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Abstract 
This project aims to examine how a virtual reality experience can change people’s understanding of 

the world in relation to plastic waste in the oceans. Plastic waste has immense negative 

consequences. The plastic does not only inflict the oceans but according to the theory on 

Hydrofeminism will float between all human and non-human relations. We have used this theory to 

gain an understanding of the way that we are all connected through water and how we because of 

this shared element are connected to the world which surrounds us, and therefore should be seen as 

equals rather than superiors. Because of this connection we will in the end be directly affected by 

the plastic waste in the oceans. Through this project we propose that a virtual reality experience can 

make this connection appreciable. Virtual reality makes it possible for people to experience 

something that they would not be able to otherwise, and therefore is it a favorable tool in relation to 

our problem. We used the Coloured Cognitive Mapping to visualize the consequences and causes of 

plastic waste and to propose a way to remedy it. We concluded that by aiming this experience at the 

politicians we will reach the best outcome because they influence the laws, and this will make a 

broader change. Based on our project we conclude that a virtual reality experience aimed at the 

politicians is a desirable tool to encourage people to make a difference, and to make them aware of 

how we are connected to the world through water.  
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Problemfelt 

På verdensplan produceres der omkring 400 millioner tons plastik årligt (Heinrich Böll Foundation 

& Break free from plastic, 2019), og ud af det ender ca. 8-10 millioner ton plastik i havene. (Plastic 

Change, u.å.). Plastik er ekstremt svært at nedbryde, og udover dette, udgør produktionen af plastik 

også 8% af olieforbruget på globalt plan (Danmarks Naturfredningsforening, u.å. a). Plastik er altså 

med til at øge den globale CO2-udledning, og er derfor en stor medspiller i forhold til verdens 

klimaforandringer og den globale opvarmning, som vi ser på verdensplan i dag. Herudover har plastik 

i havene en lang række konsekvenser for både dyr og mennesker.  

Hvis plastikudledningen fortsætter som nu, vil der om 5 år, være et ton plastik pr. tre ton fisk i havet. 

(Plastic Change, u.å.). Og ifølge UNEP (The United Nations Environment Programme) vil der i 2050 

være mere plastik end fisk i havene (Xu et al., 2020). Dette er allerede, og bliver endnu farligere for 

dyrene i havet, men også for dyr oven over, f.eks. fugle. Der er nemlig mange dyr, der dør eller lider, 

fordi de sidder fast i eller har spist sig til døde i plastik. 

Plastikken påvirker ikke bare havene og de iboende dyr og planter. Plastikken i havet har også 

konsekvenser for mennesket – gennem den fødekæde vi selv er en del af. Dette skyldes bl.a. at nogle 

fiskearter spiser dele af den plastik, der ender i havet. Dette kan eksempelvis ske via planter og alger, 

hvor der sidder mikroplastik på, som kommer ind i kroppen og vævet på fisken. Eller fisken kan spise 

andre fisk og krebsdyr, som også har indtaget dele af plastik eller mikroplast. (Mammo et al., 2020). 

Da mennesket efterfølgende spiser disse fisk og skaldyr, som har indtaget plastik, bliver plastikken 

overført til menneskets krop, og dette kan have sundhedsmæssige konsekvenser. (Mammo et al., 

2020) 

Det er derfor tydeligt, at plastik har store konsekvenser for jorden, da det både har farlige 

konsekvenser for havets økosystem, dyrene i og over havet, samt mennesket. Ud fra ovenstående 

argumenterer vi for, at plastik er ét ud af mange steder at starte, i forbindelse med den globale miljø- 

og klimakrise. Havene, og alt levende deri og omkring, er enormt vigtige for det globale økosystem 

og meget af det affald, som bliver dumpet i havene, vil true de nuværende økosystemer og i sidste 

ende også os selv. 
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Der er blevet lavet mange forskellige tiltag, som skal overbevise folk om, at det er tid til at tage ansvar 

i denne sag, men problemet er langt fra løst og vokser sig kun større og større - det er derfor relevant 

at anskue plastikproblematikken fra en ny vinkel. Af den grund er det interessant at undersøge, 

hvordan det kan lade sig gøre at koge et så bredt emne, som plastikproblematikken, ned, så det kan 

formidles videre og potentielt løses i fremtiden. Vi er af den grund interesseret i at undersøge, om 

virtual reality vil kunne være med til at gøre folk mere ansvarsbevidste med hensyn til plastik 

forurening i havet. Større virksomheder som Ørsted er et godt eksempel på nogen, som er begyndt at 

lave virtual reality oplevelser med samme hensigt - spørgsmålet er om det virker? Kampen mod 

plastikforening er og bliver et vigtigt emne i klimakampen - så hvordan kan vi løse problemet? 

 

1.2. Problemformuleringen 

Hvordan kan en virtual reality oplevelse være med til at ændre menneskets verdenssyn, så det kan 

forstå problematikken omhandlende plastik i havene? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er plastikforurening?  

Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er virtual reality og hvilken indflydelse kan det have på brugeren? 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvilke virtual reality initiativer findes der i forvejen?  

Arbejdsspørgsmål 4: Hvem skal oplevelsen henvende sig til, og hvad ønsker vi at opnå med en virtual 

reality oplevelse?  

Arbejdsspørgsmål 5: Hvilke komponenter kan bruges til at formidle problematikken og dermed skabe 

øget handling ifm. plastikforurening - og er det overhovedet muligt? 
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1.4 Afgrænsende afsnit  

Plastikfokus 

I projektet har vi valgt at begrænse vores plastikfokus til primært mikroplast. Plastikforurening i 

havene er et omfangsrigt felt, med uendelig mange konsekvenser og problemer, derfor vil det være 

svært at skabe et fyldestgørende overblik over alle de konsekvenser, som plastikforurening i havene 

medfører. Vi har derfor valgt at fokusere på nogle af de mest essentielle og overordnede konsekvenser 

i forhold til mikroplast. Dette omfatter plastiks indvirkning på både mennesker og dyrs helbred, samt 

plastiks negative indvirken på hele økosystemet. I forlængelse af vores valgte teorier giver mikroplast 

bedst mening, da mikroplast kan infiltrere fødekæder og kroppe på en anden måde, end større stykker 

plastik kan. 

Design 

Vi udvikler ikke et reelt produkt, men vælger at fokusere på hvad en virtual reality oplevelse ville 

skulle indeholde, formidle, samt hvem den skal henvende sig til, for at kunne skabe en forskel i 

forhold til projektets problem. Derfor fravælger vi en række designmetoder, som vi kunne have brugt 

i forbindelse med udviklingen af et mere konkret designudkast. Vi mener ikke at kunne skabe et 

fyldestgørende designudkast til en virtual reality oplevelse, da dette ville tage fokus fra det egentlige 

formål med projektet, som er det bagvedliggende formidlingsarbejde.  

Teknologivalg 

I projektet lægges der et fokus på teknologien virtual reality. Vi er klar over, at man kunne have valgt 

en lang række andre teknologier til at formidle problemet i dette projekt, men en vurdering og 

evaluering af samtlige teknologier, ville have taget projektet i en helt anden retning. Teknologien 

virtual reality har allerede udvist en lang række spændende potentialer i flere andre sammenhænge. 

Af den grund har det været spændende at udforske denne nyere og anderledes formidlingsteknologi, 

som en mulighed for at ændre folks verdenssyn.   
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1.5 Semesterbindingen 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Projektet er forankret i dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund. Denne dimension vil blive 

opfyldt ved at forene en samfundsproblematik med en ny teknologi. Dertil bruges teoretiske 

bevægelser, der arbejder med at decentere mennesket, samt kvalitativ empiriindsamling, der skal 

være med til at forklare de problematikker og strømninger, der er i vores samfund. Med vores 

problemformulering ønsker vi at undersøge de underliggende udfordringer, der er ved at formidle et 

problem vedrørende mikroplast, som vi ikke kan se med egne øjne. Gennem projektets udvikling vil 

vi gøre brug af kvalitativ metode i forbindelse med to semistrukturerede ekspertinterviews. 

Interviewene har til formål at skabe en forståelse for teknologien Virtual Reality og dens muligheder, 

samt undersøge hvordan teknologien kan sættes i perspektiv til motivation og engagement forøgelse. 

Desuden interviewer vi den frivillige organisation Os om Havet, hvor vi sætter fokus på de strategier, 

som de mener gør en forskel hos den enkelte med henblik på klimaadfærd. Derudover inddrager vi 

feministiske teorier om nymaterialisme og hydrofeminisme, der skal bidrage til forståelsen af 

menneskets plads ikke kun i naturen, men også i plastikproblematikken. Yderligere inddrager vi også 

aktør-netværksteori, for at forstå sammenspillet mellem problemets aktører, samt hvordan virtual 

reality, som en ny aktør, vil kunne påvirke andre aktører i netværket. 

 

Design og Konstruktion 

Foruden dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund, inddrager vi også dimensionen Design og 

Konstruktion. Fra dimensionen trækker vi særligt på dens designorienterede metoder og værktøjer, 

som Coloured Cognitive Mapping og Storytelling. Coloured Cognitive Mapping vil bruges, som et 

essentielt værktøj i analysen til at forstå vores problematiks opbygning, samt til en videre analyse af, 

hvor og hvordan vi kan gribe problemet an via en designløsning. Yderligere inddrager projektet også 

en række teorier og metoder inden for feltet storytelling i forhold til virtual reality. Disse teorier 

arbejder med en designorienteret tænkning, som også hører til inden for dimensionen design og 

konstruktion.  

Projektet vil ikke udmøntes i et konkret og håndgribeligt design, men vil arbejde med disse 

designmetoder, til at forstå hvordan man kan designe og bruge en virtual reality oplevelse til at 

afhjælpe projektets problem. 
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Kapitel 2: Videnskabsteori 

Projektets generelle tilgang til problemet arbejder med at få mennesket til at forstå sin indvirken på 

Jorden og herigennem opnå en øget respekt og ansvar for den. Denne problematik arbejder med nogle 

af de centrale begreber inde for nymaterialismen, som derfor er vores videnskabsteorietiske tilgang.   

Det klassiske materialitetsstudie beskriver mennesket som centrum for analysens formål og 

berettigelse. Dvs. fx redskaber, klæder etc. er blevet analyseret i forhold til mennesket, og hvordan 

dette har brugt det. Dermed er mennesket omdrejningspunkt for det materielle. (Bille & Sørensen, 

2019: 202) 

Posthumanistiske kritikere kritiserer denne centrale og ophøjede placering af mennesket i forhold til 

resten af verden. Denne posthumanistiske kritik af materialismen har affødt en række forskellige 

tendenser, der netop arbejder med at decentrere mennesket i verdenssynet og har derfor en 

verdensforståelse, der ser mennesker og ikke-menneskelige fænomener, som ligeværdige. (Bille & 

Sørensen, 2019: 203) Projektet tager fat i to af de større centrale tendenser: aktør-netværksteori 

(ANT) og nymaterialisme.  

ANT beskæftiger sig med at studere aktører i et netværk, og her arbejder ANT netop med tanken om 

at se mennesker og ikke-mennesker ligeligt. For ANT er det de relationelle effekter mellem aktørerne 

i netværket, der er det centrale, så hverken mennesket eller ikke-menneskelige fænomener sættes i 

centrum (Bille & Sørensen, 2019: 205). Epistemologisk set er ANT med til at levere processerne til 

dette projekt, da det beskæftiger sig med begreber som netværk, som er med til at afgrænse dette 

projekt. Ontologisk set kan ANT hverken sige noget om de psykologiske begreber og følelser i 

projektet, men kan netop sige noget om, hvordan aktørerne bliver til i netværket. En videre uddybelse 

af ANT er opstillet i det følgende teorikapitel. 

Nymaterialismen forholder sig primært til spørgsmålet om hvordan materialitet materialiserer sig 

eller ‘how matter comes to matter’. Dette beskriver hvordan ikke-menneskelige fænomener ikke kun 

påvirker den menneskeskabte virkelighed, men også er med til at skabe mennesket og dets virkelighed 

(Syddansk Universitet, 2016). Denne erkendelse har før i tiden været underkendt, da man traditionelt 

set har sat mennesket i centrum og studeret verden ud fra menneskets behov (Syddansk Universitet, 

2016). Nymaterialismen vil væk fra kun at se mennesket som aktiv aktør og den resterende omverden 

som passiv (Bille & Sørensen, 2019: 212). Der er dermed intet hierarki mellem menneskelige og 
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ikke-menneskelige fænomener. Man kan sammenligne menneskets plads i verden med Kopernikus 

verdensbillede.  Med dette verdensbillede gik man fra tankegangen om, at jorden var i centrum, til at 

jorden bare var en af mange fænomener og at den sammen med de andre planeter, er i en bane rundt 

om solen (Bille & Sørensen, 2019: 203).   

