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Bilag 1: Transskribering af interview med Kari Brandt

Interviewer:

[00:00 - 01:01]: Vi er fra Roskilde Universitet og vi læser humanistisk teknologisk bachelor,

som er lidt en tværfaglig uddannelse.Så vi har både om, hvordan teknologi går i samspil med

samfundet og hvordan de udvikler sig i sammenhængen med hinanden. Hvordan mennesker

bruger teknologien i samfunds planlægningen og går i spænd med, hvordan vi udvikler os

som samfund. Derfra kan man trække den rigtig mange forskellige retninger. Så vi laver lidt

noget forskelligt inden for samme uddannelse, men det er ligesom grundstenene for

uddannelsen. Nogle læser noget lidt mere kommunistisk eller kommunikationsmæssigt ud af

til. Vil du selv sige noget om det, Clarina?

Interviewer:

[01:01 - 01:24]: Ja, altså vi har forskellige valgfag, og så kan man kombinere ens

humanistiske fag, så nogle der har kommunikation eller nogen der har mere om datalogi.

Og så bruger vi de kompetencer vi har fra vores tværfaglighed i vores projekt opgaver.

Interviewer:

[01:20 - 01:21]: Til at lave noget sammen.

Interviewer:

[01:20 - 01:21]: Ja

Interviewperson:

[01:24 - 01:31]: Ja Okay, og hvor kom jo miljømærkerne ind i det her? Hvorfor har I valgt at

kigge på miljømærker?

Interviewer:

[01:31 - 03:49]: Vi startede med at gå ud fra en case, der hed at vi vil undersøge om

greenwashing i tøjindustrien, og hvor udbredt det var, og hvorfor man gjorde brug af

greenwashing. Om det var til en  markedsfordel, eller om det var for at ramme en bred

målgruppe, eller hvorfor det var tilfældet så mange steder. Så gik vi i starten med en case, der

hed vi gerne vil undersøge H&M og store Fast Fashion mærker i forhold til hvorfor det er

eksempelvis er at Zalando har 25 forskellige selvopfundne miljømærkningsordninger og

certificering symboler, som i princippet de ikke har noget belæg for at bruge. Men efter at vi
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havde haft arbejdet med det, og vi havde taget udgangspunkt i H&M, så træk H&M alt deres

data ned fra nettet igen, fordi de har haft den her sagsøgning skandale kørende, hvor de blev

sagsøgt for at bruge deres conscious kollektioner. Så vi valgte at gå i lidt anden retning, der

hed, at vi faldt over miljømærkningsordninger i den sammenhæng, og så blev vi interesseret i

dem, og undersøgte lidt med henblik på at finde ud af, hvem vi skulle snakke med. Kom til at

snakke med nogle inde fra ecolabel, og så gik vi videre til at finde ud af, hvem er det så for

nogle danske virksomheder, der har de her miljømærkningsordninger. Også så poppede I op

undervejs, hvor det gik op for os, at der egentlig ikke er specielt mange danske virksomheder,

der bruger de her miljømærkningsordninger. Så nu har vores opgave taget i den retning, at vi

egentlig hellere vil prøve at finde ud af, hvorfor det ikke er mere udbredt at bruge de her

miljømærkningsordninger, og hvad det skal til, før vi kan gøre dem mere udbredt. Så det er

vores standpunkt nu. Nu vil vi gerne høre, hvorfor miljømærkningsordningerne er så

fantastiske, og hvad det har betydet for jeres virksomhed, at i har fået de her

miljømærkningsordninger. Og selvfølgelig så må du også gerne bidrage, hvis du har et bud

på, hvorfor det er, at der ikke er flere, der har dem, og hvad der skal til, før vi kan få dem

mere udbredt.: Så det er vores standpunkt nu.

Interviewperson:

[03:49 - 06:01]: Ja, hvis jeg lige skal starte med hvem jeg er. Så jeg hedder jeg Kari Brandt,

jeg er Quality Compliance Manager her. Jeg har faktisk været ansat i 14 år i den her uge. Det

har været rigtig lang tid og jeg har en ren tekstil baggrund, altså med produktionsstyring og

indkøb, og egentlig hele tiden har altid haft en stor interesse for arbejdsforholdet, i det

tekniske i produktionen. Så derfor har jeg altid rejst mig på produktionskæderne, og  haft stor

effekt i, hvordan man producerer os metervare, og altid sådan rodet lidt med de der ting. Så i

vores arbejde med at blive mere og mere ansvarlige, så har det helt siden været oplagt, at det

var mig, som tog den opgave. Derfor har jeg også haft det på fuldtid i flere år efterhånden.

Som i skriver, så har i set, at vi har miljømærker. Vi har Oeko-Tex og vi har Svanemærket og

vi har også Eu-Blomsten og vi fik Oeko-Tex i 2016, og vi fik Svanemærket i 2019, og

Eu-blomsten, den kom vi faktisk på her for et lille år siden, så den er sådan lidt ny, den er

nærmest identisk med Svanemærket. Det er bare EU's mærke. Så det er faktisk, mest fordi

dengang vi fik Svanemærket, så var det fordi vi havde fokus på de nordiske land, og da valgte

vi at det skulle være det og ikke Eu-Blomsten. Men i og med at vi sådan også sælger på

Zalando, som vi nævner, og Zalando de ikke anerkender Svanemærket,  så var det sådan lidt,

hvis man nu skulle sælge noget i Tyskland, så var det nok Eu-Blomsten vi lige skulle have
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koblet på også. Men sådan værdimæssigt, så er det ikke det samme som Svanen. Så det er

bare to forskellige logoer. Altså ansvarlighed og fordi man må jo ikke sige bæredygtighed

faktisk. Det er en meget streng krav, hvordan man bruger de ord. Ja, så det tør vi næsten ikke

til at sige højt. Altså det må man jo kun bruge sammen med tøj, hvis det er et Svanemærket

eller Eu blomsten.

Interviewperson:

[06:01 -  08:00] Og så kan man alligevel sige, at det er noget egentlig forsvarlige at producere

tøj. Det findes ikke. Så derfor, alt vores ansvarlighed, det har jo fået rigtig mange år tilbage i

tid. Når jeg også har været her i 14 år, da jeg allerede dengang startet, så havde vi så meget

fokus på, hvordan vi skulle producere vores tøj og kigge på, hvordan det blev. Altså i

systuerne, hvordan var arbejdsforholdene. Men vi havde ikke sådan et helt overordnet system

på det. Der var mange små initiativer, og de har vi fået samlet hen ad vejen. I 2014 var vi med

i et rigtig stort projekt. Der fik vi lavet en større analyse af vores vækst, som viser hvor er

vores store registeret vækst  i vores produktion. Dengang så havde vi også lidt produktion i

Kina og Indien. Det var lidt svært for os at overskue det, vi havde tæt på. Vi havde rigtig

meget i Tyrkiet, som vi også stadigvæk har. Efter det blev det faset ud, og der har vi ikke

noget mere. Det har vi haft i 8 år, tror jeg. Sådan, cirka. År 8-9 år. Men vores fokus er på

Tyrkiet, og så har vi Bulgarien og Portugal. Det vi kalder EU-produktion, eller i hvert fald

produktion, som kan trækkes hjem på en lastebil. Det er et helt sikkert nemt at få det på en

lastbil i Tyrkiet. Det er nemt for os at rejse dernede, at det tager tre og en halv time på at fly.

Rent logistisk er det nemmere at få noget hjem til Tyrkiet eller Bulgarien end det er at få fra

Kina eller Indien. Det bliver også svært for de her flytransport ationer, som det måske

kommer ud i, hvis noget bliver forsinket eller på et skib.  Men det at vi har sat produktion tæt

på, gør at vi kan komme derude. Vi går tæt på systuerne.

Interviewperson:

[08:00 - 10:29]:Altså vi har et meget tæt kontakt med vores producenter, som vi har i nu

rigtig mange år. Vi besøger producenten, vi besøger systuerne. Vi går ud på fabrikken, hvor

metervarerne bliver lavet. Vi går på vaskerierne. Altså vi laver rigtig meget check in, så de

bliver vasket efter de er syet. Jeg kan godt sige, når man kommer ud på et vaskeri, så er det

der, man bruger rigtig meget vand. Man bruger rigtig meget energi. Man bruger ikke rigtig

mange kemikalier, fordi genstanden bliver bleget. På den måde kan vi komme ud og se selv,

hvad der foregår, og have en dialog om, hvor ting foregår. Så det er sådan lidt sjovt, det vores
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fokus der. Og dengang vi havde lavet denne, så vidste vi godt at vi havde diskussionspunkter.

Det var selvfølgelig kemikalierne, fordi der blev masser af tekstil i industrien, både fra

bomuldsmarker med pesticider til farveprocesser og vaskeprocesser. Og så vidste vi også

godt, at arbejdsforholdene kan godt være rigtig skidt. Så dengang startede vi at arbejde med

Danfory, som arbejder mest til sociale sider af produktionen. De nået så ud til alle vores

producenter og så vi havde mulighed for at følge op på standarderne: I kemien havde vi

allerede inden et fokus på, at alle vores metervarer skulle være Oeko Tex certificeret. Som

ikke har noget med økologi at gøre, men kigger på, hvilke sundhedsskadelige i kemikalier i

metervaren og produkter indeholder. Efter det strammede vi op og sagde, at det ikke var kun

nok, at vores metervarer er Oeko Tex-certificeret. Lige pludselig stod vi og tænkte, at nu har

vi faktisk så godt dækning, at nu kører vi vores hele produkter ind. Så hvis i hvert eneste

komponent på vores produkt, skal så være dækket med Oeko tex-certificeret med kemikalie

masser. Det gælder stoffer og  tråd, hvis man nu har et frontprint med glimmer og palietter

frem på t-shirten, så skal vi også have styr på alle kemikalierne, og hvordan er det limet på.

Der skal vi have helt indsigt og igen også vaskerierne, som er mega vigtige, for der kan det

ske  masser af sjove ting, hvis man ikke har styr på dem. Og det har vi, og fordi vi arbejder

med de vi arbejder.

Interviewperson:

[10:29 - 12:46]:Primært med produktion til Europa, så vi ved godt, at de overholder de regler

som der er her. Så derfor har det jo været sådan en kerneværdi i mange, mange år, som vi har

fokus på. Vi har også valgt at kører 2 store kollektioner, og vi har rigtig mange basisvarer, Så

vi har ikke de her 14- eller 20- Fast Fashion kollektioner om året, vi har simpelthen en ret stor

kollektion, og tro næsten 50 pct. af vores tøj, de går igen. Altså også fordi vi laver rigtig

mange bukser, og flair pocket-jeans, så det kan godt være det samme fra sæson til sæson. Det

er det, jeg tror, at de flest også ved at når vi har en basic-buks som er manges favoritter, den

griber vi efter gang efter gang og sådan er det også i vores kollektion, at der skal være gode

basisvare vi laver. Desuden kigger vi på vores metervare, og sikrer os, at det i også er godt

lavet. Det vil sige, at vi har skiftet alle vores bould ud med økologisk bomuld. Det havde vi

sådan i en tre års prøvegangsfase, fordi det tager faktisk rigtig lang tid at skifte noget ud,

fordi man skal tænke at når vores metervare producent begynder at producere nogle andre

typer metervare op, så skal vi købe andre garner ind til det her. Det har vi gjort. Det samme

med vores viskose, fordi vi ved, at viskose er fra skove, som er udrydningstruet, så det har vi

også sagt at det også skal skiftes ud, så alt vores viskose kommer fra skov, som er EPC. Så
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det er sikret at vi har styr på det. Så det, er egentlige vores grundværdier, så synes vi egentlig

bare, at det er sundt fornuft, at vi skal have noget på markedet, som er godt lavet. Vi skal

kunne sikre vores kunder, at det er noget de vil købe, og vi mener at det er vigtigt og at det er

det man skal gøre.

