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Abstract 
This examination contains a statement of the problem about the volume of returns in online fashion, 

including the environmental impact it provides. The examination is based on the corporation 

Boozt.com. The actual problem occurs, when the size guides and other factors makes it hard for the 

consumers to find the correct sizes. This makes it more likely that consumers buy multiple pieces of 

the same outfit in various sizes. Boozt.com have introduced various initiatives and politics that will 

help reducing with returns, but still more improvements are needed.  

 

By looking at existing technological solutions as well as evaluating multiple ideas, we have chosen 

to make an avatar, that could be the solution to reducing the number of returns. The avatar is a tech-

nological solution, that is challenging to develop due to many factors to consider. The reason we only 

expect a reduction and not a complete halt in returns, is because of returning is a vital part in the 

shopping experience. 
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1. Begrebsafklaring 
 
Fast Fashion: Et udtryk der anvendes til at beskrive billigt, men stilfuldt tøjdesign, der bevæger sig 

hurtigt fra designs fra catwalken, til detailbutikker, for at drage fordel af trends. Fast Fashion gør det 

muligt for forbrugere at købe de nye trends til en overkommelig pris. Fast Fashion kom til, grundet 

billigere og hurtigere fremstillings- og forsendelsesmetoder. Fast Fashion er også kendetegnet ved at 

udfordre de etablerede tøjmærkers tradition om at lave nye kollektioner på et sæsonbestemt grundlag. 

Fast Fashion-forhandlere laver nye produkter flere gange på en uge, for at kunne forhandle trends 

hele tiden, hvilket er forbundet med forurening, affald, udbredelsen af en ’en gangs’-mentalitet, lave 

lønninger og usikre arbejdsplader i ulande (Hayes, 2021).  

 

Booztlet: Boozt.com har både en online, samt fysisk butik i København ved navn Booztlet.com. Va-

rer, der ikke bliver solgt på Boozt.com, ender på Booztlet – en form for lagerrydning (Boozt AB, 

2020). Returnerede varer fra Boozt.com, kan også ende i/på Booztlet, hvis de er i god stand 

(Tramontana, 2021).  

 

Webshop: En butik hvor kunderne køber varer via en hjemmeside (ordbog, u.d.). 

 

EN 13402: Den fælles europæiske standard for størrelsesafmærkning af tøj. Gælder ved massepro-

duceret tøj. 

 
Dual sizing: Et begreb man anvender når producenter eller forhandlere kun tilbyder deres produkter 

i halvdelen af antallet af størrelser, der normalt ville være tilgængelige.  

 
Skeleton tracker: Et kamera som laver et skelet overlay, så det viser en stick figur. 
 
Wallet: En wallet er en slags pung hvor man kan opbevare virtuelle ting i. Disse wallets er krypte-

ret og har ingen behov for en mellem mand, mister du koden kan den aldrig åbnes igen. Cold wallet 

er i stedet for at være online, hentet ned på et stykke hardware som ikke behøver netadgang. 
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2. Indledning 
 

‘’OMG E-commerce is so horrible and bad, and the environment is burning be-

cause of e-commerce. But then look at the reality of it’’. (Tramontana, 2021) 

Den bæredygtige debat står i dagens samfund højt på agendaen. Vi oplever forandringer i miljøet, og 

vi bliver konstant eksponeret med rapporter, der viser at forandringerne, kun vil tage fart i fremtiden. 

En del af de omdiskuterede miljøændringer bliver oftest diskuteret i forbindelse med den teknologiske 

udvikling, der er sket indenfor de seneste årtier. Online shopping er en af dem (Humes, 2018). I takt 

med den teknologiske udvikling, har online shopping vundet sin vej frem, og størstedelen af alle 

fysiske butikker, har en dertilhørende webshop (Rasmussen, 2019).  Det gør det muligt for os, som 

kunder, at shoppe tøj på alle tidspunkter af døgnet, sågar imens vi ligger på sofaen i vores eget hjem. 

Dette giver også plads til impulskøb i højere grad, og danskernes forbrug af tøj har aldrig været højere 

(Andersen A. A., 2017). Det tager ikke mere end 5 minutter at bestille en vare hjem. Du kan sågar 

bestille en vare hjem, der bliver sendt fra den anden side af jorden, og så ligger det foran din hoveddør 

en uge efter.  

  

Alle disse pakker kræver emballage og fragt af enten fly, skib eller lastbiler. Dette er den ene vej, fra 

virksomheden og ud til kunden. Men en af de store problemer ved online shopping er den manglende 

mulighed for at opleve tøjet fysisk. Du skal først have det i hånden og prøve det på kroppen, for at 

vide dig sikker i dit køb. Hvis ikke det levede op til dine forventninger i den ene eller anden forstand, 

tilbyder de fleste virksomheder at betale for, at du kan sende varen retur til dem igen, og det har derfor 

ikke kostet dig en krone, hverken at få det leveret hjem til dig eller sende det retur til virksomheden. 

Dette medfører at kunder bestiller to størrelser hjem, for at returnere den der ikke passede, eller at 

man blot bestiller det hjem, bare for lige at prøve, og så kan man altid sende det retur, helt omkost-

ningsfrit for en selv. Men det koster klimaet. Skal varen igen sendes retur til virksomheden, kræver 

det igen emballage og fragt af enten fly, skib eller lastbiler. Dette er én af de største komplikationer 

ved online shopping, at den fysiske kontakt med produktet ikke er muligt, og varer kan derfor blive 

sendt frem og tilbage mellem virksomheder og kunder, før produktet lander i den rette ejers hænder. 

Der er derfor tale om et klimaaftryk ved returvarer, vi mener der er værd at undersøge nærmere.  

  



Anna Matilde Nielsen HumTek-A Roskilde Universitet 
Rikke Aagaard Larsen BP3 04.01.2022 
Sean Nordhild Downes 
Tobias Engel Sahl   

 5 

Denne opgave søger at forstå proceduren ved returvarer, og kigge nærmere ind i det egentlige miljø-

aftryk det efterlader. Vi har for interesse at undersøge dette, med henblik på at udtænke/udvikle en 

løsning der reducerer mængden af returvarer.  

 

3. Projektemne 

Returvarer i tøjbranchen ved online shopping samt dens konsekvenser på miljøet.  

 

4. Problemfelt 
Problemfeltet har til formål at indkredse, det problem som vores projekt tager udgangspunkt i. Dette 

gøres ved, at vi inddrager statistikker og information, der siger noget om problemets størrelse. Vi vil 

arbejde imod at underbygge vores hypotese, om at mængden af returvarer er med til at belaste klimaet 

i så høj en grad at det bliver kritisk for miljøet. Dette vil vi gøre gennem et interview med Boozt.com’s 

sustainability manager, Gloria Tramontana. Vi har valgt at undersøge problematikken gennem 

Boozt.com, fordi de er nogle af de førende i Norden, i denne branche. Med udgangspunkt i en række 

spørgsmål med interesse for deres returvarepolitik samt miljøpolitik, håber vi på at få skabt en for-

bindelse, samt et udgangspunkt for vores analytiske afsnit og den resterende opgave.  

 

Tøjbranchen, er i den grad en branche der er gået hen og blevet online, hvori tøj og sko fortsat er 

vores foretrukne produkt, når vi shopper på nettet. Ifølge tal, fra Danmarks Statistik, fra 2020, har 

89% af Danskerne foretaget online køb indenfor det seneste år. Samme statistik viser, at 63% af 

danskerne har foretaget køb i kategorien tøj og sko, indenfor de seneste 3 måneder (Bronér, 2020). 

Tøj og sko er altså̊ fortsat vores foretrukne produkt, når vi shopper på nettet.  

 

Forbrugskulturen er eksploderet, i takt med at teknologien har gjort det mere tilgængeligt at bestille 

tøj hjem online. Eksponeringen er blevet større - vi bliver bombarderet med nyhedsmails og rabatku-

poner, som gør det sværere for os, at holde os fra det online marked. Mange bestiller to størrelser 

hjem, for at sikre sig tøjet passer, og derefter sender den ene størrelse retur. Emballage, fragt m.m. 

belaster miljøet.  

Returvarer er en uundgåelig og integreret del af det at shoppe på nettet (Tramontana, 2021). Det er 

altså ikke et fænomen der er muligt at eliminere, men noget man på forskellig vis, kan gøre til et mere 
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bæredygtigt fænomen. Boozt.com har over to millioner aktive kunder og er en af Nordens førende 

(Tramontana, 2021). Det betyder mange millioner ordrer hvert år, og dermed også mange returvarer. 

Boozt.com har med diverse bæredygtige tiltag, formået at reducere returraten, men har stadig ambi-

tioner om yderligere reducering. Vi ser altså̊ et problem i overfloden af returvarer, og ønsker at un-

dersøge hvorvidt man ved hjælp af teknologi kan reducere mængden af returvarer, ved at gøre det 

nemmere at vælge den rigtige størrelse. 

 

5. Problemformulering 
Hvordan kan man reducere mængden af returvarer, ved at gøre det nemmere, at få den rigtige stør-

relse tøj ved online shopping?  

6. Arbejdsspørgsmål  
1. Hvor stor er den miljømæssige belastning ved online shopping af tøj? 

2. Hvordan er forbrugerens retur- og købevaner ved online shopping og hvad er udfordrin-

gerne? 

3. Hvilke eksisterende løsninger findes der og hvor godt fungerer de?  

4. Hvilke muligheder er der for at lave nye løsninger?  

7. Emneafgrænsning 
Dette afsnit har til formål at afgrænse vores emne til det omfang, som er passende for vores undersø-

gelse. E-handel er kort og godt en fællesbetegnelse for al handel der foregår på nettet, hvilket er et 

bredt emne og ekstremt omfattende. Vi har derfor valgt at afgrænse vores opgave til e-handel indenfor 

tøjindustrien, med særligt henblik på returvarer. Da der findes utallige online butikker, med utallige 

varer og forskellige procedurer, har vi valgt at indskrænke emnet yderligere, og vil derfor ikke un-

dersøge returvarer indenfor online butikker generelt. Vi har derfor valgt at fokusere på én stor online 

butik; Boozt.com, og valgt at tage udgangspunkt i deres produkter, kunder og procedurer.  

 

Vores undersøgelse har fokus på at undersøge den miljømæssige belastning indenfor returvarer, hvor 

vi, som nævnt, har taget udgangspunkt i Boozt.com. Med denne undersøgelse, vil vi kigge på mulige 

løsninger, der kan være med til at mindske returvarer og derved den tilhørende miljøbelastning. Vi 

vil i vores opgave altså udelukkende fokusere på returvarer hos onlinebutikken Boozt.com. Ud fra 

denne undersøgelse ønsker vi at kigge på mulige løsninger til at mindske returvarer hos Boozt.com. 
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Der er mange årsager til at folk sender deres købte vare(r) retur, og når vi vil kigge på en mulig 

løsning til at mindske returvarer hos Boozt.com, vil vi kun fokusere på en løsning der hjælper kunden 

med at finde den rigtige størrelse af tøjet online, og derigennem mindske deres returvarer.  

 

Vi vil i vores undersøgelse, evaluere på fire allerede eksisterende design-løsninger til at finde den 

rigtige størrelse når man handler online. Til sidst vil vi komme med vores bud på en løsning, som vil 

blive eksemplificeret ved udarbejdelse af en prototype.  