Nymaterialismen kritiserer ANT, fordi ANTs primære fokus ligger på relationerne mellem aktørerne. 

Nymaterialismen ønsker ikke at reducere aktører til deres relationer og indvirkninger på hinanden, 

men vil acceptere deres egentlige materielle betydning. (Bille & Sørensen, 2019: 211) Dog arbejder 

begge retninger stadig med nogle af de samme kerneværdier og udspringer begge af den 

posthumanistiske kritik af materialismen. Endvidere kan inddragelsen af begge teorier belyse 

forskellige aspekter ved vores problemstilling i dette projekt. ANT kan bidrage med et generaliseret 

og afgrænset overblik over, hvordan plastikforurening i havene opstår, og hvor i netværket problemet 

er indlejret. Nymaterialismen kan introducere en bredere og mere uafgrænset verdensforståelse, samt 

relevante begreber. Et af disse begreber er hydrofeminisme (se kap. 5.2), som kan skabe en forståelse 

for, hvordan verdens systemer forurenes af plastik. Hydrofeminismen siger noget om de forbindelser, 

der går på tværs af hinanden og overskrider grænser.  Vand bruges til at forstå verdens sammenhæng, 

og dette kan kobles til projektet. Dette gøres ved at forstå mikroplast gennem vand, og herved forstå 

forholdet mellem mennesker, ikke-mennesker og mikroplast. Hydrofeminismen kan ikke sige noget 

om, hvordan man skiller mennesket og mikroplasten ad, men kun hvordan de hænger sammen. 

Epistemologisk set leverer hydrofeminismen altså begreberne, som skal hjælpe med at besvare dette 

projekts problem. Dermed ligger hydrofeminismen inde for samme tradition som ANT i dette projekt. 

Der opstår et paradoks ved at bruge netop denne videnskabsteoretiske retning, der har fokus på at 

decentrere subjektet, når vi med dette projekt ønsker, via teknologien virtual reality, at henvende os 

direkte til subjektet.   

 

Kapitel 3: Plastik 

Dette kapitel vil give et overblik over den nuværende problematik, der er forbundet med plastik og 

plastikforurening. Kapitlet vil give et mere dybdegående billede af, hvordan plastik, og mere specifikt 

plastik i havene, påvirker havets økosystem, dyr og mennesker. Dette med henblik på at 
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problematisere og klarlægge, hvorfor vi synes, at plastik i havene er et vigtigt og relevant problem at 

forsøge at løse.  

Plastik er en fantastisk opfindelse. Det er fantastisk fordi det ikke nedbrydes, samtidig er plastik også 

problematisk, netop fordi det ikke nedbrydes. Plastik er efterhånden blevet en fast del af vores 

hverdag, og vi bruger det flittigt til stort set alt. Det findes inden for alt fra husholdninger, byggeri, 

møbler, til transportmidler, emballage, legetøj mm. (Den store danske, 2020).  

Siden 1950’erne er den globale plastik produktion steget med 9% årligt (Chen et al., 2020). Kort sagt 

er plastik lavet af en række polymerer og kemiske forbindelser og fossilebrændstoffer. Over 90% af 

plastik er udledt af fossilebrændstoffer, og kan laves af alle former for fossile brændstoffer (Ciel 

Organisation, 2019). Plastiks kemiske sammensætning er grunden til, at det er muligt at forme det til 

alle tænkelige former (Ciel Organisation, 2019: 5). I dag bliver der produceret mere end 300 

forskellige typer af plastik (Chen et al., 2020). Dette skyldes også at plastik er også enormt billigt at 

producere. Faktisk så billigt, at den mest producerede type plastik er skabt for kun at blive brugt en 

gang (Heinrich Böll Foundation & Break free from plastic, 2019). Disse produkter kunne f.eks. være 

engangsbestik og indpakning.   

Der er lavet nogle estimater, som lyder at frem til 2050 vil plastik alene stå for omkring 10-13 procent 

af den udledning, som der “må” udledes, inden temperaturen på jorden overstiger halvanden grad. 

Det svarer til at plastikproduktionen vil udlede omkring 56 millioner tons CO2 indtil 2050. Plastik er 

altså en af verdens største faktorer til udledning af CO2, netop fordi det er lavet næsten udelukkende 

af fossilebrændstoffer (Heinrich Böll Foundation & Break free from plastic, 2019: 26). Mængden af 

CO2 der udledes i atmosfæren, har også konsekvenser for havet. Havets surhedsgrad vil nemlig falde, 

hvis det i fremtiden skal optage lige så meget CO2, som på nuværende tidspunkt. Dette vil til at starte 

med gå ud over forskellige dyrearter, som er bygget op af kalkstrukturer. I sidste ende vil en reduktion 

af disse dyrearter påvirke hele fødekæden i vandet. Havets evne til at optage CO2 vil også 

formindskes, og dette betyder at drivhuseffekten vil stige endnu mere på globalt niveau, og dermed 

også havets temperaturer. Dette vil ændre havmiljøet og true mange dyrearter. Derfor kan man sige 

at selve produktionen af plastik har direkte negative konsekvenser for havet (Danmarks 

naturfredningsforening, u.å. b). 

Årligt finder 8 millioner ton plastik sin vej til havet, og mellem titusinder og hundredetusinde ton af 

dette, ligger sig i vandoverfladen (Richie & Roser, 2018). Alt afhængig af hvilken type plast der er 
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tale om, vil den enten flyde ovenpå havoverfladen eller synke til bunds (Reeh et al, 2015).  

Størstedelen af al den plastik der findes i havene, stammer fra land og er derfra ledt ud i havet via 

vandløb og spildevand eller tabt og/eller blæst deri. Derimod stammer omkring 20% af plastikken fra 

fiskeindustrien fra f.eks. trawl og fiskenet (Reeh et al, 2015). Plastikaffald og plastikrester der ender 

i havene vil med tiden samles i midten af verdenshavene grundet havstrømmene. Disse zoner kaldes 

også for gyre eller plastiksupper (Hohn et al., 2020). Indtil videre er der blevet identificeret 5 store 

gyre: to i Atlanterhavet, to i Stillehavet og en i det indiske ocean (Chen et al., 2020). Men det er ikke 

kun i udlandet at plastikken finder vej ud i økosystemerne. I Danmark har forskere fra DTU, i et 

forskningsstudie, med fokus på plastik i danske farvande, fundet plastikstykker i sild og hviling, med 

en størrelse på op mod en halv centimeter i det nordlige Storebælt. Mens der af andre forskere er 

fundet plastik i sandorme, muslinger, torsk og makrel i Nordsøen og Østersøen (Reeh et al., 2015).   

Plastik er svært at nedbryde og det kan tage op til flere århundrede. Hastigheden af nedbrydningen er 

påvirket af faktorer som: saltholdighed, temperatur og UV-stråling (Reeh et al., 2015).  Når plastik 

nedbrydes, bliver det nedbrudt til mikroplast. Mikroplast er små stykker af plastik i størrelsen 5mm 

og ned til 1nm (Reeh et al., 2015) Der findes to typer af mikroplastik: primær og sekundær. Primær 

mikroplast er plastik, der bevidst er lavet i mindre størrelse for kommercielt brug. Denne type 

mikroplast findes i syntetiske tekstiler, mikroperler i kosmetik og pre-production pellets. Sekundær 

mikroplast stammer fra nedbrydning af større stykker plastik. (Xu et al., 2020). 

Mens plastikken ligger og ulmer i vandet i århundrede, har den som nævnt i problemfeltet store 

konsekvenser for havmiljøet. Både dyr i og omkring havet spiser plastik fra vandet, og bliver kvalt 

deri. Derudover kan dyrene også vikle sig ind i reb og andet plastik. Yderligere spiser fiskene 

mikroplastik, som ender i menneskekroppe og andre dyr. Mikroplastik kan finde vej dybt ind i 

organismer, hvor det kan udløse kemikalier (Ciel Organisation, 2019: 51). Plastik har endnu u-

undersøgte konsekvenser, som kan være at ændre havets evne til at lagre kulstof og fiskenes 

overordnede helbred (Ciel Organisation, 2019).  

Plastik har negative konsekvenser i mange henseender, og dens effekt på mennesket er vigtig at 

inkludere. Plastik truer nemlig hele menneskehedens helbred (Ciel Organisation, 2019: 1). Hvert 

stadie af plastiks tilblivelse er med til at skade mennesket. Her tales der f.eks. specifikt om de 

mennesker som arbejder på fabrikker, hvor der produceres plastik, eller om den globale trussel ved 

at der f.eks. kommer mikroplastik i vores fødekæde gennem fisk. (Ciel Organisation, 2019: 2).  
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Once plastic reaches the environment in the form of macro- or microplastics, it slowly 

fragments into smaller particles, where it contaminates all areas of the environment (air, 

water, and soil), accumulates in food chains, and releases toxic additives or concentrates 

additional toxic chemicals in the environment, making them bioavailable again for direct or 

indirect human exposure. (Ciel Organisation, 2019: 7).  

Den måde hvorpå plastik influerer mennesket er dermed gennem indånding, indtagelse eller berøring 

(Ciel Organisation, 2019: 8). Nogle af de nævnte farer ved denne kontakt med plastik er: kræft, 

forplantningstoksicitet, diabetes, neurologisk-, sanseorganisk-, immunsystem- og 

nervesystembeskadigelse (Ciel Organisation, 2019: 8).  

Det er altså ikke til at overse de enorme negative konsekvenser plastik kan have. Dog skal det nævnes, 

at der endnu ikke er blevet lavet fyldestgørende undersøgelser til at bevise, i hvor stort omfang plastik 

påvirker mennesket, og at dette mangler på området (Ciel Organisation, 2019: 9).  

Selvom de ovenstående faktorer er globalt anerkendte, er reguleringen af plastik ikke effektiv nok. 

Der findes på verdensplan mange regler omhandlende plastik, men størstedelen af dem fokuserer på 

plastik som et affaldsproblem (Heinrich Böll Foundation & Break free from plastic, 2019: 42). Det 

betyder, at der ikke bliver sat regler for producenterne, og mængderne af plastik der bliver produceret. 

I stedet sættes der f.eks. regler for, at plastik skal være 100% genanvendeligt, og at der skal 

affaldssorteres mere plastik. 

Det er svært at udarbejde lovforslag omhandlende plastik, da mange af verdensstørste virksomheder 

er en del af plastikproduktionen. Firmaer som Nestle, Coca Cola og Exxon Mobiles er på denne liste 

(Heinrich Böll Foundation & Break free from plastic, 2019: 44). Disse firmaer ønsker ikke at mindske 

produktionen af plastik, og vil dermed arbejde imod sådanne lovforslag.  

Produktionen af plastik og plastik i havene, mere specifikt mikroplast, kan altså sammensluttende 

siges at have store konsekvenser for livet og naturen på jorden. Men da plastik er en så integreret del 

af menneskets dagligdag samt en kæmpe profitabel branche, er det svært at begrænse produktionen 

af plastik, og dermed også vedtage love i denne henseende.  
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Kapitel 4: Virtuel reality 

Projektet lægger et fokus på teknologien virtual reality, og hvordan denne kunne bruges som et middel 

til at bekæmpe plastikforureningen i verdenshavene. Derfor er det essentielt at klarlægge, i det 

følgende, hvad denne teknologi indebærer, samt dens potentialer i forhold til menneskelig påvirkning. 

Virtual reality (VR) blev først konceptualiseret i 1965 og havde sine første spæde skridt ud på 

markedet i 1980- og 90’erne. Siden har VR været i støt udvikling, både i forhold til VR’s tekniske 

kunnen og VR’s relevans på forskellige markeder. I dag bliver VR blandt andet brugt i forskellige 

trænings- og læringssammenhænge, visualisering af designløsninger, behandling af fobier og meget 

mere. (Berg & Vance, 2017) Helt overordnet, beskriver Berg og Vance (2017: 1) begrebet VR 

således: ”a set of technologies that enable people to immersively experience a world beyond reality.”  