Interviewer:

[12:46- 13:50]: Nu spørger jeg lidt udover spørgsmålene fordi det er noget vi andre har

snakket om her til formiddag. Det er jo en grund værdi for jer. Det er ikke nødvendigvis

noget i skal leve op til det er noget der har sat nogle benspænd for jer. Det er noget i selv

vælger. Måske også på bekostning af at ens produkter ikke er lige så billige eller tilgængelige

ligesom alt andet fast fashion.  Det er jo en vurdering i selv laver af nogle værdier  i selv vil

leve op til som virksomhed. Jeg ved ikke om du kan sætte nogle ord på om i har gjort jer

nogle overvejelser om hvad for nogle fordele og ulemper det har bidraget med. Altså det i har

valgt at gøre jeres produktion  mere bæredygtigt, hvis man kan sige det. Det er jo en

vurdering, I selv laver af nogle værdier, I gerne selv vil leve op til, som virksomhed. Jeg ved

ikke, om I har gjort jer nogle overvejelser omkring, hvad for nogle fordele og ulemper, det

har bidraget med, at i har valgt at gøre jeres produktion mere bæredygtig, hvis du kan kalde

det sådan.

Interviewperson:

[13:50 - 15:15]: Det giver helt klart masser af benspænd i det. Vi vil også gerne designe lidt,

men man får ikke lov til at udtrykke sig i det hele fri fordi der er en ramme for hvad vi må og

for hvad vi ikke må, hvilke meter vi vil arbejde med og ikke vil arbejde med.

Hun får ikke lov til at lege med alt det glimre og gejl, som hun har lyst til, eller smide på

tøjet, hvis hun skulle have lyst til det. Så kan man sige nej så kan det ikke blive certificeret.

Vi kan også se det priserne, det betyder  helt klart noget, når vi arbejder med økologiske

metervare i forhold til kommercielle metervare, eller at vi ikke bare har valgt den billigste

viskose. Det har helt klart en betydning for vores pris. Det betyder også noget, at vi har valgt

at producere tæt på, som i Tyrkiet, i stedet for i Indien. Men det er jo sådan et par

beslutninger, vi har taget. Og så må vi leve med de omkostninger, det kan have for os. Det

skal lige siges at vi er en lille virksomheder der er privatejet og hende som er hoved i

virksomheden, det har hun det har hun ført med på. Det er hendes holdning om, at vi skal

lave noget ansvarlig, og hvis ikke, så vil hun ikke lave det. Det er jo en politisk holdning, kan

man sige, at det er sådan, vi gør det. Hvis ikke vi kan gøre det økologisk, så kan vi ikke lave
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det.

Interviewer:

[15:15 - 15:58]]:Det er også det, jeg fisker efter, fordi det er jo et tilvalg, I har valgt, netop på

grund af nogle kerne holdninger, som man godt kunne argumentere for ud over jeres vækst. I

tænker jo ikke udelukkende på profit og vækst, men har nemlig de her kerneværdier, så man

kunne nemlig godt kunne argumentere for at kunne hæmme noget af det ekstra vækst i

muligvis ville kunne have haft. Man kunne så måske have lyst til at stille spørgsmålet, er det

så overhovedet en fordel? Hvad er fordelen profilmæssigt så ved at begynde at  omstillede det

med at være bæredygtigt?

Interviewperson

[15:58 - 16:01]: Den har vi ikke kunnet se endnu.

Interviewer:

[16:01 - 16:43]: Nej, og det er jo ikke min holdning, men det er jo for at få noget andet input

ind også, fordi vi sidder med mange af de her spørgsmål,og skal prøve at tænke på, hvad er

argumenterne for at skulle gå den her vej? Fordi hvis vi ikke kan lokke virksomhederne med,

at der kommer en vækst og en profit, så er det jo et samvigitghedsvalg, de selv skal tage, det

er en værdi de selv skal ville vælge til, som så muligvis kan gå ud over deres profil og vækst.

Så hvad fik jer til at vælge den vej, på trods af, at I havde en formodning om, at det ville

kunne gå ud over jeres profil og vækst?

Interviewperson:

[16:43 - 18:27]: Det som jeg siger, det er en kerneværdi, altså det er ganske enkelt.

Lovgivningsmæssigt, så er der ikke særlig meget vi skal leve op til  som tøjproducenter. Du

skal leve op til REACH-lovgivningen, det er det eneste. Der er nogle lokale lovgivninger

rundt i nogle land om, hvordan du skal mærke dit tøj med, hvor det kommer fra, men det er jo

en helt anden snak.  Det er selvfølgelig kun REACH-lovgivningen, som er

kemikalielovgivningen, på hvad du nu trækker ind i EU og kemikaliet. Det skal du leve op til.

Så, that's it. Resten er rent formentlig nem. Man kan godt sige at vi har arbejdet med arbejde

og det sociale forhold og vi har Oeko Tex osv.Det bliver helt klart vinget af på positivlisten,

når man kommer i snak med de store department stores, som Zalando osv.  at man har fulgt

REACh-loven og har i styr på det sociale, i er Oeko Tex certificeret, okay i har styr på jeres
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kemikalier. De kan se at vi ikke har børnearbejder, vi har styr på det ene og det andet. Det er

nemt at arbejde med os, eller vi er nemt at få et ben ind for det. Men den enkelte slut gruppe

kigger ikke reelt på det. Det kan også godt have noget med vores målgruppe at gøre, for vores

målgruppe er lidt det, man kalder en voksende kvinde. Det vil sige, hun er typisk lidt ældre

end mig. Hun vil egentlig bare have nogle bukser, som passer og så tænker hun, at hun har

købt en bukser, som koster 800 kroner,  så har de nok styr på det. Hun går ikke ind og kigger

på, hvilke mærkninger vi har på vores bukser. Det gør hun ikke.

Interviewer:

[18:27 - 18:31]: Så hvem vil du sige, jeres målgruppe er? Hvem henvender I jer til?

Interviewperson:

[18:34 - 19:16]: Jamen altså, vores primære kunde, det er en kvinde på omkring 60.Men altså,

vi har jo også mange yngre kunder, og vi arbejder i en stor størrelsesgruppe.Vi arbejder fra

størelse 34 til 56 Og vi har mange forskellige pasformer. Det er jo ikke sådan, at de kun er en

voksende, eller de er kun den store, eller de er kun den lille. Men som oftest, sådan er det

bare Det er ikke så mange yngre, som voksende.

Interviewer:

[19:16 - 19:52]: Så det bæredygtige perspektiv henvender sig måske mere til den lidt mere

modne aldersgruppe, som aktivt tager et valg om at handle bæredygtigt?Så det jeg hører dig

lidt sige, er, at det er ikke den gængse teenage-pige, der går ud og bare gerne vil have et par

bukser,der skal være billig, der skal være pænt. I henvender jer til nogen, der aktivt tager et

valg om at tilvælge bæredygtige værdier i deres valg og tøj eller hva?

Interviewperson:

[19:52 - 20:00]: Ja, men samtidig vil jeg sige, at vores kernekunder, hun interesserer sig ikke

væsentligt for det.

Interviewer:

[20:00 - 20:05]: Nej, okay. Hun vil bare gerne have et par bukser, der sidder godt?

Interviewperson:

[20:05 - 20:08]: Yes.: Det får hun så også.
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Interviewer:

[20:27 - 20:54]: Føler i der er kommet nogle positive effekter efter i fik certifikat? Altså nu

har vi snakket med svanemærket EU-blomsten.Ja, og her sagde de, at de ville hjælpe med

markedsføring til diverse firmaer. Er det noget, som de har hjulpet jer med? Eller er det sådan

har skabt skabt en større omtale for jeres virksomhed? Eller er det noget, som I sådan selv

mest har stået for?

Interviewperson:

[20:54 - 21:45]:  De  var mere lidt henover da det startede vi med det.  Altså da det ligesom

blev lanceret, at vi fik svanemærke havde det været  ud på Instagram og Facebook. Så de var

lidt henover det til at starte med. Men ellers så tænker jeg ikke, at det har været så meget fra

deres side. Det kunne de sikkert have været, hvis vi havde taget hen og henvendte os så sagt,

at nå ville vi gerne få hjælp med det. Det var vores marketing egentlig. Men det jeg ikke kan

svare på, at jeg tror ikke, de har bedt om hjælp. Det kan jeg ikke forestille mig. Altså jeg tror

ikke det er sket. Når I får nogle produkter i hjem, og sådan nogle nye produkter med

marketing på hjem, så kan de selv få det ud på Facebook eller Instagram, hvor de nåede at

gøre det.

Interviewer:

[21:45 - 21:55]: Okay, så din opfattelse er, at hvis I havde spurgt om mere hjælp i forhold til

at brande det, og få noget vejledning på, hvordan I skulle bruge de her ordninger, så havde I

også fået det?

Interviewperson:

[21:55 - 22:14]: Ja, det er min overbevisning. Det er i hvert fald de mere tekniske ting, som

jeg siger hvis jeg har et henvendt om et eller andet, så er de rigtig gode til at komme med

løsninger og svare osv.  Så der synes jeg, at de giver gode hjælp. Så det tror jeg.

Interviewer:

[22:14 - 22:29]: Nu sagde du selv, at de bruger Facebook og Instagram og sociale medier. Er

det jeres primære kommunikation ud af det? Er det gennem Instagram og Facebook, altså

branding online?
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Interviewperson:

[22:29 - 22:31]: Ja.

Interviewer:

[22:31 - 22:37]: Og der prøver i ligesom at fange jeres forbruger gennem de sociale medier?

Interviewperson:

[22:37 - 22:39]: Ja.

Interviewperson:

[22:39 - 22:44]: Altså vores produkter det er jo i specialbutikker typisk. Altså de der mindre.

Interviewer:

[22:44 - 22:48]: Hvor bliver jeres produkter solgt primært mest?

Interviewperson:

[22:48 - 23:00]: Jamen, det er altså vores specialbutikker, som kører med mange brands.

Interviewer:

[23:09 - 23:20]: Hvorfor har det været vigtigt for jer at få certifikater på jeres tøj? Nu har jeg

også mange certifikater, men hvad har motivationen bag det været?

Interviewperson

[23:20 - 26:26]]: Jamen, det ene er at differentiere os fra de andre brands og det giver

mulighed for slutbrugeren  at kunne se hvad det faktisk er vi siger, fordi der er jo rigtig

mange, som smider et mærke  på, om det er økologisk bomuld, eller de har brugt lidt mindre

vand, eller et eller andet. Men vi styrker her med en tredjepart til at sikre, at det du siger er

rigtigt. Så er det jo lidt svært, som forbruger at gennemskue, om det her også er god nok.  Så

det er egentlig sådan for at kunne gøre det tydeligt for andre. Og der er jo ingen tvivl om, at

det  også er med til at løfte os selv, når man går i gang med en certificering, fordi det er jo et

stort arbejde, det er ikke kun at hænge mærket på i den sidste ende, kan man sige.  Det er en

hel del leverandørkæden med på rejsen, i hvad du nå stille krav, og hvordan man lever op til

det, og hvordan du får bygget dine kontrolsystemer op internt osv. Og den rejse tog vi os

tilbage i 2014, hvor vi fik Oeko Tex  i 2016, og vi fik Oeko Tex certificering, og der fik vi
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samlet alle de små systemer, vi havde til et større system, som gjorde, at det her holdt faktisk

vand. Vi blev også auditeret her af Oeko tex, der kommer Teknologisk Institut og kigger

vores systemer og rutiner efter, her har vi styr på vores dokumentation og vores materiale, og

kan tingene spores tilbage. Så vi blev også selv dygtigere, til at gøre de her ting. Og det er

også vigtigt og det at sprede det her budskab,  om at være ansvarlige, om at være

transparente, det får vi jo spredt videre,når vi går i gang med sådan en proces. Det betyder en

rigtig stor indsigt, både for os selv, men også for vores producenter, som lærer os på, at vi

skal faktisk kende alle led. Og det at lære sit producenter os, at de skal åbne op og fortælle os,

alle de her ting, fordi i tekstilbranchen, og det kommer an på hvilke lande du arbejder med.

