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Abstract 

 

This project examines how to contribute to sustainable changes in the fashion industry 

through empowerment. Inspired by problem oriented sustainability science, the design 

focuses on creating a design solution that includes participation as a method for sustainable 

changes. Initially it explains the term transformative empowerment as it is defined by 

sociologist John Andersen. The process model  “double diamond” frames the analysis of the 

project. It explains the major environmental impacts of the fashion industry and how the 

theory of the fashion researcher Otto von Busch acts towards making consumers fashion-

able, namely able to engage with the fashion industry through hacktivism and creating action 

spaces. Through empowering consumers and mobilizing collectives this will lead to 

developing a more democratic and sustainable fashion industry according to von Busch. 

Using these ideas a workshop is designed through three iterations, where each workshop is 

evaluated and the feedback from participants is included in the final design: A open source 

workshop-manual. Finally this project concludes that creating a workshop manual that 

encourages participation and taking ownership can create empowerment and hopefully the 

solution spirals to mobilise sustainable communities of empowered consumers. 
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Indledning 

Mode har gennem historien været præget af zeitgeist. Tidsånden medfører trends, der 

ubevidst påvirker forbrugeren, og derfor kan modeindustrien forstås som et lukket system, 

eller som et abstrakt maskineri, vi som forbrugere ikke kan tale tilbage til (von Busch 2008). 

De fleste af os vil virkelig gerne være bæredygtige forbrugere. Men stadig mange forbrugere 

har et overforbrug af tøj, hvilket fører til øget tøjspild. Vi har mange gode intentioner, men 

hvordan bærer vi os ad, og hvordan kan vi som forbrugere påtage os et større ansvar?  

Klimaskyld er blevet det nye sort, og både eksternaliseret og internaliseret udskamning af 

CO2-overforbrug er blevet en del af vores hverdag. Af frygt for denne udskamning, er 

sætningen “det er genbrug...” en vigtig accessory, når vi viser vores nye tøj frem. At genbrug 

er blevet en del af popkulturen er fantastiske og uundværlige nyheder for klimaet. Men det er 

shaming og klima-udskamning ikke, og den kultur skal vi derfor gøre op med. Det må kunne 

gribes an på en anden måde for en gangs skyld. Hvordan kan forbrugeren gøres fri fra 

angst, skyld og diktering og i stedet blive styrket og frigjort i sit forhold til mode? Dette 

eksperimenterer vi med i denne opgave. 

 

Fokus på udviklingen af vores designprodukt og for projektet er at gøre forbrugeren fashion-

able; - i stand til at agere i moden. Ifølge Otto von Busch (2008) kan designer og forbruger 

hacke modeindustriens abstrakte maskine, og se den som et system, der med fordel kan 

afkodes og kollektivt interageres med. 

Vi vil udvikle en workshop, som engagerer deltagerne til nysgerrigt at undersøge 

modeindustriens maskineri, så de oplever en følelse af personlig agens og empowerment; 

bl.a. når de prøver hvor sjovt, enkelt og tilfredsstillende det er at upcycle en gammel 

herreskjorte frem for at købe en ny.  

I rapporten redegøres for modeindustriens klimaaftryk samt Otto von Busch’ teorier om 

mode, hacking og hacktivist design. Dernæst følger en analyse af vores designproces ved 

brug af dobbeltdiamant-modellen gennem udviklingen af en workshop. Med udgangspunkt i 

ovennævnte teori og ved sparring med vores workshop-deltagere, designer vi en manual. 

Med afsæt i analysen og evalueringen af designprocessen diskuterer vi, hvorvidt vores 

løsning kan bidrage til bæredygtig forandring og empowerment. 
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Problemfelt 

Tøjindustrien forurener miljøet i stor stil, da enorme mængder CO2 udledes og vand-, olie- 

og naturressourcer (mis)bruges. Tonsvis af tøj bliver aldrig brugt og bliver i stedet brændt. 

Det skaber store problemer for klimaet. For mange er de bæredygtige problematikker inden 

for beklædningsindustrien et kendt bredt felt, der kan belyses fra mange vinkler. Nye 

bæredygtige udfordringer opstår og mange har eksisteret i lang tid til fordel for profit og 

vækst (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

Der sker dog allerede forandringer mod et paradigmeskifte i modeindustrien, hvor de store 

virksomheder forsøger sig med bæredygtige alternativer til deres normale varesortiment, og 

modeindustrien underlægges mere internationalt og nationalt politisk pres (Watson et al. 

2014). Men samtidig fortsætter forbruget af nye beklædningsgenstande, og overvejende 

meget af den nuværende produktion er stadig ikke bæredygtig, hvilket vil have massiv 

påvirkning på miljøet i fremtiden (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

 

Der er et paradoks i, hvordan forbrugerne i dag bliver stærkt påvirket af den politiske diskurs 

og modens abstrakte maskineri (von Busch 2008). På den ene side er der de gigantiske 

modevirksomheder, der med deres manipulative fast-fashion design-teknikker har stor magt 

på forbrugeren og dennes adfærd, og har haft det i mange årtier. På den anden side er det 

øgede fokus på modeindustriens klimaaftryk i højere grad en del af forbrugerens bevidsthed, 

hvor meget af det materiale og de designløsninger, der forsøger at gøre forbrugernes 

adfærd mere klimavenlig har en tilgang, der føles som en løftet pegefinger. Denne følelse af 

en løftet pegefinger kommer fx til udtryk gennem kommunikationen i artikler som: “Det er 

ikke alle, der forbinder klædeskab med klimasynd (…)” (Miljømærkning Danmark 2020). 

 

Vi ser et problem i denne tilgang til at få ændret forbrugernes adfærd, og er interesseret i at 

undersøge, hvorvidt det kan være muligt at fjerne følelsen af den løftede pegefinger. 

Tilgangen med en løftet pegefinger har ikke haft særlig konstruktiv effekt på forbrugernes 

adfærd, der af forskellige årsager stadig overvejende gør ubevidste eller manipulerede køb, 

der ikke er bæredygtige, dog nu med dårlig samvittighed og skyldfølelse over det 

klimaaftryk, de føler sig personligt ansvarlige for. Der er forskel på viden og vilje til at 

forandre adfærd og de faktiske valg en forbruger træffer (Münster 2017). Vi ønsker at 

undersøge problemfeltet ved at afprøve nye tilgange, hvor forbrugeren italesættes 

anderledes og selv udvikler evnen til at tage ubevidste bæredygtige beslutninger. 

Med forbrugerens forhold til modens abstrakte maskineri i fokus og gennem 

undersøgelsen af muligheden for at designe et produkt, der kan føre til 

bæredygtig selv-agens hos denne, ser vi som udgangspunkt, at det er borgere og 
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kulturen omkring tøjforbrug, der vil have størst relevans af vores produkt og 

projekt. Yderligere er vores forhåbning også, at virksomheder, andre industrier og 

evt. politiske beslutningstagere vil kunne drage gavn af vores projekt. 

 

Problemformulering 

 

Hvordan kan vi gennem udviklingen af et workshopkoncept designe  

en hacktivistisk manual, der bidrager til forbruger empowerment  

og bæredygtig forandring i modeindustrien?   

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke bæredygtighedsproblematikker findes i modeindustrien, og hvilke principper 

kan løse dem? 

 

Spørgsmålet handler om at undersøge problemfeltet og udvide vores forståelse af det. Vi vil 

redegøre for og gå på opdagelse i modeverdenens bæredygtighedsproblematikker samt 

redegøre for modens abstrakte maskineri. Afslutningsvist vil vi definere nogle principper som 

kriterier for vores designløsning.  

 

2. Hvordan udvikler vi en designløsning ud fra disse principper?  

 

Dette spørgsmål handler om at definere vores problem og konkretisere mulige løsninger. Vi 

vil udarbejde CCM og vende kortet om for at identificere de mulige designløsninger. Herefter 

vil vi brainstorme over mulige designidéer og udvikle et storyboard.  Afslutningsvist vil vi 

indsnævre vores design idé og opsummere, hvorfor vi har valgt netop den. 

 

3. Hvordan udvikler vi designet gennem iterationer? 

 

Under dette spørgsmål vil vi gennemgå vores designproces. Vi dokumenterer vores 

udvikling af workshops gennem tre iterationer hver med sin design-, test- og 

evalueringsfase. Afslutningsvist vil vi bearbejde evalueringsskemaer fra deltagerne af sidste 

workshop og opsummere, hvad vi tager med os videre til næste designfase. 
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4. Hvordan præsenterer vi vores færdige designprodukt? 

 

Vi vil besvare dette spørgsmål ved at beskrive, hvordan vi udviklede manualen efter sidste 

iteration af workshoppen og præsentere vores endelige manual og idékatalog. 

 

Semesterbinding 

Projektet er forankret i to af Humteks dimensioner; Design og Konstruktion og Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. 

Dimensionen Design og Konstruktion forholder sig til designet og evalueringen af hele eller 

dele af systemer og artefakter. Artefakter skal forstås som fx en performance, en byplan, et 

it-system, en manual, eller andre produkter. Der indgår i dimensionen forskellige tilgange til 

analyser, evalueringsprocesser, specifikationer og test. Derudover lægges der i dimensionen 

vægt på at understøtte og organisere designprocesser gennem metoder og værktøjer (RUC-

intranet 2020). 

 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund fokuserer på relationerne mellem 

mennesker, kulturer, samfund og teknologier. Herunder ses der fx på forskelle mellem 

befolkningsgrupper, sociale forhold, livsforandringer og byliv som følge af teknologisk 

udvikling. Dimensionen indbefatter samfundsmæssige tendenser bag teknologiudvikling, og 

der anvendes her især teorier, metoder og begreber fra humanvidenskab (RUC-intranet 

2020). 

  

Dimensionen Design og Konstruktion inddrages gennem vores arbejde med at designe en 

manual som projektets designløsning. Vi har afholdt workshops undervejs i projektet, og har 

gennem iterationer og yderligere metoder fra undervisningen forankret projektet i 

dimensionen. Vi arbejder med Soft DSR, når vi afprøver vores iterationer på gruppen af 

deltagere og evaluerer løbende. Vi har undervejs i designprocessen lavet problemkort i form 

af Colored Cognitive Mapping (CCM) for at udvide vores forståelse af problemet, og vi har 

vendt problemkortene til at identificere mulige designløsninger i analysen. Vi har udviklet et 

storyboard til en af designløsningerne, en metode vi blev introduceret til i Design og 

Konstruktion. 

 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) er samtidig forankret i projektet. Vi 

arbejder med bl.a. deltagerobservation og har særligt fokus på Otto von Busch’ teori om 

action spaces, hacking, hacktivism og den deltagende designer rolle, der er præget af hans 
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inspiration i aktionsforskningen (von Busch 2008). Hele bæredygtigheds- og genan-

vendelsesspørgsmålet i forhold til mode og forbrugeradfærd ud fra et samfundsperspektiv 

forholder sig også til denne dimension. Vores diskussionsafsnit forholder sig samtidig til 

dimensionen, hvor vi stiller os kritisk overfor vores designløsnings evne, til at implementere 

empowerment hos forbrugeren. 

Afgrænsning og fravalg  

Tøjindustriens miljøbelastning skaber et bredt felt af problemer at vælge mellem, og meget 

af vores indledende arbejde i projektet har handlet om at etablere hvilken vinkel, vi var 

interesserede i at arbejde med. Implementering af cirkulær økonomi i tøjindustrien og 

opdatering af industriens virksomhedsstrukturer og forbedring af de nuværende 

genbrugsmetoder af tøj- og tekstilvarer var alle vinkler, vi havde til diskussion. Dette går vi i 

dybden med i vores analyse. 

Vi fandt dog, bl.a. gennem inspiration i vores forelæsninger om adfærdsdesign i Design og 

Konstruktion, en vinkel der var underrepræsenteret eller i andre produkter ikke løst på en 

effektiv måde. 

Undervejs har konceptet Repair Café inspireret os og haft indflydelse på den tidlige udvikling 

af projektet, problemformuleringen og problemfeltet. Da vi ser Repair Café som en allerede 

eksisterende designløsning, besluttede vi os oprindeligt for at inddrage konceptet i et af 

vores arbejdsspørgsmål og fokusere vores problemformulering på forbedringen af 

kommunikation. 

Efter vores feedback på problemformuleringsseminaret, hvor vi særligt indså, at vi måtte 

afgrænse vores problemformulering endnu mere, og hvor vi fik øjnene op for Otto von 

Busch’ (2008) tanker om fashionability og hacking, har vores fokus nu fjernet sig fra 

forbedring af kommunikation. Vi har i stedet fokus på at forbedre forbrugernes handleevner 

og empowerment, fordi vi oplever, at denne tankegang netop går imod udskamnings-

kulturen. 
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Corona 

Projektet er skrevet og udført under Covid-19 epidemien i efterår/vinter semesteret 2020-

2021. I starten af semesteret, ved sommerens afslutning, var der ikke massive restriktioner, 

som påvirkede menneskers adfærd, bevægelsesfrihed og valg. Selvom der var færre 

restriktioner, blev der, på trods af dette, afholdt introdage på Humtek, og der var en håbefuld 

stemning om et semester, der ville forløbe bedre end det foregående, som vores tutorer 

fortalte om. I løbet af semesteret og i takt med, at udbredelsen af Corona steg og anden 

bølge af epidemien ramte landet, begyndte vi at mærke konsekvenserne for projektet. Det 

gav os idéen til at arbejde med et socialt projekt, hvor vi kunne bidrage til den fællesskabs-

følelse, vi løbende så forsvinde og havde behov for, i takt med nye Corona-tiltag blev 

implementeret. 

Vores projekt er socialt fokuseret, og tager udgangspunkt i en deltagerorienteret 

designtilgang. Det har haft indflydelse på vores mulighed for at teste vores koncept af i det 

omfang vi ønskede oprindeligt på mængden af deltagere til vores workshops, der blev 

minimeret pga. de politiske restriktioner. Derudover påvirkede det vores evalueringer, vi 

kunne ikke indsamle den mængde af empirisk materiale, vi havde håbet på, og det 

påvirkede vores projekts designproces. I konteksten med dette blev vores rolle i projektet 

også påvirket, vores deltagelse som designer og facilitator blev en anden end den, vi først 

havde regnet med og i vores workshop iterationer, blev vi nødt til at agere deltagere for at 

møde et acceptabelt antal af deltagere. 

Umiddelbart gav dette os et ekstra lag af udfordringer i forhold til projektets udformning, og vi 

overvejede at gå andre veje. Dette resulterede dog i, at vi valgte at fokusere design-

problemet på udviklingen af en manual, der både kunne implementeres under stramme 

Corona-restriktioner, men som samtidig havde relevans efter epidemien.  

Denne forandring i vores problemstilling og proces stemte overens med rollen som 

deltagerobservatør der betød, at vi kunne interagere med designet af vores løsning på en ny 

måde. Det ledte os til nye teorier, metoder og fremgangsmåder, som resulterede i et projekt 

der føles både aktuelt, passioneret og personligt. 
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Begrebsafklarende teoriafsnit 

Empowerment 

Ifølge John Andersen (2007) er empowerment måden, hvorpå en underprivilegeret social 

gruppe gennem processer kan modarbejde afmagt, manglende kontrol over livsbetingelser i 

forhold til bl.a. rum og ressourcer. Empowerment perspektivet passer i en dansk 

sammenhæng mellem magtkritisk planlægningsforskning og aktionsforskning (Flyvberg 

1991 i Andersen 2007). 

John Andersen definerer overordnet tre betydninger af empowerment. Den første er 

neokonservativ empowerment, som fokuserer på individet og dets individuelle 

handlemuligheder og stræber mod en minimalstats-lignende samfundsudvikling. Den anden 

definition er en socialliberal version af empowerment, som gerne vil ændre samfundets 

institutioner gradvist gennem ‘top-down-planlægning’ med inklusion af en andel af frivillige 

organisationer. Tilgangen forholder sig ikke kritisk til samfundets overordnede 

makrostrukturer, og det kan føre til social eksklusion (Andersen 2007). 

