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Abstract  

The fashion world is constantly evolving. Initially for Copenhagen Fashion Week this year (2020), 

it was once again confirmed as the Fashion Week presented their Sustainability Action Plan 2020-

2023 (Copenhagen Fashion Week, 2020). The growing focus on sustainability in the fashion 

industry is creating confusion and mistrust among consumers. First, the changed focus arises from 

consumer demands and not the fashion industry’s own goodwill. Secondly, it is a distinct part of 

branding. This could potentially affect consumers’ incentive to move into the fashion brands’ 

sustainable universe. This thesis sets out to investigate why the fashion industry has initiated 

sustainable development and how consumers are co-creators of this development through 

branding. In order to reach an in-depth answer to the above problem formulation, in this thesis we 

take a starting point in the problem area, and therefore we investigate three research areas of 

cultural branding, consumers and motivated behavior. These areas of inquiry lead to a number of 

sub-questions. The thesis will move through six chapters, all aimed at presenting, assisting and 

answering the thesis's problem and the related sub-questions according to the task's focus areas 

cultural branding, consumers and motivated behavior through the study of fashion, sustainability 

and consumption. 

  

The theoretical framework for this thesis is based on cultural branding and consumer behavior 

theory. The theoretical foundation for the investigation is based on Ölander & Thøgersen’s (1995) 

Motivation, Ability, Opportunity and Behavior Model and Thompson & Hayko (2016), Holt 

(2002; 2003; 2004) and Wipperfürth’s (2005) theory on cultural branding. The empirical 

qualitative research includes one focus group interview, 5 in depth interviews and an expert 

qualitative interview. These insights combined the theoretical framework laid the foundation for 

the analysis. 

  

The findings indicate that the fashion industry has initiated sustainable development to meet the 

standards that consumers demand. Consumer demands for the fashion industry have been fueled 

by the increasing power of consumers as emotional consumers of symbols that reflect positively 

on themselves. The reason the symbols of sustainability reflect positively on the consumer is that 

sustainability is a reference point of recognition that connects to an ideal through understanding 
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the macro-culture. At the same time, it can be concluded that sustainability is a means to fit in 

socially. 

Furthermore, it can be concluded that consumers are dedicated to changes in the fashion industry 

because they are invested in the iconic symbolism they reflect as consumers of fashion. Thus, there 

is a circular relationship between the fashion industry as co-creators of consumers’ position in 

reality, and consumers' co-creation of the fashion industry as sustainable. The reason is that 

consumers will symbolize that they are sustainable in order to gain recognition. Fashion (industry) 

and consumers are co-creators of future norms through demands on each other. 
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1 Introduktion 

1.1 Indledning 
Vi lever i en omskiftelig verden. I 00’erne rullede Sex and the City over skærmen med dyre tasker, 

Jimmy Choo’s og tylskørter. Forbrugsfesten var på mode. I 2009 afholdte Copenhagen Fashion 

Summit deres første messe med fokus på at være en bæredygtighedsinspiration til den 

internationale modescene (Copenhagen Fashion Summit, n.d.). Senest blev Copenhagen Fashion 

Week indledt med en bæredygtighedsplan for modeindustrien (Copenhagen Fashion Week, 2020). 

Grundlaget er, at mode i det nye årti skal gå forrest og vise en anden vej. I 2020 er bæredygtighed 

på mode. 

  

Gennem et udpræget fokus har forbrugere været med til at placere bæredygtighed på 

modebranchens agenda (Hansen, 2019). En unægtelig kendsgerning for modebranchen er, at 

forbrugere ikke blot forbruger produkter, de forbruger den symbolske mening, der er forbundet 

med forbruget (Cova, 1996; Fletcher & Tham, 2015). Lige præcis derfor er det interessant, at 

modebranchen er en branche, der i høj grad er præget af forbrugeres krav til bæredygtig omstilling. 

Des lige interessant er det, at forbrugere har høj mistillid til modeindustriens bæredygtige agenda 

(Mchangama, 2019) 

Modeindustrien er tæt forbundet til dets forbrugere, og det er en industri, der skabes af dets 

forbrugeres behov. Bøilerehauge udtrykker, ”modebrands må have viden om de gældende 

kulturelle værdier og præferencer på markedet, samt om dets forbrugeres opfattelse af mode.” 

(n.d.). Noget der går i led med cirkulariteten i mode; mode associeres med brands, brands skabes 

af forbrugeres kulturelle forankringer, kulturelle forankringer skaber forbrugeres brug af mode 

(Fletcher & Tham, 2015; Holt, 2002; Cova, 2007). 

Forbrugere er medskabere af en agenda, de har mistro til. Man fristes til at stille spørgsmålet, om 

det handler om, at de har mistro til deres egen bæredygtige agenda og ønske om selveksponering. 

Eller måske er det fordi modeindustriens egentlige opfattelse af bæredygtighed er, at det skal skabe 

forretning (Mchangama, 2014). 

1.2 Problemfelt 
Mode er ofte sat i relation til kulturel branding, fordi mode skabes af- og reflekterer symbolik, 

imens kulturel branding er indgriben i symbolikkens omdrejningspunkter med henblik på at 
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forbedre branding (Thompson & Haytko, 2016; Holt, 2002). Til trods for at kulturel branding 

udbredes vidt og bredt på baggrund af anerkendelsen af forbruger medskabelse (Heding et al, 2009, 

s. 217), er der få studier, der imødekommer dét og undersøger sammenhængen mellem forbrugeres 

personlige udtryksform- og forbrug, og de pågældende forbrugeres motivation og adfærd gennem 

konstruktioner af kultur, hverdagsmyter og forbrugeridentitet. Blandt andre kan nævnes Thompson 

og Haytkos studie Speaking of Fashion (2016), hvor de beskriver sig med det makrokulturelle 

perspektiv på forbrugeres forståelse af mode.  

I en undersøgelse af en forbrugercentrisk vinkel på mode gennem kulturel branding, er det relevant 

at undersøge hvilke normer, sociale praksisser og selvforståelser, der gør sig gældende ved 

forbrugere (Holt, 2002; ) Med udgangspunkt i at ethvert produkt kan bære enhver mening 

(McCracken, 1989) var det interessant at undersøge sammenhængen mellem hvordan mode og  

bæredygtighed bærer mening, og hvordan forbrugere agerer på baggrund af meningen. Med 

udgangspunkt i Holts teori om ikoniske brands har det været hensigten at finde 

sammenligningspunkter mellem etablissementet af et ikonisk brand og karakteristika i samfundet, 

der kan aktivere brandingen af bæredygtig mode ikonisk. Om brands, der har aktivistiske 

karakteristika, forklarer Holt, 

“These brands don’t simply evoke benefits, personalities, or emotions. Rather, their 

myths prod people to reconsider accepted ideas about themselves. The value of these 

resides in the myths alignment with society’s incipient identity desires.” (Holt, 2004). 

  

For at gå ind i maskinrummet bag bæredygtigt forbrug er Motivation, Ability, Opportunity and 

Behaviour Model essentiel til at belyse de intentioner og stridigheder, der opstår. Foruden at 

modellen tillader værktøjer til analytisk at forstå, hvad og hvordan forbrugere agere på motivation, 

er den også et værktøj, der benyttes til at bevæge sig ind i konstruktioner af forståelser. 

 

1.3 Problemformulering  
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt vil specialet søge at besvare nedenstående 

problemstilling: 

Et forbrugerperspektiv på hvorfor modebranchen har igangsat en bæredygtig udvikling, og 

hvordan forbrugere kan være medskabere af denne udvikling ved branding?  
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1.3.1 Underspørgsmål 

For at nå en dybdegående besvarelse af ovenstående problemformulering tager vi i dette speciale 

udgangspunkt i problemfeltet, og derfor undersøger vi tre undersøgelsesområder kulturel 

branding, forbrugere og motiveret adfærd. Disse undersøgelsesområder leder til en række 

underspørgsmål.  

 

Kulturel Branding 

● Hvilke kvaliteter er vigtige i forhold til modeforbrug? 

● Hvilke fortællinger om sig selv ønsker forbrugere at udstråle? 

● Hvorfor benytter forbrugere bæredygtig mode med bæredygtighedsmærkater? 

 

Forbruger 

● Hvilke forbrugeregenskaber påvirker henholdsvis bæredygtigt og modeforbrug? 

● Hvorfor tiltrækkes forbrugere af at forbruge bæredygtig mode? 

● Hvordan forstås bæredygtighed blandt forbrugere? 

 

Motiveret adfærd 

● Hvad er forbrugeres motivation for at forbruge mode? 

● Hvad forbinder modeforbrugere med egen motivation for bæredygtig adfærd? 

● Hvad forbinder modeforbrugere med egen motivation for bæredygtig adfærd?  

● Hvorfor har modebranchen igangsat en bæredygtig udvikling? 

 

1.4 Motivation  
Modeverdenen er under konstant udvikling. Indledningsvist til Copenhagen Fashion Week i år 

(2020) blev det endnu en gang bekræftet, da modeugen fremførte deres Sustainability Action Plan 

2020-2023 (Copenhagen Fashion Week, 2020). Det stigende fokus på bæredygtighed i 

modeindustrien skaber forvirring og mistro blandt forbrugere (Anett, 2019). For det første 

udspringer det ændrede fokus fra forbrugeres krav og ikke modeindustriens egen velvilje 

(Mchangama, 2019). For det andet er det en udpræget del af branding (Gerstenberg, 2020). Dette 

kan potentielt set påvirke forbrugeres incitament til at bevæge sig ind i modebrands’ bæredygtige 

univers.  
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Det ultimative formål med specialet er at udarbejde en strategi for, modebrands integration af 

bæredygtighed med forbrugere som medskabere ved analytisk at afsøge deres intentioner for 

motivation for bæredygtig udvikling, og hvordan dette afspejler sig i forbrugeradfærd.  

 

1.5 Begrebsafklaring  
I følgende afsnit vil vi beskrive de begreber, der forekommer i specialets kontekst for at skabe en 

forståelse for gængse udtryk og kernebegreber. 

 

Modebrug: Menneskers brug af mode som et helt eller delvist kommunikativt virkemiddel. 

Endvidere er det brug af påklædning, der er relateret til uspecificeret mode. Altså er det ikke 

specificeret som tøj, sko, tilbehør eller andet påklædning (Merriam Webster, n.d.) 

Modeforbrug: Relateret til forbrug af mode, der er afledt af modes æstetiske tiltrækningskraft 

snarere end påklædnings funktioner (Wedgwood i Kornberger, 2010, s. 178).  

Moderigtigt: Et synonym for fiks. Det betegner noget, der beundres og påskønnes for at være 

smart, ser godt ud og reflekterer at være dygtig til mode (Ordnet.dk, n.d.).  

Influencer: Én person, der agerer som ”a third-party who significantly shapes the customer’s 

purchasing decision, but may never be accountable for it” (Brown & Hayes, 2008, s. 37). Konkret 

optræder influencers i empirien som empowerment af modebudskaber (ibid.). Desuden er et 

influencer feed noget, som mennesker selv er herre over på sociale medier, hvor de udvælger hvilke 

influencers, de vil følge (ibid.) 

Forbruger: Et individ, der opfylder behov gennem køb (Holt, 2002). Samtidigt består opfyldelsen 

af disse behov med tanke for at opnå funktionelle eller hedoniske fordele (Hur et al, 2009, s. 1196-

1197). 

Sociale miljøer: Det sociale miljø refererer til den sociale kontekst, de sociokulturelle 

sammenhænge og miljøet, der er fysisk og social ramme for den enkelte. Det er samtidigt der, hvor 

begivenheder sker, hvor mennesket møder udvikling, og hvor modsætninger og ligheder mellem 

mennesker eksisterer (Worsley, 1970). Eksempler er på arbejdspladser, familie og vennekredse. 

Et menneske indgår i flere sociale miljøer.  

Push kommunikation: Kommunikation i form af markedsføring, branding eller PR, der skubbes 

ud til forbrugerne, så de gennem aktiv kommunikation modtager kommunikation. Modsat er pull 

kommunikation den kommunikation, som forbrugere selv opsøger (Rosenvold, 2014). 
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H&M (Hennes & Mauritz): Den anden største globale modeforhandler og indehaver af 112 

forretninger i Danmark. H&M har ambitionen om at gøre det muligt for alle mennesker at blive 

inspireret og udtrykke sig personligt gennem mode. H&M har også formålet om, at være “driven 

by our desire to make great design available to everyone in a sustainable way” (H&M, n.d.). 

Tendens (trend): referer til en generel udvikling eller ændring i en situation eller den måde, som 

folk opfører sig. I forbindelse til mode betyder en tendens eller en trend at noget er accepteret eller 

opfattet som moderigtigt og ønskværdigt. Tendenser er også noget, der kan kopieres af 

konkurrenter og komplimentære forretninger for at opnå konkurrencefordele (Collinsdictionary, 

n.d.).  

Modebranchen (modeindustrien): Virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion 

samt beskæftigelse med retail- eller detail salg af mode (Fletcher & Tham, 2015). 