 

Vi har altså derved lavet en stor afgrænsning af det overordnede emne, som vi berører i denne under-

søgelse. Denne afgrænsning er gjort, for at vi ikke udelukkende berører emnet generelt, men har 

mulighed for at undersøge dybere i én konkret virksomhed, som har en størrelse, der kan være inspi-

ration for mindre online butikker.  

 

8. Semesterbinding 
Subjektivitet, teknologi og samfund 

Vores projektarbejde er obligatorisk valgt til at inddrage dimensionen Subjektivitet, teknologi og sam-

fund (STS). Kurset har fokus på teknologiernes dynamik og deres samspil med kulturelle, politiske, 

økonomiske og sociale faktorer i det omkringliggende samfund, med formål på at kunne forstå væ-

sentlige årsager til udviklingen af udvalgte konkrete teknologier samt deres konsekvenser (Finn M. 

Sommer, 2020). Vi opfylder STS-dimensionen i vores projektarbejde, da vi undersøger hvilken effekt 

det har på vores samfund, at vi kan shoppe tøj på internettet. Især med henblik på, at se hvilke kon-

sekvenser det har haft for miljøet, at denne teknologi er eksisterende i vores samfund. At kunne be-

dømme teknologier ud fra kriterier om effektivitet og bæredygtighed, er også et væsentligt element i 

STS-dimensionen, hvilket ligger sig nært op af vores problemformulering, som hele opgaven er ba-

seret på (Finn M. Sommer, 2020).  

Vores empiri til opgaven har vi samlet ved at udføre et semistruktureret kvalitativt interview med en 

stor webshop; Boozt.com, samt et skrædderi; Strauss skrædderi. Denne metode hører til i STS-di-

mension og har været med til at skabe det empiri, som er fundamentet for hele vores projektarbejde.  
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Design og konstruktion 

Som vores andet fag i semesterbindingen har vi valgt at inddrage dimensionen Design og Konstruk-

tion (D&K). Kurset har fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter (Pries-

Heje, 2020). I vores projektarbejde udfylder vi D&K-dimensionen ved at kigge på udviklingen af 

online shopping, med særligt henblik på returvarer. Hele vores projektarbejde er bygget op omkring 

metoden; ’Design Thinking’, som er en metode der hører til i D&K-dimensionen. Metoden er en 

systematisk tilgang til at udvikle og evaluere. Dette gør vi ved at indsamle empiri om eksisterende 

design af sizeguides, med det formål, at kunne give et bud på en ny mulig løsning, der kunne være 

med til at mindske returvarer ved online shopping. Derudover har vi yderligere valgt at evaluere på 

fire eksisterende designløsninger, der allerede findes på markedet, men ikke er implementeret på sær-

lige mange webshops, og holde dem op i mod, vores egen mulige designløsning.  

 

9. Videnskabsteori 
Som noget nyt på dette semester, skal vi arbejde på et videnskabsteoretisk niveau. Vi har først og 

fremmest valgt at kigge på vores opgave med et pragmatisk syn. Pragmatismen er kendetegnet ved 

refleksiv tænkning. John Dewey (1859-1951), grundlæggeren bag pragmatismen, mente at vi men-

nesker er udstyret med evnen til at mestre den omskiftelige verden igennem vores refleksive tænkning 

og undersøgelse (Frandsen, 2021). Dette har stor resonans med vores opgave, både hvis vi kigger på 

den aktuelle klimakrise, vi berører i vores opgave, samt Design Thinking metoden som vores opgave 

er bygget op om.  

 

Klimakrisen er en konsekvens af den foranderlige verden, som vi mennesker skal mestre. Dewey 

mener at vi mennesker er udstyret med evnen til at mestre den omskiftelige verden igennem vores 

refleksive tænkning og undersøgelse (Frandsen, 2021). Dette gør vi i denne opgave, ved at kigge på 

en løsning der er med til at minimere klimaaftrykket fra online-shopping og dens returvarer.  

 

Design Thinking metoden, er en iterativ designproces, og har mange ligheder med Deweys erfarings-

proces, hvor man søger at finde en løsning på et opstået problem, der er dannet ud fra den foranderlige 

verden. Ved anvendelse af Design Thinking metoden i denne opgave, er vi startet med at forstå vores 

brugere og ud fra den forståelse har vi defineret og konkretiseret problemet. Herefter har vi udviklet 

et mindmap med en masse idéer, hvor vi efterfølgende har udviklet en prototype af den bedste. Der-

efter har vi diskuteret og set os kritiske på løsningen. Hvis løsningen ikke er fundet, bevæger vi os 
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tilbage til en af de foregående faser. Dette er en metode der ligger op til refleksiv tænkning, som 

består af refleksion som vekselvirkning mellem iagttagelser og forslåede løsnings idéer (Frandsen, 

2021). Resultatet af den foranderlige verden er en stor stigning af online-shopping, da denne teknologi 

har udviklet sig markant over de seneste år. Dette medfører en klimabelastning af varer der sendes 

frem og tilbage, som vi søger at finde en løsning på - en tilpasning af vores miljø, gennem refleksiv 

tænkning.  

 

Det er også interessant at kigge på vores opgave i et feministisk perspektiv. Indenfor feminismen 

mener man, at der er mange forventninger tilknyttet til et bestemt køn, og at køn er en ting som 

gennemsyrer alle vores relationer. Feministerne mener at køn ikke kun er en biologisk ting, men at 

køn er noget man bliver til igennem vores handlinger, fordi der i vores samfund ligger en strukturel 

skjult magt, som styrer os, uden vi nødvendigvis tænker over det (Vibeke Pihl, 2021). Her synes 

feminismen relevant for vores opgave. Igennem vores opgave undersøger vi blandt andet forbrugs-

vaner ved online shopping. I starten af projektet, havde vi en hypotese om, at der ligger et større 

forbrug hos kvinder end hos mænd, når der er tale om køb af tøj i online butikker, hvilket vi fik 

bekræftet var tilfældet ved Boozt.com (Tramontana, 2021). Dette trækker associationer til feminis-

men og West og Zimmerman’s Doing Gender. I feminismen skelner man mellem det biologiske køn 

og det kulturelle køn. Det biologiske køn, er noget vi får tildelt ved fødslen, mens det kulturelle køn 

er noget, vi tillærer os igennem livet på baggrund af det biologiske køn. De mener, at hvis man er 

født som biologisk kvinde, så tillægger vores samfund det kulturelle køn en forventning om at klæde 

sig på en bestemt måde og helst eje mere end én kjole, ét par sko og én taske. Det at fremstå feminin 

som kvinde, ligger meget i hvordan man klæder sig. Dette medfører et øget forbrug hos kvinder end 

hos mænd. Vi ser dog allerede i dag, at der er blevet gjort en del op med dette i det seneste år, men vi 

fik dog stadig bekræftet af Boozt.com, at det er kvinder der shopper mest på deres hjemmeside.  

 

10. Metode 
Vi har valgt at tilgå̊ vores semesterprojekt, med en overordnet metode kaldet Design Thinking 

(Andersen C. S., 2018). Denne metode består af 5 udviklingsfaser og er bygget op omkring den ite-

rative designproces, hvor man arbejder sig frem og tilbage mellem faserne, indtil man når frem til et 

endeligt og brugbart produkt.  
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Første fase: Emphatize 

Den første fase i Design Thinking metoden kaldes Emphatize. Denne fase handler om at undersøge 

ens brugere og deres dertilhørende behov. I denne opgave ser vi to former for brugere. Den første 

form for bruger, er virksomheden selv; Boozt.com. Her har vi udarbejdet et semistruktureret interview 

med Gloria Tramontana, som er ansat som Sustainability Manager hos Boozt.com. Igennem udarbej-

delse af dette interview, fik vi en forståelse for problemet omkring returvarer, og hvordan de som 

virksomhed forsøger at mindske deres returvarer, og den dertilhørende miljøbelastning. Derudover 

har vi også udarbejdet endnu et semistruktureret interview med Sigrid som er ansat hos Strauss 

Skrædderi, for at få en forståelse af hvad der forstås ved en størrelse, og hvilke tilhørende udfordringer 

der er ved størrelser og forskellige kropstyper.  

 

Under brugere hører også kunderne, som skal anvende denne foreslåede løsning. Her har vi igennem 

vores interview med Boozt.com opnået en stor forståelse for hvilke forskellige kundegrupper der er 

tale om, samt hvilke produktgrupper deres kunder returnerer mest. Derudover har vi fået forståelse 

for, hvilke erfaringer de har gjort ud fra deres kunder, ved overvejelse af implementering af allerede 

eksisterende teknologiske designløsninger indenfor sizeguides. Derudover har vi også kigget på fire 

allerede eksisterende teknologiske designs, og sat os ind i, hvad markedet allerede tilbyder af løsnin-

ger, til at kunder kan finde deres rigtige størrelse ved shopping online.  

 

Ved udarbejdelse af denne første fase: Emphatize, har vi arbejdet ud fra vores første tre arbejdsspørgs-

mål; 1. Hvor stor er den miljømæssige belastning ved online shopping af tøj? 2. Hvordan er forbru-

gernes retur- og købevaner ved online shopping og hvad er udfordringerne? Og 3. Hvilke eksiste-

rende løsninger findes der og hvor godt fungerer de? Disse tre arbejdsspørgsmål har vi besvaret ved 

at arbejde ud fra Design Thinking metodens første fase.  

 

Anden fase: Define 

Næste fase i Design Thinking metoden er Define. Denne fase handler om at analysere og samle alle 

de data vi har indsamlet fra vores første fase. I denne undersøgelse, gøres dette til dels i vores rede-

gørende afsnit og dels i vores analyserende afsnit. Her kigger vi på de udfordringer som vi har fundet 

frem til, at Boozt.com har med deres kunder og sammenligner dem med de komplikationer der er 

omkring at finde den rigtige størrelse ud fra forskellige kropstyper. Derudover kigger vi også på fire 
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allerede eksisterende teknologiske designs, og holder dem op mod den data vi har fået ud fra vores to 

interviews med henholdsvis Boozt.com og Strauss Skrædderi.  

 

Ud fra anden fase; Define i metoden, har vi igen arbejdet med 1., 2. og 3. arbejdsspørgsmål, men især 

med 2. arbejdsspørgsmål, og undersøgt hvilke udfordringer vi har med at gøre indenfor emnet, som 

er en del af 2. arbejdsspørgsmål.  

 

Tredje fase: Ideate 

Den tredje fase er Ideate, som handler om idégenerering. Denne fase sikrer, at man holder sin idége-

nerering indenfor den retning vi søger at løse, ved at gøre brug af vores indsamlede data fra de to 

første udviklingsfaser. Det er her Design Thinking metoden, især er god. Den sikrer at man ikke, som 

man ellers kan være tilbøjelig til - starter med idé generering. Dette sker først, efter man har indsamlet 

data, forstået brugerne og indsamlet empiri. I denne fase er det vigtigste at få en masse ideer, uden at 

lade sig begrænse af omfang, økonomi, tid osv. Men blot at skabe en omfattende brain-storm, hvor 

alt kan lade sig gøre. Denne fase ses i vores analyserende afsnit, hvor vi har udarbejdet en brain-

storm, som præsenteres. Ved denne fase har vi arbejdet ud fra 4. arbejdsspørgsmål: Hvilke muligheder 

er der for at lave nye løsninger?  