Til sidst definerer Andersen empowerment som en samfundstransformativ variant, som 

indeholder makroperspektivet og handler om kollektiv empowerment gennem bevidstgørelse 

af samfundsstrukturer for at forbedre rettigheder og livsbetingelser for underprivilegerede 

grupper i et sociokulturelt og -økonomisk perspektiv (Andersen 2007). 

Det er denne sidste variant af empowerment, vi refererer til i projektet, da den ifølge 

Andersen forholder sig til ændringer i selvopfattelse, subjektiv bevidsthed, kollektiv 

handlingskapacitet og har samfundsforandrende karakter i forhold til samfundets 

statushierarki. 

Andersen citerer Paulo Freires definition af empowerment som evnen til at “forstå sociale, 

politiske og økonomiske modsætninger og evnen til at handle mod virkelighedens 

undertrykkende elementer” (Freire 1974: 19 i Andersen 2007, s.48)  

På baggrund af Paulo Freires definition af empowerment, udvikler Richard Levin videre på 

begrebsdefinitionen: 

 “Med empowerment mener jeg kapacitet, ressourcer, information og viden, selvtillid, 

færdigheder, forståelse, organisation og formelle rettigheder, som mennesker kan anvende 

til individuelt og kollektivt at bestemme, hvad der skal ske med dem. Jeg inkluderer også 

menneskers mobilisering af kollektive visioner og fantasi, intelligens, kreativitet og 

entusiasme, mod og energi i en frigørende bevægelse. Som sådan har denne kamp et langt 

mere vidtgående mål end demokrati.” (Levin 1995, s. 208 i Andersen 2007, s. 48)  
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Andersen (2007) skelner mellem vertikal og horisontal empowerment. Vertikal empowerment 

handler om at styrke lokalsamfund og gruppers forhold til magtcentre og deres handleevner 

på høje niveauer i samfundet. Her bliver der styrket opadtil og udadtil. Horisontal 

empowerment handler om indadtil og nedadtil at styrke forholdet mellem aktører på samme 

niveau fx hos minoritetsgrupper og udsatte. Ifølge Andersen (2007) bør både vertikal og 

horisontal empowerment implementeres for, at en empowerment proces bliver vellykket over 

tid. Afhængig af hvilken underprivilegeret gruppe der er tale om i processen kan de to fylde 

mere eller mindre. 

På baggrund af dette definerer Andersen (2007) fire dimensioner af empowerment: 

1. Identitets-empowerment, der ønsker at ændre negativ ‘taberidentitet’ til en positiv 

kollektiv ‘vinder/modstandsidentitet’. 

2. Statusmæssig eller symbolsk empowerment, der sammenhængende med identitets-

empowerment ønsker at give handleevner til at udfordre og evt. ændre samfundets 

opfattelse og kategorisering af grupper. 

3. Politisk empowerment, der ønsker at påvirke det politiske system gennem 

repræsentation og skabelsen af handlingskapacitet. Her er der fokus på kulturelle, 

sociale og økonomiske forhold, der skal til for at understøtte social, retfærdig 

udvikling. Bevidstgørelse og mobilisering samt styrkelsen af underprivilegerede 

bibringer bæredygtige empowerment-processer gennem evnen til at skabe alliancer 

og få anerkendelse udenfor gruppen. 

4. Institutional empowerment, der ønsker at skabe sikring af organisatoriske baser, 

gennem etableringen af politiske, civile og sociale rettigheder i lovgivning og andre 

reguleringer. Det kan også komme til udtryk i tildelingen af midler til NGO’er og 

interessegrupper. 

 

Overordnet set handler faciliteringen af empowerment-processer ifølge Andersen (2007) om 

at understøtte underprivilegerede grupper i at blive bedre til at håndtere og handle på deres 

livssituation og vilkår. Robuste bæredygtige resultater opnås bedst ved en kombination af 

bottom-up mobilisering og top-down facilitering. “En kvalitet ved det transformative 

empowerment-perspektiv er derfor (…), at det radikalt åbner op for et fælles globalt sprog 

om vejene til en anden verden, kollektiv aktion og bæredygtige, inkluderende 

udviklingsstrategier” (Andersen 2007, s. 59). 
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Otto von Busch 

Otto von Busch er en svensk modeforsker og lektor i “Integrated Design, School of Design 

Strategies” på The New School - Parsons i New York. I hans forskning arbejder han med en 

hacktivstisk tilgang til modedesignerens rolle ved blandt andet at undersøge, hvordan 

designeren kan kultivere “fashion-abilities” hos brugerne gennem deltagelse i 

designprocessen. Formålet er at skabe en praksis, der ikke er dikterende, baseret på frygt 

og angst, men som skaber kollektiv forandring gennem empowerment. 

Hans tilgang til bæredygtig forandring i modeindustrien handler om skabe nye protokoller for 

modens forbrugere, ved at fokusere på hvordan mode emotionelt føles i kroppen, frem for 

noget der dikteres af modeindustrien. Dette emotionelle fokus skaber en radikal tilgang til 

bæredygtighed, hvor designere kan bidrage til det bæredygtige paradigmeskifte fra 

masseproduktion gennem en biosocial vækst og æstetiske handlemuligheder (The New 

School Parsons 2020). 

 

I sin thesis “Fashion-able - Hacktivism and Engaged Fashion Design” (von Busch 2008) 

analyserer, diskuterer og redegør Otto von Busch for en række kernebegreber, og 

derigennem argumenterer han for, hvordan modens væsen og hierarkiske industri kan ses 

som en abstrakt maskine. Ifølge von Busch kan en maskine moddes og hackes ind i, en 

proces von Busch argumenterer for som konstruktiv og ikke destruktiv for maskinens 

funktion. Gennem denne metode kan forbrugeren få en mulighed for at tale tilbage til et 

lukket system, der ellers fremstår uigennemtrængeligt for en almen forbruger. Dermed 

opstår muligheden for en demokratisering af modeindustrien, og dette politiske perspektiv 

lægger sig op af von Busch’ begreb hacktivism; Nemlig mødet mellem hacking og aktivisme. 

Derudover skriver von Busch om action spaces, modedesignerens rolle, workshops, 

manualer, heresy, participation og empowerment, alle begreber vi vil se nærmere på i 

rapporten. Ifølge von Busch kan alle disse begreber samlet set ses som et udgangspunkt og 

en tilgang til at gøre forbrugeren mere “fashion-able”, altså i stand til både at skabe sig selv 

gennem en erhvervet ejerskabsfornemmelse ved moden gennem hacking af modens 

abstrakte maskine og skabe fællesskaber, der bibringer denne sociale forandring. Dette er 

den afgørende motivation for Otto von Busch i sin thesis, og netop hvad vi har anvendt i 

projektet (von Busch 2008). 
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Hacking  

”Hacking a system is to advance it because you love it, not because you hate it.” (von Busch 

2008, s. 37) 

Hacking er en Do-It-Yourself praksis, der normalt er associeret med computere. Hacking har 

sine rødder i 1920'ernes modding- og DIY-kultur, og handler som udgangspunkt om retten til 

at forandre og fortolke lukkede systemer (von Busch 2008). I populærkultur er denne praksis 

forbundet med idéen om en ondsindet person, der bryder ind i forbudte systemer for at 

udstille det, sælge viden eller nedbryde det (von Busch 2008). 

I hacking kultur er der et skel mellem nysgerrig hacking og ondsindet cracking. Cracking er 

den destruktive tilgang, vi kender fra populærkulturen, hvorimod hacking handler om at 

forbedre eller bygge videre på eksisterende systemer: ” (…) hacking is the mastery of a 

system, often on the edge of trespassing or the unpermitted, but usually not with ill intent” 

(von Busch 2008, s. 62). 

De to tilgange lever dog ikke separat fra hinanden. von Busch understreger, at der altid vil 

være moralske dilemmaer inden for hacking, og at det kan diskuteres i hvor stort et omfang 

alle hacks kræver et initierende crack for at kunne begynde en nysgerrig konstruktiv 

videreudvikling af et eksisterende system (von Busch 2008). 

Det er dog vigtigt at skelne mellem cracking og hacking, da den hacktivisme Otto von Busch 

(2008) afkoder fokuserer på konstruktiv adfærd, opbyggende modifikationer og 

videreudviklingen af systemer kollektivt. 

Hacking handler om at facilitere forandring i kontrollerede og lukkede systemer gennem to 

applikationer. For det første handler praksissen om at bryde ind i et system og åbne det op, 

for derefter at forstå dets kode og strukturer. Dernæst handler hacking om at forandre 

systemet, omdirigere veje og forbindelser for at opnå ønskede mål (von Busch 2008). 

Hacking-kultur er derudover centreret omkring fællesskaber, hvor koder, nøgler, systemer og 

programmer bliver delt. Et centralt fokus i hacking-kulturen er Stewart Brands citat 

”information wants to be free” (Brand 1985 i von Busch 2008). Hacking handler om at dele 

og skabe open source koder med et ønske om at udligne kontrollen i selve fællesskabet. 

Dette er dog ikke et entydigt billede af etikken i hacking-kulturen, og der eksisterer også 

elitære hackere, der fokuserer på individuelle evner, pointerer von Busch (2008). 

Hovedparten af kulturen er dog interesseret i at skabe en symbiotisk kultur, hvor de små 

tiltag bidrager til en omdirigering og optimering af et system. 

Hacking bruges også uden for computersystemer, og det kan derfor være svært at definere 

præcist. Det er i denne kontekst, det har relevans for vores projekt. Der er dog nogle 

kernepunkter, der går igen hos von Busch (2008), som er relevante for os. Han definerer 

hacking som et mind-set, der opfordrer til udgravende eksploration gennem nysgerrig aktion 
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og deling af resultaterne, så andre kan bygge videre på dem. Der er som nævnt etik inden 

for hacking, men hacking er også en æstetisk legende tilgang, hvor det er tilladt at ”male 

uden for linjerne”. Anne Galloway bliver citeret af von Busch (2008), hvor hendes centrale 

punkter bidrager til en grundforståelse af hacking (Galloway 2004 i von Busch 2008): 

-     Skabe adgang til teknologier og dele viden transparent 

-     Give magt til brugeren 

-     Decentralisere kontrollen 

-     Skabe skønhed og udvide begrænsninger 

Herudover understreger von Busch (2008) vigtigheden i samarbejdet som essentielt i 

hacking etik. Hacking handler om at skabe smukke muligheder og implementeringer gennem 

evner og håndværk. På samme måde som en matematiker kalder godt arbejde for ”smukt” 

(von Busch 2008). Hacking handler ikke om at skabe noget nyt eller unikt, og samtidig er 

hacking ikke kopier og sæt-ind handlinger. Hacking handler om en teknisk tilgang i brugen af 

eksisterende funktioner og dele i systemet til at skabe re-designs af systemet. Hacking 

handler ikke om at færdiggøre et design, men om at videreudvikle på det og gøre det muligt 

for andre at arbejde videre på det og forbedre sine evner. Det handler altså om designet af 

designs. Her laver von Busch (2008) en sammenligning til LEGO klodser, hvor systemer 

anses som byggeklodser, der i deres form og designs ikke destrueres, men bruges til at 

bygge nye muligheder i systemet. 

Når denne tankegang bliver udvidet, hvor klodserne bliver brugt ukonventionelt og der 

”males uden for linjerne”, møder hacking aktivisme. 

 

Hacktivism 

”Hacktivism is the merger between political activism and hacking. It is the modification of 

systems, programs or devices to give more users access to action spaces that were 

otherwise unavailable. These passages and spaces are shared within the community for 

others to build further on” (von Busch 2008, s. 59). 

  

Ifølge von Busch (2008) er hacktivism sammensmeltningen mellem politisk aktivisme og 

hacking. Han anvender et eksempel om Urban Exploration (Urbex), der handler om at 

udforske og hacke sig ind i skjulte byrum. Urbex fællesskabet udforsker skjulte rum og 

bygninger i byer som tunneler, forladte bygninger og byggepladser. Det handler ikke direkte 

om at bevæge sig ind i forbudte områder, en vigtig pointe for von Busch, men at agere på 

sin nysgerrighed og skabe passage til de dele af byen, der oprindeligt ikke var tiltænkt 

menneskelig interaktion og brug. Der er en underliggende etik i fællesskabet, som handler 
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om ikke at ødelægge og vandalisere og ikke at tage andet end fotos med sig fra de områder, 

der bliver hacket ind i. Fotos, kort og oplevelser deles på internettet og i bladudgivelser med 

det formål at udfordre moderne bylivs grænser og dele begejstringen i at åbne op for 

lukkede områder. Det er et alternativ til luksusrejser som fx en afrikansk safari, fordi det 

skaber begejstring ved udforskningen og åbner op for nye veje, tilhørsforhold, muligheder og 

oplevelser i et personligt byområde. 

Urbex er et perfekt eksempel på, hvordan hacking i praksis kan blive politisk. Der bliver sat 

spørgsmålstegn til de grænser, som samfundet sætter for menneskelig bevægelse og nye 

veje og områder åbnes og deles. Denne form for infiltration handler ifølge von Busch (2008) 

ikke om at destruere, men om at agere på sin nysgerrighed i en bekræftende proces, og 

stille sig kritisk over for samfundets optrukne grænser. ”Perhaps more importantly they also 

show an example of trespassing that is not burglary. Infiltration is not spying and (…) 

Explorers are not parliamentary negotiators addressing the drawing up of borders, but rather 

they show a wider spectrum of practices that happens at these borderlines to show more 

possibilities and effectuate more action spaces” (von Busch 2008, s. 68). 

 

Det er altså vigtigt i von Busch’ teori at understrege, at det ikke er det dekonstruerende og 

destruktive, der driver hacking og hacktivism. Ødelæggelsen af systemet mener han taler 

direkte imod skabelsen af fællesskab og ønsket om politisk forandring. Ifølge von Busch 

(2008) er det den bekræftende nysgerrige oplevelse, der kan skabe nye veje i lukkede 

systemer og derigennem udvide de action spaces, hvor reel forandring kan forekomme, 

både i et personligt og kollektivt perspektiv. 

 

En ny designer rolle  

En modedesigner bliver oftest forbundet med talent og overjordiske unikke evner, et geni der 

skaber det originale og nye. Otto von Busch (2008) forsøger med sin hacktivistiske tilgang at 

redefinere denne rolle ved en ny tilgang; Den ”hacktivistiske” designer, der skaber forandring 

gennem samarbejde. Ved facilitering, kritiske spørgsmål, hacking, undersøgelser og 

forhandling mellem aktører udvikles nye designs i fællesskab med et fokus på at bruge 

design som et værktøj til at skabe forandring. 

Evnen til at intensivere ligger centralt i den hacktivistiske designer rolle. Det handler om at 

identificere og løfte sløret for eksisterende initiativer og muligheder for udvikling. Det kræver 

research, nysgerrighed og mapping-redskaber, men kan også opstå gennem tilfældigheder. 

Den hacktivistiske designer arbejder i praksis med udgangspunkt i workshops, hvor fokus 

ligger i at intensivere og udvikle lokale muligheder og designløsninger. Det kræver derfor, at 
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designeren udvikler evner til at organisere, udvikle egne håndværksevner og forstærke 

andres. 

Samtidig må en hacktivistisk designer have overblik over systemet, der arbejdes i. Altså 

vide, hvad der allerede eksisterer af idéer, materialer, evner og infrastrukturer og tilføje 

ekstra energi til at skabe reel forandring og nye potentialer. En hacktivistisk designer 

bidrager til en symbiotisk udvikling af designs og agerer som en sammensmeltning af 

designer, organisator, manager, kunstner, coach og social udviklingsarbejder (von Busch 

2008). 