1.6 Afgrænsning 

I specialet fokuserer vi på forbrugeres opfattelse af modebranchens integration af bæredygtighed 

i et kulturelt forbrugerperspektiv. Vi fraskriver os dermed at belyse både det relationelle 

brandingperspektiv, og det virksomhedsorienterede perspektiv på branding af bæredygtighed i 

modeindustrien. Desuden har vi fravalgt at konkretisere opgaven med en case-virksomhed for at 

bevare et bredt forbrugerperspektiv på den eksisterende samfundsdebat om bæredygtighed og det 

generelle forbrug af mode med et begyndende fokus på bæredygtighed. Brand- og case-

perspektivet er dermed fortsat relevant. Det var på baggrund af et behov for at anskue muligheden 

for forbrugeres medvirken i brandingen af den spirende tendens i modebranchen til at udvikle sig 

bæredygtigt, at vi fravalgte at arbejde ud med en case. 

Greenwashing er de bekymringer, der er opstået blandt stakeholdere til virksomheders 

bæredygtige udvikling og kommunikation heraf (Laufer, 2003, s. 255). Vi har ikke beskæftiget os 

med greenwashing for at bevare studiets udviklingsmuligheder. Greenwashing er nemlig et socialt 

accepteret emne for negative associationer til adskillige brancher, der kan overdynge den egentlige 

opfattelse af virkeligheden (ibid.). Derfor ville vi ikke selv bruge begrebet i empriindsamling af 

frygt for, at det skulle overskygge de motivationer og intentioner, vi havde til formål at indsamle. 

Samtidigt er opgavens knudepunkt at finde muligheder i kulturen frem for begrænsninger i 

kulturelle opfattelser.  
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Herudover har vi fravalgt at beskæftige os med modeforbrugeres forståelse af branding af andre 

initiativer og attributter, eksempelvis design. Dette kunne også være relevant for at sammenligne 

skellet mellem forskellige opfattelser af forskellige typer af branding. Det er fravalgt for at holde 

fokus på problemfeltet. 

Endeligt tager vi i specialet udgangspunkt i forskellige teorier inden for kulturel branding og 

forbrugerteori. Ved kulturel branding har vi fravalgt at undersøge forståelsen af brandfællesskaber 

for at bevare det mere generelle fokus på muligheder i samfundet, frem for at fokusere på 

imaginære brandfællesskaber (Muñiz & O’Guinn, 2001). Imens vi om forbrugerteori har fravalgt 

at definere forbrugere på baggrund af deres samtid, fordi vi stræber efter at følge kulturel branding- 

og motivationsteori, der foreskriver, at forbrugere er præget af kulturelle referencer og 

motivationsfaktorer, der eksisterer for den enkelte. Derfor har vi blandt andet fravalgt teori om den 

postmoderne (strukturalistiske) forbruger og den hyper(super)moderne forbruger (Cova, 2007; 

Beck, 2002; Lipoetsky, 2005). 

1.7 Struktur for specialet 
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2 Teori 

Først vil vi i teoriafsnittet beskrive vores videnskabelige ståsted, som er udgangspunktet for den 

løsningssøgen, videnstilegnelse og meningsskabelse, vi har inkluderet i opgaven. Hernæst vil vi 

afgrænse omfavnet af den teori om bæredygtighed og mode, som vi i opgaven tager udgangspunkt 

i. Dette vil følges af en beskrivelse af opgavens faglige relevans for studierne Cand. Merc.(kom) 

og Corporate Communication ved at afgrænse studiets fagområde, organisationskommunikation, 

til opgavens knudepunkter Stakeholder Management og Brand Management. Opgavens teoretiske 

udgangspunkt i kulturel branding efterfølges af forbrugerteori konkretiseret til nutidens 

forbrugere. Alt dette er for at give en indgående forståelse af, hvordan mening er konstrueret, og 

hvordan teori konkretiserer disse konstruktioner.  

2.1 Social konstruktivisme  

Rammen for denne opgave er bundet af vores videnskabelige ståsted, den socialkonstruktivistiske 

videnskabsteori. Det er derfor med formålet om at skabe en fyldestgørende forståelse for denne 

ramme, at nedenstående afsnit beskriver den socialkonstruktivistiske tilgang til teori, empiri og 

analyser. Simplificeret er dette en uddybning af måden viden frembringes, begrundes og anvendes 

i denne opgave. Derved begrundes behandlingen af bæredygtighed i modeindustrien med 

udgangspunkt i socialkonstruktivismen. 

  

Interessen for at dykke ned i menneskers adfærd, sociale gruppers påvirkning, samfundets 

udvikling og påvirkning konkretiserer, at dette speciale er samfundsvidenskabelig forskning 

(Nygaard, 2012). I dette speciale behandler vi, hvordan forståelse af eget udtryk hænger sammen 

med forståelsen af bæredygtighed, og hvorvidt branding er egnet til at etablere ikoniske symboler 

ved modebrands. Socialkonstruktivismen benyttes i opgaven til at forstå opfattelsen af mode og 

bæredygtighed, som undersøges gennem forbrugeres konstruktion af sociale normer og symboler 

ved bæredygtighed brugt i modeindustrien. Denne tilgang omfavner desuden et hensyn til 

forvridende interesser og faktorer blandt forbrugere, som andre videnskabelige positioner ikke 

behandler (Wenneberg, 2002, s. 4). 
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2.1.1 Ontologiske og epistemologiske overvejelser 
Med udgangspunkt i at vi anskuer verden, som noget mennesker forstår og udforsker gennem deres 

sociale relationer, har vi haft nogle ontologiske og epistemologiske overvejelser, der ligger til 

grund for specialet. Ontologien i denne opgave har grobund i, at den virkelighed, vi er i, er omgivet 

af fænomener og fysiske elementer, som vi giver en værdi på baggrund af forhandlingen af 

begrebet om virkeligheden i sociale relationer (Nygaard, 2012, s. 10). Forklaret simpelt så betyder 

dette, at alting får betydning gennem menneskers kontinuerlige møde med beskrivelser af 

koncepter. Samtidigt er det epistemologiske grundlag i opgaven, at vi erkender, at viden skabes, 

fortolkes og udvikles i de konstruktioner (Nygaard, 2012, s. 10). Der hersker derfor en bevidsthed 

om, at den viden vi tilegner os, involverer os som forskere, samtidigt med, at den viden vi 

beskæftiger os med, er skabt og produceret på baggrund af andres konstruktion af virkeligheden. 

Dermed bringer alle en kontekst med ind i forhandlingen om virkeligheden. På baggrund af disse 

overvejelser hersker ontologi i specialet konstruktivistisk, imens epistemologien er 

interpretivistisk (Bryman, 2016, s. 24-31).  

  

2.1.3 Socialkonstruktivismens kernepunkter 
De epistemologiske og ontologiske overvejelser er opgavens grundlag for at være baseret på en 

socialkonstruktivistisk virkeligheds- og verdensopfattelse. Erkendelsen i specialet er, at viden 

konstrueres i individuelles sociale kontekst, hvoraf den former den enkeltes konstruktion af 

virkeligheden. Samtidigt at denne virkelighed er til- og i forhandling i sociale kontekster. 

Mennesker er medskabere af virkeligheden gennem deres forståelse af virkeligheden.  

  

2.1.3.1 Hverdagens virkelighed 

Grundforståelsen i socialkonstruktivismen er en kontinuerlig åbenhed overfor kritik og refleksion. 

Desuden beror socialkonstruktivismens videnskabelighed på uendelig redefinering af 

virkeligheden med udgangspunkt i den åbenhed (Wenneberg, 2002, s. 12). I led med dette 

beskriver Berger og Luckmanns, at den primære virkelighedsbeskrivelse findes i at undersøge 

commonsense-virkeligheden (1955). Ved at beskæftige sig med økosystemet for opfattelser, opnås 

indsigt i den egentlige virkelighed. 
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”Dagliglivet præsenterer sig som en virkelighed, fortolket af mennesker, og subjektivt 

betydningsfuld for dem som en sammenhængende verden (…) objektiveringer af subjektive 

processer (og meninger), hvorved den intersubjektive commonsense-verden bliver 

opbygget.” (Berger & Luckmann, 1995, s. 33-34). 

Den intersubjektive subjektive verden beskriver Berger og Luckmann som ”en verden, jeg deler 

med andre” (Berger & Luckmann, 1995, s. 37). For at uddybe konstruerer mennesker en 

virkelighed på baggrund af deres forståelse, den virkelighed mennesker lever i, og i denne 

virkelighed konstrueres nye forståelser, der bliver til virkeligheden. Derfor er det en cirkulær 

påvirkning i en proportional udvikling af forståelse og virkelighed.  

Foruden at Wenneberg også beskæftiger sig med Berger og Luckmanns videnskabelige tilgang til 

sociale konstruktioner af den fysiske og sociale verden, kobler han også denne socialt konstruerede 

viden om etiske overvejelser (Wenneberg, 2002, s. 8-9). Med udgangspunkt i at mennesker er 

socialt konstruerende og virkeligheden er social konstrueret, pådrages mennesket også et større 

ansvar. Dette til modsætning for, at alting er udledt af fakta. Derfor er Wennebergs opfattelse, at 

resultatet af at forstå virkeligheden som social konstruktion er, at vi mennesker er konstruktørerne, 

og at vi samtidigt har ansvaret for etiske refleksioner i konstruktionerne. 

”At vi må engagere os, være kritiske og tage ansvar for vores sociale konstruktioner” 

(Wenneberg, 2002, s. 9). 

På baggrund af det er det essentielt, at etiske overvejelser som bæredygtighed tilskrives 

menneskelig kritik og ansvarlighed, samt et engagement i at udbrede konstruktionen af et kritisk 

synspunkt på status quo og ansvarlighed. 

2.1.2 Sprogbrug 

Specialet bygger på en kommunikativ tilgang til problemstillingen, derved knyttes det til 

socialkonstruktivismen i forståelsen af, at det er gennem sprogbrug i interaktioner, virkeligheden 

formes og får mening. I forståelsen af sprog er Wittgensteins nyeste antagelse om betydning af 

sprog essentiel, 

“Måden sprog sættes i relation til fænomener, konstruktioner og mennesker i konkrete 

kontekster beror på de sociale konventioner, der omgiver sprogets omdrejningspunkt, 

derved opstår sprogets mening i referencen til den sociale virkelighed.” (Wittgenstein, 

1994, s. 44).  
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I forlængelse af Wittgensteins beskrivelse af, hvordan sociale konventioner opstår i sprogbrug, 

refererer Berger og Luckmann også til interaktion gennem kommunikation som 

virkelighedsskabende. Interaktion og kommunikation forstås både som verbalt og non-verbalt, og 

at disse handlinger er grundlag for den virkelighed, vi oplever at være i (Berger & Luckmann, 

1995, s. 37). Om det opstiller Berger og Luckmann et skel mellem at være alene og konstruktør af 

sin drømmeverden, imens hverdagen konstrueres i interaktionen og mødet med andre mennesker.  

”Jeg er alene i min drømmeverden, men jeg ved, at dagliglivets verden er lige så virkelig 

for andre, som den er for mig selv. Jeg kan overhovedet ikke eksistere i hverdagen uden 

hele tiden at interagere og kommunikere med andre.” (Berger & Luckmann, 1995, s. 37).  

 

 2.1.3 Samspil med socialkonstruktivismen og opgavens knudepunkter 
Opgaven omhandler forbrugeres forståelse af temaerne mode, bæredygtighed og disses 

tilstedeværen i forbrugeres virkelighed. Dét i sig selv bygger på, at forbrugere har magten til at 

have en forståelse, der har en betydning. Derved ligger denne ramme for opgaven i linje med det 

socialkonstruktiviske grundlag. Nemlig at mennesker konstruerer betydning ved at interagere, 

reflektere og eksistere i samhør. Samtidigt at denne konstruktion bærer betydning i videre 

interaktion, refleksion og eksistens. Foruden opgavens knudepunkter er formidlingen af 

forhandlingen om begrebet og prioriteringen af bæredygtighed i modeindustrien også baseret på 

forbrugere. Den herskende inddragelse af forbrugeres perspektiv på modeindustriens accept af 

trenden bæredygtighed konkretiserer, at forståelser og opfattelser er virkelige erkendelser. 

Desuden inddrages det etiske aspekt i bæredygtighed og konstruktionen af ansvarspådragelse og 

kritik af status quo.  

2.2 Bæredygtighed 

Den moderne kapitalisme er manifesteret i den skade forbrug har på miljøet samt social og 

økonomisk udnyttelse af individet og samfundet (Gillani & Kutaula, 2018, s. 511). Især det 

stigende behov for at tage miljømæssige og sociale aspekter i betragtning, når man forfølger mål 

om en bæredygtig udvikling har vundet indpas og opmærksomhed i mange virksomheder og hos 

mange forbrugere (ibid.). I nedenstående afsnit forsøger vi, at afgrænse konceptet bæredygtighed, 

for at generere en forståelse af, hvad der tales om, når der tales om bæredygtighed. Endvidere for 
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at skabe en forståelse af, hvad der ikke tales om. Omstændigt er det også for afsnittet, at det snarere 

omhandler de referencer, der eksisterer i konstruktionen af bæredygtighed som begreb. Herunder 

hvilke værdier begrebet tillægges, og hvordan det præger social praksis.  

 

I mere end et årti har der været mange diskussioner og forsøg på at definere bæredygtighed og dets 

relevans (Morelli, 2011). Udgangspunktet for at snakke om bæredygtighed oprinder fra FN’s 

initiativ om at gøre verden til det bedst mulige sted for den nuværende og de fremtidige 

generationer. Det oprinder fra Brundlandrapporten (1987), der grundlæggende er baseret på, at der 

eksisterer en sammenhæng mellem miljø- og udviklingsproblemer. Ud fra denne basis og 

indgående forskning konkretiserer rapporten konceptet bæredygtig udvikling som værende,  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”. 