Så jeg har set rigtig mange at det er ikke sådan, at det bare kommer stof ind i en eller anden

fabrik, og så kommer det færdigt tøj ud. I andre lande er det  tit, at det samles et sted, og så

sendes det ud et andet sted til at vaske, og så sendes det ud et andet sted til at få et tryk på, og

så kommer det tilbage igen, og lige får jeg klippet trådene, og så bliver det måske sendt et

andet sted for at blive pakket. Altså det at kende alle de her små steder, alle led i processen,

det er rigtig mange, som ikke ved, hvor deres med, der kommer fra, fordi de går ud fra en

fabrik og ser en p-boks eller bluse i et showroom, og siger, at den vil vi gerne lave, altså man

vil stå lidt længere og farven skulle være lidt lyserød,lidt mere lyserød, men vi vil gerne købe

500 tråd, og så får de den leveret, med sine labels på.

Interviewer:

[26:26 - 26:34]: Er det egentlig på alle jeres produkter, der er certificeret, eller er der nogen

ting, hvor det ikke er?

Interviewperson:

[26:34 - 27:36]:Altså vi har simpelthen efterhånden af den her  politik, om at hvis det ikke

kan få en Oeko Tex-certifikat så bliver det ikke produceret. Så vores Oeko Texdet er vores

minimumskrav, og så har vi de produkter, som så har svanen, EU-blomsten, de har så ikke

Oeko Tex også, det kunne de sagtens have, men det har vi valgt at sige, at Svanen den tro

nok, der er ingen grund til at sætte Oeko Tex på. Så ja, alt har mærkning, hvis ikke så

producerer vi det ikke. Så derfor er det  med os helt i starten af designprocessen, når vi

designer kigger vi på, hvilken model vi skulle lave, og hvilken metervare, så allerede der

kigger vi jo på certifikaterne, altså lever de her op til kravene, er metervaren dækket med den

her type indfarvning, eller den her type print processe. Altså kigge på om det er noget som vi

kan få med disse metervare ellers hvis det ikke kan så vi kan  få noget andet.
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Interviewer:

[27:36 - 27:44]: Så I producerer kun tøj, I ligesom selv kan stå indenfor med de her mærker

udelukkende?

Interviewperson:

[27:44 - 27:46]: Ja.

Interviewer:

[27:46 - 27:48]: Hold da op.

Interviewer:

[27:50 - 28:06]: Jeg ved ikke, hvor meget du kan udtale dig, men hvordan var processen bag

jeres licenstildeling? Var den relativt hurtig, eller tog det lang tid for jer, eller kom der noget

modstand undervejs?

Interviewperson:

[28:06 - 32:44]: Jamen det kan jeg godt sige, fordi det er mig, som har siddet med det, så jeg

ved at det udmærker godt, hvordan det er. Det første det første produkter vi fik certificeret,

det tog et år og der vidste vi godt, at vi havde en metervare, som var certificeret, og vi havde

en producent, altså ham som skulle sy det, som var vant til at arbejde med certificeringer, så

det vidste vi godt, at de to ting havde vi styr på, at han gerne ville lave det for os. Og så skulle

vi selv i gang, og vi havde et godt setup, fordi vi havde Oeko tex, så vi vidste godt, hvordan

vi styrer, og hvordan vi laver dokumentation gangen og arbejder med transparens. Så vi gik i

gang med at designe og tegne, og for at  sikre, at vi havde valgt en rigtig metervare, og design

det kræver også at der ikke skulle være for meget glimmer og gejl på, når vi lavet det, fordi så

produktet kan holde længst muligt, at vi fik det med og implementerede i produktet.Og så gik

det så stille, at vi fik samlet alle certifikater ind på, hvad vi nu skulle have, Oeko Tex, man

skal have styr på det sociale, på produktionssteder, det havde vi, altså det vil sige, at det

skulle være auditeret i forhold til arbejdsforholdene, og det vidste vi, altså om det var godt på

de steder og det havde vi styr på. Og det som med vaskeriet, altså det er jeans i tøjrum her, så

den er meget lidt specielt, derfor skal man også have styr på sit vaskeri, og det var både

dokumentation på energiforbrug, var det tilknyttet et kommunalt spildevandsanlæg,
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opskriften på vaskeprocessen, altså den skal igennem flere ture, i en vaskemaskine med

forskellige detergents, hvad hedder det, kemikalier, for at få den rigtige look på det. Alle de

kemikalier, som er brugt, jamen, der skulle man så have fat i safety data sheets på de

forskellige kemikalier,man skulle have fat i leverandørerne af de forskellige kemikalier, så de

skulle bekræfte, at det her ikke er indeholdt det ikke må,eller om der er noget, den ikke må

indeholde, det skulle laves kvalitetstester på det færdige produkt, og så videre. Så det fyldte

egentlig hele designprocessen, og det tog lige et år, før vi havde fået certifikat. Det endte med

at de fortalte, at jamen, I må ikke sende produkterne, I må sy de næsten færdige. Vi måtte

ikke have mærkninger i dem, før vi ved, at vi faktisk har fået certifikat, så de var ikke færdig

syet, så det var sådan produkterne var næsten færdige. Også, så var det sådan, at nu har vi

certifikatet  nu må det syes sammen. Så sender vi dem til syning, fordi vi ikke havde mærket

før. Så ja, det tog et år, første gang, og så har det så vel været nemmere siden, fordi  så ved vi,

at vi har dokumentation på vores systue og vaskeri osv.  Hvis vi nu skifter en knap, så skal vi

have ny dokumentation på den. Skifter vi en metervare, så skal det dokumenteres på ny. Især

hvis vi laver en ny vaskeeffekt, altså ting som sker på vaskeri og kemikalie siden, det er det,

som kræver lidt mere at få indsigt i vaske opskrifterne og den dokumentation, på de enkelte

kemikalier. Så, jo mere kompliceret det styk tøj, du har, jo sværere er det at få det hele på

plads,og så længere ud i kæden,hvis du så selv skal have et certificeret metervare, og det kan

man også komme til, hvis man har lyst til det, altså nu havde vi en metervare som er

certificeret, så derfor skulle vi ikke dokumentere noget på metervaren, men hvis du skal til at

have dokumenteret alt på en metervare, så skal du ind og kigge på arbejdsprocessen. Altså du

skal kigge på, hvordan det er på bomuldsmarken, hvad skete der når de spandt trådene, hvad

med væveriet, hvad med farveriet, hvilke kemikalier blev brugt i forskellige steder, altså

hvilke olier blev brugt på spinderiet, på spindemaskiner, du skal finde alle kemikalier

processerne, alle steder og der tror jeg, at  vi kommer tilbage til hvorfor ikke så mange

fashion brands har det her.

Interviewer:

[32:44 - 33:09]: Ja, for det var også mit næste spørgsmål, altså vi er meget enige i det her

med, det er et tilvalg man vælger sig - så er det noget kerneværdier, det basere sig på, og det

er ligesom fordi, at vi skal tage et fælles ansvar for noget bæredygtighed, og tøjproduktionen,

det er et sted at gøre det, men hvorfor tror du, at det ikke er mere udbredt med de her

mærker? Hvorfor tror du, at der ikke er flere virksomheder, der bruger de her

certificeringsordninger?
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Interviewperson:

[33:11 - 36:19]: : Jamen, hvis man har kender tekstilbranchen, og ved at bruge arbejdsgangen,

og hvor hurtigt man arbejder, altså vi siger, vi har jo to store kollektioner, og vi har over kører

et look på et år, da designer begynder at tegne kollektionen, sender det til prøve, sælgerne

tager ud og sælger dem, og så har de sådan en ind salgsperiode, og når den er overstået, så

placerer vi ordren til producenten, og så går det et lille halvår i det her, før at det kommer ud i

butikkerne. De fleste fashion brands, de kører jo flere kollektioner, og de skifter ofte

metervarer.

Ofte skifter man også produktionssted, fordi det er simpelthen billigere. Du kan spare 10

cent, hvis du flytter til en anden fabrik. Og hvis du flytter til en anden fabrik, så starter du alt

dokumentationen forfra. Plus at det koster penge at sende din ansøgning, og det koster penge

at tilføje produkter. Så jo mere stabil du holder dine ansøgninger i forhold til produktionssted,

og hvilke metervarer du nu hovedsagelig arbejder med, jo mere holder prisen sig også stabilt.

Så den er simpelthen ikke hensigtsmæssig i forhold til fast fashion. Det giver simpelthen ikke

mening for textilbranchen at lave det her. Plus at det koster penge at sende din ansøgning, og

det koster penge at tilføje produkter. Så jo mere stabil du holder dine ansøgninger i forhold til

produktionssted, og hvilke metervarer du nu hovedsagelig arbejder med, jo mere holder

prisen sig også stabilt. Så den er simpelthen ikke hensigtsmæssig i forhold til fast fashion.

Det giver simpelthen ikke mening for textilbranchen at lave det her. Det giver ikke mening,

hvis du kører basisvarer, hvor du bare gentager det samme. Skifter en farve eller sådan helt...

eller hvis du tænker håndklæde babytøj.  Altså du skifter bare farven på håndklædet til næste

sæson. Det kan man nemt arbejde med,  du har den samme metervarer, du har samme fabrik

og så videre. Du har samme måske med babytøj  hvor du ofte ser, at det her har man også fået

miljømærket.Men du skifter jo egentlig bare en tone på, eller en lyserød eller lyseblå, så kører

den igen til næste sæson. Altså du har ikke skiftet noget andet. Men hvis du tænker, det er

med en bluset t-shirts, du skifter frontprint, du tilfører nogle glimmer,og så laver du noget

blankt print, eller du har et matte print, altså alle de der ting, det skal du dokumentere.Det

tager 100 år at få lavet det der. Og hvis du så alligevel ikke kører den store mængde på det, så

bliver det altså virkelig dyrt.

Interviewer:

[36:19 - 36:46]: Så for at opsummere det lidt, så de her miljømærkningsordninger er måske

ikke så hensigtsmæssige at bruge for de lidt større virksomheder, der har mange kollektioner
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om året. Hvis man nu skulle arbejde på at udbrede de her miljømærkningsordninger, så ville

det være til de lidt mindre lokal producerende virksomheder, hvis jeg skal kalde det sådan,

eller hvad det er Hvad tænker du?

Interviewperson

[36:46 - 37:48]: Altså i hvert fald nogen, som kører den basiskollektion, Altså det kan sagtens

være nogle store nogle, men man skal bare huske, at så skal det være det fokuserer på

basisvare altså de vare som kører igen og igen og igen hele tiden. Der kan det bruges. Men alt

andet fast fashion, det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt. Det er nemlig at lave kopipapir,

som er Svanemærket. Det var sådan lidt sjovt sagt. Eller den der hårshampoo, for jeg tænker,

at den der hårshampoo ændre sig ikke hver sæson. Måske får den lige et nyt logo på flasken,

men altså det er lidt noget andet.Så det er helt klart derfor, at det giver ikke mening for rigtig

mange fashion brands. Det tager for lang tid, det kræver for mig at arbejde. Først og

fremmest for meget, så man ikke får tilbage igen.