 

Fjerde fase: Prototype 

Den fjedre fase er Prototype. Her handler det om at samle de bedste ideer fra ’ideate’ fasen, og vælge 

den bedste at gå videre med og udvikle en prototype af. Fokusset i denne udviklingsfase er ikke at 

skabe et færdigt, gennemarbejdet og detaljeret produkt, men hellere en enkel visualisering. Målet er 

at prototypen skal kunne formidle ideen, så̊ den kan præsenteres, testes og forstås af andre. Denne 

prototype vi har valgt at lave, præsenteres i vores analyserende afsnit. Denne fjerde fase af metoden, 

er en forlængelse af arbejdet med 4. arbejdsspørgsmål.  

 

Femte fase: Test 

Den sidste og femte fase handler om at teste den udvalgte prototype, og få feedback på løsningen. I 

testfasen har man mulighed for at udføre mindre tilpasninger, baseret på den feedback man får. Sam-

tidig kan man også risikere at få feedback, der kræver at man kigger tilbage i metodens udviklingsfa-

ser og gentager nogle af dem - det er her den iterative proces kommer til udtryk. Grundet reelt tidspres, 

har testfasen ikke været mulig for os at nå, trods det er en fase med stor relevans for undersøgelsens 
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udfald. I undersøgelsens sidste del, konklusionen, har vi valgt at beskrive hvordan testfasen kunne 

have indgået i vores undersøgelse, samt hvilken effekt det ville have haft, på det endelige udfald.  

11. Redegørelse og teori 
Vi har valgt at inddrage det redegørende afsnit i den forstand, at vi forklarer opgavens primære emner. 

Formålet med dette er at optimere læserens forståelse for den resterende opgave. Opgavens omdrej-

ningspunkt er den miljømæssige belastning af returvarer indenfor onlinebutikken; Boozt.com. Her 

søger vi at finde en løsning, der kan være med til at mindske mængden af returvarer, med særligt 

henblik på at kunden får den rigtige størrelse hjem ved bestilling af en vare. Vores redegørelse vil 

derfor have til formål først at redegøre for den miljømæssige belastning ved returvarer hos 

Boozt.com. Derefter vil vi redegøre for hvad en størrelse defineres som, og kigge på nuværende size-

guides, samt størrelsesforskelle i forhold til kropstyper. Til sidst i redegørelsen, vil vi kigge på fire 

eksisterende designs og teknologier, der er udviklet allerede. Redegørelsen er med til at give et indblik 

i, hvilke faktorer der har betydning, når der skal udvikles en mulig løsning, med henblik på optime-

ring.  

 
11.1 Hvem er Boozt.com og hvorfor Boozt.com? 

Boozt.com er en Nordisk virksomhed der sælger tøj, sko, accessoires med mere, på nettet (Boozt AB, 

2020). Hos Boozt.com finder man over 600 skandinaviske og internationale brands (Boozt AB, u.d.) 

Brandet, Boozt.com blev lanceret i 2011 og har deres hovedsæde i Malmö i Sverige. Med deres over 

2 millioner aktive kunder, skabte virksomheden i 2020, en omsætning på 4.4 milliarder SEK (Boozt 

AB, 2020). Virksomheden opererer i hele Norden samt de Baltiske lande (Tramontana, 2021). 

 

For at kunne undersøge hvor omfattende et problem, returvarer er, så vi Boozt.com som værende et 

godt udgangspunkt for vores undersøgelse, idet deres størrelse og omsætning er med til at kunne give 

en indikation på hvor stort problemet er i Danmark. Hvorfor vi vurderer, at Boozt.com er store nok 

til at gøre problemet generaliser bart. Igennem udarbejdelse af et semistruktureret interview med 

Boozt.com’s sustainability manager; Gloria Tramontana, har vi indsamlet empiri fra virksomheden. 

Interviewet er fundamentet for vores undersøgelser, som har bidraget til at understøtte vores påstande 

og hypoteser igennem hele projektet.  
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11.2 Boozt.com’s kundemønster for returvarer 

Et af vores formål med at interviewe Gloria Tramontana fra Boozt.com, var at undersøge hvilke slags 

kunder der findes, samt om der ses nogle bestemte varegrupper, der bliver returneret mere end andre. 

Alt sammen, med det formål, at lokalisere udfordringen ved returvarer.  

 

Boozt.com annoncerer i deres Annual Report 2020 at deres kunder er imellem alderen 25-54 år, 85% 

har en partner og 55% har børn (Boozt.com, 2021). Under vores interview med Gloria, fortalte hun, 

at det først og fremmest er kvinder der returnerer mest. Helt konkret kom der omkring 40% mere 

retur fra kvinder end mænd. Og derefter børn. Men hun pointerer også, at en af årsagerne til det, er at 

kvinder shopper mere, og derfor også returnere mere. Vi forsøgte også at spørge indtil alder, men 

denne data lagerede de ikke om deres kunder. I vores interview, blev vi også bekræftet i, at en forkert 

størrelse, er den mest hyppige grund til at varer bliver sendt retur (Tramontana, 2021). 

 

Den kategori der blev mest returneret på daværende tidspunkt, var jakker (Tramontana, 2021). Hun 

fortalte, at hun tror det er jakker, fordi det var den tid på året, hvor mange er på udkig efter en vinter-

jakke. Men lige efter jakker kom kjoler, og der var en forskel på 0,6%. Efter kjoler kom sko og 

sportsjakker (Tramontana, 2021).   

 

Disse informationer var med til at gøre os overvejelser omkring, vores valg af designløsning. Hvis 

den skal virke, er det et godt udgangspunkt at den skal tale til kvinder, og kan starte med en imple-

mentering i kjole-kategorien og skal være fokuseret omkring at gøre det nemmere at finde den rette 

størrelse.   

 
11.3 Kunderne får gratis retur – miljøet betaler regningen 

Formålet med dette afsnit, er at tydeliggøre omfanget af det problem som returvarer i tøjbranchen 

medfører. Dette set i et miljømæssigt perspektiv. Afsnittet vil omhandle ydelsen omkring gratis retur, 

som den primære årsag til den øgede mængde af returvarer. Derudover på hvilke parametre det på-

virker miljøet, samt hvilke tiltag virksomheden Boozt.com har indført, for at mindske mængden af 

returvarer. 

 

Vi ved, at 1 pakke i gennemsnit udleder 300 gram CO2e, hvilket svarer til at køre 2,6 km i en ny bil. 

Hos Boozt.com, benytter De den samme vogn til både leveringer samt returvarer (Boozt AB, 2020, 
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s. 21). Vi kender ikke Boozt.com’s præcise årlige antal ordrer samt hvor mange der bliver sendt retur, 

da dette er tal som virksomheden ikke udleverer (Tramontana, 2021). Men vi ved med sikkerhed, at 

det er over ti millioner ordrer, da vi får dette bekræftet i interviewet. Vi kan altså derfor ikke udregne 

præcist, hvor meget den årlige CO2 belastning er ved returvarer. Men vi ved, at Boozt.com har 2 

millioner aktive kunder (Boozt Group, u.d.) og i og med at returnering er en integreret del af online-

shopping oplevelsen, er det ikke forkert at konkludere at den årlige CO2 udledning ved returvarer er 

høj. 

 

Flere og flere køber deres tøj online og rigtig mange online butikker tilbyder gratis retur. Dette er 

med til at gøre det nemmere for kunden at sende sine varer retur, fordi kunden ikke skal betale for 

det. Ydelsen omkring gratis retur, gør at antallet af returvarer stiger. Derudover er upræcise størrel-

sesguides også med til at kunderne i flere tilfælde ser sig nødsaget til at returnere sine varer, fordi 

varen ikke var korrekt i størrelsen. Selvom returvarer udgør en tung miljøbelastning, er returvarer 

ikke noget man kan eliminere fuldkommen. Det vil altid være en del af den online shopping oplevelse 

– men flere og flere e-handelsvirksomheder gør sit for at forsøge at reducere antallet. Boozt.com 

tilbyder også gratis retur i 30 dage. Vi har i vores interview med Boozt.com’s sustainability manager, 

spurgt hvad hun ser af udfordringer ved returvarer. Først og fremmest, udtrykker hun, at De ønsker 

at kunne tilbyde deres kunder den bedste service, det er blandt andet derfor at de tilbyder gratis retur;  

”We want to offer outstanding service to our customers” (Tramontana, 2021).  

 
Gratis retur er altså en stor fordel for kunden, men en endnu større ulempe for miljøet.  Dette skyldes 

at de øgede mængder af returvarer, medfører at der skal flere fragtbiler på vejene. Derudover er ma-

terialer og emballage der bliver brugt i returprocessen, med til at skabe et uhensigtsmæssigt brug af 

jordens ressourcer. I interviewet blev vi også gjort opmærksomme på, hvad ulempen ville være ved 

at lade kunderne betale for at skulle sende deres varer retur. Ulempen ville være, at der vil være 

kunder der undlader at sende deres varer retur, og dermed beholder tøjet, for at smide det ud på et 

senere tidspunkt, fordi de ikke får det brugt, hvilket også vil resultere i en miljøbelastning. 

 

11.4 Boozt.com’s ”Fair Use Policy” 

I november 2019 (Boozt AB, 2020, s. 31), implementerede Boozt.com en såkaldt ”Fair Use” politik. 

Formålet med denne politik, er at mindske, og helst fjerne, de unødvendige returvarer og dermed 

blive mere bæredygtige i deres forretningspraksis, idet de undgår store mængder af returvarer. Dette 
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har allerede medført, at de har reduceret CO2 udledelsen, med hvad der svarer til 25% af de returne-

rede varers CO2-aftryk (Boozt Group, u.d.). Selve returprocessen er en naturlig og integreret del af 

det at shoppe tøj på nettet, og Boozt.com ønsker at gøre det til en nem og overskuelig del af processen 

ved at gøre det omkostningsfrit for kunden. Fair Use politikken hjælper til at få øje på de kunder, 

som har en unormal købsadfærd og som udviser ingen intention om at beholde det pågældende pro-

dukt. Her er der tale om de kunder, der gentagende gange placerer unormale store ordrer, for efter-

følgende at returnere store dele, hvis ikke hele ordren (Boozt AB, 2020, s. 56). Til dette udtaler 

Boozt.com’s CCO, Peter G. Jørgensen: 

“During the last two years, we have seen an increase of extreme return behaviour 

within e-commerce where customers systematically place large orders and return 

all or almost all items, sometimes after having worn the items. Not only does this 

behaviour put a strain on the environment, but it is also not fair to the other 

99,8% of our customers that shop responsibly as it takes up resources and availa-

ble items from our sites, lessening the overall shopping experience” (Boozt 

Group, u.d.) 

 
Der ligger altså et klart og tydeligt fokus på bæredygtighed i virksomheden. Som en af de førende e-

handelsvirksomheder i Norden, ser de gode muligheder i at sætte standarden for bæredygtig industri. 

Dette er Fair Use politikken med til at skabe, men dette sker blandt andet også ved at de håndterer 

deres returneringer lokalt på deres leveringscenter (Boozt AB, 2020), hvilket gør at behovet for trans-

port i forbindelse med returneringer, bliver minimeret. Derudover har de også meget fokus på selve 

kundeoplevelsen, ved at have mere nøjagtige størrelsesanbefalinger som styres af diverse algoritmer 

(Boozt Group, u.d.). 