(Brundtlandrapporten, 1987).  

Den manglende afgrænsning betyder, at konceptet er åbent for individuelle, politiske og filosofiske 

fortolkninger end for en videnskabelig definition (Morelli, 2011.) 

 

Brundtlandrapportens grundlag for definition af bæredygtig udvikling foreligger i en kausalitet. 

Kausalitetens årsag er, at der bliver opfyldt behov på en ikke-bæredygtig måde, virkningen er, at 

det ofrer fremtidens tilstand af menneskelige og naturlige ressourcer (Gillani & Kutaula, 2018, 

511). Dermed vil den kausale bæredygtige løsning være, at ofre behovsopfyldelse på en ikke-

bæredygtig måde med virkningen af, at fremtidens tilstand af menneskelige og naturlige ressourcer 

er bevaret. Den videnskabelige løsning på dette og den kommunikative udredning af sidstnævnte 

kausalitet er dog ikke præciseret ensformigt i teorien. Om ovenstående overhovedet er ønskværdigt 

er en normativ holdning, som hvert enkelt individ beslutter for sig at omfavne eller ej (Missimer, 

Robert & Broman, 2017). Derfor retter rapporten fokus på sammenhængen mellem miljø- og 

udviklingsproblemer, der skyldes ikke-bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre i de 

industrialiserede lande, samt fattigdom og manglede udvikling i udviklingslandene (Miljø- og 

Fødevareministeriet, n.d.). 

 

Trods Brundtlandrapportens banebrydende perspektiv på bæredygtig udvikling, er den blevet 

kritiseret for at nedtone den sociale dimension af bæredygtighed. Alligevel er rapportens 
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beskrivelse grundlæggende for videreudvikling af teorier om bæredygtighed (DAC, 2017). For at 

sikre den bæredygtige udvikling vedtog verdens stats- og regeringsledere i 2015, 17 konkrete 

verdensmål og 169 delmål, the Sustainable Development Goals. Disse nye verdensmål fokuserer 

på at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre 

sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer også på at 

fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner samt styrke internationale partnerskaber. Alt imens 

man takler klimaforandringerne og arbejder for at bevare verdens natur (Verdensmålene, n.d.).  

Samfundsdebatten om, hvad bæredygtighed er beror på to koncepter. Konceptet om, at 

bæredygtighed er et trebenet begreb, der omfavner at være til gavn for miljøet, samfundet og 

økonomien, og konceptet om bæredygtighed snarere er forholdet mellem det menneskelige 

samfund og naturen (Morelli, 2011, s. 2).  Konkret refererer Morelli til, at de essentielle elementer 

i bæredygtighed er økologisk bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 

Dette er belyser nye teorier. Økologisk bæredygtighed indbefatter klimaændringer, 

ressourceudtømning, biodiversitet, miljøforringelse gennem luft- og vandforurening, samt 

skovrydning. Social bæredygtighed omhandler den menneskelige side af bæredygtighed, herunder 

samfundet, sundhed og sikkerhed, samt menneskerettigheder. Slutteligt henviser økonomisk 

bæredygtighed til praksis, der understøtter langsigtet økonomisk vækst uden at kompromittere de 

miljømæssige, sociale og kulturelle aspekter af samfundet (Fritz & Koch, 2015, p. 193; Huq et al., 

2013, s. 611).  

 

Hele bæredygtigshedsdebatten fremstår facetteret med adskillige stemmer, hvor især moderne 

virksomheder har inkorporeret det som et fundamentalt aspekt af strategisk beslutningstagning 

(Gillani & Kutaula, 2018, 511). Begrebet har vundet indpas som et corporate buzzword; et begreb, 

der anvendes så almindeligt og allestedsnærværende, at det er blevet et synonym for alt, hvad der 

er positivt og det bruges ved enhver mulig lejlighed (Ben-Eli, 2018, s. 1337; Morelli, 2011, s. 2). 

På den anden side står forbrugeren, som gennem bæredygtigt forbrug kan vise sin stemme. 

Bæredygtigt forbrug defineres af Balderjahn et al. som  

“Consumption that simultaneously optimizes the environmental, social, and economic 

consequences of acquisition, use and disposition in order to meet the needs of both current 

and future generations.”(2018, s. 84).  
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Denne definition tager således udgangspunkt i Brundtlandsrapporten om forholdet mellem 

nutidens og fremtidens behov. Imens Brundtlandrapporten fokuserer ukonkret på ikke at 

komprimentere fremtidige muligheder ved at imødekomme nuværende behov, skildrer Balderjahn 

konkret sammenhængen mellem forbrug og bæredygtighed,  at optimere forbrug ved at optimere 

de konsekvenser, der kan være af forbrug. Balderjahn skidrer således, hvordan forbrug er relateret 

til at imødekomme behov.  

 

Definitionen af bæredygtighed er kompleks og opfattelsen kan adskille sig fra person til person. 

På baggrund af ovenstående vil denne specialet benytte begrebet bæredygtighed med 

udgangspunkt i Brundtlandrapportens definition og i sin brede og holistiske form; at sikre 

menneskers nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde 

deres egne. Vores definition af bæredygtighed omfatter økologisk-, social- og økonomisk 

bæredygtighed. De essentielle knudepunkter i afgrænsningen er at mennesker skal ændre adfærd; 

for at skabe de bedste forudsætninger for miljøet og klimaet, for at sikre etiske og gode forhold for 

mennesker over hele verden, samt for at sikre en holdbar national- og verdensøkonomi. Alt 

sammen for at sikre forsvarlige forhold for mennesker nu- og i fremtiden.  

2.2.1 Miljømærkater 

Bæredygtighed udmønter sig i øget brug af brands’ personlige mærkater af bæredygtighed. Det 

udspringer fra et ønske om at imødekomme forbrugeres efterspørgsel af etisk transparens i mode 

(Anett, 2019). De nye mærkater omfatter markering af kvalitet samt miljø- og sociale krav til 

leverandører af tekstil. Miljømærkninger hjælper forbrugere med at identificere produkter, som 

har en forholdsvis lav miljømæssig påvirkning gennem produktets levetid (Thøgersen et al., 2009; 

Clancy et al., 2015, s. 345). Det store antal af etiske etiketter og mærkater, som florerer i industrien, 

komplicerer hvem og hvad forbrugerens skal stole på (Anett, 2019). Dels øger 

bæredygtighedsmærkater gennemsigtigheden, og dels forbrugertilliden til brands’ bæredygtige 

påstande (Thøgersen et al., 2009). Dog er der et hul i ligningen. Nuværende miljømærkninger 

bruges ikke som tilsigtet, og mange forbrugere ved ikke, hvad de betyder (Thøgersen et al., 2009, 

s. 1787-1788).   



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

18 

2.3 Mode 

Mode er et begreb, der refererer til alt fra forståelser, symbolik, værdisæt til konkrete designs. 

Indledningsvist refererer Vinken til, at der er mere i påklædning end de funktionelle aspekter.  

“Glittering and blinding, fashion draws attention away from the substance of things. It is 

the very personification of the individual alienated in the rush of consumption, of self lost 

in the brilliant worlds of commodities” ( 2005, s.3).  

 

I dagens samfund lægges der særlig vægt på materielle genstande og konstruktionen af det 

personlige image (McNeill, 2017, s. 82). Mode er et et middel til at fremme kommunikationen af 

denne konstruktion.  

“Possessions have the ability to extend the self and can act as symbol of self definition, 

clothing can be used as a tool of self presentation, where an individual can create, 

maintain, and modify their image to align with perceived social norms.” (McNeil, 2017, s. 

82).  

Mode er stærkt forbundet med handling og visuelt udtryk af selvekspression (Cosgrave, 2000, s. 

7).  Således er mode et virkemiddel til at positionere sig selv gennem symboler (Wilson, 1985). 

Individer skaber selvpræsentationer gennem deres modebrug, hvorigennem de kan skabe, 

opretholde og ændre konstruktionen af dem selv i virkeligheden (ibid.). Denne konkretisering går 

hånd i hånd med nyere litteratur, der belyser, hvordan individer identificerer sig selv og andre 

gennem mode. Identifikationen sker i form af den symbolik, mennesker udtrykker gennem deres 

modebrug, og den symbolik omgivelserne forstår ved individets modebrug (McNeill, 2017, s. 82).  

 

Mode er en kulturel proces, der bidrager til forandring, men samtidigt er et produkt af denne 

forandring (Klepp & Laitala, 2015, s. 122). Yderligere anses mode som værende en kilde til en 

modstridende diskurs hos mange, især kvinder. Diskursen beror på opfattelsen af, at mode tjener 

et dobbelt formål. Dels kan det fungerer som et udtryk for individualitet. Dels kan det fungere som 

et signal for- og middel til et tilhørsforhold med en gruppe eller subkultur (McNeill, 2017, s. 86).  
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2.3.1 Modeindustrien  

Modes appel til følelser og dets bidrag til identitetsdannelse og kommunikation er en drivkraft til 

modeindustriens lykkebringende forandringsfaktorer og forbrug (Fletcher & Tham, 2015, s. 2). 

Modeindustrien er ofte en udskældt industri, dette til trods for, at den bidrager til levevilkår verden 

over (Fletcher & Tham). Industrien beskæftiger især kvinder over hele verden, og øger dermed 

deres uafhængighed. Det er en dynamisk og innovativ industri, der bidrager til økonomisk og 

sociokulturel udvikling (ibid.). Modsat er modeindustrien en af de største drivkrafter til forringelse 

af naturlige systemer, hvor tøj udleder en større miljømæssig belastning sammenlignet med andre 

produkter (Rasmussen, 2019; Fletcher & Tham, 2015, s. 2).  

2.3.2 Bæredygtig mode 

Modeindustrien er stærkt associeret med et stort CO2-aftryk, høj produktion og formidlere af øget 

forbrug.  

“(...) the fashion industry is also a significant contributor to the degradation of natural 

systems, with the associated environmental footprint of clothing, high in comparison with 

other products.” (Fletcher & Tham, 2015, s. 2)  

I det, der kan konkretiseres som forbrugssamfundet (Afsnit 2.6), har dét faktum at være miljø- og 

samfundsbevidst vist sig at være en tendens, der vinder indpas - også i modeindustrien. Om 

bæredygtig mode forklarer Fletcher, at det er en proces i modeindustrien præget af forbrugeres 

krav til at ændre modeprodukter og modesystemet med henblik på at skabe mode, der ikke 

begrænser muligheden for at udtrykke sig, men samtidigt ikke begrænser muligheden for, at 

fremtidens generationer kan opfylde deres behov (Fletcher, 2008). Sammenligneligt forklarer 

Geiger og Keller de processer, der er bag udviklingen af bæredygtig mode,  

”Individual acts of satisfying needs in different areas of life by acquiring, using and 

disposing of clothes that do not compromise the ecological and socioeconomic conditions 

of all people (currently living or in the future) to satisfy their own needs.” (2018, s. 1124). 

Modeforbrugerne har et udpræget ønske om at udvise interesse i bæredygtighed gennem mode 

(Marian, 2018, s. 32). Mange modebrands erklærer og kommunikerer, at deres produkter er 

verificeret, akkrediteret eller certificeret som værende bæredygtige. 

Der findes mere end hundrede forskellige bæredygtighedsmærker inden for tekstilindustrien, der 

symboliserer en forpligtelse til blot at ‘minimere’ negative økologiske, sociale og økonomiske 
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påvirkninger. Der er ingen bindende mål, og ingen kollektiv styring af denne enorme og 

fragmenterede industri (Thackara, 2015, s. 44).  

 

Der er en lighed mellem forbrugeres brug af mode som opfyldelse af hedoniske behov for 

positionering og selvrealisering, i kombination med modeindustriens grobund i at øge forbrug. 

Samtidigt gør denne lighed bæredygtig mode paradoksal, da dette handler om at minimere 

konsekvenser. Et øget forbrug og minimering af konsekvenser er modstridende i den bæredygtige 

udvikling (Afsnit 2.2).  

2.4 Corporate Communication 

I det følgende afsnit vil vi introducere feltet Corporate Communication og snævre det ind til de 

relevante felter Brand Management og Stakeholder Management. Argumentationen for dette afsnit 

er todelt; dels er det for at skildre opgavens organisationskommunikative relevans, og dels for at 

identificere de kommunikationsdiscipliner, som opgaven har grobund i.  

  

2.4.1 Kommunikation 

I beskæftigelsen med feltet kommunikation er det væsentligt at definere omfanget og forståelsen 

af kommunikation. Afgrænsningen har til formål at orientere om forståelsen af magt og effekten af 

kommunikation. Kommunikation muliggør forståelse, mål og retning for menneskers adfærd. 

På latin betyder ordstammerne for kommunikation noget forskelligt. Imens cummunico betyder 

”at have noget til fælles med nogen/at dele noget med”, betyder verbet communicare ”at tilbyde 

noget til nogle, at give, at tillade deltagelse, at give del i noget”. Denne skildring mellem verberne 

udtrykker den alsidige opfattelse af magt i kommunikation; communico omfavner afsender og 

modtager i sameksistens, imens communicare udelukkende lader afsenderen være 

kommunikerende. Edwards et al. har konkretiseret omfavnet af kommunikation med, 

”Communication is the collaborative process of using messages to create and participate 

in social reality. The most important aspects of our lives, our individual identities, 

relationships, organizations, communities, cultures, and ideas, are accomplished through 

communication(…) Social realities emerge through social interaction.” (2013, s. 7). 
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Denne definition og omfanget heraf dækker over mange år og mange teoretikeres arbejde med at 

omfavne feltet kommunikation (Windahl et al, 2012, s. 13). Den afskriver en tidligere forståelse 

af kommunikation, som noget der foregår fra afsender til modtager, og omfavner at afsender og 

modtager eksisterer i en samhørig og dynamisk relation (Windahl et al, 2012). Det muliggør svar 

på spørgsmålet om, hvad der sker i processen efter kommunikationen afsendes, hvordan mening 

skabes og ikke mindst med-skabes af afsender og modtager (Holtzhausen & Zerfass, 2014, s. 7). 