En hacktivistisk designer har mulighed for at styrke eksisterende dele af en ”maskine” og 

derigennem bidrage til mere meningsfuldt arbejde ved at bidrage til designløsninger og 

processer, som har reel betydning for dem selv og andre. 

En hacktivistisk designer har som hovedformål at gøre håndværk essentielt og bidrage til 

kvaliteten af at være nysgerrig over for systemer, afkode dem og forstå deres strukturer. Ikke 

kun for dem selv, men for alle. Derudover arbejder den hacktivistiske designer med at 

udbrede en dybere stolthed og forståelse af udviklingen af evner og brugen af håndværk. 

Otto von Busch (2008) understreger derfor, hvor vigtigt det er at dele viden med forbrugeren, 

især viden om håndværk og udviklingen af evner for derigennem at gøre ens verden mere 

transparent for nemmere at kunne engagere sig i den og forstå dens indre sammenhænge. 

  

”They do not possess any special “essence”, but instead are a typical way of working – a 

mixture of curiosity, construction, sharing, playing, and what I would now call designing” (von 

Busch 2008, s. 36). 

 

Metodeafsnit 

Sustainability-videnskaben 

Vi skriver os ind i sustainability videnskabstraditionen der, som navnet antyder, er en 

videnskab, der undersøger og analyserer bæredygtighedsproblematikker. “Kates et al. 

(2001) laid the foundation for sustainability science, defining three core objectives: (1) 

understanding the fundamental interactions between nature and society; (2) guiding these 

interactions along sustainable trajectories; (3) promoting social learning necessary to 

navigate the transition to sustainability” (Miller et al. 2013, s. 239). 

Her opstiller Kates et al. altså tre grundlæggende elementer for sustainable research. 
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Vores tilgang skriver sig ind i den mere løsningsorienterede retning af sustainability research 

inspireret af Miller et al. “Sustainability, as we understand it, is ultimately a question about 

how communities at various scales envision and pursue social and natural well-being” (Miller 

et al. 2013). De understreger, at sustainability forskerrollen fremadrettet må være mere aktivt 

engageret i at skabe en bæredygtig fremtid. Ifølge Miller et al. er sustainability 

forskningsfeltet så komplekst og akut vigtigt, at viden om hvordan systemerne fungerer ikke 

længere er nok - de efterlyser løsninger og handling (Miller et al. 2013). “We contend that 

sustainability science must link research on problem structures with a solutions-oriented 

approach that seeks to understand, conceptualize and foster experiments for how socio-

technical innovations for sustainability develop, diffuse and scale up. (Miller et al. 2013, s. 

240)  

 

Miller et al. (2013) definerer fire retninger, som kan skabe mere løsningsorienteret 

sustainability forskning: 

1. “Mapping and deliberating sustainability values” 

2. “Envisioning and pursuing sustainable futures” 

3. “Navigating socio-technical change” 

4. “Enabling social and institutional learning for sustainable development”  

 

I vores designproces læner vi os op ad den fjerde retning, der vil fremme social og 

institutionel læring af bæredygtig udvikling. Denne handler om, at bæredygtighedsforskning 

ikke behøver at være akademisk og utilgængelig, men i stedet skal inkludere folk gennem 

“learning by doing” (Miller et al. 2013). 

 

Det er tydeligt for os, at denne løsningsorienterede tilgang er fremtiden inden for 

sustainability science, og derfor forsøger vi gennem denne opgave at lave et design, som 

skaber bæredygtige forandringer. I slutningen af vores rapport vil vi kort komme omkring, 

hvordan vores projekt relaterer til ovenstående retning - noget vi diskuterer ud fra den 

designløsning vi skaber, og den viden vi har akkumuleret i vores proces. 
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DD-modellen 

Vi har brugt dobbeltdiamantmodellen som struktur for vores analyse. 

Dobbeltdiamantmodellen består af følgende fire faser:  

1. Discover:  I denne fase indsamles mest mulig viden, emnet udforskes i bredt omfang og 

problemet undersøges. 

 2. Define: I denne fase afgrænses den indsamlede indsigt, og der vælges her hvilken 

problemstilling, man ønsker at udforske.   

3. Develop: I denne fase udvikles på en design idé, konceptet prøves af, og der arbejdes 

mod det endelige produkt.  

4. Deliver: I denne fase designes det endelige produkt og præsenteres. (Junior Cycle for 

Teachers 2020) 

 

Faserne 1 og 2 omhandler designproblemet og faserne 3 og 4 designudviklingen. Faserne 1 

og 3 har en undersøgende og udfoldende karakter, mens fase 2 og 4 er indsnævrende og 

konkluderende. (Junior Cycle for Teachers 2020) 

 

 

Figur  1: I figuren ses hvordan vi har brugt dobbeltdiamant-modellen i analysen. Som det fremgår af 

figuren afdækker hver af faserne et af vores fire arbejdsspørgsmål til problemformuleringen.   
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Vi arbejder med hvert arbejdsspørgsmål sådan: 

Arbejdsspørgsmål 1: Discover-fasen. Vi udvider forståelsen af vores problemfelt. Vi redegør 

gennem Otto von Busch’ teori for modeindustrien, mode og beklædning og derudover 

undersøger vi problematikkerne ved tøjindustriens miljøbelastning og tøjets livscyklus. 

Desuden udforsker vi mulige effekter af genanvendelse og tekstilindsamling.  

 

Arbejdsspørgsmål 2: Define-fasen. Vi kortlægger vores problemstillingen ved at bruge 

problemkort (CCM), og identificerer mulige designløsninger ved at vende problemkortet. Vi 

brainstormer over designideer, og til sidst indsnævrer vi ved at definere præcist, hvilken idé 

vi vil vælger, og som vi derfor vil udvikle på i næste fase. 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Develop-fasen. Vi tester vores workshopformat iterativt. Efter hver endt 

workshop evaluerer vi, bl.a. ved evalueringsskemaer i sidste iteration, og videreudvikler ud 

fra erfaringerne. 

 

Arbejdsspørgsmål 4: Deliver-fasen. På baggrund af vores designproces og analyse 

præsenterer vi afslutningsvis vores endelige workshop-manual. 

 

Storyboard, CCM og brainstorm 

CCM 

I den tidlige fase af vores projektskrivning var omdrejningspunktet vinkling af problemfelt og 

udvikling af konkrete designforslag. Til det har vi først og fremmest brugt Coloured Cognitive 

Mapping (CCM), som vi blev introduceret til i Design og Konstruktion (Venable 2014). CCM 

er en analytisk og metodisk fremgangsmåde til at opstille designproblemer og 

designløsninger hertil. Det er et visuelt værktøj, der kan hjælpe med at strukturere og give 

overblik over konkrete overvejelser. 

CCM tager udgangspunkt i et givent problem. Herunder nedfældes problemets årsager og 

som endnu et led beskrives de bagvedliggende grunde hertil. Over det valgte udgangspunkt 

undersøges konsekvenser af problemet og de endelige effekter heraf (Heje, 14.09.2020, 

egne noter). 

Vi har benyttet CCM til at konkretisere vores problem, udvikle på det og forstå hvilke årsager 

og konsekvenser dette problem måtte have. Vi har derefter brugt CCM som et 

løsningsorienteret redskab. Det gøres ved at vende problem-kortet om, så det bliver 
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løsningsorienteret. Altså omskrive problemer til løsninger, felt for felt. Det åbner op for 

kreative muligheder og designløsninger (Heje, 14.09.2020, egne noter). 

 

Storyboard 

Vi har brugt storyboard som metode til at videreudvikle på en valgt designløsning. Det er et 

værktøj til visuelt at vise, hvordan et design kan anvendes og aktualiseres. Storyboard 

bruges ofte i filmproduktion som et visuelt manuskript og ligner til forveksling en tegneserie. 

Med metoden kan man opstille en given situation, hvor der kan være brug for netop denne 

specifikke løsning. Hvordan forbrugeren bliver konfronteret med designløsningen og hvordan 

forbrugeren agerer efterfølgende, kan testes og overvejes med denne metode  (Heje, 

06.10.2020, egne noter). 

 

Brainstorm 

Siden har vi brainstormet videre over andre mulige designløsninger. Brainstorming er en 

metode til idégenerering (KU Værktøjskassen 2020). Den har været en tilbagevendende 

metode for os, da hele dette setup fungerer som en rigtig god arbejdsform for os. Det er 

metode, der gør det muligt for gruppen at dele ideer frit og få en masse løsninger italesat. 

Herefter samles der op i fællesskab og tages en runde, hvor det enkelte gruppemedlem 

kommer til orde (KU Værktøjskassen 2020). 

 

Soft Design Science Research 

Vi har benyttet os af Soft Design Science Research (Soft DSR) (Venable et al. 2016). Det er 

en iterativ designmetode, hvor man løbende udvikler sit designforslag, tester konstruktionen 

og evaluerer designet. Herefter bruges den nye viden til at forbedre designet. Metoden skal 

derfor forstås som en gentagende cirkulær proces. Formålet er at undersøge om designet 

lever op til sin ønskede effekt og rent faktisk løser designproblemstillingen (Venable et al. 

2016) Vi har på denne baggrund konstrueret i alt 3 iterationer af en workshop efterfulgt af 

endnu en evaluering. Denne metode er derfor helt central for udviklingen af vores design. 
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Vores designproces er dokumenteret i starten af deliver fasen i opgaven og forløber sådan: 

 

Planlægning af workshop 1.0 (Design) 

Workshop 1.0 (Test) 

Evaluering 1.0 (Evaluer) 

 

Planlægning af workshop 2.0 (Design) 

Workshop 2.0 (Test) 

Evaluering 2.0 (Evaluer) 

 

Planlægning af workshop 3.0 (Design) 

Workshop 3.0 (Test) 

Evaluering 3.0 (Evaluer) 

 

Design:  

Designfasen indbefatter planlægningen af workshoppen: Dagsordenen for workshoppen, 

indhold, kreative benspænd, klargøring af lokalet, indkøb osv. 

 

Test:  

Testfasen er selve afholdelsen af den enkelte workshop. I vores projektrapport har vi skrevet 

alle vore observationer fra hver iteration i logbog format, som udgør testfasen. 

 

Evaluer: 

Vi arbejder med en evalueringsstrategi med virkelighedsnære iterationerne, som testes på 

en fokusgruppe allerede fra første iteration, fordi vores design er af socioteknisk karakter. Vi 

har altså en naturalistisk formativ evaluering (Venable et al. 2016). Evalueringen består af en 

fælles logbog med vores observationer. Til den sidste af vores iterationer har vi, udover 

logbogen, udviklet et evalueringsskema til deltagerne (deltagernes respons kan ses under 

bilag). Både evalueringsskemaerne og logbogsobservationerne tager udgangspunkt i 

følgende spørgsmål:  

- Hvad oplevede/observerede vi? (I evalueringsskemaet afdækkes dette ved at 

deltagerne spørges ind til deres overordnede oplevelse af workshoppen) 

- Hvad fungerede godt? 

- Hvad fungerede mindre godt? 

- Var workshoppen empowering? (I evalueringsskemaet afdækkes dette ved at 

deltagerne bl.a. bliver spurgt om, hvorvidt de har lært noget og hvordan) 
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Efter den 3. iteration, altså tredje runde af ovenstående spiral af design-test-evaluer, udvikler 

vi vores manual, som bliver vores endelige designprodukt i denne rapport.  Tanken er, at det 

skal være open source i håb om, at alle interesserede vil videreudvikle på den som en vigtig 

del af løsningen. 

Vores endelige designprodukt bliver afslutningsvist diskuteret i rapporten. I diskussionen 

inddrager vi bl.a. deltagernes respons fra evalueringsskemaer og derudover diskuterer vi, 

hvordan denne løsning er en løsning på designproblemet. 

 

Hacktivistisk workshop og manual 

Action spaces 

Otto von Busch (2008) skriver om action spaces, et sted hvor man i kombination med evner, 

redskaber og materialer får direkte mulighed for praktisk at interagere med verden. Action 

spaces er steder, hvor vi som mennesker tager beslutninger om vores miljø, omgivelser og 

steder hvor vi tænker, handler, udfører og tager beslutninger i vores liv. Otto von Busch ser 

action spaces som geografiske, praktiske og konceptuelle. Steder, hvor vi tager aktion i 

vores liv og opdager muligheder uden grænser og agerer med det, vi har lige ved hånden.  

 

Denne metodiske tilgang har været udgangspunktet for udviklingen af vores workshop 

iterationer og har derigennem haft direkte indflydelse på udviklingen af vores endelige 

designløsning, en manual til skabelsen af en hacktivistisk workshop (von Busch 2008). 

Her indgår en praktisk hands-on tilgang, hvor metoden forholder sig til verdens fysiske 

begrænsninger, hvad vi kan gøre i verden for at skabe kontrol over vores evner, kroppe og 

afprøve nye løsninger på problematikker og udfordringer. Derudover er det metafysiske 

indlejret i action spaces, vi udforsker uhåndgribelige idéer og koncepter og deler dem i et 

fællesskab. Der indgår altså både evner, materialer, energier, praksis, rutiner og normer, alt 

sammen for at finde nye potentialer i de rum, vi indgår i sammen. 

Grundlæggende i tilgangen til action spaces ligger Donald Normans begreb ”affordance” 

(Norman 1990 i von Busch 2008). Affordance er objekters indlejrede potentiale, som er 

designet til at invitere til og lægge op til en bestemt brug. Samtidig tager von Busch den 

videre, når han skriver: ”An action space includes everything we can do, think, and use and 

as such is beyond the tool itself. Yet, tools are of course central to how humans interact with 

the world” (von Busch, 2008, s. 43). 

Et redskab eller en genstand kan altså ændres, så det får en anderledes betydning end den, 

det oprindeligt blev designet med henblik på. Kreative og innovative tilgange kan altså give 
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objekter ny betydning og brug. Samtidig kan det modsatte også opstå, og et redskabs fulde 

potentiale kan, hos en person uden de relevante evner og viden, bruges så der ikke opnås 

det fulde potentiale i et givent action space. 

 

Manual 

En manual kan afhjælpe disse udfordringer og udvide potentialet i et action space, og en 

manual kan udvikles og anvendes forskelligt i forhold til, hvilken funktion manualen skal 

opfylde. Otto von Busch (2008) generaliserer og definerer to forskellige tilgange til, hvordan 

en manual kan se ud og dirigere eller facilitere adfærd. Den første type er kommanderende 

med en matematisk tilgang, hvorimod den anden udspiller sig mere som en kogebog, hvor 

man følger anbefalinger og har rum til at eksperimentere. 

Den første type manual bærer præg af at være en ufleksibel fremgangsmåde, der skaber et 

specifikt produkt, som enten vil resultere i at være udført korrekt eller forkert. Et eksempel 

von Busch (2008) giver er IKEAs manualer. Hvis du køber en bogreol i IKEA, medfølger en 

manual med de trin, du skal gå gennem for at bygge bogreolen. Resultatet er fikseret, og du 

kan fx ikke ombestemme dig og bygge et spisebord ud af materialerne. Samtidig lærer 

manualen dig ikke snedker- eller designer evner. Uanset hvor mange IKEA-møbler, du 

samler, vil du ikke nødvendigvis erhverve nye evner. Denne type skaber en snæver passage 

gennem et action space, og gør det sværere at føle sig som medaktør i en skabelsesproces, 

hvor man, hvis man følger manualen, bliver en form for samlebåndsarbejder (von Busch 

2008). Selvom intentionen med manualen er at nå frem til identiske resultater, som fx IKEA-

reolen, lykkes dette sjældent i praksis. 