VR er en teknologi der skaber en sanselig og indlevende oplevelse af en virtuel verden. VR kan skabe 

en følelse af tilstedeværelse, ved at efterligne den måde vi mennesker normalt oplever verden på, 

gennem vores sanser. Særligt vores høre-, se- og følesans er elementer, der bliver stimuleret i en VR-

oplevelse. Andre sanser som taktile sanser og lugte- og smagssansen kan også inddrages. (Berg & 

Vance, 2017: 1) 

Vores sanser stimuleres i en VR-oplevelse gennem en række forskellige teknologier, heraf kan man 

nævne nogle at de mest essentielle komponenter. Et VR-headset der indeholder en stetoskopisk 

skærm, der omslutter hele vores synsfelt med tredimensionelle billeder, lig de billeder vi ser af verden 

med egne øjne. Bevægelsesgenkendende systemer, der registrerer vores fysiske bevægelser og 

omsætter disse i den virtuelle verden, så når vi drejer hovedet til højre eller opad, efterlignes vores 

synsvinkel også inde i den virtuelle verden. Surround sound-systemer der simulerer rumlig og 

bevægende lyd, dette medvirker til en mere virkelighedsnær lydoplevelse, der kan akkompagnere og 

forstærke den visuelle oplevelse. Håndholdte kontrolenheder kan yderlige højne vores interaktion og 

indlevelse i den virtuelle verden, ved at inddrage vores hænder og gøre det muligt at røre ved og 

påvirke den virtuelle verden. (Berg & Vance, 2017: 1-2)         

Alle disse tekniske sansevirkemidler er med til at efterligne en virkelig menneskelig oplevelse, men 

i en virtuel verden. Denne oplevelse beskrives med termen immersion, der omfavner følelsen af 

tilstedeværelse ved at blive nedsænket i en virtuel verden. Netop dette er det særlige ved virtual 

reality, fordi grænsefladen mellem hvad der er virkelighed og fantasi smelter sammen. (Shin, 2018) 
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Foruden disse nye muligheder, som VR åbner op for, er der selvfølgelig også en række 

komplikationer, der følger med dette medie. En af de større negative sidegevinster ved VR, er 

simulator sickness, som opleves hos ca. 80% af alle brugere, yderligere oplever 50% af alle brugere 

så stort ubehag ved VR, at de ikke ønsker at gennemføre hele VR-oplevelsen. Dog er dette et problem, 

man hele tiden bliver klogere på, således at man bliver bedre til at undgå specifikke elementer, der 

særligt fremprovokerer ubehag. Samtidig udvikles der også forskellige metoder til at mindske 

følelsen af ubehag i VR-oplevelser. (Weech, Moon & Troje, 2018) 

 
Empati og Indlevelse 

Disse virkelighedsnære og sanselige oplevelser, som kan skabes i VR, kan have en stor emotionel 

indflydelse på brugeren, fordi VR kan sætte beskueren ind i andres sted. Det bliver altså muligt for 

brugeren at opleve verden fra et andet perspektiv, end dets eget. At se og opleve verden fra et andet 

perspektiv og sted, kan skabe stor empati og forståelse for disse, idet disse oplevelser og følelser 

bliver mulige at mærke på egen krop. Dette er normalt ikke muligt for brugeren. (Shin & Biocca, 

2017: 2807) Denne følelse af virkelig tilstedeværelse beskrives som embodied cognition. VR-

oplevelsers evne til at skabe embodied cognition og herved videre empati, opnås først og fremmest 

ved at fortælle meningsfulde historier og have et klart narrativ. Historiens narrativ skal dog også 

understøttes af visuelt indhold og effekter i høj kvalitet. Det er kombinationen af både god kvalitet 

og et godt narrativ, der skaber de bedste forhold for en følelsesmæssig og indlevende oplevelse, der 

kan have indflydelse på brugeren. (Shin, 2018: 72) 

Det er vigtigt at forså, at det ikke er teknologien VR i sig selv, der kan skabe empati. VR gør det blot 

muligt at skabe virkelighedsnære oplevelser, og disse oplevelser kan, ligesom virkelige oplevelser i 

den rigtige verden, skabe en emotionel indvirken på brugeren. Netop derfor er VR relevant og 

betydningsfuld, da det kan tilgængeliggøre ellers utilgængelige oplevelser, der kan have en stor 

betydning i mange henseende. 

Hvis VR reelt kan være med til at skabe emotionelle og indflydelsesrige oplevelser, der kan højne 

brugerens engagement inde for forskellige problemstillinger, vil en VR-oplevelse ligeledes også 

kunne højne menneskers engagement i forhold til jordens problemer med plastikforurening i havene.  
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Hvad der findes i forvejen 

Ørsted har lavet et virtual reality projekt, der netop forsøger at engagere mennesker i 

klimaproblematikker. Projektet hedder Space Safari, og tager seeren på en rejse ud i rummet, for at 

kunne se hele jorden på afstand. Projektet tager udgangspunkt i fænomenet the overview effect, som 

astronauter oplever, når de for første gang ser jorden ude fra rummet og oplever, hvor særligt og 

skrøbeligt et hjem vi har. The overview effect har for astronauter skabt en større følelse af ansvar for 

at passe på jorden. Det er netop denne ansvarsfølelse, som Ørsted ønsker at skabe hos resten af 

verdensbefolkningen, ikke ved at flyve dem ud i rummet i fysisk forstand, men ved at simulere denne 

oplevelse i virtual reality. (Ørsted, u.å.)  

Ørsted projektet illustrerer netop, hvordan VR kan åbne op for oplevelser og muligheder, som vi 

normalt ikke har tilgang til, og endvidere hvordan dette kan bruges til at gøre en forskel og stimulerer 

empati og medfølelse. Hvorvidt Ørsteds projekt har gjort en reel forskel, i forhold til klimaet, er dog 

svært at vurdere. Sérgio de Oliveira fra Khora, udviklerne bag Ørsteds Space Safari projekt, erkender 

selv dette:  

This is a massively global campaign. We can hope that all the 6,4 million people that watched 

the video got impacted positively by that, and the fact that we have a 96% positive sentiment 

towards the video could point to that, uhm I'm just not entirely sure if it did more than making 

people more sensible to the case in itself, if it actually made them tilt into actually doing any 

sort of action. (bilag 2) 

Dette er også en af problematikkerne ved VR, fordi det kan være svært at vurdere hvorvidt VR’s 

emotionelle indvirken reelt afføder engagement. Kritikere af VR-oplevelser, som inddrager brugeren 

i verdens problemer, beskriver disse som empati-maskiner. Kritikken går på, hvorvidt der skabes et 

så stort engagement, at der bliver gjort en forskel eller om emotionel VR blot bliver et voyeuristisk 

medie, der formidler dark tourism. En fascination af at føle katastrofer på egen krop, en illusion af 

selv at være offer og at ens medlidenhed er nok. (Gruenewald & Witteborn, 2020). Kritikken henføres 

dog mest til VR-oplevelser, der formidler humanitære problemer, men denne bekymring er stadig 

essentiel. Det er derfor vigtigt at overveje, hvem man henvender sig til og skabe en klar videreførelse 

og overgang fra VR-oplevelsen, der skaber empati, til den virkelige verden, hvor der skal gøres en 

forskel. 
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Der findes imidlertid eksempler på VR-oplevelser, der har skabt en reel forskel og affødt engagement 

for at gøre en forskel. Virtual Human Interaction lab på Stanford University har produceret oplevelsen 

Coral Compass, der tager beskueren ned under vandet, for at se Palaus smukke koralrev, og hvordan 

de bliver ødelagt af turisme og klimaforandringer. Coral Compass har været med til at influere Palaus 

turisme politik. Dette har efterfølgende affødt en ordning, hvor alle der besøger Palau, skal 

underskrive en passport pledge (Virtual Human Interaction Lab, u.å.). Denne passport pledge 

manifesterer en række ordensregler, i forhold til hvordan man skal opføre sig forsvarligt på øen, så 

den kan bevares, særligt med henblik på koralrevet. En overtrædelse af disse regler, vil kunne medføre 

bøder. (Palau Pledge, u.å.) 

Et andet studie på Stanford Universitys Virtual Human Interaction lab har også vist, hvordan en VR-

oplevelse kan have indflydelse på det enkelte individ. Her har en undersøgelse vist, hvordan en VR-

oplevelse, der bringer brugeren ind i en skov, hvor de skal fælle et træ, efterfølgende har skabt en 

større bevidsthed om og mindsket deres forbrug af papir (Stanford University, 2011). 

Disse VR-oplevelser har altså vist at have en reel indflydelse på henholdsvis Palaus politik og folks 

engagement i forhold til at bevare naturen.   

 

Kapitel 5: Teori 
I dette teoriafsnit vil der blive redegjort for de to centrale teorier for projektet: Aktør-netværksteori 

og hydrofeminisme. Disse teorier ligger inde for vores videnskabsteorietiske retning, nymaterialisme. 

Dette projekt beskæftiger sig med et stort netværk, bestående af mange forskellige aktører, som 

interagerer med hinanden på kryds og tværs. Derfor har vi valgt at inddrage aktør-netværksteorien, 

da den kan støtte op om vores netværk, og dermed hjælpe os med at svare på, hvordan plastik i havene 

kan mindskes. Hydrofeminismen bidrager til at forstå det vandige fællesskab, som er på jorden, og 

hvordan mikroplast flyder igennem dette fællesskab og dermed også vores egne kroppe. 

5.1 Aktør-netværksteori 

Aktør-netværksteori prøver at analysere videnskab, teknologi, samfund, natur, magt og sociale 

aktører (Jensen, 2003: 4).  Det er en socioteknisk teori, som prøver at analysere sammenhængen i et 

netværk, som er etableret mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Det betyder i denne 
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forstand, at en aktør kan være mennesker, objekter, teknologier, diskurser, samt levende og ikke 

levende organismer - altså alt fra et ikke-menneskeligt objekt til et menneske. Alle aktører i et givent 

netværk kan videre tilskrives en handling i det netværk, som de indgår i. Det vil altså sige at samtlige 

aktører er vigtige og betydningsfulde for netværket. I vores projekt, kan netværket ses som alle de 

aktører, der er involveret i plastik i havet. Dette kan være aktører som mennesket, dyr i havet, havet, 

plastik, producenter for plastik osv. Altså alle menneskelige og ikke-menneskelige aktører, der er en 

del af problematikken for plastik i havene. Specielt ved ANT er, at der ikke ses forskelligt på de 

menneskelige og ikke-menneskelige aktører i det givne netværk, som analyseres. (Sismondo, 2010: 

81). ANT er derfor også, som nævnt tidligere, en teori der arbejder med at decentrere mennesket. 

Det netværk som ANT analyserer er altid heterogent, hvilket betyder, at der er mange forskellige 

relationer i netværket; både sociale, politiske, og materielle. Teorien prøver dermed at forklare, det 

underliggende netværk for f.eks. en bestemt teknologi eller teori. Der kigges på hvordan forskellige 

aktører påvirker hinanden i deres givne netværk, som forklaring på hvordan denne teknologi eller 

teori er skabt. (Jensen, 2003: 7).   

ANT arbejder med begrebet translation, som dækker over hvordan de forskellige aktører styrkes og 

arbejder på baggrund og på kryds og tværs af hinanden, aktørerne står så at sige på skuldrene af 

hinanden. “I generelle termer er ANTs analysestrategi simpelthen at følge translationerne: Hvordan 

lykkes det på et konkret og praktisk niveau, at noget kommer til at tale på vegne af noget andet.” 

(Jensen, 2003: 9).  Eksempelvis kan implementering af en ny aktør i netværket, have stor betydning 

for forståelsen af netværket, og kan påvirke hele netværket. Dette på baggrund af at aktørerne i et 

netværk er forbundet sammen på kryds og tværs af hinanden, som translationsbegrebet beskriver. På 

baggrund af de forskellige relationer mellem alle de forskellige aktører i netværket, kan enkelte 

ændringer i netværket altså ændre og påvirke andre dele af netværket, da det hele er forbundet og 

fungerer på baggrund af hinanden. (Jensen, 2003: 8). Derfor kan det siges, at en aktør er en effekt af 

netværkets bestemte system, da det bliver påvirket af de andre aktører i netværket. 