Det spørgsmål er dét, dette speciale omkredser. Dette knytter sig samtidigt til den 

konstruktivistiske opfattelse af kommunikation; at kommunikation er mening, der deles og 

medskabes. 

  

2.4.2 Corporate Communication 

Den komplekse og dynamiske udvikling af kommunikationskonceptet, er nu den herskende i feltet 

Corporate Communication, hvor holistisk, integreret kommunikation er nøglen (Freytag & 

Norlyk, 2010, s. 114). Corporate Communication er et produkt. Et produkt, der binder 

erhvervslivet, hermed den pågældende virksomhed, og samfundet, og deraf stakeholdere og 

kulturlivet, sammen (Cornelissen, 2017, s. 33). Corporate Communication fungerer som en 

paraplybetegnelse over adskillige kommunikationsdiscipliner, der beskæftiger sig med 

virksomheders ry og omtale, internt og eksternt, i relation til brandets image og fortælling. For at 

skabe en fyldestgørende forståelse for opgavens væsentlighed, referer vi udelukkende til den 

eksterne del af paraplybegrebets omfavn. Ekstern kommunikation kan inddeles i kommunikation 

om primære ressourcer; økonomisk kapital og råmaterialer, og sekundære ressourcer; legitimitet 

og renommé (van Riel & Fombrun, 2007, s. 1).  

  

Stakeholdere, corporate identity og omdømme er de centrale koncepter som Corporate 

Communication omkredser (Cornelissen, 2017, s. 21). Omstændigheden af feltet er at lede 

kompetencer i at analysere organisationens position og ry blandt stakeholdere, og på baggrund af 

det projicere, udvikle og planlægge kommunikation. Det er evnen til at reflektere over praksis og 

ud fra samfundet være i stand til at navigere strategisk med kommunikation (Cornelissen, 2017, s. 

22). Konkret udspringer dette fra Corporate Communications’ pioner Porter. Hans reference til 

behovet for Corporate Communication er, at verdens ledere bør bidrage til samfundet som skabere- 

og medskabere af værdi (Makay & Sisodia, 2016, Preface).  
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I denne opgave omfavnes den holistiske tilgang til kommunikation. Dog med en afgrænsning til 

den eksterne del af Corporate Communication. Hermed den kommunikation, der kommunikeres 

ud af en virksomhed og foregår omkring en virksomhed. Desuden forbinder den holistiske 

kommunikationstilgang i opgaven de to underkategorier Stakeholder Management og Brand 

Management for at opnå en kombineret forståelse af, hvordan elementer i brandingteori hænger 

sammen med stakeholderes opfattelser, samt hvordan de to kan forenes (Cornelissen, 2017).  

  

2.4.2.1 Stakeholder Management 

Stakeholder Management er evnen til strategisk at omfavne alle stakeholdere samt det 

omkringliggende samfund gennem effektiv kommunikation (Cornelissen, 2017, s. 61). 

Fundamentalt er der to perspektiver på Stakeholder Management; det instrumentale 

årsagsorienterede, der målretter funktionelle fordele såsom præstationer og økonomiske resultater, 

og det normative årsagsorienterede, der målretter de underliggende koncepter, sociale normer, 

morale og etik (ibid.).  

For at belyse specialets problemformulering er det den normative årsagsorienterede tilgang, der er 

relevant. Udbredelsen af denne tilgang har sat sit præg på definitionen af stakeholdere, som 

værende alle, der påvirkes af- eller kan påvirke en organisations målsætninger (Freeman i Rawlins, 

2006, s. 2). Endvidere er stakeholdere bygget på forståelsen af stake, noget, der både kan være 

økonomisk- og moralsk forbundet. På baggrund af denne forsimpling er Salience Model en 

uddybning af, hvordan stakeholders kan inddeles i magt, legitimitet og nødvendighed (Mitchell et 

al., 1997, s. 872-882). Disse tre inddelinger dækker over evnen som stakeholdere har til at påvirke 

udbyttet af en organisation, niveauet af involvering som stakeholdere har på organisationen og 

stakeholderes tidssensitivitet (ibid.). 

2.4.2.1.1 Bæredygtighedskommunikation 

Normativ Stakeholder Management er typisk sat i relation med social ansvarlighed (Cornelissen, 

2017, s. 63). Cornelissen konkretiserer, at bæredygtighedskommunikation i høj grad er integreret 

i Stakeholder Management. Det gør han med referencer til den stigende interesse i bæredygtighed 

blandt stakeholdere.  
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”Heightened competition, greater societal claims for ’corporate citizenship’, and 

pressures from the side of governments and the international community continue to 

suggest to corporations that stakeholder perspective is the preferred option, if not 

the standard, for doing business (…)” (Cornelissen, 2017, s. 58). 

Med reference til et utal af politiske, forbrugeres og leverandørers incitament til adfærdsændring 

mod bæredygtig udvikling, forklarer Cornelissen, at Stakeholder Management handler om, at 

omfavne samfundsmæssige interesser i ligestillet grad med økonomiske interesser (ibid.). 

Samtidigt at den samfundsmæssige interesse omfavner dét, han betegner som økologisk interesse 

(Afsnit 2.2). Endvidere kan stakeholder kravet om bæredygtig udvikling oprinde fra stakeholderes 

forskellige kombinationer af magt, legitimitet og nødvendighed, da det er en stigende interesse i 

samfundet. 

  

2.4.2.2 Brand Management 

Branding er en disciplin, der har til formål at øge den opfattede værdi af et brand. Over tid har 

Brand Management udviklet sig fra at være produktgenerering til strategisk ledelse af betydningen 

af et brand (Csaba & Bengtsson, 2006, s. 1). Generelt for Brand Management feltet er det, at det 

omkredser ledelsen af kommunikation om identitet, styring af omdømme og forbrugerfokus 

(Andersen, 2006). Oprindeligt er den strategiske brug af branding afledt af Levys konklusion på 

sin artikel ”Symbols for Sale” fra 1959. At ”The consumer is not as functionally oriented as he 

used to be – if he ever really was” (Levy, 1959, s. 177). Hans artikel var banebrydende, qua at han 

fokuserede på symbolikken i forbrug. Idéen om at produkter var mere end produkter spredte sig til 

anerkendte teorier af blandt andre Aaker, Keller, Fournier og Holt (Andersen, 2006). Den første 

følge af perspektiver på branding omfatter forståelsen af brands som statiske. Statiske i den 

forstand, at de var en forlængende arm af produkter. Samtidigt er det opfattelsen af, at brands er 

en identifikations- og differentieringsfaktor i et salgsmiljø præget af konkurrence (Hanby, 1999 i 

Andersen, 2006, s. 5). Modsat er brands i nyere teori opfattet som et dynamisk objekt, der er 

genstand for fortolkninger. Brands er konstitueret af brandets identitet, samtidigt er det et symbol 

på de associationer, der knyttes til den identitet (Aaker, 1996; Holt, 2002). Udviklingen af branding 

er klassificeret som fra et inside-out perspektiv; brandet kommunikerer sin identitet til forbrugere, 

til et outside-in perspektiv; forbrugernes forståelse af brands skaber brands (Andersen i Eiberg, 

2006, s. 79). Om dette forklarer Andersen, at et brand bærer betydning, men at denne betydning er 
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til kontinuerlig forhandling blandt forbrugerne. Brands er, hvad de associeres med, og 

associationerne er formet af konstruerende interaktioner blandt forbrugere (Andersen, 2006, s. 37). 

 

Dette speciale er dedikeret til en udforskning af, hvordan branding formes og former mennesker. 

Herved hvordan den dynamiske konstruktion af fortællinger og kulturelle forståelser indgår i 

medskabelsen af mening. 

2.5 Kulturel Branding 

Den mening, betydning og værdi vi tillægger et brand, når vi genkender dets symboler, er genklang 

fra vores sociale forståelse af brandet (Holt, 2004). Den opstår gennem interaktion og forhandling. 

Kulturel branding tager udgangspunkt i, at brands er styret af disse symboler af social forståelse. 

Introduktionen af kultur- og kontekst orienteret branding er en nyere tilgang til branding, der 

overskriver et udpræget eftertryk på den individuelle forbruger og dennes evne til at forstå brands’ 

branding (Heding et al, 2009). Kulturel branding er adressering til forbrugere gennem 

dominerende kulturelle emner og modsigelser for at etablere brand-myter, der manifesterer sig i et 

samfund af forbrugeridentiteter (Holt, 2004). Definitionen af kultur er nødvendig for at have 

begreb om, hvilke dominerende emner og modsigelser, der adresseres. 

” (Culture is, red.) the set of values, conventions, or social practices associated with a 

particular field, activity, or societal characteristic” (Merriam Webster, n.d.). 

  

Andre brandingteorier har grobund i de egenskaber den individuelle forbruger forbinder med 

brandet (Keller i Heding et al, 2009). Kulturel branding tager udgangspunkt i kollektive 

forbrugere, og den sandhed de tillægger fortællinger om brandet. Fortællingerne bliver desuden 

konventionelle og konstrueres kontinuerligt i interaktioner (Holt, 2004, s. 20-22). De centrale 

etiketter i Brand Management identitet, omdømme og forbruger er rekonstrueret til kultur og 

kontekst, myter samt forbrugeridentitet i kulturel branding (Holt, 2002 i Heding et al, 2009, s. 217). 

2.5.1 Elementer i kulturel branding 

Om kulturel branding er det kompliceret at forklare de enkelte brandingprocesser adskilt. Ligesom 

kulturel branding er en holistisk tilgang til branding indlejret i samfundet, er elementerne 
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holististiske og indlejrede i hinanden. Nedenstående afsnit søger at afgrænse elementerne for at 

udbrede forståelse af ikonisering gennem kultur. Elementerne er konstruerende for kulturel 

brandings formål etablering af ikoniske brands. 

2.5.1.1 Kultur og kontekst 

Om kultur og kontekst forklarer Holt, at det er essentielt for at have en basisforståelse af 

forbrugere. Kontekst beror på indsigt i historie og populærkultur (Holt, 2004, s. 210-214. Samtidigt 

er disse indsigters relevans for kulturel branding, at det åbner op for kulturelle muligheder (ibid.). 

Holt refererer til kultur, som noget mennesker former gennem interaktion og med en forankring i 

mening (Holt, 1997, s. 329). Desuden at mening er bundet i kæder af symbolik, som reflekterer 

historik og referencer (ibid.). Om kontekst konkret forklarer Beck, at dette begreb er præget af 

diversitet og udvikling, og at mennesker er medskabere af deres kontekst frem for tidligere 

konservative rammer af familieorientering (2003, s. 24). 

  

Gennem eksemplificering af branding forklarer Kornberger forståelsen af kultur og kontekst ved, 

 “The generator of reality is different from this reality itself. What we see on shelves 

in supermarkets as brands is not what went into the making of them. Similarly, truth 

does not reside somehow inside things but in knowledge we harbor about those 

things.” (2010, s. 3). 

Betegnelsen generator of reality udmønter, at kontekst er en formidler i et landskab af kulturelle 

referencer. Gay forklarer, at disse kulturelle referencers rum foregår i et bredt makroperspektiv af 

kultur (1997). Makrokultur defineres som 

“closely intertwined with meaning and communication. In specific cultures, specific 

meanings and values are shared (as collective representations) and it is through this 

common ground of understanding that a culture can be said to exist.” (Gay, 1997 i 

Heding et al., 2009, s. 209).  

Makrokultur er dén kultur, som kulturel branding tager udgangspunkt i ved at trække på meninger 

skabt mellem mennesker.  

2.5.1.1.1 Normer 
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Samfundets normer og integrationen heraf er definerende for et brands’ ikoniske status. Det er 

normer i et samfund, der definerer den kultur, der hersker i det givne samfund, og derfor også 

normer, som et brand skal bygges på (Holt, 2004). Normer er et sæt af herskende antagelser om 

forståelse og adfærd (Holt, 2004, s. 11). Nuværende normer og værdier udspringer fra 

omskiftelighed i blandet teknologi og viden. Derfor har etik, morale og teknologi vundet indpas i 

nyere normer og værdisæt (Charles & Lipovetsky, 2006). 

I form af det omfattende fokus på normer i kulturel branding har brandingen fokus på en gruppe 

af mennesker med normer til fælles. ”These similarities result because people are constructing 

their identities in repsonse to the same historical changes that influence the entire nation.” (Holt, 

2004, s, 6). 

2.5.1.1.2 Symbolik 

Symbolik er en kæde af meninger, som er forbundet med ikoner, idéer og referencer i kulturen 

(Holt, 1997). Symboler udspringer fra menneskers personlige og udadvendte interaktion gennem 

forhandling af symbolers betydning (ibid.).  

” The meaning of signs is arbitrary. In principle, anything could stand for anything 

else. It is the cultural context that frames the interpretation of signs and imbues 

particular signs with localized meanings.” (Hackley 2003 i Heding et al, 2009, s. 