Interviewer:

[37:48 - 38:33]: Så hvis du ligesom skulle pege på en løsning i forhold til, hvordan vi får

udbredt de her miljømærkningsordning mere, ville det så være så sort på hvidt, som at sige, at

de må producere færre kollektioner, eller at de må have flere basisvarer, eller at det er et

tilvalg, man vælger som virksomhed og man så vælger at lade det gå på kompromis med

f.eks. profit og indtægt. Hvordan tænker du, at man ligesom som virksomhed, eller hvordan

tænker du miljømærkningsordninger bliver mere udbredt?Hvad vil det kræve?

Interviewperson:

[38:33 - 40:05]: Jamen jeg ved næsten ikke, og vi har også talt meget om det her i huset, fordi

vi synes jo egentlig, at det er lidt dejligt. Jeg skulle da ønske, at det var sådan lidt mere end

nu normal, at det faktisk var den højeste standard på de produkter, som var i butikkerne, og at

folk kiggede på miljømærkerne. Men jeg har svært at se, hvad som skal til, fordi vi kan godt

se, at vi ligger jo alene i butikkerne med miljømærker på. Og selv butikkerne er jo lidt

forvirret over det. Det bliver jo sådan lidt, at hvad skal vi så sige om jeres vare, hvis vi kan

sige, at jeres vare ikke indeholder noget farlig kemi? Siger vi så samtidig, at alle de andres de

er fuld af noget som er farligt?  Og det må vi sige nej, det siger I i hvert fald ikke, men de kan

ikke verificere det. Altså det er det, vi kan verificere, : Så længe de andre ikke har en

tredjepart til at verificere det, så kan det ikke. Men det er ikke det samme som, at det behøver
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at være dårligt på nogen måde. Men jeg har svært at se, hvad som skal til, for at flere gør det.

Altså jeg tænker til, at de er for kompliceret. De er i hvert fald kompliceret, og de fleste, som

tøjbrands  de vil heller ikke prioritere det. Medmindre de virkelig ved at det giver dem penge

i kassen. Og det gør de ikke.

Interviewer:

[40:06 - 40:12]: Så det er ikke din vurdering, at det giver en økonomisk gevinst med detr?

Interviewperson:

[40:12 - 40:14]: Nej.

Interviewer:

[40:14 - 40:19]: Så der er ikke noget økonomisk gevinst ved at skifte til

miljømærkningsordning eller?

Interviewperson:

[40:19 - 40:22]: Nej, desværre. Du får noget medieomtale og du har nogle tredjeparts

validering, som du kan bruge selv i din markedsføring, og du kan gå i seng med god

samvittighed. Du ved, at du har gjort en hel indsats for, at dit produkt skulle være godt.

Interviewer:

[40:38 - 40:46]: Så det er fordi, at en privatejet virksomhed, der selv kan vælge over jeres

egne kerneværdier og jeres tilvalg, at i har mulighed for at vælge, at i ikke vil producere

noget med mindre, vi kan stå 100% inden for, hvordan det er produceret?

Interviewperson:

[40:46 - 40:46]: Mhm.

Interviewer:

[40:54 - 41:01]: Men det kan man ikke som større virksomhed med flere kollektioner om

året?

Interviewperson:
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[41:01 - 41:55]: Jo, det kan man jo godt, men det er jo lige det, der med at tage den

beslutning af det er ens kerneværdi og for mange er det jo det, man skal vækste og så mange

mener, at det ikke er sund fornuft hvis man ikke vækster og hvis målsætningen er, at man skal

gå efter  budgettet, så skal man altså omsætte nogle vare, og så skal du ikke risikere at gå på

bekostning af dine egne tjeneste. Altså så er det vigtigt, at folk de arbejder på, at få noget tøj

produceret og ud til markedet også sætte sig ned og sige, hvordan laver vi det her ordentligt,

og vil vi lave nogle penge på certificeringen, og vil det være fornuftigt, og så sætte tempoet

lidt ned og måske se at vores produkter, de skal faktisk forberede i rigtig lang tid, og er lavet

af nogle gode materialer

Interviewer:

[41:55 - 42:45]: Tror du, at man som forbruger sig selv, ligesom kan skubbe i en retning, der

hedder,  vi vil gerne stille krav til vores tøj, og derfor vil jeg så ikke købe det, vi ikke ved,

hvordan man producerer,

[42:09 - 42:19]: men måske mere gå over i en retning, der hedder, vi vil gerne købe tøj af jer,

fordi vi ved, at det er produceret bevidst med bærdygtig tilgang. Tror du mere, at udvikling

ligesom skal ske fra forbrugerens egen side, at man som forbruger selv skal tage et aktivt valg

om at handle værdygtigt, fordi virksomhederne gør det ikke, så man som forbruger selv skal

tilvælge, i stedet for at vente på, at de andre tilvælger også?

Interviewperson:

[42:45 - 44:13]: Jamen, det synes jeg jo helt klart, at man skal som forbruger tage nogle

bevidste valg ligesom man har ventet til, at man skal tage den økologiske mælk, når man er

supermarkederne. Men jeg tænker, at der er rigtig mange forbruger, ikke interesseret ii at

betale det ekstra for tøj, altså man har været vant til, at priserne på tøj nærmest ikke har været

ændret siden 90'erne.De har faktisk ikke gået op. De har lige gjort det her det sidste år, fordi

der har været så mange prisforhøjelser alle steder. Men altså at priserne på tøj er faktisk ikke

steget i 30 år. Det er et vanvittigt. Altså, alt andet er jo steget. Altså, mælk koster mere, bil

koster mere, vi får mere i løn.Men tøj, det er ikke gået op i pris. Og det er jo helt sort. Altså,

hvorfor skal folk ikke forstå, at tøj også koster? Altså, de kan vel i princippet alle sammen

forstå, at sypigen også skal have løn og transporten koster osv. Men de har rigtig mange

slutbruger, som ikke rigtig har forståelsen for det. Altså, hallo det er bare en t-shirt. Den kan

jo ikke koste noget. Altså, den er billig i hans øjne.
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Interviewer:

[44:15 - 44:22]: Så hvis vi man som forbruger har vænnet sig til, at en t-shirt koster 80 kroner

og koster den mere end det, så er det overpris. Så er det fordi, at virksomheder og tv

produktioner er gået på bekostning af kvalitet for at opholde den lave pris på 80 kroner.Så

kvaliteten ikke følger med den høje standard, men for at kunne lave en t-shirt til 80 kroner, så

går man et kompromis med kvalitet og bæredygtighed?

Interviewperson:

[44:45 - 44:50]: Det gør man. Og arbejdsforhold og hvor man producerer det henne osv.Den

skal ikke koster 80 kroner.

Interviewer:

[44:56 - 44:58]: Åh, det er vildt.

Interviewperson:

[44:58 - 46:16]: Så må man købe lidt færre t-shirts. Så må man nøjes. Så jeg tror helt klart, at

forbrugernes kæmpe stor magt her, hvis man vælger at sige, at jeg bruger kun mine penge for

det, jeg kan se de er certificeret på en eller anden måde, eller at jeg går kun i

genbrugsbutikken. Det er en af de små magt ting, man har som forbruger. Man bestemmer

selv, hvordan man vil bruge sine penge.

Og så er man selvfølgelig i forskellige faser i livet, hvor man i perioder, hvor man studerer og

ikke har det store budget. Og så kommer der en anden periode, hvor man ikke har studeret,

men man er bare tænkt på, at jeg skal nok gøre det. Og så lige pludselig får man børnene, som

bare sådan lidt... Så har jeg tjent lidt stort igen. Og så er det jo i perioder, og så må man helt

til at prioritere, hvordan har jeg mulighed til at påvirke. Og så vil det jo altid være.

Interviewer:

[45:59 - 46:09]: Så det jeg hører dig at sige, er at forbrugeren har også et ansvar for at sætte

gang i en omstilling, der hedder, at tøjproduktionen skal være mere bæredygtig.

Interviewperson:

[46:09 - 46:26]: Ja, altså de har i hvert fald mulighed for at gøre det, og jeg gad godt, at de

skulle gøre mere til det. Og det er uanset om de køber produkter eller andet, men jeg tænker

uanset hvad så har de mulighed til at påvirke.
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Interviewer:

[46:30 - 46:31]: Hold da op.

[46:32 - 46:34]: Har vi andre spørgsmål?

[46:35 - 46:36]: Ja.

[46:36 - 46:39]: Så gør det.

Interviewperson:

[46:52 - 46:55]: Ja, nu har jeg bare selv snakket løst, så jeg ved ikke om i kommer til at bruge

det.

Interviewer:

[46:55 - 47:28]: Jamen, jeg har jo også bare siddet og spurgt. Jeg kan se, der står noget

hernede i bunden omkring, om I ligesom bruger. Der står hvad andet om, at I har et felt, som

fungerer som blogindlæg, hvor man kan blive klogere på nogle forskellige ting, inde på jeres

hjemmeside? Vi har tænkt lidt over, hvad var bagtanken omkring det? Hvad har jeres

motivation været for at have sådan den mulighed for forbrugeren?

Interviewperson:

[47:28 - 47:33]: Jamen, det har jeg helt klart været for at prøve at påvirke. Altså, henne, som

ville bytte lidt mere end et Instagram-opslag, altså, at hun kan gå med ned og læse lidt mere

om, hvad vi nu lever.Ja, det er jo helt klart for at påvirke forbrugeren i en rigtig retning.a  få

en lille smule indsigt i, hvordan man producerer tøj.

Interviewer:

[48:02 - 48:15]: Så I bruger også energi på at oplyse jeres forbrugere om tøjproduktion, og

hvad det er, I vil tilvælge, og hvad det er, man kan holde øje med som forbrugere?

Interviewperson:

[48:15 - 48:28]: Ja.  Det gør vi. Og det er også for at  prøve at give en forståelse for os,

hvorfor vores tøj er lavet som det er, og hvorfor det koster, og at det kost

er.

Interviewer:

[48:28 - 48:30]: Okay.
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[48:30 - 48:32]: Sådan.

[48:32 - 48:34]: Det giver god mening.

Interviewperson:

[48:34 - 48:36]: Det er godt.

Interviewperson:

[48:36 - 49:15]: Jeg tror, vi har været igennem den største del af vores spørgsmål, men ville

det være okay, hvis vi kommer på nogle andre spørgsmål, noget mere, og vi så skriver til dig

for at få svar på noget af det? Fordi jeg synes, vi har fået rigtig mange gode ting ned fra den

her samtale, og mange ting, vi kan gå ud fra nu, men jeg tænker også, at vi måske kommer til

at falde over en ting eller to, når vi sidder i en skriveprocess. Vil det være okay, hvis vi så

skriver til dig?
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Bilag 2: Transskribering af interview med Jakob Wegener

interviewer:

[00:00 - 00:44] Vi har skrevet nogle spørgsmål på forhånd og du kan bare fortælle mere om

du vil om dem det var mere ment som en ret visning til noget vi gerne vil have svar og hvis

du føler at der er noget viden du syndes vi mangler som må du meget gerne fylde på det. Jeg

ved ikke, om vi bare skal gå i gang, eller om det er noget, du gerne vil sige først, eller om vi

lige skal fortælle lidt om vores opgave?

interview person:

[00:17 - 00:44]  Ja tak.

Interviewer:

[00:44 - 01:33] Primært så skriver vi jo om greenwashing, og det er et semesterprojekt, der

tager udgangspunkt i, at greenwashing er blevet en stor del af vores tøjindustri.