Latour uddyber hans forklaring af begrebet translation i bogen Pandoras Hope fra 1999, af selv 

samme forfatter. “I used translation to mean displacement, drift, invention, mediation, the creation 

of a link that did not exist before and that to some degree modifies the original two.” (Latour, 1999: 

179).  
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Latour forklarer begrebet translation via et eksempel. Han beskriver, hvordan et menneske uden et 

våben, blot er et normalt menneske. Men et menneske med et våben, bliver pludselig til et farligt 

menneske. Hermed er våbnet altså med til at påfører mennesket en ny betydning og er dermed med 

til at påvirke aktøren. (Latour, 1999: 179). 

This translation is wholly symmetrical. You are different with a gun in your hand; the gun is 

different with you holding it. You are another subject because you hold the gun; the gun is 

anaother object because it has entered into a relationship with you. (Latour, 1999: 179). 

Her tydeliggør Latour også, hvordan det ikke kun er mennesket, der bliver påvirket af denne nye 

aktør. Våbnet får også en ny betydning, når mennesket tager det i brug. Her formår Latour altså at 

vise hvordan alle aktører i et netværk har lige stor betydning. Der er altså ikke forskel på de 

menneskelige og ikke-menneskelige aktører.  

Ved dette projekts netværk, problematikken om plastik i havene, er der som tidligere nævnt mange 

forskellige aktører indblandet. Hvis en ny aktør bliver en del af dette netværk, vil det have store 

betydninger for de andre aktører og dermed hele netværket. Dette kunne eksempelvis være en ny 

lovgivning, som forbyder plastik i fiskeindustrien. Denne aktør vil have stor betydning for mennesker, 

som ikke længere kan dumpe plastik i havene, og dette vil dermed også have stor betydning for 

fiskene, klimaet, og herved resten af netværket. I analyseafsnittet vil der derfor blive udført en aktør 

netværksteori-analyse, hvor i vi vil komme frem til de vigtigste aktører i netværket. De vigtigste og 

største aktører i et netværk, er de aktører, som har flest forbindelser. Dette vil blive uddybet i 

analyseafsnittet, hvor Colour Cognitive Mapping vil illustrere, hvordan de forskellige aktører står på 

skuldrene af hinanden, og hvordan og hvorfor de er en del af netværket, samt hvem der er de vigtigste 

aktører.  

 

5.2 Hydrofeminisme 

Dette afsnit tager udgangspunkt i Astrida Neimanis tekst Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body 

of Water (2012), som beskriver den feministiske verdensforståelse, hydrofeminisme. Da dette projekt 

tager udgangspunkt i plastik i havene, kan der ses en forbindelse mellem hydrofeminisme og dette 

projekt. Den hydrofeministiske teori kan bidrage til at forstå synspunktet om, at vi alle er lige i verden. 
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Dette kan vise hvorfor plastik i havene er et problem, ikke kun for verdenshavene og os mennesker, 

men for alt i verden.   

Hydrofeminismen er Neimanis bud på en nyfortolkning indenfor nymaterialismen, der åbner op for 

en ny måde at forstå verden på. Hydrofeminismen er en tilgang, til at forstå de menneskelige og ikke-

menneskelige relationer der florerer i hele verden og de systemer, der eksisterer heri. Ved ikke-

menneskelige relationer forstås alle levende organismer, som ikke er mennesker - samt døde 

organismer, objekter og genstande. Hydrofeminismen anskuer alt i verden som lige, og at det skal 

forstås som et samlet kredsløb. (Neimanis, 2012: 92).   

Alt i verden har vand tilfælles. Neimanis påstår eksempelvis at mennesket består af tres til halvfems 

procent vand, som er i en konstant cirkulation mellem mennesker, dyr, natur, teknologier og samfund. 

(Neimanis, 2012: 86). Neimanis forklarer det således:  

We live in a watery commons, where the human infant drinks the mother, the mother ingests 

the reservoir, the reservoir is replenished by the storm, the storm absorbs the ocean, the ocean 

sustains the fish, the fish are consumed by the whale.. (Neimanis, 2012: 92).  

Altså, den fisk jeg’et spiste i går, levede i det samme vand, som jeg’et har påvirket med 

plastikforurening, olieudslip og kemikalier, gennem sin levevis. Men i stedet for at mennesket, havet 

og industrien opfattes som adskilte aktører, må de opfattes i et sammenhængende system, hvor alle 

påvirker hinanden. Neimanis beskriver, at alle aktører vil påvirke hinanden, da alle har brug for vand, 

og at vand er vores alles fællesnævner. Vand forbinder os også med fortiden, fordi det vand vi 

interagerer med, har været på jorden siden dens oprindelse. Da der altid har fandtes det samme vand 

på jorden nu, som før i tiden, har det nuværende vand været i cirkulation siden tidernes morgen. Dette 

betyder også, at de mennesker, der engang levede, er en del af nutiden, og altid kommer til at være 

en del af det, der vil leve. Dermed forbindes vi med klodens historie, når vi forbindes med vand 

(Neimanis, 2012).  

Mennesket skal åbne sig for ideen om, at alt andethed også flyder igennem egen krop. Med andethed 

menes der, alt det som ikke er os selv. Denne andethed kaldes hypersea og inkluderer tekniske, 

meteoriske, geofysiske kroppe af vand. Dette er et komplekst begreb, og inkluderer alle de 

organismer, som indeholder vand både på land, i vand og i luften. Normalt vis forstås havet som 

værende nede, i Neimanis forståelse af hypersea, forstås havet som værende oppe, da det flyder rundt 
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mellem os alle. Det handler altså om den måde vi alle udveksler væsker mellem hinanden på (Zimmer, 

1995). “When you or I drink a glass of water, we amplify this Hypersea, as we sustain our existence 

through other “webs of physical intimacy and fluid exchange”” (Neimanis, 2012: 86). Da mennesket 

drikker vandet fra naturen, og udleder det selv samme vand ud i naturen igen, kan dette ses som et 

kredsløb, som er en del af det, som forstås ved body og water. I takt med at mennesket forurener 

naturen, vil vandet blive fyldt med forskellige stoffer, som individet har indtaget. Dette kan 

eksempelvis være dårlige mineraler fra maden, så som penicillin og pesticider, eller kemikalier og 

hormoner fra medicin og hudplejeprodukter. Mennesket udleder altså dette i naturen, efter at det har 

været igennem kroppens system. Dermed vil det være en spiral, som med tiden kun bliver værre og 

værre. Fødevarer-, medicin-, og kosmetikindustrien er altså også en del af dette urene, vandige system 

og cyklus, blandt mange andre. (Neimanis, 2012: 94). Neimanis beskriver, hvordan det ovenstående 

gør hele diskussionen om hydrofeminisme til et globalt politiskspørgsmål:  

(...) women’s breast milk is an especially toxic substance, absorbing the liquid runoff of a 

global political economy that produces vastly divergent body burdens. (...) Nursing one’s 

young becomes a complex congeries of questions in which we all are implicated, rather than 

an issue for the biologically essentialized, lactating woman alone. The flows of global power 

meet the flows of biomatter (Neimanis, 2012: 95).  

Neimanis påstår, at selv spædbørn forurenes det med vand fra andre organismer via modermælken. 

Den naturlige konsekvens for Neimanis bliver dermed, at de kroppe vi lever i, ikke kan kaldes for 

vores egne. Da vores kroppe består af vand, som har været igennem alle menneskelige og ikke 

menneskelige organismer.  (Neimanis, 2012: 88).  Kroppen skal ikke forstås som en individualiseret 

celle, men som noget flydende. Det har altså betydning for os selv, og for andre hvad vi får ind i 

kroppen. Mikroplastik kan som sagt både indtages via mad og væsker, men også indåndes gennem 

luften. På den måde kan mikroplastik ses som en central aktør i vores undersøgte hydrofeministiske 

univers. Det er en fremmedaktør, som har unaturlige og negative indvirkninger på levende 

organismer, og det kommer ind i kroppe via vandige systemer. Mikroplasten kan dermed føres fra 

krop til krop, fra mor til spædbarn, uden at vi er klar over det. Hermed er vi alle en del af 

plastikproblematikken og må tage ansvar for det: 
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The space between ourselves and our others is at once as distant as the primeval sea, yet also 

closer than our own skin—the traces of those same oceanic beginnings still cycling through 

us, pausing as this bodily thing we call “mine”. (Neimanis, 2012: 85). 

Selv objekter der ikke indeholder vand, er med til at påvirke det vand, som flyder rundt mellem os og 

inde i os. Den politiske økonomi og globale magt er med til at styre de vandmæssige strømme, som 

flyder på planeten. Alt der produceres både mekanisk, kropsligt og naturligt påvirker i en eller anden 

grad alt omkring os, og dette påvirker planetens miljø og klima; vandet, luften, naturen, maden, 

mennesket. Det politiske økonomiske system influerer verden og hvilken slags forurening der er 

tilladt, og dermed også hvordan the hypersea påvirkes. Hvis det er tilladt for fabrikker at udlede 

kemikalierne i vandet, og vandet flyder gennem os alle, vil vi alle, også efterkommere, møde disse 

en dag. Politik påvirker det vand der drikkes og bades i, det der spises og det der udledes på ny. Det 

betyder også, at alle på planeten jorden er politiske væsner i en eller anden grad. Den politiske agenda 

flyder igennem os selv. 

Vand er en kerne til liv. Vandet er i os, imellem os og en del af alt vi befinder os i. Alt er a body of 

water. Tankegangen illustrerer vores flydende eksistens, der ikke er konstant, vores eksistens består 

af vand, som cirkulerer igennem alle jordens komponenter og bærer på fortidens historier. Neimanis 

argumenterer for, at når mennesket forstår denne sammenhæng mellem alt, levende og dødt, vil de 

personlige, politiske og globale systemer begynde at kunne forandre sig. (Neimanis, 2012: 90). 

Not only does water connect us, gestate us, sustain us—more than this, water disturbs the 

very categories that ground the domains of social, political, philosophical, and environmental 

thought, and those of feminist theory and practice as well (Neimanis, 2012: 96). 

Hydrofeminismen tydeliggør altså, hvordan alt er forbundet gennem vand. Da vi alle består af det 

samme vand, skal vi anskue hinanden som ligeværdige. Ligeværdige med dyr, insekter, organismer, 

ikke levende organismer etc. Til sidst kan vi kommentere på, at hvis vi lader verden stå til som nu, 

vil plastikken flyde gennem os alle en dag, hvis den ikke allerede gør det.  
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Kapitel 6: Metode 

I dette kapitel vil tre forskellige metoder blive præsenteret. Disse metoder er valgt, for at kunne opnå 

den bedst mulige løsning på, hvordan en Virtual Reality oplevelse kan være med til at ændre folks 

verdenssyn ift. plastik i havet. I den henseende har vi valgt at bruge semistrukturerede interviews som 

metode, for at opnå empiri indenfor de to mest væsentlige områder i dette projekt, henholdsvis Virtual 

Reality og affald i havet. Derudover vil vi præsentere metoden Coloured Cognitive Mapping, som 

skal hjælpe os med at analysere de underliggende årsager, og dermed også konsekvenser for 

problematikken, samt hvilke aktører der eksisterer i netværket omkring plastikproblematikken, og 

dertil hvordan de forskellige aktører påvirker hinanden. Tilslut præsenteres Storytelling, som er en 

metode, vi bruger til at forstå, hvordan forskellige virkemidler kan hjælpe med at formidle vores 

budskab i en Virtual Reality oplevelse. 

6.1 Semistruktureret interview 

Det semistrukturerede interview er valgt, da det kunne hjælpe os med at tilrettelægge de to ønskede 

interviews, med henholdsvis to forskellige eksperter inden for hver deres område, Virtual Reality og 

motivation til at tage et ansvar ift. affald i havene. Disse to interviews har hjulpet os med at opnå den 

ønskede empiri, således at vi havde en bedre forståelse og analyse af, hvordan vi skal tilrettelægge 

den bedste Virtual Reality oplevelse for at opnå et ændret verdenssyn hos brugeren. Det 

semistrukturerede interview, har altså været en hjælp for os, for at kunne opnå den ønskede empiri 

inden for disse to områder, til projektet. 