216). 

For at brands skal kunne fungere som et symbol på kultur, skal de have et navn, et logo eller andre 

genkendelige elementer forbundet til sig (Holt, 2002, s. 3). På baggrund af det kan forbrugere 

skabe associationer og symbolik af brandet og dermed associationer til brandets referencer til 

kulturen og konteksten. Slutteligt forklarer McCracken, at ”Any product can carry virtually any 

meaning.” (1989, s. 314). 

2.5.1.1.2.1 Mærkater 

Mærkater bruges er en fysisk måde at benytte symbolik på. Om mærkater forklarer Sammer og 

Würstenhagen, “(...) they inform them (forbruger, red.) about intangible product characteristics 

and provide a value in themselves” (2006, s. 186).  Mest basalt, har mærkater den funktion, at de 

identificerer et produkt eller brand (Kotler et al, 2005). Mærkater er essentielt for modeindustrien 

i en grad, hvor de er blevet synonymer med brands (Gregory, 2016). Forbindelsen er stærk mellem 
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brand og mærkat, og det i en grad, hvor mærkatet er et kommunikativt virkemiddel, der 

repræsenterer et brand (ibid.).  

2.5.1.2 Myter 

Holt anviser, at det er nødvendigt at etablere brandmyter, der vækker genklang blandt forbrugerne, 

og at myterne kan linkes til forbrugernes kulturelle forståelser. Sådan bliver brandmyter og 

associationer magtfulde (Holt, 2004). Brandmyter forbindes med de symboler et brand har; logo, 

slogan, design. Derfor bliver brandet i sig selv et symbol på en personliggørelse af brandets myte 

(Holt, 2004).   

2.5.1.2.1 Identitetsmyter 

Betegnelsen identitetsmyter dækker over simple historier, der fylder det hul, der er mellem 

kulturelle uoverensstemmelser. Desuden er det en forudsætning for et ikon (Holt, 2004). 

Identitetsmyter repræsenterer en fortælling, som forbrugere benytter til at imødekomme deres 

ønsker og undgå deres angst (ibid.). Ønsker og angst er linket til forbrugeres opfattelse af sig selv. 

Derfor eksisterer myter  ”(…) not in the myth itself, but in its alignment with society’s incipient 

identity desires.” (Holt, 2004, s. 9). 

2.5.1.3 Forbrugeridentitet 

Om forbrugeres opfattelse af brands er det bredt anerkendt, at andre teorier har til formål at etablere 

brand equity blandt forbrugerne gennem brandidentitet og brandets omdømme afledt af 

kommunikationen, der blev afsendt af brandet til dets modtagere, forbrugere (Heding et al, 2009, 

s. 26). Om forbrugeridentitet er det modsat forbrugerens ønske om at opnå samfunds- og 

personlige idealer gennem sit forbrug, der er formålet. Forbrugerne medskaber kommunikationen 

gennem deres forståelse af idealer (Holt, 2004).  

”Consumers flock to brands that embody the ideals they admire, brands that help 

them express who they want to be” (Holt, 2004, s. 22). 

Der er en sammenhæng mellem den forståelse vi har af os selv, hinanden og den betydning vi 

tillægger de ting, vi sættes i relation med (Hackley, 2003). Andersen forklarer, at det essentielle 

ved kulturelle brands og branding heraf er, at fokus er på 
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”Brandets betydning for konstruktionen af kollektive eller (sub)kulturelle 

identiteter” endvidere forklaret ved fokus på ”de interaktioner og betydningsfelter, 

der opstår mellem forbrugere og grupper af forbrugere” (2006, s. 20). 

Disse interaktioner og konstruktionen af subkultur betyder, at kulturelle brands, modsat andre 

brandingperspektiver, ikke bestemmer målgrupper på forhånd for branding (Andersen, 2006, s. 

21; Heding et al, 2009). Det eneste, der har en påvirkning på etableringen af kulturelle brands 

målgruppe er den pågældende forbrugeres interessefelt, og hvorvidt dets forståelse af brandets 

symboler skaber associationer til forståelser, som forbrugeren tiltrækkes af (Andersen, 2006, s. 

29). Altså er målgrupper definerede af interesse og kontekst og ikke begrænsende for, at et brand 

kommunikerer til masser frem for personaer (Holt, 2002).  

2.5.1.3.1 Identitetsværdi 

Kulturel branding beror ultimativt på den identitetsværdi forbrugeren opfatter af brandet. 

Forbrugere modtager et brand i deres kontekst, hvoraf de former betydningen af brandet for at 

opnå deres forståelse af idealer. Identitetsværdi er det vigtigste element for, at et ikonisk brand kan 

eksistere (Heding et al, 2009, s. 217). 

”Identity value is the aspect of a brand’s value that derives from the brand’s 

contributions to the self-expression of the consumer. A cultural icon is a person or 

thing regarded as a symbol, especially of a culture or a movement – a person, 

institution, and so forth – considered worthy of admiration or respect.” (Holt 2004, 

s. 11). 

Ikoniske brands skal præge forbrugere til at tænke og agere gennem brandmyter (Holt, 2003). 

  

2.5.1.4 Ikoniske brands 

Louis Vuittons ”LV”-print, H&M’s logo og Carrie Bradshaw. Deres signatur vækker 

konnotationer, blandt de, der går op i deres modemæssige udtryk. Dels fordi disse brands’ er 

identiteter, mennesker identificerer sig med, og dels fordi disse bærer en betydning, som vi 

tillægger værdi og symbolik (Holt, 2004, s. 1-2). For at få en forståelse af hvordan og hvorfor 

kulturel branding linkes til ikoniske brand, er det derfor vigtigt at klargøre, hvad et ikon er. Det er 

bredt defineret som, 
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”A famous person or thing that people admire and see as a symbol of a particular 

idea, way of life, etc.” (Oxford Dictionaire, 2019). 

Holt forklarer i tillæg, at ikoner er kulturelt accepterede og magtbærende symboler på idéer (Holt, 

2004, s. 1). Ikoniske brands er etablissementet af brands’ symbolik af repræsentationer i 

samfundet, der bærer en mening og betydning, forbrugere anser som værdifulde (Holt, 2004). 

”Icons serve as society’s foundational compass points – anchors of meaning 

continually referenced in entertainment, journalism, politics, and advertising.” 

(Holt, 2004, s. 1). 

Dette er eksemplificeret ved sammenhængen mellem kultur, myter og forbrugeridentitet ved 

brandet Dr. Martens. Brandets støvler er udviklede til at være medicinsk overlegne støvler, men 

subkulturer tilpassede støvlerne til et selvekspressivt middel. De mange farver på støvlen, samt et 

utal af huller til snørebånd gjorde støvlen yderst fleksibel som middel til at udtrykke sig selv. 

Udtrykke sin afslappethed, udtrykke sin ordentlighed, udtrykke sin politiske holdning gennem ens 

adfærd til at udtrykke sig selv (Wipperfürth, 2005, s. 17-18). Om Wipperfürths antagelse af Dr. 

Martens støvler siger Kornberger, at støvlerne 

”(…) provided a simple yet highly visible grammar that different sub-cultures could 

use to express their identity. This flexibility made it possible for the shoe to become 

a symbol for both the extreme right and the extreme left, and pretty much everyone 

in between” (Kornberger, 2010, s. 40-41). 

På den måde blev Dr. Martens støvler genstand for elementet fleksibilitet, som flyder i kulturen og 

forbrugernes kontekst. 

Brandmyter, der vækker genklang i kulturen og referencer til forbrugeridentitet kan endvidere 

forbindes i Holts nyeste strategi Blue Ocean (Holt, 2002). Konkret er strategien en nytænkende 

vinkel på branding. Denne har udgangspunkt i alternative industrier, inspiration fra et brands 

komplimentære produkter og services, og ikke mindst afmåling af nye måder at tage fordel af 

funktionelle og emotionelle fordele i brandet (Holt, 2010). Endvidere tilslutter brandingforskeren 

Florea sig dette, 

“iconic brands stay behind product innovations and it leverages their communities 

to gain acceptance, increasing the diffusion, particularly in the stages of introduction 

and growth” (Florea, 2015, s. 1530). 
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Dét skaber langsigtede effekter, blandt forbrugere der påtager sig de alternative, inspirerende 

funktionelle og emotionelle fordele ved et brand. Deraf bliver et brand ikonisk. Brandet vil bære 

kulturelt accepterede og magtbærende symboler på idéer, der komplimenterer forbrugeren. 

2.5.2 Den reelle medskaber 

Teoretikere er i uenighed om hvilken grad, kulturel branding bør tillade forbrugerne magten til at 

skabe et brands mening. Dette opdeler teoretikere i to forskellige grundlæggende paradigmer 

indenfor forståelsen af kulturel branding; Top-down perspektivet og Bottom-up perspektivet. Det 

herskende spørgsmål om disse paradigmer er, hvem har magten, forbrugeren eller brandet.  

2.5.2.1 Top-down perspektivet 

Top-down perspektivet er genereret af, at konceptet brand er ”a bundle or container of meaning” 

(McCracken, 1993, s. 125). Hovedformålet med top-down kulturel branding er, at brandet på 

strategisk vis anviser forbrugeres adfærd ved at benytte forbrugerforståelse til at skabe en konkret 

myte (Andersen, 2006, s. 21). Om dette forklarer Andersen, at top-down perspektivet endvidere 

beror på McCrackens antagelse af, at  

”Brands er menings- og værdifulde, fordi de tilfører mening og værdi til forbrugeren 

– og at de tilfører mening og værdi til forbrugeren, fordi de tilfører mening og værdi 

til produktet.” (2006, s. 20). 

I McCrackens antagelse af sammenhængen mellem kultur og branding forklarer han, at brand 

managere udretter et brandingkoncept, der er bundet af hvilke kulturelle meninger, forbrugeren 

skal tilskrive et brand (1989, s. 315-317). I top-down perspektivet er meninger udvalgt til et 

produkt for at præge den mening, som forbrugere tilskriver produktet. Den udvalgte mening bør 

besidde genkendelse i samfundet og ensartethed mellem produktet og meningen (ibid). De 

kulturelle- og kontekstorienterede genkendelser og ensartetheder har til formål at øge 

brandloyalitet (McCracken, 1989, s. 314-317). Dermed anses forbrugeren for at være en ikke-

afsender i kommunikationsrelationen. 

McCracken betegner brandingindustrien og mode-systemet som kommunikatører af 

genkendeligheder forankret i kulturen (McCracken, 1988). Om modesystemet forklarer 

McCracken at disse er defineret som, alle, der er forbundet til modeindustrien og formidlingen af 
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mode (McCracken i Thompson & Haytko, 2016, s. 38).Forbrugere underlægger sig den kultur, 

som modeindustrien og formidlere af mode, tillægger produkter og services i branding (ibid.). 

2.5.2.1 Bottom-up perspektivet 

Modsat er bottom-up perspektivet på kulturel branding en forståelse af, at forbrugerne gennem 

forståelse og interaktion med kultur skaber symboler, deraf også symbolik, der knyttes til brands. 

Altså at den symbolske placering i denne metafor er, at forbrugerne placeres nederst, brandet 

placeres øverst, og at mening skabes nedefra og op (Andersen, 2006, s. 21). Dels er noget adfærd 

præget af at være uafhængige valg, dels kan forståelser være styret gennem konnotationer skabt af 

dominerende forhold i samfundet (ibid.). Betydningen af symboler er konstrueret af forbrugere og 

deres afkodning af symboler ved brug af viden og værdisystemer (ibid.). Dermed efterlader dette 

forbrugeren som selvbestemmende over, hvilke associationer, der skal præge det enkelte valg. 

Dette anviser også, at forbrugere tilskriver kultur, myter og forbrugeridentitet en værdi gennem 

deres egen forståelse. Denne kobling bestemmer brandets betydning. 

Således knytter Thompson og Haytko til forståelsen af kultur og branding, at de mener, at branding 

bør omfavne ”a more dynamic and consumer-centered account of the cultural movement of 

meanings.” som modsætning til top-down (, 2016, s. 38). 

Forbrugeres medskabelse er konkretiseret af Muñiz og O’Guinn ved, 

 “(…) brands are undeniably and fundamentally social entities, created as much by 

consumers as by in a complex and fascinating dance of social construction. This 

intersection of brand - a defining entity of consumer culture - and community - a 

core sociological notion - is an important one.” (Muñiz & O’Guinn, 2001, s.428) 

Samtidigt at forbrugeres medskabelse øger brandets værdi. Brown forklarer således ”(brands, red.) 

are social entities experienced, shaped, and changed in communities.” (Brown et al, 2003 i Muñiz 

& O’Guinn i Heding et al, 2009, s. 183). 

2.5.2.1.1 Brand Hijack 

Wipperfürth definerer medskabelsen som en aktiv handling, brands kan gøre. Denne handling 

definerer han som brand hijack.   

 “Brand hijack is about allowing consumers (and other stakeholders) to shape brand 

meaning and endorse the brand to others” (Wipperfürth, 2005, s. 6). 
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Brand hijack beskrives i Wipperfürths manifest om, at brands kan opnå deres fulde potentiale og 

brandloyalitet gennem forbrugeres medskabelse (ibid.). Brand hijack er at lade forbrugerne skabe 

meningen, som konnoteres med brandet (Wipperfurth, 2005, s. 6). Kornberger forklarer brand 

hijacking ved at eksemplificere Burberrry. Først var brandet forbeholdt English Sloanes1. Senere 

blev det adopteret af mennesker rundt i verden, der havde et ønske om at udstråle, at de var 

overklassen; første brand hijack. Næste brand hijack forekom, da unge associeret sig med den 

engelske hooligan- og bandekultur, adopterede brandet. Dermed havde Burberry to 

forbrugerområder; ét blandt de, der ville udstråle luksus, ét blandt de, der ville udstråle hårdhed 

(Kornberger, 2010, s. 41). 