 

Manualtypen, som von Busch baserer på en kogebog, har en anderledes tilgang. Otto von 

Busch taler om, hvordan denne metode er mere demokratisk og tilgængelig for brugeren, 

fordi den tillader ændringer og personlig tilgang til manualen. Det betyder, at denne form for 

manual giver muligheden for at åbne action spaces. Hvis du følger en opskrift på en ret 

lærer du både om rettens komponenter, balancen mellem ingredienserne og om de enkelte 

ingredienser og deres brug. Det betyder, at du kan tage denne viden med dig, anvende den 

andre steder eller forsøge at følge opskriften igen og ændre på forholdene. Denne manual 

metode bryder med ”interpassivity” (Zizek 1998, Pfaller 2003 i von Busch 2008), et begreb 

der beskriver en situation, hvor en aktivitet bliver substitueret. 

 

”Through interpassivity we give up our field of activity to a pre-packaged one. We give up the 

cookbook’s inherent possibility to help us through kitchen emancipation for the seductive 

speed and predictability of the ready-made sauce” (von Busch 2008, s. 45). 
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Det er dog rigtig vigtigt at understrege, at de fleste manualer eksisterer et sted mellem disse 

to, idet der kan laves manualer, der indeholder principper fra både den første og anden type 

manual.  

 

Workshop  

Workshops kan kreeres og faciliteres på mange forskellige måder. Vores intention med at 

bruge workshop metoden i vores projekt var at have et udgangspunkt for at udvikle vores 

manual og udvide vores katalog af produkter og skabe et grundlag for fælles udforskning og 

co-creation. 

Vi blev inspireret af Swap-O-Rama-Rama metoden, som Otto von Busch (2008) 

introducerede for os. Det er et meget enkelt koncept, der tager udgangspunkt i 5 

opsummerede punkter: 

1.  Som deltager medbringer du uønskede beklædningsgenstande til workshoppen, 

og disse er indgangsbilletten for deltagelse. 

2.  Det medbragte tøj deles blandt alle deltagere, og dette nye ”råmateriale” kan 

anvendes af alle til at skabe deres nye/brugte objekt. 

3.  Når man som deltager har valgt tøjgenstande at arbejde med, kan processen 

med at redesigne/upcycle begynde på forskellige stationer. 

4.  Derudover er der hjælp at finde hos professionelle til selve workshoppen, der har 

DIY-evner, der kan hjælpe dig med at komme i gang med at lave de 

modifikationer, du som deltager er interesseret i. 

5.  Afsluttende afvikles en catwalk, hvor de færdige produkter vises frem. 

  

Grundlaget for Swap-O-Rama-Rama konceptet er at dele materialer, idéer og evner i et 

fællesskab (von Busch 2008). Formålet er at udvide deltagernes idéer og evner, og at 

samles om en fælles oplevelse, der skaber kollektiv empowerment. Derudover skabes der 

fundament for udviklingen af en nutidig, lokal og komplementær mode scene. Det vigtige er 

her fællesskabet, ikke bare at bytte beklædning med andre, men interagere med 

fællesskabet, hjælpe hinanden og genskabe tøjet sammen med andre. Alle deltagere får lov 

til at agere designer og ”råmaterialerne”, der bliver anvendt er aflagte tøjgenstande, der har 

mistet deres værdi og ikke anses som værdifulde for den gængse modeindustri.  

 

I stedet skabes der en ny mode-verden, der bygges af deltagerne. Atmosfæren til Swap-O-

Rama-Ramas workshops var ofte så intense, at deltagerne havde svært ved at stoppe. Et 

Swap-O-Rama-Rama event har ikke nogen kunstnerisk ledelse, fokus er i stedet at sørge for 
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bred deltagelse og skabe symbiotisk potentiale ved at facilitere, at deltagerne engagerer sig i 

at udvide deres evner og æstetiske viden i et fællesskab. Det er netop dette, der gør denne 

metode hacktivistisk og demokratisk. Samtidig er det en kommentar til den etablerede 

modeindustri, der skaber eksklusivitet for udvalgte få. Luksus opstår i stedet i det delte 

fællesskab, nye venskaber med ligesindede og i skabelsen af nye æstetiske overvejelser og 

evner. Otto von Busch argumenterer for hvordan dette netop er med til at skabe en scene, 

hvor deltagerne kan opleve stolthed ved at være praktisk deltagende. Det er tilgængeligt 

konstrueret, så deltagerne selv kan være med til at forme strukturen og oplevelsen til et 

event, hvor delte værdier, idéer og udgangspunkter bidrager til selvværd og empowerment 

(von Busch 2008). 

 

Heresy og participation 

Grundlæggende begreber i von Busch’ teori og metode er “participation” og “heresy”, 

deltagelse og kætteri på dansk. Værktøjer, som bl.a. bruges til at opnå fælles empowerment:  

“We must turn fashion from a phenomenon of top-down dictations and anxiety to a collective 

experience of shared praxis and empowerment” (von Busch 2008, s. 108). 

 

Ifølge von Busch (2008) kan vi bruge heresy til at blive i stand til at “tale tilbage” til 

modeindustrien. Modeindustriens udemokratiske, hierarkiske og lukkede struktur 

sammenlignes med kirken. Den struktur, der ifølge von Busch er brug for i modeindustrien, 

er mere som en bazar:   

“The bazaar is instead a free buzzing market, where everyone is talking simultaneously, 

chaotic yet somehow organized, like a street market or an anthill” (von Busch 2008 s. 109). 

Også her understreger von Busch, hvordan tilgangen til heresy ikke er destruktiv. Det 

Rhizomforbundne netværk på bazaren skal ikke erstatte kirken, men fungere side om side 

med den. Det skal ikke være en mode-ateistisk revolution med formålet at destruere 

modeindustrien, i stedet skal heresy begås af et fællesskab af “troende” - herunder 

fashionistas eller folk, som spiller med på modens termer - som de fleste af os gør bevidst 

eller ubevidst. Det handler om at mobilisere et fællesskab og skabe action spaces og nye 

ritualer. “(...) our aim is not to break out or oppose the system or celebrate our difference, but 

instead to reinterpret fashion from within” (von Busch 2008 s. 124-125). 

 

Vi har brugt denne heresy tilgang gennem vores designproces - bl.a. fokuserer vi på at 

mobilisere et fællesskab, som samles over en bæredygtig praksis som alternativ til 

modeindustriens forbrugerisme. I designet af vores workshop har vi arbejdet med ritualer, og 
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at workshoppen skulle være et slags ritual i sig selv med relativt få kreative benspænd. Vi 

ville ikke lave nogen “IKEA-manual”, og workshoprummet skulle være et action space i sig 

selv. Her skulle deltagerne klædes på til at tage ejerskab og overtage deres hacks, og 

fællesskabet skulle være i fokus. Blandt andet delte vi tips og tricks blandt hinanden ved 

check-in runder. Disse var et forsøg på at undgå en hierarkisk model med facilitatorerne som 

eksperter, der lærer deltagerne noget, men i stedet skabe en flad struktur, hvor alle kan “tale 

tilbage til systemet”, og måske endda føle sig empowered over at have lært noget nyt og 

lært andre noget nyt. 

Deltagelse er en vigtig del af vores metode, og det hænger stærkt sammen med 

ovenstående. Vi arbejder mod at forbedre folks muligheder for “at tale tilbage til systemet”, 

og vi har overført det direkte til, at vi inddrager andre i udviklingen af vores designprodukt.  

Vi har derfor integreret deltagernes feedback fra vores tredje iteration i vores workshop 

manual.  

 

Rollen som deltagende observatører 

I projektet anvender vi forskellige roller som designere i projektets udvikling. Nogle af dem 

har vi allerede i tidligere metodeafsnit forholdt os til - nemlig hvordan en hacktivistisk 

designer arbejder. I rollesonderingen bruger vi som nævnt Soft DSR-metoden (Venable et 

al. 2016), og i rollen som facilitator bruger vi nærmere von Busch’ teori (2008), når vi 

eksempelvis skaber et action space for deltagerne. Derudover har vi som minimum to roller 

yderligere, nemlig rollen som deltager på workshoppen og rollen som forskende observatør. 

Når det gælder disse roller, er vi metodisk inspireret af etnografisk teori om feltroller og 

feltrelationer, som handler om deltagende observation (Kristiansen & Krogstrup 1999). 

Deltagerobservationsmetoden argumenterer for, at det kræver deltagelse og engagement, 

hvis vi vil forstå mennesket og samfundet (Kristiansen & Krogstrup 1999). “Deltagende 

observation gør det muligt at få indsigt i, hvordan mennesker gennem social praksis 

konstruerer deres verdensbillede og tilskriver mening og betydning til hændelser, handlinger 

og personer” (Kristiansen & Krogstrup 1999).  

 

Vores primære metode bygger på von Busch’ teori (2008), der til dels er inspireret af 

aktionsforskningen, men det vi bruger deltagerobservation til er at observere workshops 

forløbene og at definere vores egen rolle undervejs i workshoppen, og justere dem i forhold 

til produktets udvikling og iterationer. 
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Figur 2: Golds teoretiske klassifikation af roller i feltarbejde (Hammersley & Atkinson 1987, i 

Kristiansen & Krogstrup om Gold 1999 s. 101) 

 

Raymond Gold beskriver fire typer af deltagerobservatører, som det ses på figuren ovenfor. 

(Kristiansen & Krogstrup om Gold 1999). Vores rolle placerer vi i spektret et sted mellem 

“total deltager” og “deltageren som observatør”. Vi placerer os her, fordi vores rolle som 

forsker ikke var skjult for vores informanter (altså workshop-deltagerne), som det gør sig 

gældende ved total deltagelse. Både os selv og deltagerne var bevidste om, at vi 

observerede de forskellige workshops undervejs for at kunne skrive logbog efterfølgende. 

Derudover bad vi dem udfylde et evalueringsskema efter deltagelse, og det gjorde vores 

rolle som deltagerobservatør tydelig. Samtidigt opførte vi os i høj grad som totale deltagere 

undervejs, især når der opstod flow i den kreative proces. Her blev rollerne udviskede eller i 

hvert fald glemt for en tid, og det er derfor vi placerer os sådan i spektret. Afgørende blev det 

for projektet, at vi som facilitatorer til de forskellige workshops, blev nødt til at ikke blot at 

deltage, men også at hjælpe og vejlede i de tilfælde, hvor en deltager havde brug for det. 

 

Det faktum, at vi har rollen som deltagerobservatører, i kraft af at vi faciliterer og er en del af 

workshoppen gør, at vi får adgang til en anden type data, end vi ville have fået, hvis vores 

rolle var mere “objektiv” jf. figur 2. Snakken flyder naturlig undervejs, og der opstår et 

fællesskab, som skaber fortrolighed. Dette hænger sammen med von Busch’ teori om action 

spaces (2008). 

 

“Ifølge Hasse kan man se på adgangen til data via sociale roller på tre måder: 

1. Via vores sociale rolle får vi adgang til bestemte miljøer og bestemte personer, som 

vi herefter har mulighed for at indhente data fra. 
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2. Sociale roller kan give adgang til nye erfaringer på lokale præmisser. 

3. Det at indtage lokale roller i en specifik lokal kontekst kan være datagenererende i 

sig selv” (Hasse 1995, Kristiansen & Krogstrup 1999, s. 117). 

 

Med inspiration i ovenstående har vi indsamlet data fra vores workshop-iterationer og 

evalueret dem, og metodisk har det været en vigtig del af udviklingen af vores 

designløsning. 

 

Analyseafsnit: De fire faser i DD-modellen 

1. Discover: Hvilke bæredygtighedsproblematikker findes i 

modeindustrien, og hvilke principper kan løse dem? 

Modeindustrien 

“Several parallel fashions and the multitudes of subcultures are now all running criss-cross 

on top of each other like computer programs, plug-ins and applications that mix not only high 

and low, centre and periphery, but equally shallowness and depth, fluidity and density” (von 

Busch 2008, s. 31). 

  

Modeindustrien er kendt for sin hierarkiske struktur og tegn på eksklusivitet og status, hvor 

geniale designere opnår stjernestatus og skaber dyre kollektioner til en økonomisk elite. 

Meget haute-couture er uopnåeligt for den almindelige forbruger, og derfor skaber de store 

modehuse og designere gennem parfumekampagner, make-up og andre accessories 

tilhørsforhold til den almene forbruger. På denne måde sælger modehusene en følelse af 

eksklusivitet, en marketingstrategi, der bidrager til modens hierarkiske struktur. 

Forbrugerens forhold til mode og tøj er derfor ofte i en kontekst af ready-to-wear designs, 

der udvikles og designes hastigt i mange kollektioner årligt (von Busch 2008). 

Ifølge von Busch (2008) sker der i forlængelse med dette en forandring i modeindustrien, 

hvor de kendte modehuse og designere samarbejder med de gigantiske tøjkæder som H&M 

for at demokratisere moden og dele den med den bredere befolkning. Samtidig har moden 

fået større interesse hos befolkningen, og i større dele af samfundet er der nu en bevidsthed 

om modeuger osv. Moden er derfor blevet decentraliseret fra sin forhenværende haute 

couture storhedstid i Paris, og von Busch (2008) skriver derfor om, hvordan fashion har 

gennemgået en ”demokratiseringsproces”. Han er dog kritisk overfor idéen, da en reel 
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demokratisering ville give forbrugeren mulighed for at tale tilbage til systemet, og ikke kun 

være passive forbrugere i det (von Busch 2008). 

Det er i dag muligt som forbruger at sammensætte sin garderobe, diskutere stil og dele fotos 

af sin tøjstil online, og flere initiativer opstår, hvor forbrugeren kan interagere med moden på 

nye måder. Men von Busch (2008) forklarer, hvordan disse steder stadig er få, forbrugeren 

har ikke direkte og transparent adgang til moden, og kan derfor ikke interagere med 

modeindustrien og engagere sig dens infrastrukturer og interface. 

  

“Perhaps there can be forms of fashion participation, beyond mere choosing, in which we 

can create our own parallel but symbiotic arenas and practices. This does not mean 

becoming the new dictators of a new microculture, but instead of being able to experiment 

with radically participatory forms of fashion” (von Busch 2008, s. 32). 

 

Mode og beklædning 

I modeteori er beklædning kendetegnet ved at være beskyttende, funktionelt og teknisk. 

Hvorimod mode bliver set som noget symbolsk, kommunikerende og med iboende betydning 

(von Busch 2008). Praktisk er der som regel ikke klare grænser mellem denne distinktion, og 

det kan være både en fordel og ulempe at dele dem skarpt op. 

Mode er dog ifølge von Busch (2008) forbundet med zeitgeist, og hører til nuets muligheder. 

Mode handler om det nyeste nye, en intensiv eksplosion, og lever derfor i en helt anden tid 

end beklædning. Og denne nyhedsværdi kan have en stærk effekt på os: 

 

”This burst of intensity is how a new fashion ”hits” us, how we are temporarily “blinded” by its 

luminosity, and how “immune” to it most of us are to it after the last epidemic craze has 

passed” (von Busch 2008, s. 34). 

  

Mode bliver forstået af von Busch (2008) som intensiteter, energier og som flows af 

materiale og energi, og som muligheden for at designere og forbrugere kan finde nye veje at 

interagere med i disse flows. Nogle retninger kan ændres, mens andre kan intensiveres. 

Modens væsen handler essentielt om at blive til, en konstant fysisk og energisk forandring til 

noget nyt. 

Ved hjælp af DYI og håndværksmæssige tilgange er det muligt at plug-in eller hook-up til de 

energiske og symbolske flows, der eksisterer i modens system. Det skal hverken forstås 

udelukkende fysisk og materialistisk, og heller ikke kun som noget symbolsk (von Busch 

2008). 
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Recycling og Upcycling 

Recycling er generelt en form for downcycling. Materialer fra et objekt, der har haft vigtig 

betydning får et nyt liv, men har i dens nye version ikke den samme høje status som i dets 

originale version. Materialerne bliver genanvendt i en ny form på vej til at være kategoriseret 

som affald, men får forlænget dets levetid. 