 

Boozt.com’s Fair Use politik, finder man i deres salgs- og leveringsbetingelser. Her står det beskrevet, 

hvad der kræves af kunden. Dette er blandt andet, at man som kunde har en intention om at beholde 

de varer man bestiller og at man ikke udøver bedrageri (Boozt). Disse er blot et udpluk af de krav 

som der bliver stillet til dig som kunde hos Boozt.com. En overtrædelse af Fair Use politikken, vil 

medføre at Boozt.com kan vælge at annullere en ordre, eller fuldkommen udelukke dig fra at handle 

på hjemmesiden i en given periode. Dette sker, hvis der bliver vurderet, at kunden udviser unormal 

købsadfærd, i form af at aflægge enorme ordre gentagende gange, for derefter at sende størstedelen 

retur.  
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Siden indførslen af Fair Use politikken i 2019 har virksomheden formået at eliminere behovet for 

omkring 130 varebiler i løbet af et år (Boozt Group, u.d.), biler der hver især udsender store mængder 

af CO2. Boozt.com har omtrent 2 millioner kunder i deres kundebase. Siden 2019 er hvad der svarer 

til 0,25% af kundebasen blevet sat på pause på baggrund af en overtrædelse af Fair Use politikken. 

Dette svarer til ca. 13.000 kunder og kan muligvis virke som en lille del af det samlede antal af kunder, 

men disse kunder repræsenterer alligevel omkring 15% af virksomhedens samlede returvolumen 

(Boozt AB, 2020). Til dette udtaler CCO Peter G. Jørgensen: 

 

“It’s important for us to take action to combat this behaviour, for the benefit of 

both the business and the environment. It’s encouraging to see the effects of Fair 

Use and the positive impact it has had on our carbon footprint. Hopefully, more 

of our peers will find similar solutions to tackle the issue of unnecessary returns 

so we can establish more sustainable business practices for e-commerce” (Boozt 

Group, u.d.). 

 

Lignende løsninger til fordel for at opretholde en bæredygtig forretning praksis, findes blandt andet i 

hjemmesidens sizeguides. Denne er styret af algoritmer og maskine læring. Ved hjælp af teknologien 

har det gjort det muligt at indsamle information på den enkelte kundes tidligere størrelsesvalg for 

dernæst at kunne foreslå den bedste størrelse til den samme kunde ved efterfølgende besøg. Derud-

over bruger de også information om størrelser fra tidligere varer som den pågældende kunde har sendt 

retur, for at kunne præcisere kundens næste oplevelse når kunden skal vælge størrelse. For at reducere 

størrelsesrelaterede returneringer, går virksomhedens efter at bringe teknologien sammen med mo-

den, og dermed også skabe den bedste kundeoplevelse (Boozt AB, 2020, s. 56). 

 

11.5 Lokal håndtering af returvarer, maskine læring og Booztlet 

Boozt.com har et mål om at være klimaneutrale i 2025, hvad der angår levering samt returnering 

(Boozt AB, 2020, s. 16). Udover deres Fair Use politik, har dét, at de har prioriteret at håndtere deres 

returvarer lokalt i Sverige, også været med til at skabe et mere miljøvenligt forretningsmønster. Deres 

pakkelager er styret af 100% genanvendt energi samt energi fra egne solceller (Boozt AB, 2020, s. 

20). Først og fremmest, smider Boozt.com hverken sine returvarer ud, eller brænder dem. 70% af de 

ordrer som de får retur, bliver lagt tilbage i systemet og solgt på Booztlet. Dette gælder både deres 
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online butik samt fysiske butikker. Omkring 25% bliver sendt retur til brandet, fordi De ønsker at 

have det tilbage og ikke ønsker at de skal placeres på Booztlet. De sidste 5-10% bliver doneret til 

velgørenhed. I Danmark har de for eksempel et samarbejde med Røde Kors, hvor de donerer mange 

af deres returnerede varer til (Tramontana, 2021).  

  

I vores interview spurgte vi også indtil hvilke teknologiske løsninger De gør brug af på nuværende 

tidspunkt. Til dette bliver vi klar over, at der bliver brugt meget teknologi, særligt i forhold til at give 

de rette størrelsesanbefalinger til kunden. Det største problem her, er at det er forskelligt fra brand til 

brand, hvordan størrelserne er. Deres løsning på problemet på nuværende tidspunkt er, at de ved hjælp 

af digitale cookies, forudsiger hvilken størrelse den pågældende kunde skal have. Dette er bestemt ud 

fra kundens tidligere køb indenfor en bestemt kategori eller brand. Dette teknologiske system har 

tilmed også bidraget til at deres returrate er faldet (Tramontana, 2021). 

 

Fair Use politikken, lokal håndtering af returvarer samt et teknologisk system med fokus på optime-

ring af sizeguides er tiltag, der alle har bidraget til, at virksomheden siden 2019 formåede at minimere 

returraten med 9% (Tramontana, 2021).  

 

11.6 Sizeguide og deres størrelsesforskelle i forhold til kropstyper 

Sizeguides bliver brugt som en vejledende løsning, til at finde ud af hvilken størrelse tøj, der passer 

en bedst, inden man begynder sit køb på nettet. Sizeguides kommer i mange forskellige udformninger 

og hvordan den enkelte sizeguide ser ud, afhænger af hvilken online butik man besøger. Dette giver 

åbenlyst mange problematikker for forbrugerne, da man ikke kan være sikker på at den størrelse man 

normalt går efter, er den samme i en anden butik (Butcher, 2021). 

Ved at gøre det simpelt i Europa, har man indført, at man som producent skal opretholde en vis stan-

dard indenfor tøjstørrelser som hedder; ”EN 13402 size designation of clothes” (Conversion, u.d.), 

som tager kropsbygning in mente. Dette gør at de gamle tøjstørrelser bliver ubrugelige. Den tidligere 

generation af produktstørrelse og ad hoc størrelser som small, medium og large, bliver udpenslet for 

producenterne i Europa. Problemerne med de gamle måder at definere tøjstørrelser på var, at i ad hoc 

var det muligt at en given størrelse som medium ikke kun var én størrelse, men den dækkede over 

flere størrelser indenfor et interval. Dette gør eksempelvis, at en størrelse small kan være mindre hos 

en producent og større hos en anden producent.  
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At man i EU har valgt at der skulle være en overensstemmelse omkring tøjstørrelser, tyder på at der 

har været problemer omkring det, som gør det muligt at anse det som et reelt problem. Dog er det kun 

EU som er med i denne aftale, hvilket vil sige, at der stadig er markeder som vil se anderledes ud, 

end den nye standard. 

Der findes også en del problematikker omkring at vi alle har forskellige kropstyper. Ved at vi ikke 

alle sammen ligner hinanden, men har forskellige kropsbygninger, er det sværere at lave tøj da der 

skal tænkes over hvordan det sidder på folk. Ved tøjproducenten kan der ikke altid tages højde for 

alle kropstyper da tøjet bliver masseproduceret og derved er det umuligt at tage højde for den enkelte 

kundes kropstype. Dette gør at en skrædder er eftertragtet hvis man ikke kan passe det som bliver 

masseproduceret grundet målene inden for tøjet. 

EN 13402 er en europæisk fælles standard indenfor tøjstørrelser. Ved at EU har indført EN 13402 

bliver det nemmere for det enkelte individ at kunne købe tøj i størrelser som passer. EN 13402 har 

også til formål at give EU markedet et bedre salg end de andre markeder, da transparensen på tøjstør-

relserne giver folk bedre mulighed for, altid at kunne købe præcis den størrelse de er ude efter. EN 

13402 har altså gjort op med nogle problematikker som fandtes førhen. Den tidligere standard havde 

også de samme enheder (small, medium og large), men hvor der i stedet for, laves tøj indenfor enhver 

størrelse. Dette giver problemer da nogle small kan være lidt for små og andre lidt for store. Dette er 

der dog gjort op med, da man fandt på at bruge dual sizing systemet i stedet. Indførelsen af dette 

system, gjorde at man ramte flere kunder og kunne holde sig indenfor retningslinjerne og derved 

kunne sælge deres tøj på det europæiske marked. Før i tiden brugte man tid på at lave hver enkelt 

størrelse, men da det var for ineffektivt, endte man med at sidde inde med tøj som ikke blev købt, 

samt at hvert stykke tøj skulle laves i flere størrelser. Ved at lave dual sizing, opnåede man at kunne 

tage et stykke tøj og ramme to mål indenfor, som gør det muligt at skære ned på omkostninger og 

gøre det nemmere for kunderne at finde størrelser som passer.  
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EN 13402 gør hele tiden folk opmærksomme på at størrelsen på tøjet 

kun er forbeholdt dem som lever op til kravet omkring størrelserne, og 

gør det nemt læseligt og let at forstå. Da kroppe ikke er ens hos alle 

mennesker, ville det være svært at skulle lave pasform til alle, og ikke 

mindst en meget stor proces at skulle komme igennem. Derfor har man 

i EU valgt, at der bør være nogle kriterier inden for det valgte stykke 

tøj. 

  

Ovenfor ses et eksempel på hvordan det skal regnes ud, ud fra nogle at de kriterier som skal opfyldes.  

Dual sizing virker til at have taget over på markedet da det rammer flere kunder over en bredere vifte 

af størrelser, samt gør det nemmere når folk kender til systemet. Før i tiden havde næsten hvert land 

deres egne størrelser da folk repræsenterede landets købekraft.  

 

11.7 Eksisterende designs og teknologier  

Dette afsnit har til formål at undersøge hvilke designs der allerede eksisterer og muligvis allerede 

bliver brugt nogle steder. Når vi skal vurdere hvilke slags designs, vi mener ville være den bedste 

løsning, er det selvfølgelig relevant at undersøge, hvilke teknologier og designs der allerede nu eksi-

sterer. Inden vi gik i gang med projektet, tænkte vi over hvilke mulige teknologier vi forestillede os 

at bruge til at finde den bedste løsning, og der var tre vi mente ville være gode at gå videre med. Vi 

er kommet frem til, at et af de større problemer ved online shopping, er forskellen på hvordan tøj ser 

ud på hjemmesiden og på kundens egen krop. Derfor vælger vi at se på hvordan disse løsninger kunne 

hjælpe kunden til at overkomme dette problem.  