De første minutter af et interview kan være afgørende for et godt interview. Da vores to interviews er 

ekspertinterviews, har det ikke været nødvendigt at gøre interviewpersonen opmærksom på, hvad 

interviewet skulle dreje sig om, samt hvilke rammer det var indenfor. Derimod har vi gjort 

interviewpersonen opmærksom på, hvad vores interesse for interviewet er. Dette kaldes en briefing 

og er vigtig, da det er her den første relation og fortrolighed mellem interviewer og respondent, bliver 

skabt. Dette kan forhåbentlig skabe rammerne for et godt og sundt interview, og kan være afgørende 

for de svar, respondenten kommer med. (Kvale & Brinkmann, 2009: 148-149).  

Lige så vel bør der være en debriefing til slut efter interviewet, altså en afrunding, hvori respondenten 

er inddraget. Dette kunne eksempelvis være intervieweren, der nævner nogle af de nævneværdige 
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hovedpunkter fra interviewet, eller intervieweren der spørger, om respondenten har flere 

kommentarer at knytte til interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2009: 149). Dette gøres således for at få 

knyttet en sidste kommentar, som kan være vigtig for den senere analyse. (Kvale & Brinkmann, 2009: 

149).   

Ved et interview, er det vigtigt at have et overblik inden interviewet, således intervieweren har styr 

på, hvilken vej interviewet skal gå, hvilke emner det skal dække over, samt hvilke spørgsmål der 

kræves svar på. Det er derfor vigtigt at, lave en guide inden interviewet. ”Når det drejer sig om det 

semistrukturerede interview, (…), vil guiden indeholde en oversigt over emner, der skal dækkes, og 

forslag til spørgsmål.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 151). Ved det semistrukturerede interview er det 

ikke nødvendigt at intervieweren holder sig til manus, og der kan også selv bestemmes, hvilke svar 

der følges op på i interviewet løbende. (Kvale & Brinkmann, 2009: 151). Generelt kan det siges, at 

jo mere organiseret intervieweren er i løbet af interviewet og i sine spørgsmål, jo nemmere vil det 

være senere hen at analysere interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2009: 151-152). Vi vil derfor også 

kontinuerligt gennem interviewene, gøre brug af afklaring på svarene, for at få den bedste forståelse. 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 152).  

For at få bedst mulig information ud af interviewet, har vi inden interviewene forberedt to forskellige 

interviewguider til hvert interview (se bilag 1). Disse indeholder en liste med emner der skal 

afdækkes, samt dertilhørende udkast til spørgsmål. 

Generelt skal spørgsmålene i et interview være dynamiske, således at de er medvirkende til at holde 

samtalen i gang, samt medvirke til at respondenterne taler frit om deres viden. Derfor bør 

spørgsmålene altid være letforståelige og dermed korte og præcise. (Kvale & Brinkmann, 2009: 152).  

For at kunne stille opfølgende spørgsmål, er aktiv lytning en fordring. ”Aktiv lytning er lige så vigtig 

som den specifikke beherskelse af spørgeteknikker.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 159). Opfølgende 

spørgsmål kan gøre en forskel for interviewsvarene til senere brug i projektets analyse. Det er derfor 

vigtigt, at intervieweren lytter til, hvad respondenten siger, samt er åben over for hvad der bliver sagt. 

For at vide hvad der skal stilles opfølgende spørgsmål til, kræver det også at intervieweren har 

hensigtsmæssigt kendskab til emnet. (Kvale & Brinkmann, 2009: 159). 

Kvale og Brinkmann nævner at et af de vigtigste og mest engagerende elementer ved et interview, 

består i samtalerne med interviewrespondenterne. Den personlige kontakt ved et interview, er derfor 
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vigtig, da det er med til at gøre et interview spændende og berigende. (Kvale & Brinkmann, 2009: 

143). For vores vedkommende, kan dette være en bias for projektet, og dele af interviewet kan være 

gået tabt, da vores interview med ‘Os om Havet’ har foregået online, grundet COVID-19.  

Ekspertinterview  

Vi vil indsamle empiri ved at udføre et ekspertinterview med Khora, som skaber Virtual Reality 

oplevelser, samt den frivillige organisation Os Om Havet.  

Ved interviewet med Khora, talte vi med deres forretningsudvikler og marketing specialist Sergio de 

Oliveira. Ved dette ekspertinterview kunne Sergio hjælpe os med at opnå empiri om teknologien 

Virtuel Reality, samt Khoras samarbejde med Ørsted om virtual reality oplevelsen Space Safari, som 

udgjorde en stor inspirationskilde ved projektets start. Sergio gav os også et særligt indblik i flere 

andre projekter, der også arbejder med Virtual Reality til formidling af forskellige 

klimaproblematikker. Vi fik yderligere også muligheden for at prøve flere af disse Virtual Reality 

oplevelser. Alt dette var med til at skabe et vidensgrundlag, for hvad der er muligt, samt hvad der ude 

på markedet i øjeblikket. 

Organisationen Os om Havet arrangerer events, hvor frivillige kan hjælpe til med at fjerne skrald fra 

havets bund og strande. Os om Havet kunne derfor hjælpe os med at samle empiri til, hvordan man 

engagerer mennesker til at gøre noget i klimakampen, mere specifikt skrald i havet. Plastikaffald i 

havene samt menneskers engagement i dette, er netop projektets omdrejningspunkt, så Os om Havets 

erfaringer med dette, har udgjort en stor inspirationskilde i projektets videre arbejde. 

Generelt set, har disse to ekspertinterviews bidraget til at give os en bedre grundforståelse inden for 

begge emner, således at vi kan optimere konklusionen på dette projekts problemstilling. Da 

ekspertinterviewet om Virtual Reality var med Khora’s forretningsudvikler og marketing specialist, 

kan en vis info være gået tabt, da interviewpersonen ikke selv har været med til at udvikle selve 

Virtual Reality oplevelserne, samt specifikt Ørsteds Space Safari Projekt. Vi forholder os derfor 

kritiske over for en del af den information, vi modtog i den henseende.  
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6.2 Coloured Cognitive Mapping (CCM) 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) er et analyseværktøj, der kan bruges til at forstå problemer og 

deres opbygning, samt hvordan disse problemer potentielt kan løses. CCM arbejder med en 

diagramopbygning af problemer, samt deres årsager og konsekvenser (Venable, 2014). CCM vil for 

dette projekt være en metode hvorpå vores brede og abstrakte problem kan konkretiseres og 

systematiseres - ud fra dette kan en løsning designes. Man kan i den forbindelse se en række 

lighedspunkter mellem CCM og ANT, da ANT handler om at studere et netværk af aktører, samt 

deres indvirken på og relationer til hinanden. Dermed kan CCM-kortene hjælpe os med at 

tilrettelægge hvilke aktører, der eksisterer i det valgte netværk, plastikproblematikken i havene, og 

dermed hjælpe os med at analysere frem til den bedste løsning på denne problematik.  

Et CCM udformes som et diagram, der enten kan fokusere på problemet som vanskeligheder eller 

problemet som løsninger. Nedenfor i figur 1 vises hvordan begge generelt skal udformes. De arbejder 

som vist med et centralt problem, som enten er eksisterende eller reduceret/elimineret. Videre 

kortlægger et CCM det centrale problems årsager og konsekvenser, som hovedregel placeres først 

problemets konsekvenser over det centrale problem, herefter placeres problemets årsager under det 

centrale problem. De forskellige elementer forbindes med pile, der peger op ad, og således indikerer 

hvad der forsager hvad. Et diagram der fokuserer på problemet som vanskeligheder, beskriver 

problemet, konsekvenserne og årsagerne som eksisterende, hvor et diagram der fokuserer på 

problemet som løsninger, beskriver disse som reducerede og/eller eliminerede. (Venable, 2014) 

 
(Figur 1, Venable, 2014) 
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Venable (2014) præsenterer en proces med tre trin der bruger CCM til netop at forstå og kortlægge 

et problem, samt videre at vurdere hvordan dette problem kan løses. 

Det første step, problemdiagnose, handler om at forstå problemet som vanskeligheder, herunder hvad 

der forsager problemet, samt problemets konsekvenser. Disse ellemeter kortlægges i et diagram, som 

vist med det røde diagram til venstre i figur 1. Den røde farve indikerer uønskede elementer i 

diagrammet, hele diagrammet er rødt, fordi alle dele er uønskede. Denne første kortlægning af 

problemet, handler om at få en større forståelse af selve problemet, hvordan det hænger sammen og 

hvorfor det reelt er et problem. Dette er et vigtigt sted at starte, for senere at kunne forstå, hvordan 

problemet kan løses. (Venable, 2014) 

Andet step, CCM-samtale, handler om at transformere det røde problemorienterede diagram til et 

grønt løsningsorienteret diagram, som vist i figur 1. Her arbejdes der altså videre fra blot at forstå 

problemet, til at forestille sig en ønskværdig tilstand for problemet samt hvad der vil lede til denne 

ønskværdige tilstand. (Venable, 2014) 

Tredje step, problem afledning, arbejder videre med det løsningsorienterede diagram fra andet step, 

men udvider diagrammet, ved at tilføje flere elementer der indikerer hvordan problemet samt dets 

årsager og konsekvenser elimineres/reduceres. Denne del er illustreret med den nederste kasse i det 

grønne diagram i figur 1. Problem afledning handler altså om at tænke mulige løsninger, som kan 

implementeres i diagrammet, der kan udløse en reduktion eller eliminering af problemet og dets 

årsager. (Venable, 2014)  

 

6.3 Storytelling i Virtual Reality  

I udviklingen af en VR-oplevelse er det essentielt at træffe en række valg og at være opmærksom på 

en række greb, som kan bruges. Dermed er designmetoden storytelling essentiel for vores projekt, da 

den kan hjælpe os med at tilrettelægge den bedst mulige Virtual Reality oplevelse. Dette med henblik 

på hvilke hjælpemidler, der er mest essentielle i projektets tilfælde. Selvom projektet ikke præsenterer 

et konkret designudkast, er det stadig vigtigt at kunne trække på disse komponenter, for at forstå, 

hvordan en VR-oplevelse vil kunne bruges til at takle og formidle projektets problematik. Yderligere, 

er disse greb vigtige til at forstå, hvordan vi kan vække og fremhæve bestemte følelser. 
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En VR-oplevelse kan udformes på mange forskellige måder og have forskellige niveauer af 

interaktionsmuligheder, der styrer, hvordan oplevelsen skal designes. Den mest udbredte tilgang til 

VR er ikke-interaktive 360-graders historier. Her har brugeren bevægelighed i forhold til sin 

synsvinkel, men er samtidig fastlåst i sin position, og kan altså ikke bevæge sig yderligere rundt i det 

virtuelle rum eller interagere med det. Denne tilgang til VR-produktioner er på sin vis nemmere at 

producere, samt nemmere at distribuere på forskellige sociale platforme, dette nævner Sergio de 

Oliveira, som en vigtig faktor, fordi det er begrænset hvor mange der har tilgang til et VR-headset:  

(...) your best allay is still social media, like Facebook, to distribute the experience that you 

create (...) The number of viewership that you can get on a VR-headset is still quite limited. 

(Bilag 2) 

Ikke-interaktive 360-graders videoer gør det også nemmere at skabe en lineær fortælling, som ikke 

kan blive forstyrret af brugeren eller tages i andre retninger. Denne tilgang gør det altså også muligt 

at fastholde fokus, og budskabet kan herved fremstå mere klart. (Bosworth & Sarah, 2018: 23-24)  

I forbindelse med et hvert projekt, hvor man vil skabe en oplevelse, er det vigtigt at fastlægge to 

parametre, før man videre kan igangsætte processen (Bucher, 2017: 93): 

• Hvem er mit publikum? 

• Hvad vil jeg have at de tager med sig efter oplevelsen?  

Der skal altså fastlægges et publikum og et formål. Der arbejdes altid med et primært publikum, som 

helst skal være så specifikt som muligt. Det betyder ikke, at projektet ikke skal nå ud til flere end det 

primære publikum, men fokusset skal ligge på det primære publikum i udviklingen af projektet. 

