt set, ville det kunne lade sig gøre i hele København. Folk 

ville først blive introduceret for emnet og formålet. Derefter ville de blive påført VR-brillerne. 

Oplevelsen ville starte hvor man så den nuværende virkelighed i brillerne, hvorefter der vil 

starte en årstals-tæller, hvor årene vil tælle fra nuværende år, til 100 år i fremtiden. Vandet ville 

løbende stige.  

 

Vi har baseret vandstigningen i VR-oplevelsen på udregninger fra FN’s klimapanel IPCC’s 

rapport (Chapter 4: Sea level rise and implications for low-lying islands, coast and communities, 

2019) der har spået at det er meget sandsynligt at vandstanden stiger med 1 meter indenfor de 

næste 100 år. Efter oplevelsen, vil det blive foreslået brugeren at blive skrevet op til vores 

nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil være en ugentlig/månedlig opdatering på nyheder omkring tøj og 

tekstilindustrien, samt tips og tricks om hvad man kan gøre for at have et mest muligt 

bæredygtigt forbrug. Ydermere vil produktet blive markedsført på platformen Instagram, for at 

ramme målgruppen 18-29-årig.  
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Design Løsning  

Her er en simpel version af vores produkt i en form for storyboard format. Billederne viser 

testpersonens perspektiv. Vi har delt forløbet i tre scener. 1. scene viser nuværende omgivelser 

uden ændring. 2. scene er vandet steget og kommet tættere på, i takt med at pilen har rykket sig 

og årene er gået. I 3. scene er vandet steget endnu mere og pilen viser nu 100 år ud i fremtiden.  

 

  

 
2. Scene 

1. Scene 
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3. Scene 

Efterfølgende vil brugeren blive foreslået nogle ideer og tips til at få et mere bæredygtigt 

tøjforbrug. Blandt andet kan de skrive sig op til vores nyhedsmail, og modtage gode råd og 

inspiration til ændringer i tøjvaner, såsom denne.  

 

 

Trin 1
Alt dit tøj ud af skabene, skufferne op, fra kælderen, 

ned fra loftet, ind fra carporten. For nogle kan det være 
et helt uoverskueligt projekt. Er du en af dem, der har 
samlet store mængder tøj, der aldrig er i brug, så tag 
en kategori af gangen. F.eks. først kjoler, så skjorter, så 

sko etc.

Trin 2
Læg tøjet på en seng, et gulv – et sted, hvor alt tøjet 
er overskueligt. Tag en dyb indånding. Vi lover, det 
bliver godt!

Trin 3
Inddel nu tøjet i 3 bunker

Garderobefavoritter
Dit yndlingstøj, som du oftest har på. 
Det er tøj, du griber ud efter, når du 
er i tvivl om, hvad du skal have på. 

Tøjet, der altid ligger øverst i bunken, 
hvis det da nogensinde når ind i 

skabet efter at være blevet vasket.  

Det passive
Tøj, der ligger nederst i bunken eller 
bliver skubbet længere og længere 
bagud i skabet. Det er tøj, der af en 
eller anden grund aldrig rigtigt er dit 

førstevalg, eller som decideret er 
fejlkøb, som aldrig kommer på 

Tøj med affektionsværdi
Tøj, du gemmer, fordi det har en 
særlig følelsesmæssig betydning 

for dig.
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Diskussion 
Her vil der blive diskuteret om hvorvidt projektets VR-produkt, kan være medvirkende til at 

skabe en adfærdsændring. 

 

Hvilken indflydelse har vores produkt? 

Vores idé om at lave et VR-produkt til at skabe opmærksomhed omkring tøj og 

tekstilindustriens afmærkning på klimaet, er en god begyndelse. Netop dette koncept er ikke set 

før inden for denne problematik. Derfor har produktet en anderledes tilgang og virkning i 

forhold til eksempelvis en app, som er et langt mere udbredt fænomen. Det bekræftede de 

deltagende informanter, som virkede begejstret over konceptet. Det vigtigste ved VR-produktet 

var nemlig, at man stod ved Den lille havfrue som er et monument, hvilket mange mennesker 

kan relatere til. 

 

Når vi kigger på Giddens teori Future Discounting så kan man argumentere for om projektets 

vision om at Den lille havfrue er dækket med vand er for langt ude i fremtiden. Produktet viser 

konsekvenserne op til året 2120, hvilket (højst sandsynligt) er efter vores generations levetid. Så 

det vil gå udover vores børn eller børnebørn, hvis ikke der bliver lavet nogle drastiske 

ændringer omkring klimaet.  Derfor kan det, som Giddens forklarer være for uhåndgribeligt og 

fjernt for os lige nu, når det er så langt ude i fremtiden. Det er her Giddens Paradoks spiller i 

mod VR-produktet. 