Brand hijack-manifester er interessant i kobling med Thompson og Haytkos forskning i 

modebrancen. 

“(…) fashion is to employ a system of cultural discourses for making sense of the 

complexities of self-identity, social relationships, and the rapidly changing diffusion 

of styles, images, and meanings that pervade consumer culture. (…)”. (2016, s. 29). 

Mode er samtidigt forbindelsen mellem mikrokulturelle forståelser dannet gennem 

makrokulturelle normer og sociale praksisser (ibid.). Sammenhængen til brandmanifestet beror i, 

at forbrugere forstår sig selv og omverden ved at skabe personlige fortællinger gennem mode, som 

de forstår gennem interaktioner. Forbrugere er medskabere af mode og kultur ved deres forståelse- 

og kombinationen heraf.   

 

Den gennemgående og nyere forskning om bottom-up perspektivet imødekommer vores hensigt 

med at være forbrugercentrerede i forskningen af, hvordan forbrugere kan være medskabere af 

modebranchens bæredygtige udvikling. Dette speciale har grobund i bottom-up perspektivet og 

elementerne i brand hijack. Derfor beror specialet på, at brands er manifesteret af forbrugeres 

forståelser og kommunikation af disse forståelser.  

2.6 Forbrugere 
Qua Levy anses forbrugere som et fænomen af udvikling. Tidligere var forbrugere anset som 

rationelle og købere af funktionalitet i produkter. Nu er forbrugere anset som tiltrukkede af 

symbolikken i produkter, og af hvorvidt produkter kan påvirke selvopfattelsen positivt (Levy, 

 
1 Rige unge fra den øvre middelklasse i London (Collins Dictionary, n.d.). 
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1959). Således betegner Levy forbrugeren som uøkonomisk. Imens den tidlige forståelse af forbrug 

beror på, at forbrug er struktureret af virksomheders marketingaktiviteter, der organiserer, hvordan 

mennesker tænker og føler gennem branding (Holt, 2002, s. 71), så beror den senere forståelse af 

forbrug på, at 

”(…) the ideological infrastructure that undergirds what and how people consume 

and sets the ground rules for marketers’ branding activities” (Holt, 2002, s. 80). 

De to forståelser er afledt af forbrugerudviklingen og Holts brug heraf. Den sidste betegner især, 

at forbrugere er bevidste om deres forbrug, samt at de har magten i forbruget gennem deres 

individualitet (Lewis & Bridger, 2000).  

” Consumers (…) no longer merely consume products. They also – or even instead 

– consume the symbolic meaning of those products” (Cova, 1996) 

Forbrugeres opfattelse af symbolik i deres køb spiller en stigende rolle. Derfor vil nedenstående 

afsnit dykke ned i, hvilke faktorer der afføder forbrug af symbolsk betydning snarere end af 

økonomisk, rationel betydning.   

 

2.6.1 Forbrugere 2020 
Forbrugere baserer i dag deres forbrug på forståelser. De etablerede ritualer, brandloyalitet og 

traditioner de tillægger mening afføder køb. Samtidigt har forbrugere i dag et behov for at være 

ekspressive om dem selv gennem deres køb (Muñiz & O’Guinn 2001, 412). Forbrugeren er derfor 

uøkonomisk, bevidst og magtfuld, og det er dét dette speciale tager afsæt i. Det er disse forbrugere, 

der er relevante for indeværende årti (Cova, 2007). 

 

En vigtig faktor for nutidige forbrugere er den omskiftelige verdensstruktur. Udpræget 

globalisering, svækkelse af tilhørsforhold kulturelt, socialt og fysisk samt hyperrealitet er nogle af 

grundstenene (Beverland, 2009, s. 23). Globalisering er menneskers mulighed for fysisk og digitalt 

at bevæge sig på tværs af verden, og samtidigt være påvirket af den brede verdensøkonomi. Som 

det sås under finanskrisen, var mennesker frustrerede over den personlige indflydelse af 

verdensøkonomien (ibid.), imens det i dag er aktuelt at forstå Coronavirus som en faktor for 

globaliseringsfrustrationer. Det manglende tilhørsforhold kulturelt, socialt og fysisk betyder, at 

færre i den vestlige verden har samme mængde ritualer og steder, der former deres identitet (ibid.). 
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Hyperrealiteten er internettets påvirkning på, at det kan være udfordrende at skelne det virkelige 

og fra det uvirkelige (ibid.). 

På baggrund af forandringer i samfundet har forbrugere fået et stigende behov for at være 

forbrugere af noget, der er transparent og ansvarligt (Mackey og Sisodia, 2016). Gennem studier 

er det bevist, at langt flere forbrugere i 2020 er interesserede i at købe bæredygtige produkter, samt 

at bæredygtighed i forbrug er noget forbrugere forstår som positivt (Marian, 2018, s. 33).  

 

2.6.1.1 Nye forbrugere, nye krav 

Forbrugerne stiller sig ikke længere tilfredse med moderigtigt tøj, de forventer etisk- og social 

ansvarlighed. Det stigende fokus på sociale og miljømæssige udfordringer er i 2020 anset som 

modeindustriens største udfordring og mulighed (Kristensen, 2011; McKinsey, 2020, s. 14). 

Symbolerne ved at iklæde sig bæredygtig mode omhandler at udvise alternative valg, ambitiøsitet 

og troværdighed (Carbonaro & Goldsmith, 2015, s. 168; Kent, 2020). Forbrugere anser det som 

essentielt, at det er modeindustrien, der skaber og serverer bæredygtig mode for forbrugerne 

(Marian, 2018, s. 32-36). For forbrugerne er det vigtigste at udstråle, at de nedsætter miljømæssige 

forandringer forårsaget af mennesker (ibid.).  Derfor er der især en forventning til, at 

modebranchen agerer ansvarligt (Marian, 2018, s. 34) 

 

Forbrugeres tilgang til bæredygtig mode handler om at udsende de signaler, som bæredygtig mode 

indebærer (Kristiansen, 2011). Mackey og Sisodia forklarer, at bæredygtighed er forbundet med 

kultur gennem symboler, der strækker vidt.  

“While such cultures can vary quite a bit, they usually share many traits, such as trust, 

accountability, transparency, integrity, loyalty, egalitarianism, fairness, personal growth, 

and love and care.” (2016, s. 35).  

 

2.6.2 Den emotionelle forbruger 
Forbrugeres følelser og opfyldelse af emotionelle behov er forankret i forståelsen af forbrugere 

(Cova, 1996). Denne forståelse blev forankret gennem den postmoderne forbruger. Hill 

konkretiserer, at imens denne forbruger i højere grad lyver om deres præferencer for at fremstå på 

en bestemt måde i deres sociale arenaer, så er deres behov anderledes og i højere grad styret af 

positive og negative følelser (Hill, 2003). 
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”Consumption becomes (…) both more emotional (consumers are constantly 

referred to the construction of their social identity since their choices and 

preferences become objects of  deliberation: the distinction of products and social 

distinction are part of the same movement).” (Kornberger, 2010, s. 160). 

De følelser forbrug især er afledt af er troværdighed, respekt og præferencer (Riel & Cees, 2007, 

s. 75). Emotionelle forbrugere forbinder deres køb med selvekspressive midler, der tilfredsstiller 

deres følelsesmæssige behov (Cova, 2007). Denne forbruger går ubekymret op i sit udtryk i sociale 

sammenhænge. Derfor afledes køb af et behov for at positionere sig selv i relation til andre gennem 

købets symbolik (Cova, 2007). Lipovetsky udbygger denne teori med en nyere 

forbrugergeneration, der foruden at bære samme karakteristika af tidligere antagelser om 

forbrugere, også dyrker selvrealisering og selvtilfredsstillelse (2005). Således stimuleres 

forbrugeren eksistentielt og følelsesmæssigt gennem deres forbrug (ibid.) 

Udviklingen af forbrugere betyder også, at der hersker en anden forbrugerkultur i dag end tidligere. 

Fra at være funktionelt fokuseret, blev forbrug følelsesstyret (Beverland, 2009). Konsekvensen af 

dét er, at forbrugere ikke længere kan se udover forbrugsbehov, og dermed at følelser er styret af 

forbrug (Skjold i Kristiansen, 2011). 

”Det handler om, at vi har fået en kultur, hvor det er en dyd i sig selv at forbruge og 

købe noget.”(ibid.). 

2.6.2.1 Autenticitet 

I takt med forbrugeres udvikling, forekommer der i højere grad krav om autenticitet og omtanke. 

I søgen på at portrættere sig selv som autentisk og opfylde et behov om tilhørsforhold til grupper 

søger forbrugere i højere grad autenticitet (Beverland, 2009, s. 23). Den konkrete definition af 

autenticitet er ”the search for what is real” (Berger, 1973). Autenticitet er subjektivt, socialt 

konstrueret og noget forbrugere tillægger brands (Beverland, 2009, s. 16). Desuden indebærer 

oplevelsen af autenticitet forståelsen af, at afsenderen af et budskab er oprigtig og ægte (ibid.). 

Oplevelsen er til konstrueret blandt forbrugere og konstruerende for forbruget og dermed brands. 

Søgen efter autenticitet forekommer på baggrund af, at de ændrede strukturer omkring forbrugere.  
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2.6.2.2 Troværdighed 

Troværdig kommunikation øger forbrugeres chancer for at blive overtalt til forbrug (Chu & Kamal, 

2008, s. 27). Forbrugere stiller krav til troværdighed, fordi de deres emotionelle forbrug præges af 

eget behov for at fremstå troværdige (ibid.)  Kommunikation fra troværdige kilder er den mest 

effektive måde at påvirke emotionelle forbrugere (Hovland & Weiss, 1951). Kommunikationens 

primære modtagers forståelse og opfattelse af afsenders virkelighedskonstruktion er afhængig af, 

i hvor høj grad, og hvordan de opfatter afsenderen som troværdig. Dette har betydning for, hvorvidt 

afsenderens budskab bliver en del af modtagerens virkelighedsopfattelse (Helder, 2011).  

2.6.3 Den etiske forbruger  

Bæredygtighed er ved blive et fast forankret begreb i den strategiske beslutningstagning i moderne 

virksomheder, hvilket gør, at virksomheder nu skal balancere de økologiske, sociale og 

økonomiske aspekter af at drive virksomhed (Guillani & Kutaula, 2018, p. 511). Dette kommer 

som en konsekvens af forbrugeres stigende etiske fokus det seneste årti. Dette især i forhold til 

menneskers velbefindende og de miljømæssige problematikker (Guillani & Kutaula, 2018, p. 512). 

Den etiske forbruger defineres af Papaoikonomou et al. som, 

 “Ethical consumers are broadly defined as individuals whose consumption decisions are 

guided by a varity of social, political and environmental concerns, including animal 

cruelty, human rights, enviromental degradation or anti-capitalist sentiments” (2016, s. 

210).  

 

Begrebet etisk forbrug bruges til at beskrive socialt bevidst forbrugeradfærd, som fokuserer på 

sociale mål, idealer og ideologier (Zollo et al., 2018, p. 693). Den etiske forbruger erkender og 

forstår, at privatforbrug har samfundsmæssige konsekvenser og, at købekraft kan medføre sociale 

forandringer. Dette betyder, at den etiske forbruger vil vote with their dollar. Betydningen af dette 

er, at forbrugere på baggrund af etik vælger én af følgende muligheder; ikke købe et bestemt 

produkt, boycut, eller specifikt købe et bestemt socialt ansvarligt brand eller produkt, buycut, 

(Zollo et al., 2018, p. 693). Ifølge Andersen og Tobiasen kan forbrugerboykot være et potentielt 

magtmiddel, som kan give en betydelig indirekte indflydelse. Det er en handling, virksomheder 

frygter. Derfor er den etiske forbrugere en magtfaktor, som virksomheder må kalkulere med (2014, 

s. 44).  
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Anden forskning bekræfter, at forbrugeres etiske overvejelser spille en rolle i forbrug. Samtidigt 

at det er på baggrund af den opfattede merværdi etik giver et produkt eller et brand. Det er ligeligt 

også en faktor, forbrugere opfatter, inkorporerer en højere social status.  Til trods er det de færreste 

som fører værdierne ud i livet når de står ved kassen (Carrington et al., 2012, s. 2759).  

2.6.3.1 Politisk forbruger 

En afart af den etiske forbruger, er den politiske forbruger. Det er essentielt, at intentionerne med 

forbrug ikke primært er at tilfredsstille egne behov, men snarere er at have indflydelse til at påvirke 

aktører inden for bestemte områder til at omstille deres handlinger (Andersen & Tobiasen, 2014, 

s. 14). 

”Det er en form for indflydelse, som retter sig mod at begrænse store virksomheders magt, 

og som supplerer eller i nogle tilfælde ligefrem træder i stedet for en politisk regulering” 

(Andersen & Tobiasen, 2014, s. 67).   

Specielt i en globaliseret verden, hvor muligheden for at kontrollere multinationale virksomheders 

gøren og laden, kan politisk forbrug ses som svaret på, hvordan man kan kontrollere dem. 