 

Den første, var et virtuelt prøverum med en avatar, som man kunne have liggende online, med sine 

egne kropsmål og kropstype, hvor man på den måde kunne se hvordan tøjet ville komme til at se ud 

med dine personlige mål. Der er allerede nu blevet lavet noget lignende, men det er ikke blevet ud-

bredt hos de store onlineforhandlere (Redaktion, 2017). Vi mente at det ville være til stor gavn i en 

reducering af returvarer, da folk derfor ikke ville behøve at købe flere forskellige størrelser for at se 

hvad der ser bedst ud. Teknologien er ikke blevet færdigudviklet og derfor må man indtil nu nøjes 

med at skrive sine mål ind, og dermed ikke få et helt klart billede af, hvordan tøjet kommer til at se 

ud. Dog har flere virksomheder arbejdet hårdt på at forbedre avatar teknologien. Virksomheden Me-

tail har siden 2008 arbejdet på en avatar der kan bruges til dette formål, ved at man laver sin egen 
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avatar, og ved at fotografere tøjet på en måde, der gør at de kan bruges på alle modellerne, da det 

næsten ikke er muligt for to personer at have den præcis samme avatar (Velardi, 2017). Et af de største 

problemer ved denne teknologi er, at få tøjet til at se naturligt ud. Det kan være svært at få et 3D 

materiale til at fungere virtuelt og samtidig se realistisk ud på den individuelle avatar. Ikke nok med 

at man skal lave en virtuel model af alt det tøj en virksomhed har, så skal man også sørge for at det 

passer og ser naturligt ud på alle de mulige avatar, som deres kunder har (Lim, 2009). Udover at 

teknologien endnu ikke er god nok til at bruge, er der også menneskelige problemer ved denne tek-

nologi. Boozt.com’s sustainability manager fortæller os, at de har kigget på teknologien, men at kun-

derne føler at deres information er en meget personlig ting, og dermed er de ikke tilbøjelige til at 

benytte denne teknologi på nuværende tidspunkt (Tramontana, 2021). Der er altså ikke kun teknolo-

giske problemer ved dette slags design, men også et måske endnu større problem i kundernes tanke-

gang, hvilket kræver en stor tillid til webshoppen.  

 

En anden teknologi vi har evalueret på, er 3D-scannere. Der har gennem årenes løb været udviklet 

mange forskellige 3D-scannere, hvilket kan bruges til at lave en virtuel figur af dig med tøjet på (Lim, 

2009). Levi’s lavede i deres butik i San Fransisco en scanner, der kunne scanne kunden, og dermed 

give et præcist mål, så tøjet ville passe perfekt til den kunde. Levi’s brugte altså deres 3D-scanner til 

at lave skræddersyet tøj til deres kunder, hvilket er en måde at bruge scanneren på (Lim, 2009). Et 

andet firma er Telmat Industrie der lavede deres egen 3D-scanner med to kameraer - et fra fronten og 

et fra siden, til at scanne kroppen. På den måde kan de se de forskellige kropstyper. Det tager ikke 

mere end 2,5-3,5 sekunder, alt efter om det er sort/hvid eller farve, for at måle kropstypen og er derfor 

en meget hurtig proces (Lim, 2009). Mange virksomheder har udviklet 3D-scannere til brug i tøjbran-

chen og det må derfor siges, at teknologien til at få lavet disse præcise mål, findes. Et problem der 

kan være med dette, er at få inkorporeret disse ting på de forskellige webshops. Det er en fin løsning 

til skræddersyet tøj, men når man skal købe et stykke masseproduceret tøj fra en webshop, er det ikke 

tilstrækkeligt at have de helt præcise kropsmål. Man kan se hvordan det ville have de samme proble-

mer som den tidligere teknologi fra afsnittet med en virtuel avatar, da det er svært at få tøjet til at 

passe præcist på en virtuel figur. 3D-scannere kan også bruges til at give kunden sine mål, og på den 

måde give kunden en bedre forståelse for, hvordan deres krop er, og på den måde give dem al den 

information de skal bruge, for at vælge den rigtige størrelse tøj.  
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Et af de store problemer for kunderne, er den store forskel de forskellige brands har i deres størrelser. 

Da der ikke er en klar definition på hvad en størrelse er, sætter virksomhederne selv deres mål 

(Pedersen, 2021). Hvis kunderne ved hjælp af 3D-scannere vidste hvad deres mål var, ville problemet 

med de varierende størrelser ikke være lige så stort. Et andet problem ved denne teknologi må dog 

være dens formål i praksis. Hvis kunderne skal ned i butikken for at få taget deres mål, ødelægger det 

formålet med online shopping. En 3D-scanner kan nemt være på størrelse med en fotoboks, og det er 

ikke noget der er praktisk eller økonomisk for kunden at have i sit eget hjem. Dette problem har til 

gengæld allerede en mulig løsning. Der er allerede nu blevet lavet mindre udgaver af 3D-scannere 

der kunne være i folks hjem. En Xbox Kinect er blevet lavet om til en 3D-scanner, og det er en 

teknologi der i forvejen har været i mange folks hjem (Velasco, 2019). Der findes altså teknologi, til 

at folk kan få en 3D-scanner i deres eget hjem, og på den måde selv kan tage deres mål. Det er stadig 

et problem for de folk, der ikke er interesseret i at eje en 3D-scanner, og det er heller ikke sikkert at 

folk er interesseret i at skulle bruge penge på at købe en teknologi, når de alligevel på nuværende 

tidspunkt bare kan købe tøj og sende det retur hvis ikke de kan passe det.  

 

En tredje teknologi vi evaluerede på, er filtrer, der bruger en skeleton tracker. Ved hjælp af en skeleton 

tracker vil man kunne se hvordan forskellige stykker tøj ville se ud på dig. Teknologien findes allerede 

i form af filtre til briller, hvor man kan se hvordan et par briller ser ud på dit ansigt. Virksomheder 

som Smartbuyglasses og Louis Nielsen benytter sig allerede af denne teknologi (Louis Nielsen, 

2022), og den kan derfor siges at være udbredt og derfor brugbar. Det må dog siges at være væsentligt 

nemmere at lave et filter til briller, da det i forvejen er en mere solid genstand og derfor ikke kommer 

til at se malplaceret ud når det laves i 2D. Virksomheden Carlings har dog taget et skridt i den retning, 

og har lanceret en virtuel tøjkollektion. Man tager et billede af sig selv, vælger det stykke tøj man 

gerne vil have på, og får derefter en virtuel skrædder til at få tøjet til at passe på dit billede (adDRESS 

the future, 2019). Det er dog ikke det samme som at sige, at man blot kan tage et billede og derefter 

se sig selv i et stykke tøj. Denne proces kræver at der er en person der sidder og redigerer tøjet på dig, 

før du kan se hvordan du ser ud i tøjet. Det kan ikke ses som værende holdbart, da det for det første, 

er en forholdsvis langsom proces, da man ikke med det samme kan se sig selv i tøjet, men i stedet 

skal vente på at en anden person giver dig det virtuelt på. For det andet, fordi man dermed skal have 

en masse ekstra arbejdskraft til at sidde og give hver individuel kunde deres valgte tøj på, til hvert 

stykke tøj de vælger. Vi ser altså ikke en løsning der vil give kunden en 100% tilfredsstillelse med 

denne teknologi, da det enten ville tage for lang tid eller ikke ville være en løsning virksomhederne 
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ville gå videre med, grundet de medfølgende omkostninger eller at kunden ikke får en nøjagtig re-

præsentation af sig selv med et filter der benytter sig af en skeleton tracker.  

 

En teknologi vi senere i vores undersøgelse er blevet gjort opmærksom på, er cookies. Cookies er 

ikke noget vi som kunder på hjemmesider ser, udover når vi bliver spurgt om samtykke til brug af 

dem. Efter en samtale med Gloria Tramontana fra Boozt.com, blev vi præsenteret for deres brug af 

cookies, til at hjælpe kunder med at finde deres rigtige størrelse. Ved at se hvilke størrelser kunderne 

tidligere har købt, kunne Boozt.com finde ud af, hvilke størrelser der ville passe kunden bedst, hvis 

kunden altså stadig var nogenlunde samme størrelse som ved tidligere køb. Ved at bruge cookies, kan 

kunden altså komme udenom nogle af de gener der har været ved de andre designs, som bevidst at 

skulle dele sine størrelser med virksomheder, eller at skulle anvende eksterne teknologier for at finde 

de rette størrelser. Det kommer uden nogen egentlig omkostning til kunden, udover deres informati-

oner som virksomhederne i de fleste tilfælde alligevel har tilgængelige fra tidligere besøg, medmindre 

man ikke har givet samtykket. 

  

Teknologien er dog ikke uden problemer, da den ikke kan anses som at være 100% korrekt i forhold 

til hvilke størrelser den anbefaler, og kunden kommer stadig ikke til at kunne se tøjet på sig selv før 

de har fået det hjem. Alligevel har et stort firma som Boozt.com på nuværende tidspunkt anset det 

som værende den bedste måde at give forholdsvis præcise størrelser til kunderne (Tramontana, 2021). 

En ulempe ved cookies, udover at man ikke kan benytte sig af dem uden at give samtykke, hvilket 

ikke altid er noget kunden har interesse i, er at de er meget personlige, hvilket vil sige at de ikke kan 

bruges til at købe tøj til andre end personen selv, medmindre kunden køber tøj til en med samme 

kropstype. Cookies kan også forvirres af kunden, og dermed give ukorrekte resultater, hvilket kun vil 

føre til mere tøj der bliver leveret retur. Eftersom at teknologien allerede eksisterer og er let at an-

vende, må det også antages at den kan anvendes sammen med nogle af de andre teknologier for at 

give kunden så meget hjælp som muligt, til at finde tøj der passer til den enkelte kunde.  

 

Efter at have undersøgt hvilke teknologier der allerede er eksisterende, vil vi komme med vores eget 

designforslag til, hvordan vi kan være med til at reducere mængden af returvarer ved hjælp af en 

teknologisk løsning, som vil være til gavn for både virksomheden og den individuelle bruger. Vi må 

antage at en nøjagtig løsning vil være kærkommen både hos forbrugeren og hos virksomhederne, 

siden der i mange år er blevet forsket i forskellige måder at indføre en form for personlig tøjprofil,  
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enten ved hjælp af 3D-scannere, som der er blevet forsket i siden 1980’erne, eller på den nyere måde 

med sin egen digitale avatar som er en nyere teknologi.    

12. Analyse 
I denne undersøgelses analyserende afsnit, vil vi udføre den tredje fase Ideate i Design Thinking 

metoden, som omhandler idégenerering. Her har vi til formål, på baggrund af vores indsamlede data, 

at brainstorme på alle tænkelige løsninger til at minimere returvarer. Efter vores idégenerering, har 

vi udvalgt den løsning vi finder mest aktuel, og en nærmere beskrivelse af denne løsning. Derudover 

har vi lavet en prototype på løsningen, der vil blive præsenteret i afsnittet.  

 
12.1 Mindmap og idégenerering 

Nedenunder ses vores mindmap der samler vores idégenerering af løsninger:  
 

 
 
Et universelt stykke tøj 

Denne idé går ud på, at man kunne have et universelt stykke tøj, som man kunne sammenligne stør-

relser ud fra. Når man besøger en hjemmeside, ville man kunne spørge den, hvilken størrelse man 
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bruger i det universelle stykke tøj, og ud fra den data, vil der blive foreslået den størrelse du skal 

bruge i det stykke tøj du kigger på.  

 

Et universelt målebånd 

Denne idé er lidt i samme tankegang som det universelle stykke tøj. Her skulle det blot være et må-

lebånd der indeholder forskellige måleenheder på samme målebånd, altså imperial og metric units, 

der gør det nemmere for kunder at måle deres krop.  

 

Fragtbiler på el 

Samtlige fragtbiler på vejene, skal være eldrevne. En løsning der er med til at gøre miljøbelastningen 

mindre, idet elbilerne ikke udleder CO2 – dog minimerer den ikke mængden af returvarer, som vores 

undersøgelse drejer sig om.  