 

Ud fra analysen, kan der også argumenteres for at der er en grøn revolution i gang, hvilket 

betyder det kan være det rette tidspunkt at komme ud med et grønt budskab og dermed 

projektets VR-produkt. I takt med regeringen og de internationale NGO’er fokuserer mere og 

mere på at oplyse om transparente og bæredygtige løsninger, bliver folk mere og mere åbne for 

at leve mere bæredygtigt. Det kan dog diskuteres om regeringen gør nok, da det var tydeligt at 

informanterne ikke vidste hvor meget tøj og tekstilindustrien egentlig forurenede. Brenda 

Dervin nævner det her Gap, hvorpå der kunne tegne sig et billede af, at man ikke er bevidste 

nok om de konsekvenser der er, ved at benytte sig af Fast Fashion. For at udfylde dette Gap, 

forsøger VR-produktet at illustrere konsekvenserne visuelt. Det visuelle aspekt kan være med 

til at bygge en bro til mere bæredygtige valg for nogen, men det kan også være en hindring for 

andre, som har behov for at få udfyldt sit Gap anderledes.  

 

Forbrugerens vaner ændrer sig i takt med at samfundet ændrer sig. Der sker altså den her 

genspejling (øget refleksivitet) i samfundet på det individuelle plan. Det betyder at produktet vil 

kunne være et godt supplement til netop denne udvikling. I de kvalitative interviews ses det, at 
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folk er interesseret i at vide mere om konsekvenserne om klimaforandringerne. Samtidig er der 

i takt med det senmoderne samfund kommet en aftraditionalisering i samfundet, hvilket 

betyder folk har en større frihed til at træffe andre valg. Det betyder altså, at der er en større 

frihed til at lave en adfærdsændring end førhen i tiden. Man er altså ikke bundet af traditioner 

og normer i samme grad som førhen. Derfor kan det faktum, at vi er i det senmoderne samfund, 

bruges som argument for, at vores produkt er skabt i den rette tid, til at kunne have en 

indflydelse hos individet.  

 

Igennem receptionsanalysen kom det frem, hvad forbrugerens holdning var til produktet og om 

det ville skabe en ændring i deres hverdag. Her var de fleste skeptiske om det rent faktisk ville 

gøre en forskel. Et argument mod virkningen af vores produkt, er som Louise Kingo siger, at 

produktet er ‘’for vredt’’ eller ‘’for dystert’’. Ifølge hendes erfaring, er det den forkerte måde at 

kommunikere til folk på. Man skal i stedet kommunikere det på en sjov og mere spiselig måde. 

Man skal altså inddrage forbrugeren på en anden vis. Det er igen her future discounting er en 

udfordring for produktet. Et såkaldt ”dystert produkt” kan dog give anledning til refleksion over 

ens vaner og dermed være medvirkende til at skabe en dialog ifølge Louise Phillips.  

 

Kunne vi have lavet et andet produkt end VR? 

Ifølge Louise Kingos erfaringer, er det fællesskabet igennem konceptet, som har givet hendes 

virksomhed den største vækst og ikke selve trangen til at bytte tøj. Tøjet bliver altså sekundært. 

Hvis vi havde lavet et produkt der skabte et fællesskab, en del af noget større end en selv, i 

stedet for et skræmmescenarie, ville vi derfor muligvis have ramt forbrugerne bedre. Et 

eksempel på dette, kunne være en ‘’opgave’’ til forbrugerne, der gav en mulighed for at sænke 

vandstanden omkring Den lille havfrue igen. Eksempelvis hvis man købte mere bæredygtigt 

eller byttede mere tøj, ville man kunne ‘’redde’’ Den lille havfrue fra at drukne. Det ville altså 

give en belønning, for at ændre sin adfærd, og inddrage forbrugeren mere i produktet. Dette 

ville også betyde at future discounting ikke ville blive et problem, da man løbende ville kunne 

følge vandstanden falde, i takt med at ens vaner blev mere og mere bæredygtige. Samtidig ville 

broen i Sense-making nå ud til en bredere vifte af forbrugere.  

 

Gennem vores kvalitative interviews, kom en af informanterne med en simpel idé. Man kunne 

skrive i vaskemærkerne hvor meget vand og Co2 de forskellige stykker tøj har krævet at 

producere. Dette eksempel ville ikke kræve meget af forbrugeren, andet end at kigge på mærket 

og tage stilling til det derefter. Dog ville der komme et problem med denne løsning. Ville 

forbrugeren være i stand til at vurdere hvor meget vand, der er for meget? Altså ville man som 

forbruger kunne vurdere om en T-shirt der har krævet 400 liter vand at producere, har krævet 
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mere vand end andre T-shirts? I stedet ville man kunne implementere mærkerne nævnt i 

analysen. Ligesom man nemt kan finde Ø logoet på økologiske produkter, ville man her nemt 

kunne se om tøjet er produceret mest muligt bæredygtigt. En anden idé ville være at indføre en 

bæredygtighedsskala på tøjmærkerne. Det ville altså eksempelvis være en skala fra 1-10 der ville 

måle på nogle forskellige parametre som eksempelvis vandforbrug, forurening, levetid på 

produktet, CO2 udledning og arbejdsvilkår under produktionen. Det ville gøre det overskueligt, 

og derved også sørge for forbrugeren ikke skal sætte sig for meget ind i det. De skal bare se på 

tallet og vurdere om det er bæredygtigt nok for dem.  