2.7 Motiveret adfærd 

Formålet med dette afsnit er at beskrive relevante teorier, som kan bruges til at forklare og forstå 

specialets indsamlede empiri. Foreliggende er et teoretisk indblik i Theory of Reasoned Action og 

Theory of Planned Behaviour. Dette danner grundlag for et indgående indblik i modellen 

Motivation, Opportunity, Ability & Behaviour, som benyttes til behandlingen af opgavens empiri. 

Teorien gennemgås ved refleksioner over alsidige teoretiske synspunkter på sammenhængen 

mellem motivation og adfærd.  

2.7.1 Theory of Reasoned Action  

Med afsæt i adfærdsteori har Fishbein og Ajzens udviklet Theory of Reasoned Action-modellen 

(herefter: TRA) (1975). Modellen tager afsæt i adfærdsteori og beskriver, dels hvordan en persons 

adfærd er konstrueret på baggrund af menneskers intention med at udføre denne adfærd, og dels 

hvorvidt mennesket vil udføre den konkrete adfærd på baggrund af de intentioner, de har med 

adfærden. Konkret forsøger modellen at belyse adfærdsintentionen og ikke kun adfærden i sig selv 

(Azjen, 1991). Teorien bygger på forudsætningen om, at mennesket er rationelt og systematisk, og 



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

38 

tilgængelig information benyttes til implicit eller eksplicit, at mennesket overvejer konsekvenser 

af deres adfærd (Azjen, 1985). Derfor er det forbrugerens intention om at udføre en given handling, 

der er bestemmende for adfærden fremfor forbrugerens holdning til selve produktet eller servicen. 

Jævnfør Azjen er intentionen bag en given adfærd udledt af to faktorer Attituden til handlingen og 

subjektive norm (1985). Attitude til handlingen er holdningen til den givne handling, imens 

subjektive normer afspejler individets opfattelse af det sociale pres for at udføre eller ikke udføre 

adfærd (ibid.).  

2.7.1.1 Theory of Planned Behavior 

Grundtanken bag TRA, at individet har kontrol over hvorvidt intentioner fører til handlinger, er 

kritiseret af flere. Jævnfør Sheppard et al. (1988) forekommer der ofte en interesse fra forskere i 

de situationer, hvor adfærden ikke er under individets kontrol, og hvor adfærd kræver en yderligere 

viden, ressourcer, evner des mere for at kunne udføre en given adfærd. Mennesker er ikke i fuld 

kontrol over de faktorer, der påvirker adfærd (ibid.). Derfra blev TRA udviklet til TRB. Tilføjelsen, 

der inkluderer adfærd uden fuld kontrol, er forklaret ved Perceived Behavioral Control (herefter: 

PBC). 

  

TPB beror ligesom TRA på, at menneskets intention stammer fra motiverende faktorer, som er 

indikatorer for individets villighed til at udføre en given adfærd (Ajzen, 1991). Modsat TRA tager 

TPB højde for ikke-motiverende faktorer, som kan påvirke adfærden, PBC. PBC er individets 

forståelse af, hvorvidt denne føler sig i stand til at udføre den givne adfærd på baggrund af hvilke 

muligheder og ressourcer, forbrugeren har (Ajzen, 1991). 

TPB har været et fokus i undersøgelsen af forbrugeres bæredygtige adfærd, dog anses den ikke 

som fyldestgørende til et overblik og en indgående forståelse i forbrugerens adfærd, intentioner og 

ressourcer.  

2.7.2 Motivation, Opportunity, Attitude & Behaviour Model 

Som nævnt ovenfor findes der mange studier, der fokuserer på forbrugeradfærd og dermed findes 

der også mange tilgange til at undersøge og forstå denne.  

De alsidige studier om forbrugeradfærd og forbrugeres intentioner giver grobund for en 

videreudvikling af forståelsen af forbrugere. Med et stadigt fokus på, at intention er bindeled 
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mellem holdning og adfærd har Ölander og Thøgersen baseret Motivation, Opportunity, Ability 

and Behaviour modellen (herefter: MOAB) på TRA og TPB som et værktøj til at opnå denne 

forståelse. Især har modellen til formål at beskrive forbrugeres bæredygtige adfærd og intentioner. 

Derfor tager dette speciale udgangspunkt i MOAB for at kunne opnå en forståelse af forbrugeres 

konstruktioner om forbrug, og hvordan de konstruerer variabler, der påvirker deres forbrug. 

Herunder også deres konstruktioner af bæredygtighed, samt dets rolle i variablerne. Endvidere 

omfavner modellens delområder de indflydelser, der opstår gennem eksterne og interne 

påvirkninger. Nedenstående vil uddybe, hvordan disse delområder belyser og konkretiserer 

forbrugeres konstruktion af motivation (Thøgersen, 2010). 

 

Ölander og Thøgersens videreudvikling af TPB inkorpererer ability og opportunity for at omfavne 

yderligere påvirkninger, der muliggør eller forhindrer forbrugere i deres adfærd (1995). På 

baggrund af delområderne motivation, opportunity og ability, der forklarer intentionerne bag 

adfærd. Behaviour forklarer, den adfærd der sker (Thøgersen, 2010, s. 98). 

2.7.2.1 Motivation 

Med udgangspunkt i at få den mest tilstrækkelige forståelse af motivation, benyttes Solomons 

konkretiseringer af, hvordan motivation er bundet af forskellige faktorer. Endvidere er det 

essentielt at definere motivation for at udforske delområdet (Solomon et al., 2010, s. 198).  

  

Ud fra et psykologisk perspektiv er motivation den proces, der foregår fra et behov opstår og til 

det tilfredsstilles hos forbrugeren (Solomon, 2010). Forbrugeren aktiverer behovet ved at afsøge 

løsninger i markedet med henblik på at tilfredsstille dette behov for at fjerne behovet på længere 

sigt  (Solomon, 2010). Først og fremmest kan behovet være utilitarisk eller hedonisk. Kategorier, 

der forklarer de underliggende behov. Utilitariske behov er”a desire to achieve some functional 

or pratical benefit”, imens hedoniske behov modsat er “an experiential need, involving emotional 

responses or fantasies” (Solomon et al., 2010, s. 199). Omkring opståelsen af et behov er det 

essentielt at dette stammer fra en uoverensstemmelse mellem forbrugerens nuværende tilstand og 

opfattelsen af den ideelle tilstand, vedkommende kan være i. Dette skaber en spænding hos 

individet. Individet søger noget, der kan afhjælpe følelsen af denne spænding (ibid.).  
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Expectancy theory forklarer, at motivation er påvirket af forbrugerens forventning til at opfylde 

behovet. Altså forbrugerens idé om, hvordan ét forbrug påvirker behovet. Dette er grundlæggende 

for, hvorfor forbrugere vælger ét produkt frem for et andet (Solomon et al., 2010, s. 201). Solomon 

forklarer, at forbrugere forsøger at nå et mål efter erkendelse af et behov med henblik på at skabe 

en følelse af harmoni og glæde. Målet kan enten kategoriseres som af positiv karakter eller for at 

undgå negative konsekvenser. Positivt ladede mål tiltrækker i højere grad forbrugere end de mål, 

der undgår negative konsekvenser. Det er på baggrund af, at forbrugere er mere motiverede til at 

opnå positive resultater end at undgå negative konsekvenser. Et behov kan bestå af både den 

positive og negative kategori af motivation, samtidigt kan disse modstride hinanden (Solomon et 

al., 2010, s. 202-203). Dét kan afføde en indre konflikt. Dermed opstår der en approach-avoidance 

conflict. Andre konflikter kan være avoidance-avoidance conflict og approach-approach conflict 

(Solomon et al., 2010, s. 203-205). Disse vil ikke blive beskrevet, da de ikke findes relevante for 

specialets analyse af det empiriske data. 

 

Konkret er dét, der skaber motivation evaluering af ønsket resultat, holdning til den pågældende 

adfærd, intentioner for adfærden og sociale normer (Ölander og Thøgersen, 1995). Om motivation 

i forhold bæredygtigt forbrug forklarer Thøgersen  

”consumer motivation to act in a pro-environmental way depends on their individual value 

priorities, environmental corncerns, attitudes towards specific pro-environmental 

behavior and internalized norms and sometimes also self-efficacy with regard to the 

specific behavior in question” (2010, s. 106). 

Disse motivationsfaktorer er altså præget af interne og eksterne forståelser. I tilfælde af at den 

enkelte forbrugere besidder én eller flere af ovenstående adfærdsintentioner, stiger 

sandsynligheden for, at vedkommende udfører adfærden. Altså en aktiv adfærdsændring. Dette vil 

ske på baggrund af forbrugerens evne, ability, til at udvise denne adfærd og får muligheden, 

opportunity, til at gør det (Thøgersen, 2010, s. 111). 

2.7.2.1 Opportunity  

En anden afgørende faktor er mulighed, som kan være med til at muliggøre eller hindre en adfærd. 

Mulighed er de situationelle og eksterne faktorer, som er til stede i forbrugerens nærvær, og 

samtidigt de faktorer, der muliggør adfærd (Ölander og Thøgersen, 1995, s. 365). Faktoren 
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mulighed omkredser udelukkende de eksterne faktorer i forbrugeres behov. Thøgersen forklarer, 

at de kontekstuelle faktorer bestemmes af naturen, samfundet og tilgængeligheden af produkt- og 

servicealternativer (2010). Muligheden er, at forbrugeren skal have lettilgængelig adgang til 

nødvendige midler for at udføre den givne adfærd (Ölander og Thøgersen, 1995, s. 365).  

I praksis betyder dette, at for forbrugeren skal have mulighed for at købe mode, bæredygtigt mode 

og generelt forbruge, skal dets motiverede ønsker være tilgængelige for forbrugeren, uden at 

forbrugeren yder en ekstra indsats (ibid.).  

2.7.2.3 Ability 

Den tredje faktor i MOAB-modellen omhandler forbrugerens interne evne til at udføre given 

adfærd. Det er evnen til at udføre et bæredygtigt adfærd. Selv om forbrugeren har motivationen til 

at forbruge, er det ikke sikkert at vedkommende har evnen til det. Jævnfør Thøgersen er evnen 

forbrugerens ressourcer i forhold til tid, penge, kognitiv kapacitet og viden (2010). I forbrugeres 

hverdag vil mange aktiviteter og mål konkurrere om de samme ressourcer. Yderligere er 

bæredygtigt adfærd påvirket af forbrugeres manglende evner i form af viden om miljømæssige 

problematikker og personlige vaner (s. 106). Om bæredygtigt adfærd er det vigtigt at bemærke, at 

faktuel tilgang til konstruktion af viden er nødvendigt for at kende til konsekvenserne af adfærd. 

Vaner er forankrede og placeret ubevidst blandt forbrugere. Derved kan vaner være 

grundlæggende for ikke at have adfærdsændrende behov (Thøgersen, 2010, s. 106-107). 

2.7.2.4 Behavior  

Adfærd bliver kun en realitet, hvis alle de ovenstående kriterier opfyldes. Det afhænger af den 

enkelte forbrugers motivation, den enkelte forbrugeres adgang til det motiverede forbrug og den 

enkelte forbrugers ressourcer til at realisere motivationen for forbrug (Thøgersen, 2010, s. 111). 

Hvis en eller flere af de ovenstående faktorer er begrænset, vil forbrugeren være mindre villig til 

at udvise forbrug og især bæredygtigt adfærd. Begrænsninger i mulighed og evne er ofte den 

væsentligste årsag for attitude-behavior gap (Thøgersen, 2010, s. 111).  

2.7.2.4.1 Attitude-behaviour Gap 

Attitude-Behaviour Gap er den uoverensstemmelse, der kan finde sted mellem en forbrugers 

udtrykte holdning og deres faktiske adfærd. Det er den kløft, der forekommer mellem forbrugeres 

positive indstilling til forbrug, men undladelse af at udføre adfærden i relation til forbrug ( 
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Ölanders & Thørgersen, 1995, s. 358). Jævnfør Ölanders og Thørgersen forekommer der et sæt 

interne faktorer, motivation og evne, og eksterne faktorer, mulighed, hvilket gør det muligt eller 

forhindrer den enkelte forbruger i at udføre et givent motiveret forbrugeradfærd. Selv om de 

interne motiverende faktorer til dels er i kontrol hos den individuelle forbruger, er de eksterne 

påvirkninger ofte uden for forbrugerens kontrol og kan derfor hæmme den givne forbruger fra at 

vælge et bæredygtigt valg til trods for, at denne finder det bæredygtige valg tiltalende (ibid.). 

2.7.3 Kritik af MOAB 

Ölander og Thøgersen anerkender vigtigheden af, at motivation er et aspekt i forbrugeradfærd. 

Dette til trods vil vi kritisere MOAB for ikke at afspejle forbrugeres værdier, overbevisninger og 

symbolikken i forbrug. Dette tager udgangspunkt i manglen på inddragelse af kulturelle normer 

for forbrug og adfærd for den enkelte forbruger. Endvidere mangler modellen en forståelse for det 

omkringliggende samfund og de udviklinger, der foregår i samfundsstrukturer. Samt disses 

påvirkning på individets forbrug. For at benytte modellen konstruktivt og udvikle på forbrugeres 

forståelse af kulturelle normer, har vi suppleret brugen af MOAB i analysen med elementer fra 

specialets teori om kulturel branding og forbrugere. Derfor har vi i metoden i denne opgave 

fokuseret på sammenlignelige forbrugere for at konkretisere denne gruppes sammenhæng mellem 

behov, intentioner og adfærd.  