 

Digitale cookies 

Digitale cookies, der indsamler data og information på og om den enkelte kunde - med det formål at 

kunne give kunden en bedre indikation på hvilken størrelse den skal vælge ved fremtidige køb. Ud 

fra tidligere køb samt returnerede varer, hjælper de digitale cookies, systemet med at huske informa-

tioner om størrelse på den pågældende kunde. 

 

Nul gratis retur 

En lovændring, der sørger for at ingen online virksomheder tilbyder gratis retur. Det skal altså ikke 

være lovligt at gøre det omkostningsfrit for kunden, at kunne returnere sine varer.  

 

Et målebånd med tilhørende app 

Vi tænkte tidligere i løbet af vores undersøgelse på, at lave et universelt målebånd, for at gøre det 

nemmere for folk at finde deres præcise mål i alle måleforhold. Ud fra den idé, fik vi idéen om at lave 

et mere teknologisk målebånd, der var elektronisk, og havde en tilhørende app. Målebåndet skulle 

fungere som et normalt målebånd, men i stedet for at man selv skulle aflæse det, ville det sende 

målene til den tilhørende app, der udover at ville skrive målene ned, ville lave en 1:1 3D figur, så 

personen kunne se sin egen krop. Appen kunne også kobles sammen med idéen om en online avatar. 

Brugeren ville på den måde have sin figur på appen, og ville så kunne bruge den på websites. For at 

mindske et eventuelt problem med GDPR, ville brugeren selv have appen på sin telefon, og ville give 
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diverse hjemmesider adgang til at bruge dem når brugeren er på hjemmesiden, og tage adgangen fra 

dem når de forlader hjemmesiden. Det kan ses som NemID appen, hvor appen spørger om du vil give 

tilladelse til hjemmesiden til at benytte Avataren. Appen vil også give brugeren instruktioner til, hvor-

dan de skal måle sig selv for at gøre Avataren så præcis som mulig. Alt dette ville gøre det nemmere 

for brugerne at finde tøj der passede dem helt perfekt.  

 

Scannerapp 

En anden ide til en app, der springer ud fra vores research om 3D-scannere er en scanner app. Da de 

store 3D-scannere ikke er praktiske at have i hjemmet, og ville fjerne pointen ved online shopping 

hvis de stod i butikken, ville man skulle finde på smartere løsninger. En mulighed ville være at lave 

scannere som passede til hjemmet, som set ved Kinect scanneren. Problemet ved den er, at folk skal 

købe hardware som de ikke nødvendigvis ville købe for at komme udenom returproblemet. Derfor 

skal det altså være noget småt og let tilgængeligt, som et målebånd eller en telefon. Appen skal derfor 

kunne scanne brugerens krop, og nærmest fungere som et målebånd. Scannere på telefoner findes 

allerede, men at have en scanner der kunne scanne en hel krop og give præcise mål, ville være prak-

tisk, da det antages at langt de fleste der shopper online har adgang til en smartphone. De mål scan-

neren laver ville så være tilgængelige på appen, og brugeren ville kende sin mål når de shoppede på 

nettet, og ville derfor have nemmere ved at finde tøj der passede dem.  

 

Skeleton tracker 

Et program som behøver et kamera for at kunne følge din krops bevægelser. Den er meget simpel og 

her kan man sætte andre filtre ind, ligesom på Snapchat. Trackeren giver muligheden for at prøve 

tøjet på, uden at skulle ned i selve butikken. Dog er det meget svært at udføre dette, da kameraet skal 

være godt, og sidde på den rigtige måde hver gang. Man kan også lave fashion online - altså en slags 

NFT, hvis det er Limited Collections, hvor tøjet er virtuelt.  

 

3D-scanner 

En 3D-scanner er en super god måde at kunne lave en 100% model af den krop som ønskes scannet. 

Dette giver fordele, da højde, bredde og vægt ikke altid er ens i forhold til personer. Når man ved at 

der er flere forskellige slags kropstyper, bliver det også sværere at lave tøj til alle størrelser, da det 

igen kan variere mellem dem. Så ved brugen af 3D-scanneren, får man de nøjagtige mål på hver 

enkelte kropsdele. 
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12.2 Prototype af udvalgte løsning 

 

 



Anna Matilde Nielsen HumTek-A Roskilde Universitet 
Rikke Aagaard Larsen BP3 04.01.2022 
Sean Nordhild Downes 
Tobias Engel Sahl   

 27 

 
12.3 Analyse af valgte designløsning: Avataren 

En 3D-avatar, fungerer som mange kender det fra diverse spil, som The Sims character customization. 

Man har en avatar på skærmen og kan dreje den rundt i forskellige retninger, så man kan se hvordan 

figuren ser ud fra alle vinkler. På den måde kan man se hvordan tøjet ser ud på egen krop i forhold til 

mål og kropstype, og vurdere om det er noget der passer. Avataren kommer til at have brugerens egne 

mål, og vil derfor være en kopi af brugerens virkelige krop, hvilket kommer til at give et realistisk 

billede af brugeren i et eller flere stykker tøj. Avataren skal kunne trækkes rundt til forskellige webs-

hops og gerne fungere som et universelt virtuelt prøverum. Brugeren har en fil, hvor de har skrevet 

målene ind på forhånd, og som kan ændres, for at målene hele tiden kan være opdateret. Når brugeren 

har givet webshoppen adgang til dens avatar, kan brugeren vælge et stykke tøj at give avataren på. 

Tøjet skal se ud, som var det på en rigtig person, og ikke som på en 3D figur, hvilket er en af de større 

problematikker. Det er dog også en af de vigtigste funktioner, da et upræcist billede af avataren i et 

stykke tøj, vil være misvisende for brugeren, og kan i sidste ende resultere i at der kommer flere 

returvarer, i stedet for at vi opnår vores mål med færre returvarer. Når brugeren forlader webshoppen, 

vil webshoppens adgang til avataren forsvinde, hvilket skal give kunderne en større fornemmelse af 

privatliv, da det er en af udfordringerne ved en designløsning som denne: 

 

”We have investigated these different options, because maybe it could be intere-

sting also to create a different experience, make the experience better for our cus-

tomers, but the thing is, that requires an extra step for customers. First of all they 

have to share information on a platform, on a website or whatever, or yet another 

app and maybe they don't feel comfortable sharing, because you have to share 

your weight, your height, your images, your measurements or something. The 

companies that we've been in contact with, they have done it, but the level of the 

engagement for customers hasn't been great. 

Customers are not there yet. They're not comfortable in, you know, having the 

exact replica? of their body available online for online stores.” (Tramontana, 

2021) 
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12.4 Avataren kontra andre teknologiske løsningsforslag 
 
3D-scanneren 

Vi har valgt Avataren, fordi vi mener at den har klare fordele, når vi sætter den op imod de andre 

designs, vi har evalueret. Formålet med Avataren er at være så præcis som mulig. Da man selv tager 

de mål der bruges til at lave Avataren, er der en chance for at målene ikke er korrekte, hvilket tekno-

logier skal tage højde for - ved at lave guides til brugeren. På den måde burde der kunne ses så præcise 

mål, at fejlmargenen er lav nok til ikke at være et problem. Det samme kan gøres med en 3D-scanner, 

men da en 3D-scanner er et ekstra stykke hardware folk skal have, for at få præcise mål, må det siges 

at volde mere besvær, end det er værd. De færreste folk har råd til at købe en 3D-scanner stor nok til 

at måle mennesker. Det er muligt for webshops at have disse 3D-scannere på fysiske lokationer, men 

det fjerner også det måske vigtigste aspekt ved onlineshopping, nemlig letheden ved bare at kunne gå 

på nettet og bestille tøjet, uanset hvor man befinder sig. Et andet problem ved 3D-scanneren er, at du 

ikke kan se hvordan et stykke tøj vil se ud på din krop. Selvom man har alle sine mål, vil man ikke 

vide, hvordan de mange forskellige modeller af tøj rent faktisk ser ud når først man prøver dem på. 

3D-scannere er så avancerede, at den vil kunne give dig præcise mål, men det vil også ende med at 

gøre processen for besværlig, og dermed ikke være en god nok løsning til de problemer vi har iden-

tificeret (Precision vs. Accuracy, u.d.). Avataren kan løse nogle af de udfordringer vi ser ved kun at 

anvende en 3D-scanner, da man har mulighed for at se tøjet på, uden at skulle forlade sit hus. Brugeren 

skal stadig selv tage sine mål, hvilket ikke nødvendigvis er noget folk gider at bruge for meget tid på, 

da dette kan være tidskrævende og måske endda være besværligt at gøre selv. Det optimale ville være 

at have en til at tage målene for sig. Selvom mangel på tid, kan være noget folk vil se som et problem, 

er det dog vigtigt, da man skal måle hver en centimeter af sin krop for at få en nøjagtig avatar. Det 

løser altså ikke problemet med et ekstra trin i forhold til 3D-scanneren, men brugeren kan selv vælge 

hvornår de vil tage disse mål, og kan selv vælge hvor præcis avataren skal være, ved at tage den 

mængde mål de selv har lyst til. Gloria Tramontana fra Boozt.com har oplevet problematikker med 

dette:  

 

“We have investigated these different options, because maybe it could be intere-

sting also to create a different experience, make the experience better for our cus-

tomers, but the thing is, that requires an extra step for customers.” (Tramontana, 

2021) 
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Vi mener dog stadig, at det er overkommeligt for folk at skulle tage sine mål en enkelt gang, og så 

løbende kunne opdatere sin avatar ved at tage et par nye mål, hvis man ser at ens krop har ændret sig.  

 

Skeleton Tracker/Filtre 

At bruge en skeleton tracker til at lave et filter, er smart til flere ting. Særligt billeder, hvor man på 

snapchat kan ændre på sit udseende. Det er i princippet også smart til beklædningsgenstande som 

briller og smykker (Louis Nielsen, 2022). Et stykke stof der krøller, og har forskellige pasformer kan 

nemt se urealistisk ud, og dermed være helt anderledes fra, hvordan de vil se ud i virkeligheden. Det 

er et problem der er nemmere at komme udenom ved brugen af en 3D figur, da du har mulighed for 

at se tøjet med former, i forhold til et 2D billede. Selvom det er svært at få tøj til at se realistisk ud, 

på en 3D figur, vil det stadig komme til at se mere realistisk ud, og da vores mål er at give så virke-

lighedsnært et billede af brugeren med tøjet, er dette et bedre bud end at bruge et filter. Et filter er 

dog nemmere at lave, hvilket betyder at det er billigere at lave. Løsningen er til gengæld også mere 

kortsigtet, og da dette er et problem, vi ikke ser, vil blive løst fra den ene dag til den anden, men i 

stedet ser det som en længere proces, er en mere langsigtet løsning, som Avataren, en bedre løsning.  