Yderligere publikummer, det sekundære publikum, kommer altså i anden række. Projekter skal videre 

også fastlægge et primært formål, der kan igen også være sekundære formål, men der skal være en 

klar rangering i forhold til, hvad der er vigtigst at få frem i projektet. (Bucher, 2017: 94) Bucher 

opridser tre hovedkategorier, som projektets formål kan operere indenfor: at underholde, overtale og 

informere. Dette projekt arbejder med at overtale. Overtalelse handler overordnet set om at ændrer 

på folks holdning, dette inkluderer også at motivere, inspirere og at få folk til at handle (Bucher, 2017: 

95). En fastlægning af publikum og formål vil ske i analyseafsnittet. 
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I den videre udvikling af en VR-oplevelse, kan der bruges en række yderlige greb i udførelsen og 

designet af en oplevelse. I det følgende vil der blive beskrevet nogle af de væsentligste for dette 

projekt, der vil kunne bruges til at forstærke og formidle projektets formål og budskab.  

Point of View: Der må tages stilling til hvilken synsvinkel brugeren har i VR-oplevelsen, der skal 

altså vælges et point of view (POV). Dette koncept fungerer, som i alle andre medier (bøger, film 

osv.), ved at bestemme brugerens rolle i selve oplevelsen. Der kan overordnet set identificeres tre 

hovedsynsvinkler: første-, anden- og tredje person. Med første person er brugeren selv hovedpersonen 

og er herved en del af selve oplevelsen. Ved anden person er brugeren ikke direkte en del af 

oplevelsen, men en karakter oplevelsen kan henvende sig til. Endeligt, med tredjeperson er brugeren 

ikke en del af oplevelsen, det betyder at karakterer i oplevelsen ikke er klar over brugerens eksistens, 

og de henvender sig derfor heller ikke til brugeren. (Bosworth & Sarah, 2018: 205) 

Fortæller: Hvis en VR-oplevelse vil gøre brug af en form for fortæller, er det mest optimale en voice-

over. Der kan også gøres brug af undertekster, men det kan være distraherende og mindske følelsen 

af immersion (Bosworth & Sarah, 2018: 206). Man skal også være opmærksom på at en voice-over 

fortæller, der ikke er synlig for brugeren, kan være foruroligende for brugeren, fordi det er en 

gennemtrængende stemme, som ingen steder er at se. Derfor kan man overveje at personificere 

fortælleren i en synlig karakter, eller man kan være mere opmærksom på at skabe en rar 

fortællerstemme, der ikke vækker ubehag. (Bosworth & Sarah, 2018: 214) 

Audio: Foruden en fortællerstemme, kan andre auditive elementer også inddrages, såsom lydeffekter 

eller musik. Lyd kan, som tidligere beskrevet, være med til at forbedre en VR-oplevelses immersion 

kvalitet, ved at øge oplevelsens rumlighed. Men lyd kan yderligere også være med til at vække og 

forstærke følelser hos brugeren samt guide dens syn og opmærksomhed. (Bucher, 2017: 81) 

Brugerens synsretning: Fordi brugeren selv bestemmer, hvilken retning de ser i en VR-oplevelse, kan 

det blive nødvendigt at kunne guide brugeren til at se i en bestemt retning, hvis der skal fokuseres på 

specifikke elementer i oplevelsen. Dette bør gøres med små diskrete signaler, det kan for eksempel 

være auditive eller visuelle signaler, men de bør ikke være så tydelige at de forstyrrer brugerens 

immersion i oplevelsen (Bosworth & Sarah, 2018: 197). Det er væsentligt at forstå, at man ikke kan 

diktere, hvor brugeren skal se hen hele tiden. VR er nemlig særlig, fordi brugerne selv bestemmer, 

hvor de kigger hen, så derfor er det også vigtigt at arbejde med dette element og ikke imod det, ved 

at tvinge brugerens synsvinkel. (Bosworth & Sarah, 2018: 199) 
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Kapitel 7: Analyse 

I det kommende afsnit vil vi analysere os frem til hvilken målgruppe, herunder publikum, der vil være 

mest hensigtsmæssig at henvende sig til, med vores overordnede formål, som er at reducere 

plastikforureningen i havet. Vi vil inddrage Coloured Cognitive Mapping og Aktør-Netværksteori 

som en del af denne analyse, da det kan bidrage til at klarlægge, hvilken aktør der er mest 

hensigtsmæssig. Den anden del af analysen vil bestå i at udarbejde og specificere vores formål og 

budskab med problematikken, og her vil vi inddrage hydrofeminisme og vores interview med Os om 

havet. 

 

7.1 Problemdiagnose 

For at kunne forstå de underliggende bevægelser i plastikproblematikken, har vi udarbejdet et 

problem- og løsningsorienteret CCM kort. CMM-kortene er udarbejdet med henblik på de 

problematikker og årsager, der findes i Danmark. CCM’et kortlægger de årsager og konsekvenser, 

som projektet har præsenteret i de foregående kapitler. Denne kortlægning illustrerer, hvordan 

problemet hænger sammen, og hvordan aktørerne/elementerne påvirker hinanden. Problemets 

årsager leder op til vores primære problematik, som er afbilledet ved at være centreret i 

problemkortet - nemlig plastik i havene. Problemet leder herefter videre til dets konsekvenser, som 

kortlægges ovenfor problemet.   

Først diagnosticerede og kortlagde vi problemet med det røde problemorienterede kort (se fig. 2), 

hvor årsager og konsekvenser kortlægges i forhold til selve problemet omkring plastik i havene. 

Hovedproblemet er centreret og de givne årsager og konsekvenser til dette problem, er placeret 

omkring dette. Årsager og konsekvenser er konkretiseret som f.eks. lovgivning, produktion af plastik 

og klimapåvirkning. Det røde problemorienterede kort blev herefter vendt til et grønt 

løsningsorienteret kort (se fig. 3). Her illustreres den ideelle tilstand for problemet, samt dets årsager 

og konsekvenser, der her er vist som reducerede og/eller eliminerede.  
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(fig. 2, problemorienteret CCM) 
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(fig. 3, løsningsorienteret CCM) 
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På baggrund af disse kortlægninger af problemet, bliver det muligt at observere tre centrale årsager, 

disse vil vi betegne som kerneårsager for vores hovedproblematik. Disse kerneårsager er: mangel på 

lovgivning, begrænsede alternativer til plastik og dårlig mediedækning (indikeret med røde cirkler i 

fig. 3). Disse kerneårsager ligger til grund for mange af de resterende årsager, der så og sige fungerer 

på baggrund af kerneårsagerne. Når det røde problemorienterede kort vendes, må det også klarlægges, 

hvordan disse årsager reduceres eller elimineres, og fordi de tre kerneårsager ligger til grund for de 

resterende årsager, må det være et essentielt sted at starte. For eksempel leder årsagen mangel på 

lovgivning videre til omtrent alle andre årsager på kortet. Lovgivning fører tilbage til produktionen 

af plastik, som er roden til plastikspild. Hvis ikke der blev produceret plastik, eller lige så store 

mængder plastik, ville det lige så også blive mindre tilgængeligt for brugere og virksomheder, som 

herved ikke vil kunne udlede samme mængde plastik i havene. Dermed kunne en lokal eller global 

lovgivning være med til at reducere/eliminere problemet og dets konsekvenser.  

Det er klart at lovgivning kan have en stor indflydelse på mange af de årsager, der forsager problemet, 

men en implementering og accept af en ny lovgivning på området, kan ligeså være kompliceret. 

Derfor kan det stadig være relevant at kigge på de andre kerneårsager, selvom en potentiel lovgivning 

også vil kunne have indvirkning på disse. 

Flere alternativer til plastik vil give flere muligheder for forbrugerne og virksomheder, og herved 

kunne have en indvirken på forbruget af plastik i forskellige sammenhænge samt mindske 

produktionen af plastik. Nye alternativer skal dog være fordelagtige både funktions- og prismæssigt, 

for at kunne udgøre en reel konkurrent til plastik. Der er foreløbigt ingen kendte og 

konkurrencedygtige alternativer, så spørgsmålet er hvor lang tid vil det tage at udvikle et alternativ, 

og har vi råd til at vente på dette alternativ. 

Det må antages, at plastikken ikke ville ende i havet og forurene på det niveau, som det gør i dag, 

hvis ikke alle mennesker var oplyste nok om denne problematik. Flere årsager kan ligge til grund for 

den almene befolknings syn og viden. Da ikke alle er bevidste om problematikken og dens omfang, 

vil en løsning muligvis være at skabe en bedre mediedækning. Dette vil potentielt kunne reducere det 

private forbrug af plastik, og videre påvirke virksomheders forbrug af plastik – dette på baggrund af 

at plastikprodukter fravælges af brugeren. For at den almene befolkning kan have denne reelle 

indflydelse, skal der ske et meget stort ryk hos mange, det kræver altså en global mentalitetsændring. 
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Det er altså klart at alternativer til plastik og bedre mediedækning også kan have en stor indflydelse 

på forbruget af plastik og videre udledningen af plastik i verdenshavene. Men ligesom med 

implementeringen af strenge lovgivninger i forhold til plastik, er en kompliceret affære, er der også 

problemer og svagheder ved disse kerneårsager. Derfor foreslår vi et fokus på lovgivningen, netop 

fordi manglende lovgivning i forbindelse med brugen og produktionen af plastik, kan ligge til grund 

for alle andre årsager i problemkortet. Derfor skal fokusset ligge på, hvordan denne problematiske 

røde årsag kan vendes til en grøn løsning. Det er altså ikke nok at konkludere, at der skal være mere 

lovgivning, men der skal afgøres hvordan dette skal føres ud i livet. En løsning skal altså 

implementeres, som det bærende element, der potentielt set kan vende hele problemkortet og dermed 

afhjælpe problemet.       

 

7.2 Publikum - Virtual reality som en ny aktør 

I ANT ses politiske aktører som nogle af de største aktører, grundet deres mange forbindelser og 

relationer til andre aktører. Det er netop essentielt at kunne lave en indgriben på disse større aktører, 

fordi de kan udgøre en vigtig spiller i forhold til at gøre en forskel. Derfor foreslår vi et fokus på de 

politiske magter som primær målgruppe. 

Der skal fokuseres på, hvordan vi kan ændre politikeres kerneværdier og derigennem påvirke 

fremtidig lovgivning i forhold til plastik, som videre vil kunne have en indflydelse på flere andre 

aktørers overforbrug af plastik. Vi vil med dette projekt derfor undersøge hvordan implementering af 

en VR-oplevelse, som en ny aktør i netværket, vil kunne påvirke disse magtfulde politiske aktørers 

indvirken på resten af netværket. VR, som en ny aktør, vil altså kunne ændre på de eksisterende 

aktører, og dermed skabe en translation i netværket, ved at politikkerne taler og virker på baggrund 

af VR-oplevelsen. Herigennem er VR-oplevelsen med til at ændre hele netværkets formål og 

betydning og kan altså agere som den aktør, der udgør hvordan det røde problemorienterede CCM 

ændres til det grønne løsningsorienterede CCM. 

VR har, som tidligere beskrevet, evnen til at skabe virkelighedsnære oplevelser, der kan tage brugeren 

hvorhen det skulle være, også steder der normalt ikke er mulige at tilkomme. Disse oplevelser kan 

videre være med til at vække empatiske følelser hos brugeren. Dette er en stærk egenskab, som VR 

vil kunne bruge til at influere de politiske aktører. Som tidligere beskrevet, har VR udgjort en vigtig 
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aktør i forhold til politiske beslutninger i Palau. Dette eksemplificerer netop hvilken styrke og 

indflydelse, VR kan have på politiske magter. 

Foruden VR-oplevelsens direkte indvirken på de politiske aktører, vil den også kunne henvende sig 

til en sekundære målgruppe. Dette kunne være den almindelige borger, som er en aktør der gennem 

sin stemmeret og ytringsfrihed, kan have en indvirken på de siddende politikere og lave borgerforslag. 

Herigennem vil den almene befolkning kunne have indsigelser i dagsordenen for de siddende 

politikere. Dette vil dog kræve en bred motivation blandt mange borgere, for at kunne have en reel 

indvirken på de politiske magter, så det er derfor, vi vælger at se den almene borger som en sekundær 

målgruppe.  