Upcycling derimod er en form for genanvendelse, hvor den nye version af objektet får en 

højere værdi end objektets originale form (von Busch 2008). 

 

Bæredygtighedsproblematikker 

Modeindustriens miljøbelastning 

Forbruget af tøj og andre tekstiler er stødt stigende verdenen over og i Danmark, og det har 

store konsekvenser for miljøet. Tekstilaffald og genanvendelse har generelt ikke fyldt meget 

på politikernes dagsorden i hverken EU eller Danmark. Der er ikke blevet udarbejdet og 

fastlagt nogen særlig målsætning, strategi eller lovgivning på området, selvom det er 

anerkendt, at genbrug og genanvendelse af tekstiler kan bidrage til en reduktion i 

miljøbelastningen fra blandt andet fremstillingen, forbrænding og deponering i andre lande 

(Vium 2014). I en rapport fra Prevention of Textile Waste (Tojo et al. 2012 i Vium 2014) 

fremgår det, at tekstiler i 2010 i Danmark udgør 89.000 ton, svarende til 16 kg pr. indbygger. 

 

 Figur 3: Tekstilflowet i Danmark, angivet i mængder (ton) og kg/indbygger (i parentes) (Tojo et al. 

2012 i Vium 2014) 
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I Danmark bliver desuden ca. 26.000 ton, omtrent 29% af tekstilpotentialet, eksporteret til 

genbrug og genanvendelse, mens kun ca. 2.600 tons bliver genbrugt gennem 

genbrugsbutikker. Den mængde af tekstiler som bliver genbrugt forbrugerne imellem er ikke 

opgjort, og indgår derfor ikke i de 2.600 tons tekstiler som bliver genbrugt/genanvendt. Der 

ender imidlertid ca. 31.000 ton til forbrænding i danske forbrændingsanlæg, og der er her en 

stor mulighed for forbedring (Vium 2014). 

Den danske tekstilindustri er blandt Europas største, men stort set al produktion af tøj og 

tekstiler foregår i lande udenfor EU (Clean Clothes Campaign Danmark 2014 i Vium 2014). 

Danske tekstilvirksomheder har derimod stor indflydelse på designfasen og i udvælgelsen af 

materialer. Det er derfor oplagt, at denne indflydelse kunne udnyttes til at få danske 

virksomheder til at øge fokus på produkters levetid og indtænke muligheder for større 

genanvendelsesværdi i selve designet, og dermed forøge brugen af sekundære fibre fra 

produktionsaffald (preconsumer) og forbrugeraffald (postconsumer) (Vium 2014). 

Dette har dog heldigvis haft indflydelse og har bidraget til, at en række danske virksomheder 

og det offentlige tænker i nye baner, hvorved de kan mindske tekstilaffald. Heriblandt har 

den forhenværende børnetøjsproducent Katvig, som nu er gået konkurs, vundet 

Miljøministeriets CSR Environmentpris for konceptet Katvig Leasing, hvor spæd- og 

børneforældre kunne lease tøj til deres børn, som ellers havde kort brugstid, i stedet for at 

købe nyt (Miljøministeriet 2014 i Vium 2014). 

Et andet eksempel er Haderslev og Fredericia Kommune, der sågar har egen tekstil 

indsamling. Indsamlingen af tøj og tekstiler i Danmark foregik indtil for nylig primært kun via 

velgørenhedsorganisationer og den private virksomhed Trasborg (Vium 2014). 
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Figur 4: Oversigt over aktører i tekstilernes levetid (Nielsen 2013 i Vium 2014).  

 

Tekstilers miljøregnskab 

Et studie som er udført af Waste & Ressource Action Programme (WRAP), som er en 

engelsk uafhængig non-profit virksomhed, har estimeret, at selve produktionen udgør ca. 

75% af CO2-udledningen og op til 90% af vandforbruget i forhold til tekstilers samlede 

miljøregnskab. WRAP har desuden estimeret, at en forlængelse af tøjs levetid på 10%, som 

svarer til ca. 3 måneder kan være med til at reducere tekstilers aftryk på CO2, affald og vand 

med henholdsvis ca. 8%, 9% og 10% (WRAP 2014 i Vium 2014). 

Mange af tiltagene rundt omkring for blandt andet at forlænge tøjs levetid og komme smid-

væk-kulturen til livs, er ekstremt relevante og nødvendige. Desuden er der også designere 

og systuer, der arbejder med brugte tekstiler, fx virksomheden Redesign ApS, der er en del 

af Frelsens Hær (Redesign 2014 i Vium 2014) og Repair Café. 

Repair Café har en vision om at bidrage til en grøn omstilling ved at opfordre til genbrug og 

en ændring af forbrugsmønstre. De arbejder praktisk med at reducere effekterne af køb-og-

smid-væk kulturen lokalt og nationalt, og har derudover en vision om at påvirke lovgivningen. 
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Herudover arbejder de for at få indført momsnedsættelser på reparation og et reparations-

skattefradrag (Repair Café 2020). 

 

Herhjemme er det dog mere almindeligt enten at donere eller udlåne tøj og tekstiler (især 

børnetøj) til familie, venner, velgørenhed, eller at sælge det på online platforme, som fx Den 

Blå Avis og Trendsales (Vium 2014). 

I 2013 gik tøjkæden H&M dog også ind i indsamlingsbranchen i Danmark, men med ønske 

om at få indlevering i alle deres butikker på verdensplan, ikke kun i Danmark. Modellen går 

ud på, at for hver pose med tøj og tekstiler vil H&M i Danmark give 15% rabat på det næste 

køb, man foretager i deres butik. De indsamlede tekstiler transporteres frem og tilbage 

gennem den eksisterende leveringsinfrastruktur, og ender hos den schweiziske 

tekstilopkøber I:CO. Derudover doneres der ca. 150 kr pr. ton indsamlet tøj til en lokal 

velgørenhedsorganisation, der bliver udvalgt af H&M (H&M 2014 i Vium 2014). 

H&M indgår også i et samarbejde med Dansk Mode og Tekstil, PrimeCargo Transport og 

Røde Kors om Fashion Aid Day, hvor alle landets virksomheder opfordres til at indsamle 

medarbejdernes aflagte tøj og donere det til Røde Kors (Røde Kors 2014 i Vium 2014). 

De private forbrugere, der står for en høj udskiftning af tekstiler, har som sagt medvirket til 

en stigning i genbrug af tøj gennem loppemarkeder og online salg såsom Trendsales og Den 

Blå Avis. 

Ser vi derimod på, hvad danskerne selv gør for at forlænge tøjs levetid i form af reparationer 

eller upcycling, lader det ikke til, at der er sket meget. På figuren nedenunder ses 

danskernes forbrug af vask, rens og reparation af beklædning i forhold til det samlede 

forbrug på ny beklædning. 
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Figur 5: Oversigt over forbrug af vask, rens og reparation af beklædnings set i sammenhæng med det 

samlede forbrug af beklædning (kr. per husstand i faste priser) (Statistikbanken 2013 i Watson et al. 

2014) 

 

Det fremgår, at aktiviteter for at forlænge tøjs levetid er uafhængig af forbruget, selvom 

forbruget stiger gevaldigt. Tallene viser dog, at forbruget til vask, rens og reparation mv. er 

blevet reduceret med knap 50% fra 300 kr. i 2000 til 166 kr. i 2010 (Watson et al. 2014). 

Der findes selvfølgelig en del danskere, der selv udfører del- og småreparationer hjemme for 

at forlænge levetiden på deres beklædningsgenstande, men spørger man branchefolk, 

mener de ikke, at det er tilfældet i større omfang (Watson et al. 2014). 

 

Affaldsforebyggelse og tøjets livscyklus 

I en vurdering viser studier, at forbrugsfasen og produktionen af tekstiler begge fører til den 

største miljøpåvirkning gennem et tekstilprodukts livscyklus (Watson et al. 2014). Disse 

miljøpåvirkninger kan indirekte reduceres ved blandt andet at fremme affaldsforebyggelsen 

og ved at øge produktets levetid.  

Affaldsforebyggelse er defineret som ”foranstaltninger taget inden et produkt bliver til affald, 

der mindsker: 

- Affaldsmængden, via genbrug af produkter eller forlængelse af disses levetid, 

- De negative konsekvenser, som det producerede affald har for miljøet og 

menneskers sundhed eller  
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- Indholdet af skadelige stoffer i materialer og produkter (Affaldsdirektivet (2008/98/EF) 

artikel 3(12) i Watson et al. 2014). 

Genbrug af tekstilprodukter, især tøj, er nok den mest udbredte form for affaldsforebyggelse 

for tekstiler i Danmark, og har stadig et stort potentiale for at blive udnyttet endnu bedre 

(Watson et al. 2014). Genbrug er netop vigtigt, fordi det forlænger et produkts levetid, når 

det enten ikke er ønsket af den oprindelige ejer eller ikke passer længere. Der findes andre 

tiltag, man kan anvende for at forlænge levetiden som at opfordre til at udføre reparationer 

gennem uddannelse, oplysning eller andre former for inddragelse (Watson et al. 2014). 

En sådan forlængelse af levetiden fx via genbrug, reparation eller design for holdbarhed er 

med til at reducere efterspørgslen efter nye produkter, og er dermed med til at reducere 

miljøpåvirkninger fra produktionen af tekstiler. Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem 

genbrug og genanvendelse.  

Genbrug er en proces, hvor samme genstand bruges til det samme formål mere end én 

gang. Modsat er genanvendelse: ”enhver nyttiggørelsesbehandling, hvor affaldsmaterialer 

omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige 

formål eller til andre formål” (Affaldsdirektivet (2008/98/EF) artikel 3) i Watson et al. 2014, s. 

29). 

 

Livscyklusvurdering 

De besparelser på miljøpåvirkningen, om der er tale om genbrug, som kan ses som 

affaldsforebyggende eller genanvendelse af tekstilaffald, kan måles ved hjælp af en såkaldt 

livscyklusvurdering (LCA) (Watson et al. 2014). 

LCA-screeningen er skabt ud fra udvalgte områder af tekstil flowet i Danmark med 

udgangspunkt i polyester og bomuld, da de er de to fibre, der produceres mest af på 

verdensplan i tekstilproduktionen. Denne screening ser kun på de miljøeffekter, der bidrager 

til den globale opvarmning (målt i CO2-ækvivalenter) og primært set på brugen af energi 

fordelt på fornybar, såsom vand og fossile kilder (målt i MJ) (Watson et al. 2014). Der er dog 

en usikkerhed på området omkring de data, der er til rådighed, og derfor indgår nogen mere 

usikre miljøpåvirkningskategorier ikke. Vandforbruget indgår ikke i beregningerne, men er 

beskrevet kvalitativt (Watson et al. 2014). 

LCA er en forkortelse på Life Cycle Assessment (livscyklusvurdering). Screeningen 

anskueliggør miljøpåvirkningerne gennem hele livscyklussen for et givent produkt fra 

råvareudvinding, produktion, brug og bortskaffelse. Når man benytter en LCA, relaterer man 

miljøbelastningen til en funktionel enhed. En funktionel enhed fortæller os, hvilken funktion 

produktet skal opfylde, og gør det dermed muligt at sammenligne forskellige produkter. LCA 
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bygger på primært to internationale standarder, ISO 14040, der beskriver principper og 

struktur samt ISO 14044, der omhandler krav og vejleder (Watson et al. 2014). Screeningen 

læner sig altså op ad disse standarder uden at opfylde dem fuldt ud, og der er lavet 

umiddelbare vurderinger af, hvilke processer der er vigtigst, og kun disse er medtaget i 

beregningerne (Watson et al. 2014). 

 

End of Life 

Ud fra de to tekstiltyper polyester og bomuld er der opstillet 9 End Of Life (EoL) scenarier i 

LCA-vurderingen. Der er yderligere valgt at tage nogle reference-scenarier med i form af 

deponi og forbrænding af tekstiler for at kunne vurdere den miljømæssige gevinst. Når 

tekstiler kasseres, går de enten direkte til en af de nævnte EoL behandlinger (deponi, 

forbrænding eller genanvendelse), eller deres levetid forlænges først gennem genbrug 

(Watson et al. 2014). Der er valgt to muligheder for genbrug af tekstiler. Den ene genbruger 

tekstilerne uden yderligere behandling i Danmark, og den anden, hvor de transporteres til 

Rumænien og genbruges der. Screeningen viser altså 3 scenarier for hver tekstiltype, hvor 

de ender direkte i EoL stadiet, 3 scenarier hvor tekstilerne genbruges i Danmark, og derefter 

havner i EoL og til sidst 3 scenarier, hvor de genbruges i Rumænien, og derefter ender i EoL 

stadiet (Watson et al. 2014). 

Screeningen er baseret på anerkendte datakilder for produktion, transport og bortskaffelse, 

men de antagelser og de systemmæssige forsimplinger, der er foretaget gør, at resultaterne 

skal ses som groft vejledende (Watson et al. 2014). 

Beregningerne i screeningen er baseret på en systemudvidelse, hvor der er taget hensyn til 

de afledte effekter, fx i form af fortrængning af energi eller virgine materialer. Den fortrængte 

energi antages som værende dansk el og naturgas, som fortrænges ved energiudnyttelsen 

ved affaldsforbrænding (Watson et al. 2014). 

Den funktionelle enhed af End of Life behandling er målt i 1 kg polyester og 1 kg bomuld. 

Desuden er alle forholdene omkring forbrænding og deponi baseret så vidt muligt på danske 

forhold, og transporten er baseret på de gennemsnitlige transportmæssige omkostninger for 

transport med lastbil til Rumænien. De scenarier, hvor tekstiler bliver genanvendt til nye 

produkter er baseret på, at polyester genanvendes til fleece og bomuld til klude (Watson et 

al. 2014). 
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Effekterne af genanvendelse  

Genanvendelsen af bomuld er dermed med til at mindske produktionen af fx papirklude. 

Miljøbelastningen for produktionen af papirklude er baseret på et gennemsnit, og er trukket 

fra det pågældende EoL scenarie. Der er dog ikke taget højde for den yderste konsekvens af 

erstatning af papirklude produktionen på grund af store usikkerheder, der er forbundet med 

disse beregninger. Dette ville dog medføre væsentlig større positiv effekt (Watson et al. 

2014). 

Ved genanvendelse af polyester antager man, at polyesteren erstatter nyt polyester, der 

bruges til at producere fleece. Dette scenarie medregner kun miljøbelastningerne fra 

omdannelsen af polyester til nyt stof til produktion af fleece (Watson et al. 2014). I 

genbrugsscenarierne er det antaget, at de brugte tekstiler erstatter produktionen af nye 

tekstiler. Det skal dog ikke ses som, at de erstattes en-til-en, da genbrugstekstilerne er 

billigere, hvilket resulterer i mulighed til at købe flere tekstiler, og at genbrugstekstilerne kan 

være slidte, som resulterer i at holdbarheden er mindre (Watson et al. 2014). Der er blevet 

fastsat en bestemt erstatningsgrad i livscyklusvurderingen, der dog er præget af stor 

usikkerhed. Et studie, der er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med 3100 

deltager i England, Skotland og Wales (WRAP 2012b) viser en erstatningsgrad for tøj på 

29% (Watson et al. 2014). Det vil sige at en genanvendelse af 1 kg tekstil fortrænger 

produktionen af 0.29 kg nyt tekstil. Denne LCA-screening tager udgangspunkt i en 

erstatningsgrad på 50% for genbrug i Danmark, og en erstatningsgrad på 70% i Rumænien 

(Watson et al. 2014). 

Følgende tabel viser miljøbelastningerne ved 18 scenarier. Vurderingerne omkring 

vandforbruget er baseret på en engelsk rapport om Water Footprint for tekstiler (URS 2012). 