 

Kunne vi have lavet andre former for interviews eller måske andre fagfolk? 

Via de kvalitative interviews, er der kommet dybdegående reaktioner fra den valgte målgruppe, 

i forbindelse med VR-produktet. Da vi fandt empiri omkring vores målgruppe ved hjælp af 

blandt andet artikler, statistikker osv. Så var det bekræftende at den empiri som var indsamlet, 

stemte overens med hvad målgruppen responderede i de forskellige interviews. Dertil havde det 

været relevant at projektet også havde taget udgangspunkt i egne kvantitative undersøgelser 

som ville kunne harmonere bedre med det valgte VR-produkt.   

 

Vi valgte at snakke med stifteren og ejeren af Det Kollektive Klædeskab – Louise Kingo, da hun 

bidrager med en god viden og erfaring omkring tøj og tekstilindustrien. Derudover så har hun 

også samme målgruppe som dette projekt. På denne måde gav hun nogle gode inputs fra hendes 

mange års erfaringer på markedet. Dog er det kun hendes erfaringer vi kan bruge, da hun ikke 

er forsker på området.  

 

Et alternativt interview kunne være at snakke med en ekspert indenfor området. En forsker 

indenfor bæredygtighed eller tøj og tekstilindustrien. På denne måde kunne projektet højst 

sandsynligt få et bedre indblik i statistikker og tal, som ikke er tilgængelige på internettet og 

dermed en højere grad af validitet.  

 

Derudover kunne det være relevant at snakke med en forsker indenfor Virtual Reality. Det er 

stadig ny teknologi, så det har været udfordrende at samle empiri om det. Det kunne være 

relevant med et interview af en forsker, for netop at underbygge argumentation om at VR 

fungerer bedre end eksempelvis en kampagnefilm.  
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Konklusion 
 

Dette projekts formål har været at besvare problemstillingen: Hvordan og i hvilket omfang kan 

der skabes en adfærdsændring hos forbrugeren af tøj og tekstiler ved brug af et 

kommunikationsprodukt?  Denne problemformulering er belyst med udgangspunkt i relevante 

teorier, analyser og kvalitative interviews med personer fra målgruppen 18-29 årige samt Louise 

Kingo. Målgruppen er udledt på baggrund af kvantitative data, som påviser at den valgte 

målgruppe har det største forbrug af tøj og tekstiler. Målgruppens adfærd er blevet analyseret og 

fortolket på baggrund af den udvalgte teori, interviews og analysepunkter. I analysepunktet 

klimaudfordringerne påvises det, at tøj og tekstilindustrien er en af de største klimasyndere. Det 

skyldes primært Fast Fashion kulturen. Denne kultur er en af hovedårsagerne til det øgede 

forbrug af tøj og tekstiler og de dertilhørende klimamæssige konsekvenser. Industriens 

klimaaftryk har fået NGO’er til at reagere og stille krav til den tredje mest forurenende industri 

i verden. Det påvises, at regeringer rundt om i verden laver tiltag for netop at mindske 

klimaforandringer. Dog må det konkluderes at tøj og tekstilindustrien stadig er tidligt i den 

implementerende fase og det er minimalt hvad der gøres fra politisk side.  

Vores interviews påviste til dels, at der ikke var mulighed for en adfærdsændring med vores 

produkt. Det kan konstateres, at der er en grøn revolution i gang på baggrund af den indsamlede 

og analyserede empiri, samt at interviewpersonerne havde en klar enighed om at der skulle 

handles på problemet. Det kan på baggrund af deres svar konkluderes, at målgruppen ikke 

havde nok viden indenfor emnet til at forstå situationens alvor og dermed ikke skride til 

handling. På trods af at målgruppen godt kunne anerkende problemet og forstå formålet med 

kommunikationsproduktet. Årsagen kan beskrives med Giddens Future discounting, hvilket vil 

sige at, en af faktorerne til at forbrugerne ikke var villige til at ændre deres adfærd, var grundet 

det var for langt ude i fremtiden. Det blev derfor for uoverskueligt for målgruppen at forestille 

sig konsekvenserne, da det muligvis ligger for langt ud i fremtiden og de ikke kunne mærke det 

på egen krop. Målgruppen mente ikke at vores produkt ville være katalysatoren for en 

individuel adfærdsændring. Det kan ikke afvises at et komunikationsprodukt kan være en 

medvirkende faktor til en adfærdsændring, da implementeringen af vores produkt ikke blev 

færdigudviklet. Samtidig kan en adfærdsændring være hjulpet af dialog og vidensdeling inden 

for emnet, hvilket et komunikationsprodukt kunne supplere. 
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