VR, som en aktør, vil altså kunne alliere sig med politikere, som kan udøve en magt overfor 

plastikproducenter, samt virksomheders og borgeres forbrug af plastik, der alle vil blive forhindret i 

at udlede plastik i havene. VR’s indvirken på lovgivningen, vil altså kunne ændre og videre fastholde 

disse relationer i netværket, gennem den magt, som politiske instanser har. VR vil også kunne alliere 

sig med de almene borgere, der kan udøve en kollektiv magt over de siddende politikere. Ved at VR-

oplevelsen også allierer sig med de almene borgere, fastholdes den politiske fremtid gennem en 

demokratisk opbakning fra borgerne.  

 

7.3 Formål og budskab 

I forbindelse med konceptudviklingen af en VR-oplevelse, er det vigtigt at undersøge formålet og 

budskabet, i lige så høj grad som målgruppen og problematikkens kerne. Vi ønsker at formidle et 

tydeligt budskab med vores VR-oplevelse. Der er i den forbindelse forbundet med en 

formidlingsopgave, der skal sikre at brugeren bliver taget i hånden og bliver ført sikkert i mål, efter 

at have interageret med vores VR-oplevelse. Vores primære målgruppe, som vi har analyseret os frem 

til i det ovenstående afsnit, er den lovgivende aktør, det vil altså sige de politiske aktører, som 

udarbejder og stemmer lovgivninger igennem. Derfor skal vores VR-oplevelse henvende sig til denne 

primære målgruppe.  

For at kunne forstå de komplekse problemstillinger der er i forbindelse med plastikforurening i 

havene, er det essentielt at inddrage Astrida Neimanis’ hydrofeminisme. Hendes tekst A body of water 

beskriver den hydrofeministiske teori, hvor hendes budskab tager udgangspunkt i hvordan 
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menneskers eksistens, og alt andet, består af vand. Vand er ikke bare vand. Vand i denne forstand, 

skal ses som noget, der har cirkuleret gennem jordens komponenter, og som bærer på jordens 

historier. (Neimanis, 2012: 90). Derfor mener hydrofeminsmen, at det vand vi mennesker består af, 

over tid er det samme vand. Hydrofeminismen mener dermed, at alle menneskelige og ikke-

menneskelige aktører er forbundet med hinanden igennem vand. Vand forbinder os mennesker med 

hinanden, dyr, naturen samt levende og ikke levende organismer. Netop derfor er vi alle ligeværdige 

overfor hinanden. Når mennesket forstår, at vores eksistens består af vand, mellem alt levende og 

dødt, vil personlige, globale og politiske systemer begynde at kunne forandre sig. (Neimanis, 2012: 

90).  

Ifølge Neimanis er organismer, der indeholder vand tæt forbundet til hinanden. Grænserne for 

hvordan vi hænger sammen, bliver dermed mere og mere udviskede og flyder sammen. Der opstår 

hermed en helt ny form for netværk. Dette netværk bliver til det som Neimanis kalder for hypersea. 

I hypersea optræder plastikken også som en integreret del og endnu vigtigere, det gør mikroplasten 

også. Mikroplasten bliver sin egen aktør, der uden kontrol infiltrerer alle de organismer, der er i 

hypersea. Dermed bliver mikroplasten en del af denne andethed som hypersea er og flyder med vandet 

gennem de tekniske, meteoriske og geofysiske kroppe af vand. Din krop er ikke længere kun a body 

of water, men nu er mikroplasten også en indlejret del af denne. Vand som fællesnævner for alt og 

alle kan blive altomsluttende i en sådan grad, at nogle aktørers påvirkning kan blive overset - ligesom 

med plastik. Antager vi, at vi alle er forbundet, kan vi dermed miste en form for kontrol, over hvorfra 

og hvordan organismerne i hypersea påvirker hinanden både positivt og negativt. En aktør påvirker 

dermed ikke kun sig selv, men alle i hypersea.   

Dette nye verdenssyn, om vand som sammenbindingskraft, kan være vanskelig for individet at 

komme frem til selv. Nogle gange skal der derfor ske noget aktivt, før at individet tager aktion på det. 

Sommetider sker det på baggrund af en bestemt begivenhed eller oplevelse, der kan være med til 

fremprovokere en reaktion i underbevidstheden. Individet kan være underbevidst oplyst om 

plastikproblematikken, men være motivationsmæssigt i dvale. Dette kom til udtryk i vores 

ekspertsinterview med Os om havet, hvor vores interviewperson Marc, fortalte om hans egen 

øjenåbenende oplevelse: 

(…) og der kunne vi simpelthen se, at de her kadavere af de her fugle, de lå og det eneste der 

var tilbage af dem, det var skelettet og så en hel bunke plastik og affald inde i maven på dem. 
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Altså det så ret makabert ud ik. Sådan meget visuelt. Så det var sådan ligesom med til at 

forstærke den her lyst, til at gøre et eller andet. (Bilag 3) 

Han medgiver samtidigt, at har man ikke opnået denne åbenbaring eller oplevelse, kan det være svært 

at finde en indre motivation for aktivt at engagere sig i problemet. En måde at få vores målgruppe til 

at opnå en følelsen af at være forbundet med havet, vil være gennem VR-oplevelsen. For at kunne 

designe og konstruere den bedst mulige VR-oplevelse, der netop kan ændre folks verdenssyn, er det 

vigtigt ifølge hydrofeminismen, at skabe en oplevelse, som illustrerer hvordan alt i sidste ende er 

forbundet med hinanden, da vi består af det samme vand. Netop dette, kan ifølge hydrofeminismen 

skabe en følelse, af sammenhørighed. Det er vigtigt at skabe en oplevelse, der kan illustrere og 

formidle, hvordan det vand mennesket drikker fra hanen eller fra supermarkedet, potentielt kan være 

fyldt med mikroplast, på grund af dem selv. Samt den fisk de spiser, også er fyldt med mikroplast, på 

grund af egne handlinger, osv.  

Et vigtigt element i formidlingen af budskabet er, at oplevelsen ikke skal virke demotiverende. 

Dermed er det vigtigt ikke at formidle budskabet som en skræmmekampagne, da man kan risikere, at 

dette vil have den modsatte effekt af, hvad der er det ønskede scenarie. Netop denne tese, er den 

samme som Os om havet, arbejder ud fra:   

Ja, det er sådan set at det ikke skal være en løftet pegefinger. Vi gør os sådan overhovedet 

ikke i skræmmekampagner eller det ene eller det andet. Det prøver vi virkelig at holde os fra. 

Altså vi prøver virkelig at gøre det fra en positiv vinkel. Så det er det der med at man skal 

have det sjovt. (…) det skal komme fra folk selv. Det skal ligesom.. Hvad kan man sige... Vi 

vil gerne opildne til at folk gør det, men på den gode måde ikke. Det skal være vores egen lyst, 

som vi prøver at fremme. (Bilag 3) 

Dermed skal oplevelsen ikke tage udgangspunkt i en løftet pegefinger, men derimod være med til at 

indgyde til håb, om at vi i fællesskab kan overkomme problemet. For det er gennem fællesskabet at 

individet kan lade sig inspirere til aktion – modsat følelsen af at være alene om at gribe 

problemstillingen an. For at kunne løse problemet, anses netop denne fællesskabsfølelse som værende 

essentiel i hydrofeminismen. Det skal nemlig ikke være det menneskelige aspekt, der er i fokus og 

centrum. Alt det ikke-menneskelige skal illustreres som ligeværdigt, og netop derfor skal vi handle i 

fællesskab og ændre vores adfærd. 
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Opsummering af analyse 

På baggrund af ovenstående er det blevet tydeliggjort, at for vi kan komme i mål med en VR-

oplevelse, der skal formidle noget så kompliceret som problematikken omhandlende plast og 

mikroplast, er det essentielt at klarlægge publikum, formål og budskab. Det blev gjort klart at vores 

kerneårsager danner fundamentet for de afgørende aktører i netværket, hvor disse har størst mulig 

chance for at influere resten af netværket. Dermed er den lovgivende magt vores primære publikum, 

mens den almene befolkning er sekundær. Dertil peger analysen på, at der kan være en være en 

forbindelse mellem mikroplast og hypersea. Derudover tydeliggør analysen, at VRs formål, som ny 

aktør, er at formidle et budskab. Budskabet skal afspejle et håb, som kun kan opnås gennem 

fællesskabsfølelse. Netop dette fællesskab skal involvere et nyt verdenssyn, hvor mennesker og ikke-

mennesker er forbundet med hinanden gennem vand, og alles handlinger påvirker hinanden i et 

uendelige cirkulært kredsløb. Af den grund opstår der et nyt spørgsmål: hvordan disse tre elementer 

skal kædes sammen, for at få det ønskede resultat? 

 

Kapitel 8: Diskussion 

I det følgende afsnit vil det blive diskuteret hvilke komponenter, som vil være mest essentielle at 

trække på fra storytelling, for at skabe en optimal følelsesmæssig Virtual Reality oplevelse, der 

potentielt kan ændre brugerens verdenssyn. Dermed vil der blive fremlagt fordele og ulemper ved 

forskellige komponenter i forhold til projektets problemstilling. Derudover vil det tidligere nævnte 

paradoks, i forhold til vores videnskabsteori, blive diskuteret. Afslutningsvis diskuteres det hvorvidt 

det reelt er muligt at en VR-oplevelse kan formå at ændre menneskets verdenssyn.   

 

8.1 Storytelling - midlet til at vække følelser? 

Greb fra storytelling kan bruges i forbindelse med at vække de helt rigtige følelser. Derfor er det 

vigtigt at diskutere, hvordan vi opnår at vække følelsen af forbundethed og fællesskab, som er 

essentielt for det budskab, vi ønsker at formidle.  

Den vinkel, altså point of view, som brugeren træder ind i, i oplevelsen, kan have en stor indflydelse 

på den stemning vi ønsker at skabe med oplevelsen. Med en tredje person fortæller i Virtual Reality 
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oplevelsen, distanceres brugeren fra selve oplevelsen, og vil ikke selv være en del af oplevelsen. Ved 

denne fortællertype, vil de karakterer der måtte optræde i oplevelsen, heller ikke anerkende brugerens 

eksistens. Denne vinkel bevæger sig altså væk fra den fællesskabsfølelse, som vi har fundet essentiel 

for oplevelsen at formidle. Hvordan vil brugeren kunne anerkende og forstå det fællesskab, der forgår 

på tværs af og mellem mennesker og ikke-mennesker, hvis selve brugeren ikke bliver anerkendt i 

oplevelsen? 

Derfor må det være mere essentielt at bruge en første- eller anden person fortæller i oplevelsen, for 

herved at kunne anerkende brugerens eksistens. Med første persons fortæller pålægges brugeren 

meget ansvar, i forhold til at agere og være til stede som hovedperson i oplevelsen. Dette giver mening 

i forhold til at give brugeren et ansvar, som de også må tage ude i den virkelige verden. Det kan dog 

blive svært at formidle fællesskabet til brugeren, da brugeren selv vil få mange valg og dermed selv 

vil kunne styre oplevelsen på mange punkter. Med anden person fortæller er brugeren mere passiv, 

end ved første person fortæller. Brugeren vil dog stadig blive anerkendt i oplevelsen, og netop derfor 

må anden person fortæller være det mest optimale. Her vil en fortæller nemlig kunne henvende sig 

til brugeren, samtidig med at inddrage vedkommende i det globale fællesskab, som er forbundet af 

vand. 

Selvom brugeren stadig vil være meget passiv i oplevelsen, vil brugeren stadig have friheden til selv 

at vælge, hvilken retning de vil se i oplevelsen, samt hvad de ønsker at fokusere på. Her kan der 

bruges greb til at styre og diagere hvilken retning brugeren kigger, men dette vil også kunne forstås 

som en magtudøvelse over for brugeren. Oplevelsen skal netop illustrere hele verdens fællesskab og 

ansvar over for hinanden, samt hvordan vi alle er lige. Her vil en for hård styring af brugeren kunne 

undergrave de værdier, som oplevelsen netop ønsker at fremme. Derfor skal man være påpasselig 

med disse greb, og i stedet arbejde med brugerens frihed, ligesom at brugeren må forstå at de skal 

arbejde sammen med omverden. 

Det er også være vigtigt at tage stilling til, hvilken slags lyd der skulle være inkluderet i oplevelsen. 