 

12.5 Avataren på brugerens egen enhed  

Dét at have Avataren på den enkeltes enhed, gør det nemt at kunne have den med rundt omkring. At 

have den på sin egen enhed gør også, at man kan være sikker på at ens data omkring vægt, størrelse 

og andet ikke er tilgængeligt for alle andre brugere af teknologien. Ved at have det liggende på mo-

bilen frem for en app, gør at der ikke er nogle tredjepartsprogrammer der skal have fat i de sensitive 

data og derfor ikke skal ud i brugen med GDPR-reglerne. Vi tænker, at et alternativ til at kunne 

opbevare sin avatar, vil foregå ligesom måden man har wallets i crypto verden. En persons navn står 

aldrig i wallet’en og giver derved anonymitet, dog vil ens såkaldte cold wallets ID (det navn der bliver 

tilgivet ved oprettelse) være åbent og tilgængeligt for alle, dog uden at give brugerens oplysninger 

ud. Det virker ved brugen af public og private keys (Bajpai, 2021). Vi tænker at brugerens avatar står 

som en slags kode, og at man kan indsætte den på diverse hjemmesider som understøtter brugen af 

avatar teknologien.   
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12.6 Avatar-teknologien i samspil med allerede eksisterende løsninger 

Et stort problem ved at bruge avataren som løsning, er hvordan man skal kunne uploade eller kalibrere 

sin avatar så den passer overens med kroppen i den virkelige verden. At skulle uploade sin avatar vil 

kræve et stort apparatur som kan lave en 3D model af kroppen, og derefter kunne bruge den i det 

virtuelle univers. Hvis det kræver for mange penge og teknisk viden til at operere apparaturene, vil 

selve ideen falde til jorden, da det er ment til at den skal kunne gøre online shoppingoplevelsen nem-

mere og gøre det muligt at finde den reelle størrelse. Konceptuelt ville en kombination af avataren og 

3D-scanneren fungere godt, da man kan få helt præcise mål, uden at brugeren skal bruge for meget 

tid på det. Men det er både dyrt og kræver meget plads. 

    

For at avataren skal kunne gå i samspil med det elektroniske målebånd, som automatisk sender må-

lene ind i appen, kræver det at brugeren har valgt den del på kroppen der skal måles, ellers vil der ske 

komplikationer. Dette vil gøre at man har mindre chance for at lave fejl eller komme til at skrive 

forkert. Målebåndet virker meget analogt, og selvom der er en teknologi i målebåndet, fylder det 

heller ikke så meget og kan opbevares nemt.   

 

Avataren kan selvfølgelig også nemt sættes sammen med andre løsninger, som elbiler til transport 

af pakker, restriktioner ved retur og i princippet de fleste løsninger. Da målet ville være at sørge for 

en reducering af returvarer, ville flest mulige teknologier og løsninger være det bedste forslag, men 

dette ser vi ikke som nogen realistisk løsning. Avataren i samspil med målebåndet samt 3D-scanne-

ren, ser vi som det bedste samspil til at give det bedste udfald. 

 

12.7 Iterationer af avataren 

I dette afsnit, opstiller vi diverse iterationer, som undervejs har været med til at skabe et fundament 

for den teknologiske løsning vi i sidste ende valgte at arbejde med. I afsnittet ses de iterationer vi ikke 

valgte at arbejde videre med, samt dem vi valgte at udarbejde yderligere – opstillet på denne måde, 

for at vise hvordan vi kom frem til vores endelige løsningsforslag. 

 

En extension til browseren/google (Iteration vi ikke gik med) 

Ved at have en extension som indeholder din avatar og dens oplysninger af mål på kroppen gør, at 

man kan have den nemt ved hånden når man surfer rundt på hjemmesider. Det gør det også nemt at 

kunne logge ind på andre computere, eller på mobilen, da de fleste enheder er sammenkoblet igennem 
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cloudservice. Dog valgte vi ikke at gå med denne idé, da det virker for usikkert i forhold til hacking 

og den er limiteret til browseren, så man ikke kan bruge den inden på en app.  

 

Webstedet har forskellige kropstyper som kan justeres i mål (Iteration vi ikke gik med) 

Ligesom der er forskellige størrelser på tøj, tænkte vi at lave et slags galleri med forskellige kropsty-

per som første udgangspunkt. Når ens ideelle kropstype er fundet, kan man justere i diverse para-

metre, så den ligner personen som laver den. Vi valgte ikke at gå med denne ide, da den ikke lever 

op til de forventninger vi selv har for vores ide, dog har den givet os nogle tanker omkring de næste 

iterationer. 

 

3D-scanner bruges til at lave avataren (Iteration vi ikke gik med) 

Som skrevet i afsnittet omkring sammensætning af eksisterende designs, vil denne iteration ende med 

at koste alt for mange penge. Dette vil kræve en lokation for 3D-scanneren samt personale som kan 

justere og opererer den. Alt dette gør selve iterationen til en dårlig idé, da formålet med problemet 

var at man skulle kunne bruge det derhjemme for at undgå at sende for mange varer retur.  

 

Hjælp i app der fortæller folk hvilke mål der skal bruges og hvordan de tages (Stadie 1) 

Dette vil gøre at der kommer de rigtige mål til, at kunne lave sin avatar og derved mindske sandsyn-

ligheden for fejl.  

 

Selvindtastning af mål på figur i app (Stadie 2) 

Som næsten selvsagt, er det her man indsætter de mål der er blevet taget, og ud fra dette laver den 

en avatar som stemmer overens med personen.  

 

Webstedet har en knap/upload (Den vi går med) (Stadie 3) 

Når man finder noget tøj, man synes er lækkert, kan man uploade sin avatar med en slags cold wallet-

kode, som beskrevet tidligere i analysen. Avataren vil nu blive udstyret med den beklædningsdel som 

er valgt, og vise hvordan det rent visuelt vil se ud. hvis man selv havde den på, så længe man har 

været oprigtig indenfor de mål der er blevet sat. Selvfølgelig vil der være afvigelser, da det ikke er 

med 100% sikkerhed, at det reelt vil være sådan. 

 

 



Anna Matilde Nielsen HumTek-A Roskilde Universitet 
Rikke Aagaard Larsen BP3 04.01.2022 
Sean Nordhild Downes 
Tobias Engel Sahl   

 32 

Fordele ved avatar teknologien 

Den klare fordel ved denne avatar, som vi allerede har været inde på, er den mængde af returvarer et 

projekt som dette ville kunne reducere. Da denne avatar vil give et bedre billede af, hvordan tøjet ser 

ud, vil det kunne mindske nødvendigheden i at skulle returnere, fordi tøjet ikke passer.   

En anden fordel med at lave en avatar og selv kunne sidde inde med oplysningerne er, at man kan 

justere avataren, i tilfælde af at ens kropsmål har ændret sig. Derudover ses der en fordel i, at man 

ikke er afhængig af andre til at skulle passe på selve avataren, da den kan opbevares på telefonen eller 

computeren.  

 

Problematikker ved brugen af avatar løsningen 

I denne teknologiske tidsalder som vi kalder det 21 århundrede, er vi nærmest fastlåst af diverse 

teknologier som gør vores hverdag nemmere og mere effektiv. Dog bibeholder vi stadig analoge tek-

nologier som bøger, aviser og andet. Det kan være, at vi som mennesker ikke er klar til, at skulle 

bruge en avatar til at “prøve” vores tøj, inden vi køber det, og derfor stadig vil bestille flere størrelser 

hjem eller selv gå ned i butikken. Vi kan ikke vide os sikre på dette, da det ikke er sket endnu,  

men ifølge Gloria Tramontana fra Boozt.com, har De prøvet på noget lignende, og dette var ikke 

muligt, da kundeklientellet ikke var klar til den slags teknologi.  

 

Udvikling er dyrt, da vi forudser at der kan udvikles på dette i mange år. Finansieringen for dette 

projekt kan også være svært, da det vil være en generel brug for alle webshops. Det forventes ikke at 

Boozt.com samt andre webshops, har tænkt sig at bruge penge på noget der også hjælper deres kon-

kurrenter. En måde at gøre det på, er ved at lave det til en eksklusiv service for en webshop, men da 

vores mål er en generel reducering af returvarer, er dette ikke relevant ved avataren. En mulighed 

kunne være at søge støtte fra miljø fonde. Danmark støtter allerede tiltag der skal være med til at 

skabe miljøforbedringer (CSR.dk, 2018), eller private investorer der ser muligheder for at skabe profit 

i avataren. Uanset hvad, kommer et projekt som dette til at tage tid og penge at gennemføre. 

 

Avatar teknologien er stadig undervejs og forbedres hele tiden. Vi har skabt kendskab til udviklere 

der har været i gang siden 00’erne, og det er noget der stadig kan forbedres meget. Det store problem 

er hvor vi teknologisk set er, på nuværende tidspunkt, men vi forudser at den teknologiske udvikling 

fortsætter, og at vi kan ende med at have 100% realistiske 1:1 avatars. 



Anna Matilde Nielsen HumTek-A Roskilde Universitet 
Rikke Aagaard Larsen BP3 04.01.2022 
Sean Nordhild Downes 
Tobias Engel Sahl   

 33 

 

Et problem kunne være at man ikke kan være 100% sikker på at avataren, som skal have beklæd-

ningsdelene på, er optimeret korrekt i forhold til den avatar, da det kan være den kropstype aldrig er 

blevet set før. Derudover er det muligt, at folk bruger avataren på mobilen eller en computer, hvor 

skærmen ikke er en af de bedste og kan give dårligere kvalitet i farver (Simmons, 2021). 

 

Hvis man ikke ved med garanti hvad der skal måles og hvor henne på kropsdelen, kan det give pro-

blemer, da de tal man så indsætter, er forkerte grundet at udførelsen ikke var korrekt. Hvis man ikke 

ved at man har gjort det forkert, går man i god tro om at det er lavet korrekt, og når man så endelig 

bruger avataren, giver den et svar ud fra de mål, som er givet og man ender med at få en forkert 

størrelse. Dog kan dette løses med en visuel præsentation i appen som gør at man kan være endnu 

mere sikker på, at man laver målene korrekt.  

 

Vi forestiller os, at der kan være en tilbøjelighed til, at man gerne vil skabe en avatar, der fremlægger 

den bedste udgave af en selv. Vi kender det fra Instagram og andre medier, hvor man redigerer sine 

billeder. Vi tænker, at folk måske vil prøve at snyde sig selv og skrive nogle tal som måske ikke 

stemmer overens med sandheden, for at opnå en falsk tryghed. Dette vil påvirke brugen af avataren 

negativt, da man ender op med at få en beklædningsdel som passer avataren, i stedet for sig selv. 

Formålet er at have en 1:1 avatar af sig selv, og derfor ville situationer som denne give negative 

resultater, og i stedet skabe flere returvarer. I interviewet med skrædderen, nævnte hun også, hvordan 

tøjfirmaer bruger størrelser til at manipulerer folks følelser, og det er en frygt at folk ikke bruger 

korrekte mål, da de desværre ikke er tilfredse med deres egne kropsmål (Pedersen, 2021).  

 

13. Diskussion  
 
I projektets diskuterende del, ønsker vi at fokusere på de udfordringer, der kan være ved at skulle 

implementere avatar-løsningen. Ud fra det, vil vi også inddrage et etisk perspektiv, idet vi inddrager 

hvilke etiske dillemmaer der optræder når det drejer sig om at skulle dele personlige informationer 

på internettet. 
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Udover etiske udfordringer, vil der også optræde en række andre. Det er en løsning der vil kræve 

enorm teknisk præcision, for at kunne tjene sit formål til fulde. Derudover vil det være en løsning der 

kræver meget rent økonomisk. Et andet perspektiv vi ønsker at inddrage i diskussionen, kommer til 

udtryk i det princip, omkring at det enkelte brand, selv bestemmer hvordan en størrelse skal være. 