Og det her med, at vi vil gerne blive klogere på, hvordan de forskellige... Nu har vi taget

udgangspunkt i, at vi har en case-study i H&M, som global virksomhed, for at finde ud af,

hvordan de gør brug af det her greenwashing, og hvilke regler, kriterier og certifieringer, der

egentlig findes på området, Og det her med, at vi vil gerne blive klogere på, hvordan de

forskellige... Nu har vi taget udgangspunkt i, at vi har en case-study i H&M, som global

virksomhed, for at finde ud af, hvordan de gør brug af det her greenwashing, og hvilke regler,

kriterier og certifieringer, der egentlig findes på området,

og om hvorfor de ikke bliver brugt, og hvorfor der ikke er nogen, der lever op, eller hvorfor

de måske ikke lever op til kriterierne. Så vi lige prøver ligesom at undersøge, hvorfor det er

en stor del af deres markedsstrategi, og så vil vi super gerne blive klogere på, hvordan det

hele fungerer med certifiering i EU, men også i Danmark med svanemærket. Så det håber vi

at du kan hjælpe os med at blive klogere på.

Interview Person:

[01:45 - 02:03] Undskyld, ja, jeg skal prøve. Jeg har været lidt optaget på sidste tid, så jeg har

ikke forberedt mig så meget, så jeg tror bare,

hvis I bare skyder for hoften, så skal jeg prøve at forklare så godt jeg kan, og så må I jo

spørge ind til det, jeg siger, hvis der...  Men det var fint lige med den introduktion, så jeg ved,

hvad jeres fokus er, og det er greenwashing.

Interviewer:

[01:45 - 01:48] Ja

Interviewperson

[01:48 - 02:03 ] Ja eller er det utroværdig kommunikation, det er vel noget af det samme?
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Interviewer:

[02:03 - 02:45] Jeg tror mere, eller jo, også det, men det handler også mere om

gennemsigtigheden mellem producent og forbruger,  fordi der bliver gjort brug af nogle kneb

under de her, ja, skal vi kalde det, kommunikationsstrategier omkring deres tøj, og deres

produktion af deres tøj, som måske ikke er helt lige så gennemskuelige for forbrugeren.

Og så er det jo ude i noget greenwashing i form af, hvordan det bliver formuleret, og

hvordan det bliver præsenteret overfor kunden,  og hvad det er, de bliver lovet, og hvad det

er, de egentlig får.

Interviewperson:

[02:45 - 02:55] Øh...  Hvad siger du? Ja, ja.

Interviewer:

[02:55 - 03:29] Ja, så lige nu der har vi det meget overordnet, vi vil gerne have spurgt os ind

på, ligesom, de aktuelle kriterier, og de aktuelle, altså, der mangler jo sådan noget lovgivning

på områder, hvorfor der mangler noget lovgivning på områder,

det er super svært at lovgive omkring i det hele taget, fordi det er nogle lidt flydende, skal vi

kalde det,  retningslinjer, der ligger på, hvornår det er det citereret falsk marketing, og

hvornår det er det ene eller anden tredje. Så vi vil prøve at komme ind på, hvorfor det er, at

der ikke findes mere lovgivning på området,  og hvis man ligesom skulle prøve at opstille

nogle løsningsforslag til, hvordan man skulle lovgive på området,  og hvordan man så

ligesom skulle gøre det.

Interview person:

[02:55 - 03:29] Ja.  Må jeg komme med to overordnede betragtninger?

Interviewer:

[02:55 - 03:29]Ja.

Interview person:

[03:29 - 04:23] Bare sådan lige til jeres information, fordi der findes ikke ret meget

lovgivning.  EU er på vej med lovgivning,jeg ved ikke om i har hørt om det. Hele deres green

claims pakke der blev præsenteret i foråret.  Hvor man siger hvad mener kommunikationen

som der i udgangspunkt skal til før virksomheden kan sige noget om deres produkters

miljøforhold.

Så der er et eller andet på vej, og hvad præcis, det ved man ikke,  og om det er godt, det ved

jeg heller ikke, men der er i hvert fald noget på vej der. Og den anden del, det er

forbrugerombudsmanden har jo en vejledning om  miljøpåstande og den blev opdateret i
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2021 tror jeg det var. Hvis i ikke kender den så er den virkelig værd at læse. Hvis man har en

vejledning omkring miljøpåstande,

der blev opdateret i 2021, tror jeg det var, og hvis jeg ikke kender den, så er den virkelig værd

at læse.  Altså hvad er det egentlig i virksomheden formår i forhold til Markedsføringsloven,

og hvad mener han, man kan sige, eller hvad skal man have af dokumentation, for at kunne

sige, at ens produkt er bedre miljømæssigt set end andres.

Interview Person

[04:23 - 05:40] Og det vil jeg bare sige, at det han siger i hvert fald, det er, at hvis man vil

påstå,  at ens produkt er bedre miljømæssigt end andres, så skal det være

baseret på en livscyklusanalyse,  og her siger han, at hvis det har de officielle miljømærker,

altså Svanemærket og EU-blomsten, så er det faktisk godt nok til, at man må gøre det.

Så de to miljømærker, som jeg sidder og repræsenterer, er sådan set blåstemplet i forhold til

forbrugerombudsmanden.  Men der står rigtig meget nyttig  information omkring, hvor han

mener,  eller hun er det vist i dag, mener man skal bruge de her påstande.

Interviewern:

[05:04 - 05:23]

I forhold til formidling til forbrugere, så ligger der også lidt forskellige guides,

hvordan man undgår at blive snydt af greenwashing, og blandt andet Tænk har været ude og

lave noget vejledning på det punkt.  Men jeg tænker, at det er de færreste, der ved. De ved

godt, at de måske skal holde sig lidt kildekritiske, men jeg tror, at det er de færreste

forbrugere, der ved, hvad greenwashing er,

[05:23 - 05:40] og hvordan de skal forholde sig til i forhold til, hvad der er lovet.  Fordi det er

kun, hvis man går ned og kigger dybt i deres rapporter og deres livscyklusvurderinger,  at det

går op for en, hvordan de  prissætter  produktionen og produktionskæden der foregår bagved.

Interview Person:

[05:40 - 05:58] Ja.

Interviewer:

[05:40 - 05:58] Men jeg ved ikke, om vi bare skal springe til vores spørgsmål, så?

Interview person: Det synes jeg. Jeg er klar.  Næsten. Nej, bare skyd.  Jeg har mine kriterier,

så nu ved jeg alt om, hvad man laver tekstiler.

Interviewer: Okay. Yes. Fantastisk.

Interviewer:

[05:58 - 06:14] Hvilken proces gennemgår tøjproducenterne, når de søger om certificering til

miljømærkningsordninger?   Det var bare for at få lagt en lidt overordnet process så hvis du
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lidt kunne opsummere hvordan processen foregår med tøjproducenterne fra start til slut.

Sådan i overordnede træk.

Interview Person:

[06:14 - 06:32] Ja.  Sådan en overordnet træk.  Det er faktisk det eneste, jeg har forberedt. Så

lad os om jeg ikke kan finde ud af det haha. Skal lige se som jeg kan finde ud af at dele

skærmen når man har sådan en præsentation. Kan i se processen nu? How to get a license.

Interviewer:

[06:14 - 06:32] Ja nu kan jeg, yess

Interviewperson:

[06:32 - 06:35]  Okay. Fantastisk.

Interviewperson:

[06:35 - 06:49] Så jeg kan flyde af , og det er det, der sker, når man har sådan en

præsentation.  Det er jo bare sådan en... Jeg tror, den der.

Kan i se processen nu? Har du ikke tildelt en license?

Interviewer:

[06:50 - 06:51]  Ja.

Interviewperson: Fantastisk.  Look here.

[06:51 - 06:53]

Interviewer: Yes.

[06:53 - 06:54]

Interviewperson:

[06:54 - 07:08] Og den er sådan set dækkende, lige meget om man snakker svanemærke

eller EU-blomsten.  Så det, der egentlig sker, det er, at man oftest har et eller andet andet

bevist om at  En virksomhed gerne vil have et miljømærke.

Enten fordi deres kunder gerne vil have det, eller fordi det bliver en af virksomhedens

strategi.  Og så har de tit en dialog med os om, hvordan man kommer i gang osv.  Det er det,

der hedder request.  Men så går ansøgeren eller virksomheden i gang med at skaffe en masse

dokumentation og den dokumentation, der skal skaffes, den er beskrevet i vores

kriteriedokument.

Interviewperson:

[07:08 - 07:59]  Og der findes igen et kriteriedokument for både svanemærkning af tekstiler

og EU-blomstmærkning af tekstiler.  Så det er  at samle data, og når de har samlet den her

data, så sender de det ind til mig, som en ansøgning, application.
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Så gennemgår jeg alt materialet ud fra de kriterier, vi har, for at se, om det lever op til

dokumentationskravene.  Det gør de meget sjældent i første omgang.  Det er meget ofte

noget, der skal uddybes, eller noget, der mangler. Enkelte gange er det også noget, der faktisk

ikke opfylder kravene.

Interviewperson:

[07:59 - 08:39]Det sker egentlig ikke så tit, fordi tit har virksomheden selv vurderet, indtil de

sender det ind,  om de faktisk opfylder kravene eller ej.  Hvis vi ser nogle ting, der ikke

opfylder vores krav, så får virksomheden selvfølgelig at vide, hvad der skal til for, at de kan

opfylde kravene, og så ændrer de noget af deres produktion, [07:59 - 08:15] enten nogle

materialer, nogle leverandører eller et eller andet.  Så der er en eller anden dialog der i

midten.  Så er en vigtig ting i forhold til miljømærkenes,  troværdighed, så er der noget, der

hedder control visit, eller  en auditering af virksomhederne.

Interview Person:

[08:15 - 08:39] Så vi skal faktisk altid besøge de her producenter, inden de får en

miljømærkning tildelt.  Og der gennemgår vi produktionen.  Vi ser, om de ting, de har

beskrevet med de materialer, de bruger,  og vi ser, om de har styrbarhed over deres

dokumentation osv. Så man kan se  efterfølgende, om de miljømærkede produkter også er

produceret efter den tilladelse, de har fået.

Interview person:

[08:39 - 09:14] Og så får de en licens.  Og så har de en licens til nogle specifikke produkter.

Hvis det var H&M, så kunne det være nogle af deres produkter, det behøver ikke være dem

alle sammen, men så skal de bare kunne adskille deres markedsføring på hvad det er for

nogle produkter, der er omfattet.

For mange år siden havde H&M faktisk blomst certfikatet på deres body stockings,  og   jeg

tror også de havde de der stofbleer man kunne få var blomster certificeret men de har  men de

har stoppet med det.  Men ellers, når man har sin licens, så er der to prikker, der ligesom

repræsenterer, at man kan stadigvæk opdatere sin licens, og man kan tilføje produkter,

Interview Person:

[09:14 - 10:10] hvis man gerne vil udvide sit sortiment af certificerede produkter.  Og den,

der hedder Renewal, det er egentlig for at sige, at man har sin licens i en vis årrække,  og det

er ligger oppe på det kriteriedokument, de har fået licensen efter. Og så når vi opdaterer vores

kriterier, og det gjorde vi i mars 2022 for tekstiler,

Svanemærkede, så har virksomhederne en vis overgangsperiode, hvor de kan dokumentere de

nye krav,  for at kunne fortsætte med deres licens.  Og der fortsætter processen egentlig bare,
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forfra med application, og så kører vi hele processen igennem en gang  til med nogle

skrappere krav.

[09:52 - 10:10] Det er sådan kort fortalt, hvad det er.