Vandforbruger til elproduktionen, som benyttes til oparbejdningen af tekstilerne, er ikke taget 

med (Watson et al. 2014). Se antagelser, processer og datasæt benyttet til LCA-screeningen 

i bilag 1. s. 73. 
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Figur 6: Miljøbelastningen målt i global opvarmning og primært energiforbrug (energiindholdet, som er 

i samtlige af de ressourcer, der benyttes til produktionen af det givne produkt) for de 9 scenarier for 
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hver type tekstil. Negative tal betyder en besparelse i impact som følge af behandlingen (Watson et 

al. 2014). 

 

Figur 7: Sammenligning af de 9 scenarier for polyester. Til venstre: Sammenligning af global 

opvarmning. Til højre: Sammenligning af primær energi (Watson et al. 2014). 
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Figur 8: Sammenligning af de 9 scenarier for bomuld. Til venstre: Sammenligning af global 

opvarmning. Til højre: Sammenligning af primær energi (Watson et al. 2014). 

 

Tabellen tager kun højde for, hvad der sker med tekstilerne, når folk skiller sig af med dem, 

og ser altså ikke på produktionen af tekstilerne. Når tabellen viser negative resultater, er der 

tale om en miljømæssig besparelse (Watson et al. 2014). Det ses tydeligt i tabellen, at de 

scenarier, hvor tekstiler genbruges, medfører gode miljømæssige besparelser. Det ville 

sågar kunne betale sig at transportere tekstiler meget langt, hvis det medfører, at tekstilerne 

bliver genbrugt eller genanvendt sådan, at det erstatter produktion af nye tekstiler (Watson 

et al. 2014).  Desuden er der taget udgangspunkt i, at tekstilerne kun genbruges en enkelt 

gang.  Der er altså endnu større besparelser at hente jo flere gange tekstiler genbruges. 

Scenarier med deponering, er de miljømæssigt mindst gavnende. Især bomuld, som er et 

organisk materiale, udleder store mængder gasser, der bidrager til global opvarmning 

(Watson et al. 2014). 
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Opsummering - principper for løsningen på 

bæredygtighedsproblematikker 

I discover afsnittet er vi kommet nærmere ind på nogle af de underliggende problematikker, 

der kunne være interessante for projektets udformning. Fokus endte med at være, hvordan 

vi kan facilitere en måde at hacke ind i modeindustrien ved at bidrage til en 

fællesskabsfølelse og empowerment fx i et action space som Repair Café, og skabe en 

adfærdsændring hos forbrugeren. Det var et oplagt fokus at vælge for os, da de definerede 

problemstillinger især var med henblik på forbrugerens forhold til modeindustriens 

hierarkiske struktur, og tøjets levetid hos forbrugeren. På baggrund af dette har vi opstillet en 

række principper, som vi tager med videre til vores define fase: 

 

1. Forlænge tøjs levetid, livscyklus, via bl.a. genbrug, re- og upcycling. 

 

2. At sætte spørgsmålstegn ved modeindustriens hierarkiske struktur ved at give 

forbrugeren mulighed for at hacke sig ind i systemet. 

 

3. At opfordre til ændret adfærd hos forbrugeren. 

 

I define-afsnittet vil vi analysere os frem til relevante problemer og løsninger i tråd med vores 

ovennævnte principper og undersøge, hvordan de kan aktualiseres. 

 

2. Define: Hvordan udvikler vi en designløsning ud fra disse 

principper?  

Tøjindustriens miljøbelastning dækker over et hav af forskellige problemstillinger, man kan 

tage fat på. Meget af vores indledende arbejde i vores projekt har handlet om at etablere en 

specifik vinkel at fokusere på.  

 

Color Cognitive Mapping i praksis - afdækning af problemer og løsninger 

Vi har taget udgangspunkt i problemstillingen: Hvordan får vi folk til at re- og upcycle deres 

tøj? Ud fra dette udgangspunkt har vi udarbejdet følgende problemkort: 

 



Basisprojekt 1. Hack en Herreskjorte 

V2024788647  43 
 

 

Figur 9: Problemkort (CCM) (Bruhn et al. 2020). 

 

Af ovenstående fremgår konsekvenser af vores problem som, at store mængder tøj bliver 

brændt, hvilket bidrager til miljøbelastningen, og at en lineær tøjproduktion skaber 

kummerlige arbejdsforhold for medarbejdere i tøjproduktionen. Desuden fremgår det af 

kortet hvilke årsager, der ligger bagved vores problemstilling. Her kan nævnes, at 

tøjproduktionen er outsourcet, og at man derfor ikke kan gå hen, hvor man har købt tøjet og 

få det repareret på samme måde, som man kunne tidligere. En anden ting vi fandt 

interessant var, at håndværk er nedprioriteret i uddannelsessystemet, og at vi derfor ikke får 

tilstrækkelig introduktion til håndværksfaget tidligt i vores uddannelse. Konformitet var et 

emne vi fordybede os i, da vi synes det er interessant, hvor meget vi retter os ind og 

tilpasser os uden måske at være helt bevidste om det (Bruhn et al. 2020). 
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Ved at vende vores problemkort kom vi blandt andet frem til følgende løsninger; Prioritér 

håndværk i uddannelse, Producér lokalt og Promovér bæredygtige valg. 

 

Figur 10: Problemkort (CCM) (Bruhn et al. 2020). 

 

Ud fra disse tre løsninger lavede vi vores første brainstorm over mulige designløsninger. Her 

kom vi ind på implementeringen af cirkulær økonomi i tøjindustrien, industriens 

virksomhedsstruktur samt forbedring og oplysning af genbrugsmetoder af tøj- og tekstilvarer 

(Bruhn et al. 2020). 

Vi arbejdede med designløsningen “Prioritér håndværk i uddannelse”, hvor vi snakkede om 

at designe en form for temauge for unge i udskolingen, hvor unge kunne lære om håndværk 

og reparation af tøj. På den måde kunne det give eleverne mere indsigt i kreative 

færdigheder og udbrede håndværksmæssige evner. Vi arbejdede med designløsningen 

“Producér lokalt”, og tænkte at vi kunne designe en form for ordning for butikker, der sælger 

lokalt producerede varer. Butikkerne i ordningen skulle garantere reparation af deres 

produkter. Omkostninger for disse reparationer ville ordningen så dække ved finansiering 

gennem skatter og grønne fonde. På denne måde ville både forbrugeren og butikken have et 

økonomisk incitament til at producere og handle lokalt og på samme tid forlænge tøjets 

levetid (Bruhn et al. 2020). 

 

Til sidst valgte vi at gå videre med designløsningen “promovér bæredygtige valg”.  

 

I forbindelse med vores eksamen i Design og Konstruktion udviklede vi et produktorienteret 

storyboard hertil, som tager udgangspunkt i mødet mellem produkt og forbruger. Vi så en 
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mulighed for at forbedre kommunikationen omkring tøjindustriens miljøbelastning med 

henblik på at skabe forandring i forbrugernes vaner (se bilag 11a, s. 84 og 11b, s. 94) (Bruhn 

et al. 2020). 

Produktet har sidenhen ændret form radikalt i takt med vores kendskab til Otto von Busch 

(2008) og problemet generelt, og er blevet større. Alligevel har storyboardet været et vigtigt 

skridt på vejen. 

 

Vi kom senere ind på løsninger som fx på digitale medier, en podcast eller en form for 

audiowalk. I en podcast kunne vi informere omkring mulighederne for at holde liv i sit tøj, 

dele håndværkstips, forklare om tøjproduktion, inspirere til projekter og dele de økonomiske 

fordele ved at reparere sit tøj (Bruhn et al. 2020). 

Derfra kom vi videre til et eventuelt samarbejde med Repair Café både for at udbrede deres 

koncept og fokusere på de politiske aspekter ved at tage ejerskab over sine produkter. 

 

Storyboardet med fokus på en kampagne endte med at lede os hen på en hacktivistisk 

orienteret workshop. Herfra blev vi introduceret til Otto von Busch’ hacktivistiske tilgang om 

ejerskab og empowerment. Den teori synes vi var enormt rammende for, hvordan vi gerne 

ville arbejde med vores designløsninger.  

 

Vi har valgt at have fokus på både Otto von Busch og på genbrug og derigennem 

forlængelse af tøjs levetid, fordi disse tiltag bidrager til miljømæssige besparelser. Tager vi 

bare udgangspunkt i bomuld, som skjorter typisk er lavet af, kan vi se, at der er store 

besparelser at hente på miljøet ved at genbruge. Samtidig rammer vores fokusområde ned i 

et punkt, hvor der er plads til meget forbedring og oplysning. Det viser sig, at danskerne ikke 

gør meget for at forlænge deres tøjs levetid. Selvom forbruget stiger, bliver der ikke gjort 

meget for at forlænge tøjets levetid, som fx. reparationer. 

Otto von Busch’ teori om at gøre forbrugeren fashion-able, som noget der med fordel kan 

opstå ved en hacktivistisk design tilgang, kombinerede det politiske i Repair Café konceptet 

med idéen om at bidrage til øget forbruger empowerment. Derfor blev det oplagt at anvende 

tilgangen, især i forhold til udviklingen af et fællesskab. Vi kom frem til et løsningsforslag, der 

tog udgangspunkt i udviklingen af et workshopformat med henblik på at designe en manual, 

der kunne løse vores problemstilling. 
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Opsummering 

Vi har i define-afsnittet analyseret os frem til vores problemstilling, afsøgt forskellige 

løsningsforslag og argumenteret for, hvordan udviklingen af en workshop kan give os det 

rette grundlag til at løse vores problem. I develop afsnittet vil vi gå i dybden med, hvordan vi 

designer vores konkrete løsning ved at internere over workshopformatet med inddragelse af 

relevante metoder. 

 

3. Develop: Hvordan udvikler vi designet gennem iterationer? 

Herreskjorten 

Inden første workshop anvendte vi brainstorm til at overveje mulige greb, vi kunne gøre for 

at have et konkret tema, der kunne give os faste rammer for kreativ udfoldelse og udvikling 

af konceptet.  

Vi talte om forskellige materialer, beklædningsgenstande og vinkler, og valgte at 

workshoppen skulle baseres på hacking af en herreskjorte.  

Vi kom frem til dette benspænd, fordi skjorten på mange måder symbolsk repræsenterer 

vores billede på modeindustrien, som vi havde defineret som lukket og svær at 

gennemskue. 

De fleste kender ikke til en skjortes konstruktion, produktion eller materiale sammensætning. 

Skjorten er en kompleks og genkendelig beklædningsgenstand mange har et forhold til, 

enten går de selv i skjorter eller de kender nogen, der gør. Skjorten består af 

signaturelementer som krave, stolpe, knapper, manchetter og brystlommer, elementer der 

nemt kan hackes og stadig beholde sin genkendelighed. Denne referenceramme er vigtige 

for os i forhold til projektets mode-perspektiv, hvor referencer har betydning for, hvad der 

kategoriseres som mode eller beklædning. 

I forhold til bæredygtighedsperspektivet i projektet var den klassiske herreskjorte også et 

oplagt valg, fordi dens materialesammensætning ofte er ren vævet bomuld. Et materiale vi 

fik kendskab til i afsnittet om bæredygtighedsproblematikkerne ved tekstilproduktion. 

Materialet er let, åndbart og effektivt til dets formål, og herreskjorten er nemmest 

genkendelig i sin hvide version, men ses også i en ternet eller stribet vævning (Roetzel 

2012). 
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Tidslinje og fremgangsmåde 

 

                                    Figur 11: Tidslinje og fremgangsmåde for workshops. 
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Planlægning af workshop 1.0  

Vi vil gerne skabe en workshop med faste rammer og et konkret benspænd.  

På forhånd havde vi en idé om, hvilken slags workshop vi gerne ville facilitere, og hvilket 

action space vi var interesseret i at arbejde i og frembringe. Vi var meget inspirerede af Otto 

von Busch, og de projekter han dokumenterer i Fashion-able (von Busch 2008). Især 

formatet i “Swap-O-Rama-Rama” har inspireret os. Vi har bevidst ikke valgt en specifik 

målgruppe for vores workshop for at undgå en utilsigtet styrkelse af “aflukkende lokalisme” 

som fx ved kun at holde workshoppen for RUC studerende. Vi forestiller os, at vores 

empowerment strategi skal nå ud til et bredt felt af brugere både på nationalt og potentielt 

globalt niveau (Andersen 2007).  

Vi ønskede at løse vores designproblem ved at udarbejde en workshop med det formål at 

skabe en manual til vores designløsning. Vi blev inspireret af Repair Cafés politiske tilgang 

og Otto von Busch’ teori om hacktivism, og ønskede at skabe en kombination af de to, der 

kunne blive grundlaget for vores arbejde mod en løsning på vores problem. 

Vi besluttede os for at strukturere vores resterende tid i semesteret, så vi kunne udvikle flere 

workshop iterationer ved at bruge den iterative designproces. For at kunne bidrage til 

indsigter og viden vi kunne evaluere på for at finde frem til den version af en manual, der 

ville give os det bedste løsningsforslag. 

 

Workshop 1.0 

Vi mødes torsdag morgen d. 19 november og kører sammen til RUC med pakket bil. Ved 

første iteration af workshoppen er vi de eneste deltagere. Vi tester formatet på os selv, fordi 

vi ønsker en grundlæggende personlig forståelse af, hvordan vores workshop kan opleves 

for en deltager til vores workshop. Vi har på forhånd forberedt de værktøjer og materialer vi 

vil anvende til workshoppen, og vi har indkøbt snacks, og de materialer FabLab ikke har til 

rådighed. 

Da vi ankommer på campus, tømmer vi bilen; Strygebræt, strygejern, giner, skjorter, bøjler, 

stof, sygrej, snacks og kaffe. Vi tager det hele med hen til FabLab, men opdager til vores 

overraskelse, at det lokale vi ønskede, allerede er taget i brug. Vi sætter os i det store 

fællesrum på FabLab, men setuppet virker ikke for os i forhold til det rum, vi ønsker at 

facilitere. Vi får lov til at bruge det oprindelige rum alligevel, og vi går straks i gang med at 

sætte op til workshop. Det er et lille lokale, og vi mister i starten overblikket, men vi finder ud 

af, at en strukturering af rummet kan modarbejde det lille arbejdsrum, og vi sætter 

arbejdsstationer op for at overskueliggøre, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Vi laver et 

arbejdsbord, et symaskinebord, en fotostation og en strygestation. Da rummet er klart, 
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musikken spiller, og vi har fået taget billeder af de medbragte skjorter, går vi ellers i gang 

med workshoppen. Nogen er straks i gang med saks og opsprætter, mens andre skal bruge 

længere tid på at overveje ideer og muligheder. 

 

 

                           Billede fra workshop 1.0 

 

 

Det er en spændende observation, at man arbejder med forskellige indgangsvinkler, og at 

idéer udvikler sig sideløbende og i forlængelse af hinanden. Før eller siden er vi alle 

sammen fordybet i vores eget arbejde, vi arbejder nysgerrigt og udforskende, og 

efterhånden inddrager vi hinanden i vores projekter og deler idéer og giver hinanden forslag. 

Vi prøver hinandens arbejde på, vi spørger hinanden om hjælp til visse værktøjer og 

fremgangsmåder, og vi giver hinanden feedback. Vi holder en frokostpause, hvor vi spiser 

sammen ved arbejdsbordet, og ellers arbejder vi egentlig uforstyrret hele dagen. Vi 

observerer, at pausen og tiden er svær at overholde, vi bliver opslugt af oplevelsen og har 
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svært ved at slippe arbejdet. Alle når “i mål” med deres produkter, vi tager billeder, og rydder 

op. Selvom vi er trætte, snakker vi ude foran FabLab om workshopoplevelsen. Alle har, dog 

med forskellig håndværkserfaring, tilegnet sig nye og brugbare kompetencer . Vi er 

begejstrede over vores resultater, og deler billeder med hinanden. 