Dette kan være med til at skabe et uetisk fokus på størrelser. Afslutningsvis ønsker vi at diskutere 

hvorvidt der er en sammenhæng mellem kvalitet, pris og retur. Altså om fast-fashion produkter har 

en højere returrate grundet ringere kvalitet, eller om dette blot er en hypotese. 

  

En åbenlys udfordring ved avatar løsningen, er dét, at man som enkeltperson skal dele sine personlige 

informationer på nettet omkring sin krops størrelse. Dét er også noget, Gloria Tramontana, ser en stor 

udfordring ved: 

“For first of all, they have to share information on a platform, on a website or 

whatever, or yet another app and maybe they don't feel comfortable sharing, be-

cause you have to share your weight, your height, your images, your measure-

ment or something” (Tramontana, 2021). 

Vi hører også i vores interview, at der er flere virksomheder, der har forsøgt sig med lignende løsnin-

ger – dog med et mindre godt udfald. Dette skyldes, at forbrugeren ikke er klar til den slags teknolo-

giske løsninger endnu, og der har derfor ikke været stor efterspørgsel.  

“Customers are not there yet. They're not comfortable in, you know, having the 

exact replica of their body available online for online stores” (Tramontana, 

2021). 

Alle kroppe er forskellige, og derfor vil det være nærmest umuligt at skulle udarbejde en avatar der 

passer nøjagtig på en hver kropstype. Bryst og taljemål, er de primære mål vi går ud fra, når vi skal 

finde en størrelse der passer os. Problemet er, at størrelserne er forskellige fra brand til brand – hvilket 

gør det vanskeligt at finde frem til den rigtige størrelse hver gang. 

  

En anden udfordring vi ser ved avatar teknologien, er formåen til at skabe sammenhæng mellem det 

virtuelle og det realistiske. Derudover er der hos Boozt.com tale om en enorm mængde af forskellige 

varer, som alle sammen skal implementeres i teknologien, for at give det mest realistiske udfald.  

 

GDPR 
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Løsningen vil være forbundet med en række regler, der bør og skal overholdes – i form af at forbru-

geren er fuldkommen indforstået med sine rettigheder. Forbrugeren skal give sit samtykke til at virk-

somheden må benytte informationerne til udbedring af præcise størrelsesguides. I dette tilfælde vil 

det være Boozt.com, der er forpligtet til at oplyse forbrugeren om dette, for at understrege at De 

udfører en korrekt etisk handling i forbindelse med håndtering af forbrugerens personlige oplysnin-

ger.  

 

Man forstår måske godt, forbrugernes bekymring, når man ofte har hørt, eller set eksempler på at 

personlige informationer, billeder, videoer med mere, er blevet delt på nettet uden en persons sam-

tykke. Derfor er det enormt vigtigt, at virksomheden sikrer, at forbrugerens oplysninger er i sikkerhed 

og uden for fare for at blive misbrugt. Det er her, at pligtetikken kommer i spil og hvis denne ikke 

bliver overholdt, vil det få fatale konsekvenser for virksomhedens omdømme. Ved en eventuel over-

trædelse af databeskyttelsesordningen, risikerer virksomheden en bøde på op til 4% af dens årlige 

omsætning (Super Office, u.d.). 

 
13.1 Størrelser er ikke altid ens 
 

”Der er ikke nogen, der er én størrelse” (Pedersen, 2021) 

 

En skrædders job, består blandt andet i at korrigere tøjet så det passer til den enkelte. Fordi at størrel-

serne er så forskellige, ser en skrædder ofte kunder, der kommer og har brug for at få tøjet korrigeret 

– selvom den er købt ud fra kundens normale størrelse. 

  

Ved et kort interview, udført i samarbejde med en skrædder, blev vi bekræftet i at det er op til det 

enkelte brand at bestemme hvordan en størrelse skal være. Dette princip kan være med til at skabe et 

meget uetisk billede af hvad en størrelse er. I interviewet nævner skrædderen selv et eksempel, hvor 

et brand havde valgt at lave en størrelse small større. Tanken bag dette, må næsten være at give kun-

den en god oplevelse, og en følelse af at føle sig mindre – en lykkerus ved at kunne passe en lille 

størrelse. Uanset hvad der har været formålet med den strategi, anses den som værende enormt uetisk 

– idet man giver kunden et falsk virkelighedsbillede. Men ser man dette, med et blik på nytteetikken, 

vil det være en handling der bliver set på som moralsk god, hvis den sikrer størst mulig nytte til mange 
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mennesker. Hvis handlingen er til nytte for flest mulige mennesker, men derimod bringer konsekven-

ser med sig – vil det ifølge nytteetikken, blive set som umoralsk eller uetisk.  

 

I denne sammenhæng, kan man argumentere for, at konsekvenserne ved at lave upræcise størrelser – 

medbringer et nedslag i salget af den pågældende virksomheds produkter. Dette grundet kunder der 

føler sig snydt, fordi de ikke kan regne med den samme størrelse hver gang. 

  

En anden påstand, vi både fik be- og afkræftet hos skrædderen, er påstanden omkring hvorvidt der 

findes en sammenhæng imellem kvalitet og mængden af retur, grundet upræcise størrelser. I vores 

interview med Gloria Tramontana, fortæller hun, at De ikke tilbyder fast-fashion brands, men at deres 

brands er middel til dyre. Dette sammenligner hun med Zalando – hvor hun forklarer at deres returrate 

er noget højere end hos Boozt.com (Tramontana, 2021). Dette mener Gloria Tramontana, skyldes at 

Boozt.com ikke tilbyder fast-fashion. Ifølge Gloria Tramontana, er der altså en sammenhæng imellem 

prisen på tøjet og kvaliteten, og dermed hvilke brands der sendes retur.  

 

Med denne påstand i baghovedet, snakkede vi med skrædderen om samme påstand – som vi tilnær-

melsesvis fik afkræftet. Her blev der argumenteret for, at de dyre mærker også, ofte, skal korrigeres 

(Pedersen, 2021). Fast-fashion brandet Zara, bruger hun som eksempel herpå. Hun fortæller, at meget 

af deres tøj, ikke kan holde til at blive sprættet op og korrigeret. Men dette har hun også set eksempler 

på hos de dyre brands.  

 

En ung kvindelig britisk journalist fra ungdomsnyhedsmediet The Tab – har lavet et forsøg, hvor hun 

prøvede den samme størrelse bukser, fra otte forskellige brands. Primært fast-fashion brands såsom 

Zara, Monki og Primark – men også et middel brand som Levi’s. Resultatet var svingende. Fast-

fashion brands som Zara, Primark og H&M, var enten for store eller for små i forhold til størrelsen. 

Rangeret, kom Monki, på en andenplads, som ellers også anses for at være et fast-fashion brand. 

Førstepladsen gik til Levi’s, der ifølge journalisten passede helt perfekt (Butcher, 2021). 

 

Ud fra det, kan vi altså ikke konkludere, at der er en skarp sammenhæng imellem mængden af retur-

varer samt brandets kvalitet, men der ses et mønster. Problematikken skyldes måske nærmere at hele 

størrelsesprincippet, er en enorm svær opgave at skulle tilpasse til hver enkel, og ikke at det har noget 
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med prisen at gøre. Dette har også noget at gøre med, at man på Boozt.com, bruger den samme stør-

relsesguide, uanset hvilket brand der er tale om.  

 

14. Konklusion  
 
Vores udgangspunkt for vores undersøgelse, var at finde frem til hvor stor en miljømæssig belastning, 

der er ved mængden af returvarer. Dertil, om problemet ved returvarer hos Boozt.com er stort nok til 

at kunne kalde det et generelt problem i Danmark, og ikke mindst om Boozt.com er store nok, til at 

kunne kalde problemet generaliserbart.  

 

Med afsæt i den undersøgelse og de dertilhørende hypoteser, ønskede vi at undersøge hvordan man 

kan reducere problemet, eksempelvis ved hjælp af en teknologisk løsning. Dog blot en reducering i 

mængden af returvarer, da vi kan konkludere at returvarer er en del af den online shoppingoplevelse, 

og er derfor ikke noget der kan elimineres.  

 

Vi har fundet frem til allerede eksisterende designs samt brainstormet over hvilke mulige løsninger 

der kunne være for at reducere problemet.  

 

Ud fra det interview vi har foretaget med Gloria Tramontana fra Boozt.com, kunne vi konkludere at 

det er størrelsen på tøjet, der oftest er årsag til en returnering. Derfor valgte vi, at vores bud på en 

løsning, skulle udspringe sig af det faktum. En anden interessant konklusion vi har draget ud fra vores 

interview med Gloria, har været, at der findes brugere, der shopper på Boozt.com med en så uetisk 

købsadfærd, at de er blevet blokeret. Det er med afsæt i disse brugere, at Boozt.com’s Fair Use politik, 

er kommet til. En politik, der skal sørge for at man som bruger hos Boozt.com, udviser en fair købs-

adfærd.  

 

Et andet interessant aspekt vi har måtte sande, har været hele fænomenet omkring størrelser. Vi har i 

interviewet med skrædderen fra Strauss Skrædderi, kunne konkludere, at det er helt op til det enkelte 

brand at bestemme hvordan deres størrelser skal være. Der er sågar set eksempler på brands, der 

udvikler en større størrelse og kalder den en small – udelukkende for at tilfredsstille kunden og give 

dem en god oplevelse.  
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En anden konklusion vi kom frem til under vores interview med skrædderen er, at det ikke kun er hos 

fast-fashion brands, at størrelserne synes ukorrekte. Dette var ellers en hypotese, vi blev præsenteret 

for i vores interview med Gloria Tramontana. Dét, at størrelser er så forskellige fra brand til brand, 

gør det enormt svært at udtænke og ikke mindst udarbejde, en holdbar løsning på problemet. Men ud 

fra de problemer, vi er kommet frem til der findes – kom vi i sidste ende frem til, at en såkaldt avatar, 

ville være det bedste bud på at løse de problemer vi ser. Avataren skal være med til at skabe et så 

præcist billede af den enkelte bruger på hjemmesiden, for dernæst at kunne finde frem til hvilken 

størrelse der vil være mest præcis, ud fra de mål den enkelte har indtastet.  

 

Set i bakspejlet, kunne vi godt have tænkt os at vide mere om danskerne i forhold til at shoppe tøj på 

nettet. Vi kunne godt have tænkt os at have nået at lave en spørgeskemaundersøgelse, der kunne give 

et nærmere indblik i danskernes købevaner og returvaner. En sådan spørgeskemaundersøgelse, skal 

dog være af en vis størrelse, før at den vil være relevant at inddrage i vores undersøgelse.  

Spørgeskemaet, kunne vi have brugt til at finde frem til nogen personer, hos hvem det kunne være 

relevant at afprøve vores løsning. Det ville være brugbart for vores undersøgelse, hvis vi kendte til 

en del af forbrugernes holdninger, til en såkaldt avatar løsning. Dette kunne være med til at skabe en 

større viden om, hvad der skulle til, før at det ville blive en efterspurgt løsning – da det på nuværende 

tidspunkt, ikke er noget forbrugerne føler sig klar til at springe ud i.  
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