Interviewer:

[10:10-10:21]Okay, kan du måske give et bud på, hvor lang tid processen tager i det hele

taget,  før de får certifikat for det?

Interviewperson

[10.21- 11:37]

Det afhænger utrolig meget af kvaliteten af de ansøgninger, vi får.

Så det er egentlig svært at sige, at tekstil ansøgninger kan variere rigtig meget.  Fordi meget

af produktionen sker ofte i Asien. Og vi har nogle gange nogle kommunikationsproblemer

med, at vi ikke kan forklare,  hvad det er, at vi gerne  vil have, eller få de rigtige ting.  Så der

kan dialogen blive rigtig lang.  Så der tager det virkelig lang tid nogle gange.  Det kan også

gå rigtig hurtigt, hvis virksomhederne har styr på det.  For ofte har virksomhederne i Asien

faktisk, eller dem jeg har besøgt, temmelig godt styr på produktionen.

InterviewPerson:[10:47 - 11:21 ] De har systemer, de ved godt, hvad de laver.  Det er bare

med at forstå, hvad det er, vi spørger, der kan være problem nogle gange.  Vi har noget

statistik, der siger, at 90% af alle de ansøgninger, vi får ind, de er lavet færdige efter 6

måneder.

[11:04 - 11:21] Men det er fra, at de kommer til os, at vi er færdige.  Og før det kan der godt

ligge noget arbejde med at skaffe den her data.  Så det er det, vi siger. Altså, vi får en

realistisk meget hurtig ansøgning på 3 måneder.

Det er meget svært at gøre det hurtigere, medmindre man får en komplet ansøgning.

Interviewer: Okay.  Hvad hedder det nu sagde du, at I tager på besøg ud fra virksomhederne,

altså mere end du bl.a. er det sådan, at I tager til Asien og besøger dem nede på

produktionsstederne?

Interviewperson:

[11:37 - 12:30] Ja, det gør vi.  Vi har ikke rejst så meget de sidste 2 år, fordi der har været et

eller andet med covid. Men inden da var vi faktisk oppe på, at 94% af alle de

produktionssteder, vi havde til vores licenser,

var faktisk besøgt og kontrolleret.  Og det har vi så ikke endnu, fordi vi har givet rigtig mange

licenser, hvor betingelsen har været,  at vi tager på kontrolbesøg, når vi har mulighed for at

rejse dertil igen. Så vi har sådan et efterslæb, men kontrolbesøgene er en vigtig del af

verifikationsprocessen.
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Og som jeg sagde før, er det vigtigt for vores troværdighed, at vi er helt sikre på,  at de

produkter, der er certificeret, de bliver produceret de steder, hvor de siger,  at de bliver

produceret, med de materialer som vi har godkendt.

Interviewer:

[12:30 - 12:49]  Er det sådan, at I tager på kontrolbesøg ude på...

Nu tager I til kontrolbesøg, når det er klart, at det gøres selvfølgelig,  og så er det udsendt, der

hvor tøjet bliver produceret, men det er ikke sådan noget,  at møder op på på firmaer, dem der

sælger tøjet og omsætter tøjet,  for eksempel på, lad os sige, H&M's hovedkontor, og laver

kontrolbesøg der, for det vil ikke have mening i forhold til jeres undersøgelsesproces eller

hvordan.

Interviewperson:

[12:56 - 14:28] Det er meget sjældent, at vi laver kontrolbesøg på hovedkvartererne.  Det

har vi mulighed for i den bekendtgørelse, der styrer os og arbejdet.  Vi kan også gå ud i

butikkerne, og det gør vi også med efterkontrol osv. Selve kontrolbesøget, det er fokus på den

tekniske del.

Hvor vi kigger på produktionsprocessen igennem,  og det har vi fokus på, der hvor der er

størst risiko for, at man kan lave fejl  eller lave noget andet, end det man  man har fået

tilladelse til.  Og det er typisk i fageriet  så fageriet skal have styr på alle deres kemikalier og

de skal have styr på alle de råmaterialer som vi har godkendt,

altså de flows, der kommer ind i virksomheden.  Typisk er den certificerede del meget lille i

forhold til, hvad de laver.  Så det er vigtigt for os, at de kan adskille de forskellige

produktioner  og dokumentere, hvad de har gjort efterfølgende. Kontrol på hovedkvartererne,

hvad gør vi der?

Vi laver løbende efterkontrol.  Det vil sige, at vi holder styr på, at de produkter, der er

certificerede,  de bliver markedsført korrekt, det vil sige, at man bruger licenserne korrekt

osv.  Vi holder også ret skarpt øje med, at de virksomheder, der har licens, de bruger licensen

korrekt, altså kun på de produkter, der omfatter deres licens.

Interviewperson:

14:10 - 14:45] En del af den markedskontrol omfatter faktisk virksomheder, der ikke har

licens.  Altså så, H&M, der ikke har licens i dag, de må ikke bruge logoerne,  og de må ikke

referere til miljømærkerne for at sammenligne et af deres produkter med dem. Altså det er

ikke okay at sige, at vi har ikke certificeret vores produkt

efter svanemærket, men de lever jo op til kravene.  Nej.  Det må man faktisk ikke. Det står i

vores pakke beholdelse, det må man ikke.  Så det er en del af den kontrol, vi laver også.
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Interviewer: Når I sørger for besøg på de her fabriks nationer, at det typisk er fabrikerne,

[14:45 - 15:19] der er det, hvor den største kontrol skal foregå, oplever I tit,  at de har mere

styr på deres ting, end hvad man kunne forestille sig? Eller oplever I, at I faktisk kommer

derud, og I må give nogle anmærkninger for, at det er ting som skal der rettes op på?

Interviewperson: Det er meget blandet.  Jeg har mest erfaring med produktion i Indien, og

der svinger det virkelig fra nogle virkelig moderne faciliteter, hvor det er helt top nye

fabrikshaller,

[15:19 - 15:39] der kunne lige så godt have ligget i Tyskland, men i produktionsudstyr,  til

hylder, hvor de laver med enkeltfarver en farvning, og så ved man også,  hvor det egentlig

bare er overdækket, og så står der nogle kemikalier tønner i hjørnet. Så det kan godt variere

rigtig meget, hvordan produktionen sker.

Interviewer:

[15:39 - 16:45] Okay. Så tror jeg, at jeg hopper lige og finder et nyt spørgsmål frem. Så har

du svaret på, hvor længe processen tager.   Jeg tror, at vi havde lavet en forudsætning, der

sagde, at det ville tage længere tid,  end hvad det egentlig gør. Så vi havde faktisk også

skrevet det, om det var en fordel eller en ulempe, hvor hurtigt de omsætter tøjmærkerne.

Men i forhold til Fast Fashion og H&M og så videre, så er det vel rigtig forstået,  at de her

certificeringer bliver vedhæftet et enkelt stykke tøj og et enkelt produkt. Så en stor

omsætning som H&M, der måske har flere tusind stykker tøj,

ville det give mening for en større virksomhed at begynde at skrue certificeringer  til alle

deres tøj, eller ville det give mening kun at have et par udvalgte få?

Interviewperson:

[16:45 - 17:37]  Det er et meget svært spørgsmål, fordi du spørger både om det giver mening,

men der er også noget i praktiken i det. For H&M ville det være utroligt svært  og sikkert

også kostbart at få alt deres tøj certificeret, fordi vi skal have styr på alle deres

produktionskæder. Og de er enormt forgrenede, har ufatteligt mange leverandører

alle steder i verden, og vi skal ud og besøge dem alle sammen, vi skal certificere alle sammen

og så videre, så det er en ret tung proces. Ikke fordi det er enkelt eller svært,  men fordi vi

skal op i så virkelig mange. Så der vil man nok typisk sige, at det giver mening at sætte sig på

et segment og så certificere.

Et eksempel på fast fashion, fordi det er egentlig det, hvad skal man sige,  spørgsmål, jeg er

tit får. Det der med fast fashion, fordi der er jo to nye kollektioner per år, så ved jeg også, det

kan man overhovedet ikke finde ud af, hvis det tager 6 måneder

Interviewperson:
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[17.37 - 19:12] at få det godkendt, så ved jeg også, det kan jo ikke lade sig gøre.  Men sådan

hænger verden ikke sammen, fordi det tager lang tid at blive certificeret  de der 6 måneder,

men så når man har blevet certificeret så har man certificeret produktkæden. Det er det som

er certificeret og hvis man siger, at H&M certificerer ganske almindelig tee-shirt, nu er

modefarven grøn,

Interview person:

[18:02 - 19.12] så får de godkendt en grøn t-shirt, men til foråret, der bliver den orange,  der

skal den være orange, men så starter man jo ikke forfra, så starter man med at sige,  okay så

er den ikke grøn, den er orange, men produktkæden er sådan set den samme, den bliver bare

farvet i en anden proces, så det er to nye kemikalier, der skal godkendes.

Det tager mig et kvarter, så der snakker vi ikke 6 måneder, der snakker vi,  altså hvis jeg ved,

det kommer, så tager det et par dage, eller måske et par uger  at få det godkendt osv. Så det er

ikke noget problem med fast fashion. Hvis det er design, der ændres, og der er få farver, så er

det meget, meget enkelt.

Vi har et godt eksempel i bestseller koncernen, der har to brands certificeret,  og de har to

veje, de er gået, de har de produkter, de kalder never out of stock,  det vil sige, det der altid er

der, det bliver selvfølgelig ikke ændret, så det er egentlig ganske enkelt at certificere, men så

har de også nogle kollektions modeller,

og der kan man se, at det egentlig er ganske enkelt at opdatere det,  fordi det er den samme

produktkæde, og så bliver det opdateret med nogle forskellige designs,  farver osv., men det

bliver lavet det samme sted, og så er det faktisk ganske enkelt at opdatere.

Interviewer:

[19:13 - 19:29]

Så det variation af de forskellige stykker tøj, der egentlig er rimelig enkelt at certificere,

men det er først, når du begynder at bruge andre produkter,  eller skifte design og skifte

produktionskæde, at det er der, den hopper af kæden.

Interviewperson:

[19:29 - 20:04] Ikke hoppe af kæden, det vil jeg ikke sige, men så kommer arbejdet igen,

fordi så skal man til at dokumentere det, og arbejdsbelastningen,  eller arbejdsmængden, den

ligger i at dokumentere sin produktionskæde.  Når man først har godkendt, jamen jeg ved,

hvem der leverer bomulden,  og det er godkendt, jeg ved, hvem der laver metervaren,  jeg ved

hvem der farver, eller jeg ved, hvem der er syr det,  så er det lige meget, om det skal klippes

på forskellige måder, eller blive syet sammen på en anden måde, eller der kommer en anden

farve på, og det tager ikke ret lang tid at ændre.  Men hvis det for eksempel er flytter

29



BP3 - 3. semester 2022
V2224809327

produktionen fra Bangladesh til Indien,  så starter man helt forfra.  Så det er ligesom det, der

gør det. Så man kan, i mine øjne, og ud fra den praktiske erfaring, jeg har med at gennemgå

de her produkter,

Interviewperson: [20:04 - 20:54] så kan man sagtens godkende fast fashion.  Der ligger altså

nogle andre problematikker i fast fashion,  både om det holder godt nok, og om man får solgt

alt skidtet,  når man så har fået produceret det, osv. Så det er også nogle kriterier, som nogle

svanemærket faktisk tager hånd om.

Det der med, at du må godt have fast fashion,  men du må ikke have et overskud af dine

produkter, du så brænder af bagefter,  eller deponerer osv., det er en del af de krav, der er

kommet i de nye herfra.  Nye krav for 2022.  Og der er også kommet ekstra krav til

holdbarhed, f.eks., så man kan bruge sine certificerede produkter længere tid,

for det er også det, der er vigtigt, og ikke købe nyt hele tiden.