De naturlige lyde, som normalt ville indfinde sig i det miljø brugeren bliver vist rundt i, skulle spille 

for at give en virkelighedsnær og fuldendt oplevelse. F.eks. hvis brugeren går rundt i junglen, skal 

der høres lyde af forskellige dyr og naturoplevelser. Derudover kan musik være med til at forstærke 

en bestemt slags stemning eller følelse hos brugeren. De følelser som helst skulle vækkes ved 

interaktion med denne video, er en følelse af: håb, gå på mod og kampgejst. Dermed skulle musikken 
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afspejle disse. Dog er det vigtigt at overveje, at instrumental musik ikke er en naturlig lyd, som 

forekommer i f.eks. naturen, derfor er det muligt at dette vil gøre oplevelsen mindre virkelighedsnær. 

Dette kunne da have en negativ konsekvens, for det vi ønsker at opnå med oplevelsen. Da brugeren 

helst skal føle sig transporteret til det bestemte sted oplevelsen udfolder sig og opleve immersion, 

kunne musikken dermed have en negativ indvirkning på dette.  

Det samme gælder fortælleren. Det ville være naturligt, at der i vores video er en fortællerstemme, 

som vil kunne lede brugeren og udtrykke vores budskab. Men hvordan skal denne fortæller 

inkorporeres uden at minimere fornemmelsen af immersion? Det ville f.eks. virke enormt unaturligt 

og bryde med oplevelsens immersion, hvis man lavede tekster inde i oplevelsen. I stedet, kunne man 

lade fortællerstemmen være en karakter, som følger én med rundt på rejsen og derved personificerer 

fortælleren. Personen kunne for eksempel afbillede en kendt person inden for klimakampen, og 

derved gøre vores video mere troværdig.  Dog ville dette også være en uvirkelighedsfaktor, da det 

ikke er ofte man går side om side med f.eks. Al Gore eller David Attenbourugh. Man kunne også 

vælge at ikke personificere fortælleren i en karakter. Dette betyder altså, at brugeren ikke kan se 

fortælleren, men kun kan høre ham/hende. Da VR-headsettet i forvejen omslutter både øre og øjne, 

kunne denne fortællerstemme naturligt komme gennem høretelefonerne. Det er vigtigt, at fortælleren 

har en behagelig og beroligende stemme, som brugeren kan skabe en relation til. Desuden er det 

ønskværdigt, at den har en monolog, som både er tankevækkende, håbefuld og engageret. Monologen 

må samtidig gerne være troværdig, følelsesladet og indeholde anerkendt viden inde for problemet. 

Da oplevelsen først og fremmest henvender sig til politikerne, er det naturligt, at monologen er 

anderledes, end hvis den henvendte sig til befolkning. Vi må gå ud fra at politikerne er oplyste i en 

anden grad end den almene befolkning. Overtalelsesmetoden vil dermed også blive skærpet til det 

bestemte formål, som er at formidle et budskab, der kan ændre lovgivningen.   

 

8.2 Paradokset   

Gennem arbejdet med projektet og dets problemstilling blev vi klar over, at der opstår et paradoks i 

forbindelse med problemets kerne og vores løsningsforslag.  

Den valgte videnskabsteoretiske retning for dette projekt, har fokus på at decentrere subjektet, og 

dermed mennesket. Nymaterialismen beskæftiger sig nemlig med at mennesket ikke er i centrum af 

universet, men på lige fod med alt andet eksisterende. Ifølge hydrofeminismen, skal alle ses som 
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ligeværdige, og først når denne tankegang er opnået, kan vi løse vores plastikproblem. Dermed ser 

hydrofeminismen altså på aktørerne på lige fod med ANT (at alle er lige) og dermed decentreres 

subjektet i disse teorier. Det er dog modsigende at ANT vælger at opløfte de aktører med flest 

relationer og forbindelser, fordi ANT forskelsbehandler vel herved de forskellige aktører?  

Yderligere vil denne decentrering være problematisk, da vi har valgt en teknologi, der henvender sig 

direkte til subjektet. Hvis alle skal være lige, hvorfor skal der så skabes en særlig oplevelse kun til 

mennesket? Og yderlige med et fokus på en bestemt gruppe mennesker, nemlig politikere. Hvordan 

kan subjektet forstå dets del i fællesskabet, hvis vi ikke direkte henvender os til subjektet? Subjektet 

må forsøge at forstå dets indlejring i denne verden, som den påvirker og bliver påvirket af, for at 

kunne skabe denne nye fælles verdensforståelse. Mennesket må altså forstå, hvordan 

plastikforureningen er indlejret i det selv og herigennem resten af jorden.   

Da dette projekt er aktivistisk og handler om en bevidstgørelse af subjektet, vil en decentrering af 

dette subjekt kunne medføre at vores budskab om en handling ikke vil være muligt. Dette sker, da det 

er subjektet, der skal være en del af løsningen ved at handle aktivt . 

 

8.3 Utopisk at forstå verdens flydende fællesskab? 

At få verden til at forstå det flydende fællesskab, som Neimanis beskriver med hydrofeminismen, er 

et fantastisk udgangspunkt, men også en meget stor opgave. Er det i virkeligheden utopisk at forestille 

sig en verden, der kan leve i harmoni med dette livssyn? Og vil en VR-oplevelse kunne formå at være 

den aktør, der skaber dette skift? VR har bevist at kunne have en stor indflydelse på brugeren i flere 

andre sammenhænge, så VR er måske det bedste bud på et medie, der vil kunne formå at formidle 

dette komplekse fællesskab, og det ansvar vi har over for hinanden. VR kan gøre det muligt for 

mennesket at opleve denne forbundethed, som normalt ikke er mulig at se, VR kan formidle det 

uformidlede og har ingen grænser for, hvad der er muligt at se og opleve.  

VR er stadig en relativt ny teknologi, hvis fulde potentialer endnu ikke er udforsket, men alligevel 

glorificerer mange denne nye teknologi, og tillægger den uendeligt mange kompetencer og 

potentialer. Så spørgsmålet er, om den reelt kan leve op til dette? 

VR viste at have en stor indflydelse i Palau, som tidligere beskrevet, men det er vigtigt at forstå, at 

det ikke var Coral Compass oplevelsen alene, der formåede at skabe røre om en ny turismelovgivning 
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i Palau. Det var Coral Compass oplevelsen i led med andre tiltag, der formåede at skabe en forskel. 

Men VR kan måske vise sig at være det sidste skub, som virkelig rykker på noget, fordi VR kan skabe 

den helt rigtige oplevelse, der kan få os mennesker til at indse at vi må gøre noget. VR kan formidle 

netop de oplevelser der rykker noget inde i os mennesker, som Marcs oplevelse i Australien, der 

resulterede i frivilligorganisationen Os om Havet og astronauterne, som inspirerede Ørsteds Space 

Safari, der fik respekt og ansvarsfølelse over for jorden, ved at opleve jorden fra rummet. 

At opleve hvordan vi inficerer verdens flydende fællesskab, kan netop være den oplevelse, der giver 

politikerne det sidste skub. Den oplevelse der genetablerer vores respekt for jorden og dem, vi deler 

den med.  

 

Kapitel 9: Afrunding  

9.1 Konklusion 

Vi har gennem dette projekt undersøgt hvordan en virtual reality oplevelse kan være med til at ændre 

menneskets verdenssyn, således at det kan forstå problematikken omhandlende plastik i havene.  

Igennem arbejdet med projektet, har vi fundet ud af at plastik har store negative konsekvenser for 

klimaet, vores økosystemer og herunder alle levende organismer på jorden. Neimanis forklarer, 

igennem hydrofeminismen, hvordan vand forbinder menneskelige og ikke-menneskelige aktører på 

tværs af jorden. Plastik er blevet en del af dette system, fordi det ender i vandet som mikroplast, og 

dermed påvirker vores fælles hypersea. Denne opfattelse af forbundethed og fællesskab på tværs af 

grænser, organismer, mennesker og ikke-mennesker skal forstås af subjektet, for at vi kan ændre på 

plastikkens indflydelse på netværket. 

Virtual reality har vist at kunne skabe virkelighedsnære oplevelser, som kan have en stor emotionel 

indflydelse på brugeren, fordi de tages helt tæt på en virkelighed de ellers ikke har mulighed for at 

opleve. Gennem projektet har vi erfaret at bestemte oplevelser har vist at kunne have en stor indvirken 

på vores måde at tænke og forstå på verden på samt vores ansvar i den. Derfor vil det med VR og de 

rette greb inden for storytellig, blive muligt at tilgængeliggøre en oplevelse, der potentielt vil kunne 

ændre på menneskets verdenssyn, så det kan forstå problematikken omhandlende plastik i havene. 
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For at stoppe problematikken omhandlende plastik i havene, vil den mest hensigtsmæssige aktør at 

henvende sig til, være den lovgivende magt, herunder politikkerne, da en manglende lovgivning i 

forbindelse med (mikro)plast, ligger til grund for kerneproblemet. Politikkerne skal forstå jordens 

forbundethed, for at kunne tage det nødvendige ansvar og etablere en lovgivning, der reelt kan have 

en stor indflydelse på netværket. Hydrofeminismen mener netop, at en fællesskabsfølelse er essentiel 

for at løse problemet.  

På baggrund af denne rapport kan det konkluderes en virtual reality oplevelse, tilrettet politikkerne, 

der indgyder til håb samt en forståelse for vores vandige forbundethed, kan være en løsning på 

projektets problematik. Gennem dette kan vi opnå en ny verdensforståelse, som vil kunne påvirke 

politiske beslutninger, herunder lovgivning, og herved afhjælpe det store problem vi står over for, 

med plastikkens forurening af verdenshavene. Trods vores videnskabsteoretiske retning, der 

decentrerer subjektet, bliver vi nødt til at henvende os direkte til subjektet med dette projekt, for at 

kunne skabe denne fælles forståelse af vores forbundethed.  

 

9.2 Perspektivering 

Vi er i løbet af projektet blevet klar over en række komponenter, der kunne have forstærket opgaven, 

om vi havde haft mere tid til det. En af de komponenter som ville havet været enormt interessant at 

belyse, er nogle af de negative konsekvenser, det har at reducere brugen af plastik. Dette kunne have 

udmundet sig i en udvidet ANT-analyse. Det ville nemlig være oplagt at kigge på, hvilke aktører det 

påvirker, hvis vores omtalte lovgivning blev vedtaget, og altså at mængde af produceret plastik skulle 

formindskes. Dette ville kort fortalt have store konsekvenser for det arbejdsmarked, der er inde for 

plastikindustrien. Det ville både påvirke producenter, transportører og udbydere af plastik produkter. 

Plastiksektoren indebærer millioner af mennesker, og det ville dermed både have store sociale og 

økonomiske følger.   

Derudover er plastik et meget nyttigt produkt, og opgaven har indtil videre næsten kun belyst 

plastikken i et negativt lys. Dermed ville det også være naturligt at tage stilling til plastikkens positive 

aspekter. Plastik er enormt anvendt inde for f.eks. Medicin- og sygehusindustrien, og er efterhånden 

en uundværlig medspiller i denne henseende. Plastik er altså også en vigtig faktor med hensyn til 

menneskets helbred, og ikke kun en trussel. Det er næsten muligt at argumentere for, at nogle slags 

plastik er livsnødvendig i vores levealder. Plastik bruges i mange kirurgiske indgreb og er ofte 
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livsforlængende her. Dette aspekt havde også været interessant at belyse i opgaven, da projektets 

nuværende tilgang til plastik, kan opleves som meget subjektiv og ikke nuanceret nok.  

Vi kunne også have ønsket at udarbejde et færdigt og konkret produkt. Det har været vanskeligt at 

arbejde med et design/produkt, som er blevet indsnævret til kun at skulle beskrives 

formidlingsmæssigt. Det har altså være besværligt ikke at kunne konkretisere de præcise billeder og 

greb, som skulle inddrages i vores VR-oplevelse. Vi har derfor kun kunne omtale designet på et mere 

overordnet plan, fordi vi har afgrænset os fra et konkret produkt.  

I en egentlig udarbejdelse af et produkt, kunne vi have inddraget flere teorier og metoder fra design 

og konstruktion. Fra starten af havde vi overvejet at inddrage SPRINT, som er en designmetode, som 

opstartes og afsluttes i løbet af fem dage. Dermed ville vi have skabt et endeligt produkt i denne 

periode. Vi ville ønske at vores endelige produkt var et storyboard, da vi ikke har kompetencerne til 

at lave en reel Virtual Reality oplevelse.  
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