I dagene efter workshoppen observerer vi, hvordan billederne fungerer som vigtige 

elementer af, hvordan vi deler oplevelsen med vores netværk. Delingerne bidrager til øget 

stolthed over vores resultater, det er sjovt at dele, hvordan vi har grebet opgaven an og har 

skabt noget i et fællesskab. 

 

Evaluering 

Evalueringen foregik efter workshoppen som en samtale mellem deltagerne, vi analyserede 

udbyttet af workshoppen og vores oplevelser som deltagere. Overordnet gik Workshop 1.0 

rigtig godt. Vi fik skabt et rum, der var rart at være i og hyggelige rammer med kaffe, snacks 

og musik. Efter rummet blev struktureret i arbejdsstationer følte deltagerne, at de faste 

rammer skabte et rum, der kunne facilitere, at hackingen af en skjorte kunne foregå. Det 

fungerede godt at etablere et action space, der både indeholdt hyggelige elementer, men 

også plads til kreativ udfoldelse, fællesskabsfølelse og etableringen af nye empowering 

oplevelser og kompetencer.  

 

Deltagerne var gode til at bruge hinanden og at lade sig inspirere og give hinanden input. 

Det virkede til tider grænseoverskridende, men der var vigtige opdagelser i disse oplevelser. 

Som facilitatorer oplevede vi disse øjeblikke som vigtige at erkende, da grundlaget om en 

struktur uden konkurrence og hierarki, kunne være svær at vedligeholde og i hvert fald 

krævede mere udforskning. 

Overordnet set havde alle en god oplevelse med deres nye version af en herreskjorte, og 

især det faktum, at alle blev færdige med produktet, bidrog til en empowering 

fællesskabsfølelse. Det var spændende at se, hvordan forskellige tilgange til at hacke en 

herreskjorte gav vidt forskellige resultater, og hvordan deltagernes kreative sider og 

forskellige måder at gribe opgaven an undervejs bidrog til et fælles udbytte. 

Effekten af at have en fotostation til dokumentation af de endelige produkter fungerede 

særdeles godt, især fordi delingen af billeder med andre uden for workshoppen bidrog til 

oplevelsen af at aktualisere en forandrende oplevelse. 

Selvom vi oplevede udfordringer undervejs, agerede vi løsningsorienterede og fungerede 

godt som team, gnidninger blev til anledninger for videreudvikling af workshoppens koncept. 

Tidsplanen viste sig hurtigt at være udfordrende at overholde, vi havde ikke sat tilstrækkeligt 
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tid af til at forberede opsætningen af workshoppen. Det betød, at vores indgangsvinkel til at 

starte workshoppen blev præget af denne oplevelse. Samtidig skred tidsplanen, fordi vi blev 

opslugt af arbejdet, fordi det var sjovt at arbejde i et kreativt fællesskab med et bæredygtigt 

formål. Der blev delt erfaringer, og samtalerne handlede bl.a. om bæredygtighedskonteksten 

i at designe videre på designs, der har mistet deres oprindelige værdi.  

Vi havde ikke reserveret det lokale, vi ønskede at afholde workshoppen i, og maskinerne var 

ikke trådet på forhånd. Disse observationer bidrog til udviklingen af næste Workshop 

iteration. Desuden manglede der en tydelig overgang fra opsætning af workshoppen til den 

egentlige workshops start, og det betød, at vi besluttede os for at skabe en tydeligere 

opdeling for at skabe plads til et uforstyrret action space. 

 

Planlægningen af workshop 2.0 

Til planlægningen af næste workshop vælger vi at skabe en tydelig struktur og indlægge 

flere pauser undervejs. Vi er opmærksomme på vigtigheden af at adskille forberedelsen af 

rummet og afholdelsen af workshoppen, inden deltagerne kommer. Derfor vælger vi at 

indlægge en pause for os selv. På den måde vil der også være tid til at løse uforudsete 

problemer, men allervigtigst vil det give os tid til at lade op og omstille os.  

På baggrund af vores observationer vil vi initiere workshoppen med et ritual. Ritualet består 

af en kort introduktion til lokalet, redskaberne og dagsordenen og en indledning med en 

fortælling om hacktivism og de tanker, der ligger bag ideen om workshoppen. Vi vil teste 

“følerunder” af i forlængelse med pauserne i tidsplanen, hvor alle kommer til orde, kan sætte 

ord på deres udfordringer, dele deres erfaringer, spørge om hjælp eller vise deres proces. 

Det aftaler vi, fordi vi ønsker at fremhæve vigtigheden ved fællesskabet, skabe et trygt action 

space, og sikre, at alle får en god oplevelse undervejs. Med den nye struktur og tydelige 

budskab er håbet, at dette ville blive forstærket yderligere til næste workshop.  

 

Workshop 2.0 

Anden gang vi afholder workshop, har vi reserveret et stort lokale to dage i træk. Det giver 

os mulighed for at sætte alt op dagen før, vi afholder workshoppen. Det er rart at adskille 

opsætning og workshop. Vi bruger de samme arbejdsstationer som første gang, men med 

meget mere plads til store armbevægelser. Desuden er der et loungeområde, hvor der er 

mulighed for at hvile sig eller tage en kop kaffe. 
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                                   Billede fra workshop 2.0 

  

Det er nu en uge siden, vi afholdte vores første workshop. Det er torsdag d. 23. november, 

dagen for anden workshop. I dag har vi én deltager med udover os selv. Meget er allerede 

klar, og vi lægger sidste hånd på opsætningen, inden vi starter kl, 11. Denne gang har vi et 

udførligt program for dagen, der starter med en introduktion til ideen bag workshoppen, 

hacktivism og en kort gennemgang af dagsordenen. 

Workshoppen forløber flydende, deltagerne hygger sig og arbejder fokuseret og nysgerrigt 

med deres projekter. Den nye deltager tager imod opgaven mod åbne arme. Han går med 

det samme i gang med at opsprætte sin herreskjorte til uigenkendelighed og tilsætter 

undervejs rester fra andre herreskjorter i sit projekt. Han virker fuldt ud fokuseret og 

engageret. Yderligere kommer han med feedback og ideer til nogle af os andre i både 

følerunde og undervejs. På den måde oplever vi mange af de samme oplevelser fra anden 

iteration af workshoppen selv med en deltager udefra: Ideer deles og videreudvikles på i 

fællesskab, og der opstår et kreativt flow i arbejdet. Arbejdet er svært at slippe, alle er ret 

tilfredse med deres resultater og er glade. 
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Vi overholder tidsplanen bedre, og afholder de nye “følerunder”. At holde dem i konteksten 

af en pause gør det muligt ikke at afbryde vores flow, fordi vi stadig fortæller og deler vores 

idéer og de elementer, vi arbejder på. 

  

 

            Figur 12: Program for workshop 2.0 

  

Evaluering 

Vi havde fået fingrene i et stort og lækkert lokale med højt til loftet. Lige som første iteration 

havde vi lavet en arbejdsstation og en sy-station, men nu med mere plads. Desuden havde 

vi et lounge-område, hvor man kunne hvile sig i pausen eller hente kaffe og snacks. Selvom 

vi var rykket ind i et større rum, føltes det stadig intimt.  

  

Tidsrammen var god, og vi var glade for følerunden, hvor man på skift kunne vise sine ideer 

og work-in-progress frem for hinanden. Men vi fulgte ikke planen tilstrækkeligt, da vi ikke 

havde en klar aftale om, hvordan den skulle udføres. Vi observerede flere gange gennem 

workshoppen, at deltagerne blev så opslugte af deres arbejde, at det var svært at slippe det 

igen, og generelt var det svært at overholde tidsplanen eller holde naturlige pauser. 

Vi har talt meget om vores rolle som facilitatorer. Vores oprindelige vision for workshoppen 

var, at hierarkierne i modeindustrien skulle nedbrydes for at skabe et mere bazaar-lignende 

arbejdsrum (von Busch, 2008). Derfor forsøgte vi helt at udviske hierarkiet mellem 

deltagerne og facilitatorerne. Vores håb var, at alle ville føle lige stort ejerskab overfor 

workshoppen. Vi blev dog bevidste om, at det er naivt at tro, at alle er lige. Det er os, der 

inviterer til workshop, og derfor må vi sørge for at hjulene kører.  
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Planlægningen af workshop 3.0 

Vi vil fremover vide, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver - både før, under og efter 

workshoppen. Den klare struktur kan gøre tingene enklere for os. Til workshop 3.0 

planlægger vi derfor en mere tydelig rollefordeling: 2 personer står for, at symaskinerne 

virker, og begge står klar til at hjælpe, hvis nogen har brug for det. En anden står for, at der 

løbende tages billeder, og at alt dokumenteres før, under og efter. Den sidste person står for 

at sikre, at vi overholder tidsplan, afholder pauser mv. Desuden har vi gjort det helt tydeligt 

for os selv, hvilke opgaver vi har hver især under opsætning og forberedelse, inden selve 

workshoppen begynder. Vi arbejder videre med den samme tidsplan som sidst.  

 

Workshop 3.0 

Vi afholder vores tredje workshop den 7. december, hvor vi er i alt otte deltagere - os fire og 

fire udefra. Denne gang er det gjort helt klart, hvilke arbejdsopgaver vi hver især er 

ansvarlige for, inden workshoppen går i gang. Det vil sige, at alle ting er klar til brug, og hver 

symaskine er trådet. Vi starter igen med en kort introduktion til workshoppen og de 

bagvedliggende tanker. Derefter præsenteres de forskellige arbejdsstationer, og vi fortæller, 

at man endelig skal tage fat i os, hvis man har brug for hjælp til symaskinerne og inspiration, 

og at man kan spørge hinanden også. Der tages billeder af skjorterne, og workshoppen 

skydes i gang.  
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Billede fra workshop 3.0 

 

Allerede fra starten summer lokalet af koncentration, og alle fire eksterne deltagere går i 

gang med at klippe, opsprætte, og en enkelt præsenterer allerede sin ide for gruppen her. 

Hun vil lave noget legetøj til sin hund. Efter en times fordybelse er der pause. Vi har forud for 

workshoppen aftalt, at pausen gøres tydelig ved, at den musikansvarlige slukker for 

musikken i rummet som tegn på, at arbejdstiden er slut for nu. Vi skal mødes til følerunde og 

efterfølgende frokostpause. Det er dog endnu en gang svært at stoppe flowet, fordi folk er så 

godt i gang med deres arbejde, og det føles næsten grænseoverskridende at bede folk om 

at afbryde deres arbejde. Alligevel gennemfører vi at samles og dele vores ideer, tanker og 

det igangværende produkt. Flere er allerede i gang med at sy, og nogle af deltagerne 

kommer med ideer til hinanden, bl.a. til hvordan nogle håndværksmæssige udfordringer kan 

løses.  Vi holder frokostpause og frem for at håndhæve tidsplanen, lader vi deltagerne gå i 

gang, så snart de igen bliver grebet, så pausen bliver kortet af. Det gode flow genoptages. 

Når det er tid til næste følerunde ifølge tidsplanen, vurderer vi som facilitatorer, at vi ikke 

bryder flowet. Vi bliver enige om, at deltagerne allerede deler udfordringer, tips og tricks, og 

at følerunden derfor er overflødig. Derudover er deltagerne i stand til selv at trække sig over 

til kaffe og snacks stationen, når de har brug for en pause, og på den måde er folk i stand til 

selv at implementere de nødvendige afbrydelser. Vi afslutter dagen med et foto shoot af 

deltagernes design. Alle virker glade for deres resultater, og alle ender med selv at stå 

model ved fotograferingen.  
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Evaluering af workshop 3.0: 

Den tydelige struktur, arbejdsfordeling og ansvarsområder fungerede godt. Hele forløbet gik 

mere flydende, og vi kunne mærke, at vi havde lært noget af de tidligere workshops. Selvom 

vi tog facilitatorrollen på os, formåede vi at opretholde en uformel og rar stemning. I 

evalueringsskemaet har en deltager skrevet: Det der fungerede godt for mig var de frie 

rammer, men at jeg dog vidste, at der var nogen til stede, der kunne hjælpe mig (bilag 3: Det 

der fungerede godt, s. 75).  

Som facilitator var det dog stadig svært at følge tidsplanen og at håndhæve pauserne, da 

det ikke føles komfortabelt at afbryde deltagerne i deres flow.  

 

Vores deltagere var meget selvkørende, engagerede og fik nogle rigtige interessante 

resultater ud af forløbet. Deltagernes oplevelse af workshoppen var god/meget god (bilag 2: 

Overordnet oplevelse af workshop, s. 74) og størstedelen følte, at de i høj grad/meget høj 

grad havde lært noget af at deltage (bilag 5a: Udbytte af workshop, s. 77). 

En deltager skrev: The discussion of hacking as a way to understand conventions and then 

subvert them or build upon them as really interesting and new for me (bilag 5b: Udbytte af 

workshop, s. 78). Workshoppens introduction til hacktivism gjorde altså indtryk på særligt én 

deltager, der uddybende svarer: As a (...) design thinking tool, it seems like a really 

productive, generative way of thinking (bilag 5b: Udbytte af workshop, s. 78).  

 

Det fremgik af deltagernes svar, at workshoppen har sat gang i forskellige tanker hos 

deltagerne. Her er nogle af deltagernes kommentarer til workshoppen: 

“(...) this workshop has re-empowered me to look again at my wardrobe and consider how I 

could hack or upcycle some otherwise underused garments.” (Bilag 9: Empowerment, s. 82). 

 

“Det har prikket hul på lysten til at sy. Selvom jeg i starten ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, 

kom det stille og roligt til mig” (Bilag 9: Empowerment, s. 82). 

 

“Jeg har lært, at man kan fixe alt og gøre alting tilpasset. Men det kræver tid, som er svær at 

finde samt fysisk plads til ting (Bilag 9: Empowerment, s. 82). 

 

Vores tidsplan med pauser og check-in var tænkt som et redskab til at sørge for, at alle 

havde en god oplevelse, og at ingen af deltagerne blev tabt på vejen. Det var vigtigt for os at 

skabe et rum, hvor der var plads til at dele udfordringer og til at dele ideer. Med den 
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deltagergruppe, vi havde i workshop 3.0, virkede det dog unødvendigt at bryde det gode 

flow. Så antallet af check-ins kunne evt. Modelleres, så det giver mening ift. deltager-

gruppen, stemningen og flowet. Vi vil dog stadig opfordre til, at den første check-in en time 

inde i programmet er en fast del af workshoppen. Det fingerede både inkluderende, og gav 

den enkelte mulighed for at blive hørt. 

 

En deltager skrev følgende svar til spørgsmålet om, hvad der fungerede mindre godt: “Jeg 

manglede inspirations intro med billeder og ideer til, hvordan man kan “designe” med stof.” 

(bilag 4: Det der fungerede mindre godt, s. 76). Det kunne vi inddrage i vores overvejelser 

ved eventuelt at lave et idékatalog. Undervejs gennem alle iterationerne har fotoshootet 

været prioriteret højt netop af denne grund, og et fremtidigt idékatalog kunne netop gøre, at 

billeder bliver brugt som inspiration. Vi kunne endda implementere det at dele sin hackede 

skjorte i kataloget som en del af afslutningsritualet for workshoppen. På den måde kunne vi i 

fællesskab udvikle et katalog med alle skjortehacks til både dokumentation og inspiration. 

Alle deltagere svarede, at de “i høj grad” eller “meget høj grad” kunne forestille sig at hente 

workshop-manualen ned og facilitere en lignende workshop for andre i fremtiden! (bilag 10: 

Manual, s. 83). Dette understreger, at workshop formatet fungerer, og at folk gerne vil dele 

oplevelsen med andre. Når vi designer workshopmanualen må vi evt. have in mente, at 

nogle af dem, som henter manualen, er tidligere deltagere. 

 

Vi havde oprindelig planlagt en ekstra iteration efter ovenstående evaluering. Grundet nye 

Corona restriktioner, har vi været nødsaget til at aflyse den ellers planlagte workshop 4.0. 