Interviewer: Nu nævner du selv, at du faktisk ikke synes, det er et problem med,  at få

istandsat sådan en certificering til af nogle af de her fast fashion produkter. Hvorfor tror du så

ikke, at de bliver brugt?

Interviewperson:

[20:54 - 21:48]For jeg tror da ikke, at der er flere, der opsøger at få de her certificeringer af

de her fast fashion brands.  Jeg ved det faktisk ikke.  Der kan ligge flere ting i det.  Der findes

jo rigtig mange certifiseringsordninger inden for tekstilindustrien. Og det er sådan, hvad skal

man så vælge, hvad tror man på, giver mest mening for sin forretning,

og hvad er det egentlig, kunderne gerne vil have.  Og så tror jeg, at en af de største barriere er

den der misforståelse,  I måske selv havde troet, at det er utroligt kompliceret,  og tog lang

tid, og det dur ikke. Så der er en kommunikationsudfordring for os,

og forklare branchen, at man faktisk godt kan bruge de her mærker,  i forbindelse også med

fast fashion.

Interviewer: Nu nævnte du selv, at H&M tidligere i de der børnetøj,  har haft de der

bommelsmærker-certificeringer.  Det var bare et rent gæt. Men hvorfor tror du ikke, at de

bruger dem længere?

Interviewperson:

[21:48 - 22:07] Altså hvorfor har de bevæget sig væk fra dem?  Jeg aner ikke.  Og hvis de

havde sagt, hvorfor de gjorde det, så kunne jeg ikke fortælle jer det.  Jeg kan bare sige, at de

har haft det, og de har det ikke længere.  Så det er det.
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Interviewer:

[22:07 - 22:27] Men det var mere specifikt deres bommulds produkter?

Interviewperson:

[22:32 - 22:49] Det var nogle enkelte babyprodukter,  men også nogle af dem, de havde,  af

det faste sortiment.   Det var et stykke tid, siden jeg havde små børn,  men det var, så vidt jeg

husker, deres blæer og deres små hvide bodystockings, som de sikkert sælger virkelig mange

af.

Interviewer:

[22:49 - 23:05]  Jeg sorterer lidt ud spørgsmålene, for du har lidt svar på dem løbende.

Interviewperson: Ja.

Interviewer:

[23:05 - 23:24]   Det bringer mig lidt tilbage til det spørgsmål, jeg har skrevet ned, og nu har

vi det fået fastlagt, at det ikke tager specielt lang tid, end det ville tage med andet.

Det tager ikke mere end seks måneder måske.  Men det koster jo så også noget at få de her

certificeringsordninger.  Er det ligesom en fordel eller en ulempe, hvis man er en virksomhed,

og man gerne vil anskaffe nogle certificeringer, men de koster penge?  Er det ikke lidt en, tror

du det vil holde nogle firmaer tilbage,  for at benytte jer certificeringsordninger, fordi de

koster penge?

Interviewperson:

[23:24 - 25:06]

Det er vel helt sikkert. Man kan sige, at alle certificeringsordninger koster penge.

Hvad vi koster, altså at få et svanemærke eller EU-blomsten,  det er jo politisk fastsat, både

hvordan ordningen er strukket sammen osv.  Så det har jeg principielt ikke nogen holdning

til.  Argumentet har været, at det ikke er en omkostning, man lægger på virksomhederne, men

det er faktisk en markedsfordel.

Du betaler for at få lov til at mærke dit produkt med troværdigt mærke,  der så giver dig en

markedsfordel, når du skal sælge dine produkter, både over for almindelige forbrugere, men

også business to business.

Hvad koster det at søge?  3000 euro, 22.000 kroner koster det at søge. Og så koster det den

omsætningsafgift på 0,3%.

Og 23.000 kroner er virkelig mange penge for små firmaer.  Det kan det godt være.  Men

kommer du op over et vist salgs volume, er 0,3% for et miljømærket produkt det så meget?

Det er meget sjældent, at vi hører,  nu lyder det sikkert lidt forkert,  men seriøse

virksomheder, der gerne vil have en certificeringsordning,  de snakker aldrig om, at det er for
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dyrt.  Det er ikke det, vi hører. Vi hører, at nogle gange bliver det faktisk undren over, at det

ikke er dyrere.

Interviewperson:

[25:06 - 25:57]

Så det er sådan lidt...  Det er sjældent, at prisen afgør det.  Hvis man har et vist salg,  er man

en lille startup-virksomhed og meget ideologisk, og egentlig bare vil gerne sælge nogle

økologiske bomulds-t-shirts,og ikke har en ret stor omsætning fra starten af,  så er det dyrt at

komme i gang.  Fordi det koster et par tyvetusinde kroner,  og det er mange penge for små

firmaer. EU-mærket har nu mulighed for nogle rabatter for mikrovirksomheder,

og har også rabatter for produktionslicenser, for dem der der ligger i udviklingslande osv.  Så

der ligger de rabatordninger.  Men ellers, som sagt, så koster det, det gør. Det pengene går til,

det er for at drive mærkerne.

Vi er jo en del af  Den opgave, vi driver for Miljøministeriet,  og Miljø Banen Danmark,

hvor jeg sidder, er en del af Dansk Standard.  Der er en non-profit fond.  Så vi skal ikke

genere et over skud. Alle de penge, som vi får ind, de går til at drive og udvikle mærkerne.

Interviewperson:

[25:57 - 28:18] Og det er faktisk ikke nok.  Vi får også nogle penge fra Miljøministeriet på

finansloven.  Så det er det, man betaler for, det er for at drive ordningen og drive den fremad.

Så det er ligesom kun for at dække de eventuelle udgifter, der er til transport,

og til certificering af mærkerne, kontrolbesøg og arbejdstimer.  Det er det, det går til.  Og det

er...  Hvad skal jeg sige? Ja.

Hvad tager det? 25-40 timer måske at gennemgå en ansøgning?  Det kan variere også.

Afhængig af hvor stor den er og hvor god den er.  Men 20-40 timer.  Og hvis man regner med

en time pris på mellem 800 og 1000 kr., så kan jeg selv regne ud, at vi ikke bliver stenrige

gennem at gennemgå en ansøgning.

Hvis vi får 22.000 og skal bruge 40 timer på det,  hvis man ser kommersiellt på det,  så

kommer der nogle indtægter, når de begynder at sælge noget osv.  Det kan også gå mange

penge til at udvikle de her kriterier. Det er jo ikke bare at sætte nogle krave op. De skal jo

være veldokumenterede,  videnskabeligt, baseret på den her livscyklus-tankegang osv.  Så vi

bruger rigtig mange ressourcer på at udvikle kriterierne.  Og så ligger det også i, at vi skal

have føre markedskontrol og bruger faktisk også en del af de penge, som der kommer ind

igennem gebyrer  til at hjælpe virksomhederne med at bruge mærkerne rigtigt  og forklare

dem, hvordan de kan anvende deres markedsføringstrategi osv.  Så vi synes selv, at vi har et
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ret godt tilbud til virksomhederne med,  både for et troværdigt mærke til dem,  de er faktisk

også ret god hjælp til at bruge dem i deres kommunikation med forbrugerne osv.

Og så har vi også en generel opgave  med at gøre mærkerne kendte overfor forbrugerne.  Det

er vores opgave at sørge for, at mærket er kendt  og har en høj troværdighed i markedet.  Hvis

der ikke er nogen, der kender mærkerne,  så har de ikke nogen værdi for virksomhederne, og

så er der ikke nogen ansøgninger.

Så det hænger ligesom lidt sammen med denne troværdi hvad det er.  Det er også en stor del

af den her truvervelse, det er, at vi siger, hvad der er korrekt,

EU-mærket har muligheden for nogle rabatter for mikrovirksomheder og har også rabatter for

produktionssteder og produktionslicenser for dem der ligger i udviklingslande og så videre så

der ligger nogle rabatordninger men ellers som sagt så koster de det det gør. Og det pengene

går til er jo at drive mærkerne vi er jo en del af i den opgave vi driver miljøministeriet og

miljø band danmark hvor jeg sidder og er en del af dansk standard hvilket er en nonprofit

fond så vi skal ikke generere et over skud. Alle de penge som vi får ind de går til at drive og

udvikle mærkerne. Og det faktiske ikke nok vi får faktisk nogle penge fra miljøministeriet på

finansloven så det ligesom det man betaler det er at drive ordningen og drive den fremad.

Interviewer:

[28:19 - 28:35]

Nu siger du selv, at I hjælper dem med at vejlede virksomhederne,  så hvordan de skal leve

op til gravende  og kommunikere det ud til forbrugerne.  Vil du uddybe lidt mere, hvordan I

gør det?

Interviewperson: Du kan faktis  se mange ting inde på vores hjemmesider.

[28:19 - 30:14] Vi er ved at få to nye, så det er derfor, de bliver splittet op i svanen og

EU-blomsten.  Men vi har kun en i dag.  Der ligger nogle pakker inden for forskellige

kategorier.  Der ligger hjælp til hoteller.  Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske det i protocol.

Men vi har lavet nogle pakker, hvor man kan gå ind og søge det.  Vi har nogle temasider, der

profilerer miljømærkede produkter.  Vi laver en-til-en samarbejde med virksomheder med at

gennemgå deres markedsføringsmateriale.

Hvis de skal ud og kommunikere omkring Svanen eller Blomsten,  så ved vi godt, hvad det

står for.  Der kan vi hjælpe dem med at blive skarpe i deres budskaber.  Og sørge for, at det da
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de kommunikerer omkring svanemærket,  at det ikke bliver greenwashing. Man kan sige så

meget, men der er også begrænsninger for,

at man kan sige, at man har fået svænemærket i sin t-shirt,  så nu er den bæredygtig.  Det er

den ikke.  Den er blevet bedre end så meget andet. Den er mere miljøvenlig end noget andet,

men man kan ikke sige, at den er bæredygtig.  Så hjælper vi dem også med at finde ud af,

hvor går grænsen  er i de her flydende grænser.  Vores kommunikationsafdeling havde stort

arbejde i foråret efter de har gennemlæst forbrugerombudsmandens vejledning,

fordi vi har skrevet bæredygtighed rigtig mange gange på hjemmesiden,  hvor det måske ikke

var helt i orden.  Så det er det, som vi har skrevet igennem, så vi ikke oversælger, hvad det er.

Det er også en stor del af den her troværdi, det er, at vi siger, hvad der er korrekt,

men ikke mere end det, vi kan stå indefor.

Interviewer:

Så det er ikke nødvendigvis bæredygtigt,  bare fordi man har et mærke,  men det er bedre

produceret end alt muligt andet ville være.

Interviewperson:

[30:14 - 30:46]

Ja hvis man kigger på, forbrugerombudsmandens vejledning,  så skal der faktisk rigtig meget

til,  før du kan sige, at det er bæredygtigt, fordi

Det er så også noget med alle de sociale aspekter osv.  Så det er faktisk ret store

dokumentationskrav,  der skal til, før man kan sige, at noget er bæredygtigt.  Jeg tror, at

straks, at man kan sige, at noget er mere miljøvenligt og  Jeg tror faktisk at man sige at det er

mere bæredygtigt fordi det faktisk er produceret miljøvenligt fordi vi har nogle særlige krav

men man kan ikke sige at det er produceret bæredygtigt.Og vi har også nogle CSR-krav,  til

de steder, der bliver produceret tekstiler osv.  Men vi kan ikke kalde det bæredygtigt.

Interviewer:

[30:46 - 31:03] Føler du, eller ikke føler du, men kan du se, at der er sket en stigning

i forhold til de her ansøgninger,  i takt med, at der er blevet mere på mode,  eller  større fokus

på det her med bæredygtighed?  Har I fået flere ansøgninger, end I normalvis ville?

Interviewperson: Ja, det er føler jeg personligt, fordi det ved jeg ikke, at vi kan få mere

ansøgninger.

[31:03 - 31:51] Vi får jo gebyr for vores virksomheder,  og det betyder også, at vi har ret godt

styr på,  hvad omsætningen af de miljømærkede produkter er.  Og det kan vi se, at det stiger.

Altså, gebyrene stiger og stiger og stiger. Og det betyder, at der bliver solgt
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flere og flere miljømærkede produkter,  og det er jo fantastisk,  fordi det er den eneste måde,

vi kan gøre en forskel i markedet.  Det er at sørge for,  at så mange af produkterne,  der bliver

solgt,  bliver solgt i den her form.  Og det er jo fantastisk,  fordi det er den eneste måde,  vi

kan gøre en forskel i markedet.  Det er at sørge for, at så mange af produkterne, der bliver

solgt, er miljømærkede.

Så der kan vi se, at omsætningen stiger.

Interviewer: Så det bliver mere efterspurgt at have de her mærkeordninger?

Interviewperson: Det er meget mere efterspurgt.  Så det er indenfor forskellige brancher, af

forskellige årsager osv.

[31:51 - 32:10] Man kan også se,  inden for de sidste år,  at der er kommet meget mere fokus

på bæredygtighed.  Altså ikke kun CO2 osv. og også klima,  men bæredygtighed mere

generelt.  Og der kan man se,  at de politiske initiativer, der bliver taget, de faktisk også

omfatter miljømærkerne som værktøjer

[32:10 - 32:27] til at fremme den her udvikling.  Og når der kommer en politisk interesse

eller politisk pres,  så er der selvfølgelig virksomheder,  der begynder at finde det interessant

og gerne vil være på forkant med udviklingen. Blandt andet har den tidligere regering

[32:27 - 32:43] jo haft en ambition om,  at alt hvad staten købte ind i 2030,  tror jeg det var,

skulle være miljømærket.  Og det er jo et ret kraftigt signal til virksomhederne om,  at hvis de

vil være med til at sælge til det offentlige,  eller i hvert fald til staten,  så skal man have det

miljømærke. Og det er jo det, virksomheden reagerer på.

[32:43 - 32:59] Altså hvad er det, markedet gerne vil have.

Interviewer: Det er spændende.  Jakob, har I noget statistik,  vi kan få lov til at kigge lidt på

i forhold til,  ligger det på hjemmesiden måske,  i forhold til at I har haft en stigning  i de her

efterspørgsler på miljømærkning?

Interviewperson: Det vil jeg tro, det er på vores hjemmeside.

[33:20 - 33:38]

Interviewer: Jeg må lige kigge hjemme.  Det gør jeg.

Interviewperson: Jeg kan ikke huske, om statistikken ligger der,  altså vores omsætning

ligger der helt sikkert ikke.  Øh, men der er noget med,  at vi har haft fordoblet vores

omsætning  på de sidste tre år.

Interviewer: Det var mere, hvis I havde en graf,
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[33:38 - 33:58] eller en statistik, eller nogle tal på,  at I havde set en stigning i efterspørgelsen

på de her certificeringsordninger her hen over de sidste,  det ved jeg ikke, nu siger jeg fem år.

Ja, vi har det her.  Jeg skal lige vise det igen. Det ligger et på hjemmesiden,

[33:58 - 34:15]

Interviewperson: rundt om Svalmærket, EU  Blomsten, Miljømærket, Nøgletal.  Og så kan

man klikke på det, og så kan man få en masse statistikker,  både på en kendskabsgrad, og

hvor mange produkter vi har, osv.

Interviewer: Det er skide godt.

Interviewperson: Nu må jeg lige kigge lidt på. 9,6 milliarder står der her.

Interviewer: [34:15 - 34:32] Der står sikkert også, hvor meget det er vokset.  Der må stå

noget om jeres omsætning, osv.

Interviewperson: Ja

Interviewer: Har du noget, du synes, vi skal undersøge noget mere om,  eller et

fingerpræg, noget du gerne vil have, vil det være relevant, vi skal undersøge?

Interviewperson:

[34:32 - 34:50] Ja.  Og når du lige tænker...  Altså ikke så meget andet, det som jeg sagde i

starten,  at hvis I har fokus på greenwashing,  og hvordan virksomhederne kommunikerer

omkring miljø, så er der lovgivning på vej fra EU,

[34:50 - 35:08] som man kunne sætte sig ind i, hvis det var relevant.  Men allermest relevant,

hvis man skal vurdere en enkelt virksomhed,  i hvordan de kommunikerer,  så vil jeg synes,

det var meget relevant,  og også sammenlignet med forbrugerombudsmanden. Altså, hvad

mener de? Så det er ikke noget med, hvad I sidder og føler og mener,

[35:08 - 35:26] men det er noget med, hvad forbrugerombudsmanden faktisk siger,  hvordan

man skal opføre sig, så man får et eller andet, der holder det op imod.  Og med tanke om

andre reference punkter for god markedsføring,  der er inde imiljøomførsmænden,  eller hvad

hedder den? forbrugerombudsmandens vejledning?

Interviewer: forbrugerombudsmanden, tak for det! [35:26 - 35:44]

Interviewperson: Det er det tætteste, jeg kan få, hvis de vil have et eller andet,  faktuelt

holdt op imod.  Så det ikke bare bliver, hvad I synes,  eller hvordan I mener, de skal opføre

sig,  så bliver det tit med dem og os, eller hvad de siger.

[35:44 - 36:00] Så, øh...  Og, hvad skal jeg sige mere?  Jeg kender ikke ret meget til H&M

mere, men de er ret ambitiøse nogen steder,

36



BP3 - 3. semester 2022
V2224809327

[36:00 - 36:16] og de, hvad hedder det?  Vil også gerne kommunikere omkring det,  så det er

super spændende, at I dykker ned i det.  Det, man så ofte ser, det er, at fordi de er så store,  så

kan de godt godt være gode et sted, og falde fuldstændig igennem et andet sted.

[36:16 - 36:32] Så de der nuancer kunne også være,  måske værd at holde for øje, når I sidder

og vurderer dem som helhed.  For det er altid frontrunnerne, der får en på næsen.  Og lige

meget, de har mærket, eller ej.  Det er dem, der prøver at stikke næsen frem og sige, vi prøver

at gøre noget godt, så kan man godt bo et sted,

[36:32 - 36:48] hvor de så ikke gør det godt.

Interviewperson: Hvad mener du om, at de opfinder deres egne certifiseringsordninger?

Som egentlig ikke er certifieringsordninger,  men de her green labels, som de selv sætter på

deres tøjkollektion, og sådan conscious kollektion for eksempel.

[36:50 - 37:10] Altså, officielt har de miljømærker,  ikke nogen holdninger tager andre

miljømærker.  Vi er blevet alle sammen verdens bedste.  Så det, man kan sige, som forbruger,

det er jo, at det er svært at gennemskue, hvad der ligger bag.  Det er sjældent, at de her

private labels og claims, hvad skal man sige?

[37:13 - 37:30] Ej, det tror jeg ikke, jeg har noget at gøre,  jeg er på grund af at bare gå i land.

Det er jo okay for virksomhederne at komme med deres egne mærker,  at komme med deres

egne claims.  Der ligger faktisk, nu sidder jeg jo i en standardorganisation, ligesom der er en

standard, der styrer 21 miljømærker,

[37:30 - 37:48] og de miljømærker, jeg sidder og arbejder med,  er der også en standard, der

ligesom sætter nogle rammer for,  hvordan man kan komme som privat virksomhed  og lave

sine egne miljømærker og sine egne miljøclaims.  Hvad skal der så til? Men det kræver så, at

for at det skal opnå troværdighed,

[37:48 - 38:08] eller man som forbruger stoler på H&M,  og stoler på, at det der ligger

bagved,  det burde være gennemgået og systematisk og kontrolleret,  og også bedre end så

meget andet.  Så det er jo det helt præcist, det vi gør med at dykke ned bag ordningen  og

finde ud af, om den faktisk er troværdig. Det vi måler os selv på,

[38:08 - 38:25] det er jo om forbrugerne har tillid til svanen og blomsten,  og vi

sammenligner os også med andre miljømærker,  eller andre mærker, der findes i hele taget,

for at se, hvor troværdige vi er i forhold til dem.  Og der kan vi se, at svanemærket og

blomsten,  det er meget mere, hvad skal man sige, accepteret, end så mange andre

miljømærker,

[38:25 - 38:42] og også kendte for det ene til det andet skyld.  Så de er nok mere kendte end

så meget andet,
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Interviewer: Men hvordan formidler I firmans brug af jeres ordning?

[38:42 - 38:58] Hvordan har I noget kommunikation på det,  i forhold til hvordan I formidler

det til forbrugerne?

Interviewperson: Ja, altså det har vi jo masser. Direkte forbrug af kommunikation er, at vi

er meget aktive på Facebook,

[38:58 - 39:14] og ikke så meget på Twitter,  direkte til, hvad hedder det,  men der er vi også,

eller vores direktør er.  Så det bruger vi også.  Vi har jo vores hjemmeside,  hvor vi

kommunikerer omkring. Vi har annoncer, vi har temaer, osv.

[39:14 - 39:31] Så arbejder vi som sagt sammen med virksomhederne om,  at få, hvad hedder

det,  at få spredt budskabet,  for de miljømærkeprodukter osv.  Og den bedste måde at blive

kendt i markedet på,  det er, at man har produkter fra markedet,  der er mærkede. Så det

prøver vi selvfølgelig også at hjælpe virksomhederne med,

[39:31 - 39:49] at når de har selvbesidrede produkter,  at det så også er synligt,  der hvor man

køber mærkerne,  eller at det er mærkede produkter.  Ja, man kan jo håbe,  at det bliver endnu

mere udbredt.

Interviewer: Ja, det kan man jo kun.

[39:49 - 40:05]   Jeg tror heller ikke, jeg har mere at tilføje.  Jeg tror, vi har trukket dig længe

nok nu, Jakob. Det er fint.

[40:05 - 40:21]

Interviewperson: Det er altid spændende at høre, hvad I sidder og tænker, da I er

studerende,  og så ved, hvad der er fokus på.  S

Interviewer: Så tror jeg egentlig bare, vi vil sige to tak for din tid.  Fordi du hjælper os med

at blive lidt klogere på de forskellige miljømærkninger.

[40:22 - 40:47]

Interviewperson: Velbekomme, og held og lykke med projektet.  Jo tak.  Det går et rigtig

god dag. Det må man. Hej.
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Figur 1: Illustration af Robert Yin metode

Figur 1: Figuren er en illustration af de 5 trin som Robert K. Yins metode består af.

Figur 2: Illustration af sammenhængen mellem yins metode og induktiv metode

Figur 2: Figuren er en illustration af de 5 trin som Robert K. Yins metode består af

39



BP3 - 3. semester 2022
V2224809327

Figur 3: Figuren viser forbindelsen mellem de centrale aktører i tøjindustrien

Figur 3: Figuren viser hvilke centrale aktører der er i tøjindustrien.

Figur 4: Illustration fra Jakob Wegener
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Figur 4, Figuren viser hvordan certificeringsprocessen er når man får licens hos

Miljømærkning Danmark.

Figur 5: Skema på baggrund af interviews

Figur 5: Skema over hvilke ligheder og uligheder begge informanter har til

certificeringsprocessen
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