Der er stadig mange ting, der kan forbedres, men vi føler os godt klædt på til udforme vores 

færdige designprodukt.  

 

 

Opsummering 

Hver iteration har bidraget til forskellige ting. Efter workshop 1.0 opdagede vi, at vi manglede 

struktur for workshoppen, så det blev en del af workshop 2.0, ligesom vi også tilføjede en 

følerunde en time inde i workshoppen og flyttede til et større lokale. Efter workshop 2.0 

erfarede vi, at vi manglede faste ansvarsroller og tydelighed for facilitatorer. Det førte til, at vi 

i workshop 3.0 implementerede ansvarsområder for alle fire facilitatorer og tillod på den 

måde, at facilitatorrollen blev mere synlig end hidtil. Der er meget materiale at arbejde med 

fra vores iterationer, og vi er tilfredse med formatet vurderet ud fra responsen fra deltagerne. 

Næste fase i designprocessen bliver at udvikle de grafiske ting i vores produkt: Den færdige 

workshopmanual med idékatalog. 
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4. Deliver: Præsentation af vores færdige designprodukt 

Manualen 

I udviklingen af vores manual har fokus været at lave en kogebog-lignende manual, der ikke 

har til formål at diktere, hvad der er rigtigt at gøre. Derimod ønsker vi med manualen at 

inspirere folk til at lave en workshop, som de kan sætte deres eget præg på. I vores 

workshop iterationer har vi løbende forbedret vores måde at facilitere på, og de erfaringer vil 

vi gerne give videre. Samtidig skal vores manual være overskuelig og let at hacke. Derfor 

har vi valgt at fokusere på selve faciliteringen af workshoppen og mindre på at informere om 

alt den bagvedliggende teori der ligger til bund for workshoppen. Dette gør vi for at fokusere 

på den sjove og legende tilgang frem for den belærende. Den bagvedliggende teori om bl.a. 

hacktivisme, Otto Von Busch, modeindustriens miljøbelastning etc., kommer i stedet til at 

være tilgængelig andre steder igennem bl.a. instragram med #lovehacktually. Derudover er 

det implementeret i manualen, at man som sidste led, først deler sin oplevelse gennem 

ovenstående hashtag #lovehacktually og dernæst sender opgaven videre ved selv at 

facilitere næste workshop, med den viden man allerede har med sig fra selv at have 

deltaget. Vi har prioriteret sådan fordi vi gerne vil bruge learning-by-doing-tilgangen til at 

fremme bæredygtig bevidsthedsgørelse (Miller et al. 2013). 

 

Vi har opbygget vores manual på følgende måde: 

- Sjovt illustreret fremgangsmåde. Teksten skal ikke være overvældende 

- Bagvedliggende tekst, der uddyber hvordan man faciliterer i grove træk 

- Idékatalog 

 

Vi har med vores viden om empowerment designet manualen med det formål at skabe 

transformativ empowerment hos forbrugeren. Derudover ønsker vi med denne viden at 

styrke forbrugeren både opadtil, udadtil, indadtil og nedadtil og designet skal derfor 

henvende sig til en bred målgruppe. 

I et bæredygtighedsperspektiv vil vores manual bidrage til forbrugernes øgede bæredygtige 

handleevner og adfærd, blandt andet ved at forlænge tøjets livscyklus gennem upcycling. På 

baggrund af disse designvalg har vi udviklet et idékatalog, der bidrager til forståelsen af 

konceptet og et udgangspunkt for at eksperimentere. Vores vision for idékataloget er 

desuden, i et open source perspektiv, at lægge op til videreudvikling og at fremtidige 

facilitatorer af workshop selv tager ejerskab over formatet. 
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Diskussion  

Diskussionen forholder sig kritisk til, hvorvidt vores manual er en brugbar løsning på vores 

problemstilling og problemfelt. Vi har taget udgangspunkt i, om manualen kan føre til 

transformativ empowerment hos forbrugeren og bidrage til bæredygtig forandring. 

 

Vores tilgang til udviklingen af vores designløsning i forhold til empowerment har været 

fokuseret på både vertikal og horisontal empowerment (Andersen 2007). Vi giver 

forbrugeren anledning til at skabe vertikal empowerment ved at opnå bæredygtig agens og 

derigennem tale tilbage til modeindustriens magtstrukturer. Forbrugeren ses i forhold til 

modeindustriens hierarkiske struktur som underprivilegeret og underlagt de designtilgange, 

der påvirker forbrugerens konventionelle adfærd. Ved brug af vores manual til enten 

facilitering eller deltagelse i en hacktivistisk workshop, skabes der anledning til at 

forbrugerne kan blive bevidstgjorte om deres rolle i de makrostrukturer, der påvirker deres 

handleevner. Samtidig må vi være skeptiske overfor, hvorvidt det lykkes for os at realiserer 

vertikal empowerment. von Busch’ (2008) konstruktive tilgang til hacking af modens 

abstrakte maskine har vi til dels anvendt ukritisk. Potentielt har denne tilgang været for 

snæversynet i forhold til, om forbrugeren kan påvirke modeindustriens magtstrukturer ved 

anvendelsen af vores manual og opnå bæredygtig forandring. Der er potentielt brug for et 

større opgør og radikal forandring i modeindustrien, hvis dette skal opnås, noget som 

manualen ikke med sikkerhed kan bidrage til på basis af konstruktiv hacking. 

Vores manual opfordrer til horisontal empowerment ved at styrke og bibringe kollektive 

handleevner. Manualen skaber et udgangspunkt for, at individer kan finde fællesskab og 

danne kollektiv agens, tage ejerskab og styrke deres forhold som aktører. Et problem ved 

manualens struktur er, at den ikke er fokuseret på et decideret lokalsamfund eller 

målgruppe, men forsøger at sammensætte fællesskaber i flere retninger, og på tværs af 

alder, kulturforskelle og interesseområder. Det kan eventuelt betyde, at der ikke opnås den 

ønskede empowerment og handleevne, og at de fællesskaber, der skulle styrke en 

bæredygtig adfærd, ikke opstår. Dette drager direkte paralleller til Otto von Busch (2008) og 

etableringen af action spaces. Hvis vores manual skal bidrage til en reel demokratisering af 

modeindustrien og bæredygtig forandring, skal den udruste forbrugeren til at hacke 

modeindustrien og opstille et bazar-lignende alternativ til modeindustriens hierarkiske 

struktur. 

Manualen vil skabe transformativ empowerment gennem sin open-source struktur, men det 

er ikke sikkert, at den vil have denne effekt. Vi vil dog overvejende mene, at den kan fungere 

som et udgangspunkt, der kan føre til videreudvikling af konceptet gennem open-source 
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tilgangen. Hvorvidt manualen åbner og bidrager til en radikal udviklingsstrategi om 

forbrugerens empowerment i modeindustriens abstrakte maskine, må afhænge af dens 

implementering og brug hos interessenter. Hvis manualen skal føre til udviklingen af en ny 

verden, kan det kun gøre sig gældende ved kollektiv brug og aktion (jf. Andersen 2007). 

 

Projektet i forhold til sustainability videnskaben  

Gennem opgaven har vi arbejdet problemløsningsorienteret og en bæredygtig designløsning 

har været fokus fra start. Den fjerde retning inden for problemløsningsorienteret 

sustainability forskning, som defineres af Miller et al. (2013), handler om at aktivere folks 

interesse for bæredygtighed på en inkluderende learning-by-doing måde. I projektrapporten 

bruger vi empowerment som et redskab for netop at skabe interesse for bæredygtighed på 

en inkluderende måde, som fører til handling, når folk indser, at de rent faktisk har 

handlemuligheder. Både John Andersens empowermentbegreb (2007) og Otto von Busch 

resonerer med denne retning i kraft af, at også de arbejder for at aktivere folks 

handlemuligheder og er inkluderende. Det bliver tydeligt i Otto von Busch’ pointe om at 

“kunne tale tilbage til systemet” (von Busch 2008) og John Andersens ditto om at give alle 

lige muligheder for kontrol over eget liv (Andersen 2007).  
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Konklusion 

I denne projektrapport har vi ud fra en løsningsorienteret sustainability videnskabeligt 

perspektiv udviklet vores design med udgangspunkt i problemformuleringen: Hvordan kan vi 

gennem udviklingen af et workshopkoncept designe en hacktivistisk manual, der bidrager til 

forbruger empowerment og bæredygtig forandring i modeindustrien? 

Vi har undersøgt modeindustriens bæredygtighedsproblematikker, som bunder i vores 

enorme overproduktion og overforbrug at tøj. Arbejdet for at mindske tøjproduktionens 

enorme miljøbelastning skal især handle om at forlænge tøjets livscyklus og 

affaldsforebygge. Modeindustrien beskrives af Otto von Busch (2008) som et hierarkisk 

opbygget system. Selvom det umiddelbart kan virke demokratisk, at de modehuse, som 

historisk set kun har været til for en økonomisk elite, nu også arbejder sammen med kæder 

som eksempelvis H&M, så er modeindustrien stadig langt fra demokratisk, fordi vi som 

forbrugere ingen mulighed har for at tale tilbage til systemet. Otto von Busch (2008) 

beskriver hacktivisme som en måde netop at interagere med modeindustrien, og det skaber 

empowerment hos forbrugeren. Derfor går den nye designers vigtigste rolle ud på at skabe 

actions spaces - handlerum - og dermed gøre forbrugerne fri af angst og skyld overfor 

klimaet. Ud fra denne præmis udviklede vi en designløsning i form af en workshopmanual. 

Workshoppen har vi valgt at kalde “Hack en Herreskjorte” og formålet er netop at introducere 

deltagerne til den hacktivistiske tilgang, og på den måde tilbyde dem et action space, hvorfra 

de kan tale tilbage til systemet. Vi afholdt i alt tre naturalistiske formative iterationer over 

dette workshopformat. Herfra designede vi vores endelige workshopmanual, som også 

indeholdt et idékatalog. Både manual og idékatalog er lavet ud fra en empowerment og 

open-source tankegang. Forhåbningen for produktet er, at modtagerne vil tage ejerskab over 

vores design og udvikle frit på det. Det kan diskuteres, hvordan denne designløsning reelt 

opfylder vores kriterier for, om vores workshopmanual både bidrager til empowerment og 

bæredygtig forandring. Selvfølgelig forlænges skjorternes livscyklus, men det vil kun bidrage 

til minimal bæredygtig forandring i det samlede miljøregnskab. Til gengæld kan den 

empowerment, som deltagerne oplever under workshoppen, bidrage til at mobilisere et 

bazar-lignende alternativ til modeindustriens hierarkiske struktur. Vores håb er, at denne 

tankegang vil spire hos deltagerne, og at de vil udbrede den til andre eksempelvis ved selv 

at påtage sig facilitatorrollen og afholde deres egen hacktivistiske workshop. På den måde 

kan vores designløsning på sigt bidrage til uendelige bæredygtige forbedringer ved at 

mobilisere en bevægelse af empowered forbrugere, som tør stille spørgsmålstegn ved 

modeindustriens struktur og dermed blive mere bevidste og bæredygtige forbrugere. 
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Perspektivering 

Problemet med denne type tilgang er, at den følelse af empowerment, som opstår under 

workshoppen kan føles umulig at genskabe, så snart facilitatoren trækker sig ud af ligningen 

og giver slip på workshoppens videre skæbne (von Busch 2008). Vores forhåbning for 

workshopmanualen og idékatalog er, at folk tager ejerskab for det og udvikler på begge dele. 

Forestil dig et idékatalog som indeholder skjorter fra hele verden. Bliver empowerment 

oplevelsen stærk nok hos den enkelte til, at vedkommende tør at tage ejerskab over 

formatet eller udtømmes energien for hurtigt, når vi vender tilbage til den normale hverdag? 

Hvordan kan vi holde kadencen? Kunne man skabe forskellige pop-op-versioner af 

workshoppen på for eksempel festivaler, uddannelsesinstitutioner eller hos Repair Cafe, 

som minder folk om dens eksistens? Det er en mulighed. Hvis modeindustrien skal blive 

bæredygtig er det i hvert fald en vigtig investering, at vi som facilitatorer er med til at skabe 

empowerment hos forbrugerne. 
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Bilag 

Bilag 1: LCA Antagelser. Beskriver de antagelser, der er gjort ved hver af de processer, der 

tilsammen danner scenarierne samt en oversigt over de datasæt, der er benyttet til LCA-

screeningen. 
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Evalueringsskema besvarelser 

Bilag 2: Overordnet oplevelse af workshop 
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Bilag 3: Det der fungerede godt. 
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Bilag 4: Det der fungerede mindre godt.
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Bilag 5a: Udbytte af workshop 
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Bilag 5b: Udbytte af workshop 
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Bilag 6: Erfaring med re- og upcycling 
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Bilag 7: Forhold til genbrug
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Bilag 8: Hacktivism 
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Bilag 9: Empowerment 
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Bilag 10: Manual
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Bilag 11a: Storyboard - Eksamen i Design og Konstruktion 1 (Bruhn et al. 2020).
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Bilag 11b: Læsevejledning til Storyboard - Eksamen i Design og Konstruktion 1 (Bruhn et al. 

2020). 

1. Peter er på café. 

2. Da han skal til at gå, river han hul på sin jakke. 

3. Bliver ærgerlig fordi den er vigtig for ham, da han har fået den i gave. Han vil ikke 

smide den ud, for så bliver den muligvis brændt, og han har heller ikke pengene til at 

købe en ny. 

4. Ser en bus køre forbi med en reklame for vores designløsning. 

5. Undersøger hjemmesiden fra sin mobiltelefon. 

6. Søger på hjemmesiden, hvordan han kan reparere jakken. Han har brug for hjælp til 

det. 

7. Klikker på “Events near you” og finder et Facebook-event af Repair Café tæt på ham. 

8. Forbereder sig til Repair Café vha. Mend Me’s checklist og finder slidte 

cowboybukser. 

9. Pakker sine ting og cykler til Repair Café. Det føles rart for ham at vide at han får 

hjælp. 

10. Ingrid står og byder velkommen ved døren. Hun er frivillig og har en flot jakke med 

lapper. 

11. Ingrid hjælper Peter og giver ham en folder med online-vejledninger til fashion-

hacking. 

12. Klipper cowboybukser til shorts og vil bruge resterne som lapper på sin ødelagte 

jakke. 

13. Med hjælp fra Ingrid syer Peter lapperne på jakken. 

14. Prøver jakken på og ser sig selv i spejlet. Han er meget tilfreds. 

15. Cykler hjem gennem byen og ser gavlen med “One man’s trash is another man’s 

treasure”. Han har cyklet forbi mange gange før, men i dag har det fået ny betydning 

for ham. 

16. På vejen hjem køber Peter nål, tråd og saks. 

17. Hjemme finder Peter en gammel hoodie med huller frem. 

18. Kigger igen på hjemmesiden og finder inspiration og vejledning. 

19. Syer lapper på sin gamle hoodie. Det har Ingrid jo lige lært ham. Han tænker på den 

kreative jakke Ingrid havde på og tilføjer flere lapper endnu. 

20. Tager sin hoodie på. Han ser sej ud og er glad. 

21. Inviterer sine venner til næste Repair Café. 

22. Gør sig klar til fest. Tager sin “nye” hoodie og jakke på. 
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23. Møder op til fest. 

24. Venner ser med det samme hans nye look og bliver inspireret.  

25. Føler sig empowered og bliver glad og stolt. 

26. Snakker med Sine og hun virker interesseret i hans nye kompetencer. 

27. Hjemme i sin seng tænker Peter på miljøet og hvad han har lært. 

28. Sms’er ”tak for i aften” til Sine og spørger om hun vil med på Repair Café næste 

gang. 

29. Sine svarer, at det vil hun gerne. 

30. The end. 

 