  



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

43 

3 Metode 
Dette afsnit vil uddybe specialets kvalitative metoder: fokusgruppeinterview og semistrukturerede 

interviews. Sidstnævnte er opdelt i semistrukturerede interviews af forbrugere og et 

semistruktureret interview af en ekspert. Afsnittet indledes med en konkretisering af den 

kvalitative metode og efterfølges af uddybende forklaringer af de to metoder. Til hver metode vil 

der indgå en redegørelse, diskussion af fordele og ulemper, valg af informanter, fremgangsmåde, 

samt reliabilitets- og validitetsovervejelser.  

3.1 Kvalitativ metode 

Kvalitative metoder beskæftiger sig med konkrete personers opfattelse og sociale processer. 

Derfor tager de udgangspunkt i at beskrive, forstå, fortolke og dekonstruere kvaliteter ved 

menneskelig erfaring (Brinkmann & Tangaard, 2015, s. 13). Modsat er kvantitativ forskning 

arbejdet med statiske gennemsnit med udgangspunkt i fælles karakteristika i målbare data 

(Brinkmann & Tangaard, 2015, s. 13; Ingemann et al., 2018, s. 43). Vi benytter kvalitative metoder 

for at undersøge kvaliteter blandt forbrugere, der giver en forståelse for, hvordan forholdet mellem 

mode, udtryk og bæredygtighed er, samt hvordan opfattelser af bæredygtighed eksisterer i 

forbrugeres opfattelse af makrokulturen. 

Kvalitative metoder muliggør at udforske indgående konstruktioner og konstruerende elementer, 

som vi også ønsker at undersøge qua det socialkonstruktivistiske ståsted. Metodisk benyttes 

fokusgruppeinterview og kvalitative semistrukturerede interviews for at undersøge empirien om 

mode, bæredygtighed og forbrug.  

3.1.1 Induktion og deduktion 

I specialet går vi analytisk induktivt til værks for at kunne veksle mellem at styre og være styrede 

af empirien. Arbejdsprocessen dækker over en kombination af induktion og deduktion. I dette 

konkrete speciale benyttes arbejdsmetoden til at belyse empiriindsamling og valg af fokus 

(Boolsen, 2015, s. 242). I den indledende fase benyttede vi induktion for at undersøge aspekter 

inden for emnerne mode, bæredygtighed og forbrug på baggrund af en opfattelse af, at der var 

plads i markedet til at afsøge mulighederne for at kombinere de tre emner i kommunikation. 

Derved var vi i stand til at undersøge emnerne ud fra given teori. I den efterfølgende fase arbejdede 
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vi deduktivt, da vi testede den konkrete teori med vores metoder for at undersøge, hvorvidt de 

gældende teorier beskriver den konstruerede virkelighed. 

Fordelen ved at kombinere induktion og deduktion i en analytisk induktiv tilgang er, at vi kunne 

veksle mellem teori og empiri for at øge muligheden for at beskrive og fortolke empirien. Det har 

også gjort det muligt løbende at modificere problemstillingen for specialet. Yderligere valgte vi 

tilgangen for deduktivt at lede efter spor i empirien, som bekræftede eller afkræftede teori, og 

induktivt at kunne generalisere på baggrund af enkelttilfælde (Boolsen, 2015, s. 241-243). 

Analytisk induktion gjorde det muligt strategisk at kode vores data induktivt for at identificere 

mønstre og formulere mulige forklaringer på disse mønstre (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 259). 

3.1.2 Fokusgruppeinterview  

Med henblik på at opnå indsigt i forståelsen af bæredygtige initiativer og udtryk gennem mode er 

den ene brugte metode et fokusgruppeinterview. Et fokusgruppeinterview giver indblik i den 

synergieffekt, der opstår i social interaktion mennesker iblandt. Desuden giver forskningsmetoden 

indsigt i sociale gruppers fortolkninger og sociale interaktioner, dermed genererer det ny viden på 

gruppeniveau om et givent emne (Halkier, 2015, p. 139). Som udgangspunkt består en fokusgruppe 

af seks til ti personer, den er ledet af en moderator og suppleret af en observatør (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 205).  

Empirien fra fokusgruppen tjener to formål. Først at give et indblik i de samtaler der konstrueres 

om af mode, bæredygtighed og forbrug i gruppesammenhænge. Dernæst at være afsæt for 

udformningen af interviewguiden til kvalitative semistrukturerede interviews.  

3.1.2.1 Fordele og ulemper 

Brugen af fokusgrupper har både fordele og ulemper. Den primære fordel ved fokusgruppen er, at 

det kollektive samspil kan bruges til at frembringe spontane ekspressive og emotionelle 

synspunkter (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 206). Metoden er også god til at generere data om 

sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer. Samtidigt betyder det, at de ikke egner sig 

til komplet generaliserbar formidling om individers livsverdener (Halkier, 2015, p. 139). De 

sociale interaktioner, hvor informanterne typisk vil sammenligne erfaringer og forståelser, giver 

muligheden for at opnå en større viden om kompleksiteterne i konstruktionen af betydninger og 

sociale praksisser. Viden som er svær at opnå ved individuelle interviews. Ulemperne ved et 
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fokusgruppeinterview er primært informaternes tilbøjelighed til at få sig selv til at fremstå mere 

socialt acceptable end de reelt er. Dette på baggrund af et ønske om at være vellidt i gruppen 

(Halkier, 2015, p. 139). En anden ulempe er, at deltagere kan tilbageholde udsagn for ikke at 

fremstå irrelevante. Dette forekommer især, når informanter forstår, at deres udsagn er kommet til 

udtryk gennem andre informanter. Konsekvensen kan være at interessante perspektiver og 

beskrivelser af den enkelte informants sociale konstruktioner ikke kommer til udtryk. Slutteligt er 

fokusgrupper en komprimeret gruppe, der ikke repræsenterer den brede befolkning. Derfor 

udelades vigtige indsigter fra andre menneskers motivation for- og interesse i mode, 

bæredygtighed og som naturlig konsekvens.  

 

Til trods for ovenstående kritikpunkter anser vi fokusgruppeinterviewet som en tilstrækkelig 

metode til at skabe grobund for specialets videre analyse af vores semistrukturerede interview 

undersøgelse af forbrugeres kulturelle associationer til- og forståelse af bæredygtighed og 

modebranchen. 

3.1.2.2 Valg af informanter 

Fem informanter blev inviteret til deltagelse i fokusgruppeinterviewet d. 10. marts, 2020 på CBS. 

De udvalgte informanter fremgår herunder.  

Navn Alder Uddannelse  

Informant 1 26 Kvinde, uddannet designteknolog med en bachelor i 

kommunikation, medier, design og business, PR-bureau ansat 

Informant 2 24 Kvinde, IBA-studerende CBS og arbejde ved Nykredit 

Informant 3 24 Kvinde, cand.merc.(kom) studerende CBS og marketingansat 

Informant 4 24 Mand, uddannet designer og buntmager 

Informant 5 26 Kvinde, HR medarbejder 

 

Vi benyttede en udvælgelsesstrategi som hjalp os til at belyse, hvordan en specifik gruppe 

fortolkede, interagerede og beskrev deres følelser og holdninger til mode, bæredygtighed og 
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forbrug. Fokusgruppen er baseret på en homogen gruppe. Således er informanterne valgt på 

baggrund af interesse for- og holdninger til mode, modebranchen og bæredygtighed. 

Informanterne har også viden om bæredygtighed gennem uddannelse og udpræget interesse (Bilag 

2). Endvidere har vi udvalgt informanterne ud fra en en snæver aldersgruppe 24-26 år, 

sammenlignelig indkomst og beboelse i København. Derudover forsøgte vi at skabe heterogenitet 

inden for det homogene ved at sammensætte gruppen af dels personer med en uddannelse inden 

for mode og design, og dels af ‘almindelige’ forbrugere af mode for at få dækket hele diskussionen 

(Neergaard, 2001, s. 29). Desuden har informanterne alsidig interesse i bæredygtig udvikling. De 

forskellige grader af interesse og motivation modebranchens bæredygtige udvikling blev valgt for 

at kunne finde ligheder og modsætninger og dermed huller i brandingen af bæredygtighed (ibid.). 

Denne udvælgelse beror dels på en bevidsthed om, at forbrugere ikke kan generaliseres gennem 

kvalitativ empiri, og dels at gruppen skulle danne grundlag for yderligere forskning.  

 

Vi ønskede en sammensætning af fokusgruppen, hvor deltagerne kendte nogle af de andre, men 

ikke alle. Hermed ville vi få fordele, ved deltagere, der ikke kender hinanden, og deltagere, der 

kender hinanden. Halkier forklarer de to kendskab ved, 

“(deltagere, der ikke kender hinanden, red.) er nødt til at spørge hinanden meget eksplicit 

om en del ting, fordi de ikke kan tage noget for givet ved hinandens forståelse, og derved 

får man flere forskellige perspektiver frem” og “Deltagere fra samme sociale netværk har 

let ved at tage del i samtalen, fordi de er trygge ved mennesker, som de kender, og hvis 

reaktionsmønster de har en forestilling om. Deltagerne kan uddybe hinandens perspektiver 

på grund af delte erfaringer og oplevelser” (2015, s. 140-141).  

Deltagerne kendte mindst én af de resterende deltagere, hvor det kan antages, at det mindskede 

deres frihed til at udtale sig frit på baggrund af at skulle stå til ansvar for udtalelserne. Samtidigt 

kan der argumenteres for, at bæredygtigheds symbolværdi for mennesker ville konstruere en større 

dedikation end den egentlige dedikation, og at denne risiko var mindsket gennem det interne 

kendskab til hinanden i fokusgruppen (ibid.).  

 

Valget af deltagerne kan kritiseres for at være for homogen, hvilket medfører en risiko for, at der 

ikke kommer nok interessant interaktion og dermed en forringelse af diskussionen. Omvendt kan 

for heterogene fokusgrupper skabe konflikter og mindsket relaterbarhed informanterne iblandt 
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(Halkier, 2015, p. 140). Homogene grupper skaber en afslappet og behagelig atmosfære, der 

danner et åbent rum for konstruerende virkelighedskonstruktioner. I dette speciale omfavner vi 

diversiteten i gruppen af forbrugere, der er sammenlignelige, ved at have en fokusgruppe, der kan 

udvise sammenhænge og modsætninger mellem behov, intentioner og adfærd på baggrund af deres 

sammenlignelige udgangspunkt i muligheder og ressourcer. Derfor er det også med grobund i, at 

dette speciale ikke er generaliserbart, men snarere en indikator for disse sammenhænge.  

X.1.2.3 Fremgangsmåde 

Forud for vores fokusgruppeinterview blev en semistruktureret interviewguide udarbejdet for at 

præcisere, hvilke temaer vi ville have i spil (Bilag 9). Interviewguiden er udformet for at undersøge 

hvilke emner og associationer som informanterne forbinder med mode, bæredygtighed og forbrug. 

Udarbejdelsen havde også til formål at fastholde fokusgruppen på et spor af relevans, men 

samtidigt være åben for den fleksibilitet en fokusgruppe kræver. Dette værende opfølgende 

spørgsmål, debat og eksemplificeringer. Yderligere indgik forskellige teoretiske temaer og 

koncepter, som vi ønskede at teste forud for vores semistrukturerede interviews blandt andet 

“Hvad forbinder i med et godt modebrand” (Bilag 9) for at se, om det ville skabe en indgående 

debat om udtryk i modebrands og dét, deres foretrukne modebrands repræsenterer. I stedet skabte 

det debat om de negative konsekvenser af mode (Bilag 2).  

 

Opbygningen af interviewet- og derfor også interviewguiden er baseret på den blandede 

tragtmodel. Således startede interviewet med brede spørgsmål, som fokusgruppen kunne 

debattere, og endte ud i spørgsmål, der krævede konkretiseringer. Derfor blev interviewet snævret 

ind til slut. Interviewmodellen skabte dels rum for informanternes holdninger, perspektiver og 

interpersonel kommunikation, og dels grobund for at opfylde interviewets forskningsinteresser 

(Halkier, 2015, s. 142). Under interviewet fungerede vi som henholdsvis moderator og observatør. 

Moderatoren drev samtalen ved søgen efter synspunkter frem for enigheder (Kvale & Brinkmann, 

2015, p. 206). Moderatoren sørgede aktivt for, at der var en uformel tone i interviewet for at øge 

fokusgruppens instinktive bemærkninger og meninger (Halkier, 2015, p. 143). Observatøren havde 

en tilbagetrukket rolle med fokus på at bemærke detaljer i den sociale interaktion, tage noter og 

trække ikke-deltagende deltagere ind (ibid.). 
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Fokusgruppeinterviewet foregik d. 10. marts 2020 på Copenhagen Business School (CBS) og 

havde en varighed af 1 time og 36 minutter og blev optaget. CBS var mødested, da flere af 

interviewpersonerne har et tilhørsforhold hertil, og at det samtidigt har neutrale rammer. 

Introduktionen til fokusgruppeinterviewet er essentielt, og derfor var denne også omhyggeligt 

udformet for at undgå sløring af forskningens formål. Konsekvensen på mangel heraf kunne være 

forvirring blandt informanterne (Halkier, 2015, s. 144). Forskningens temaområder blev omridset 

indledningsvist til de 5 deltagende informanter. Efter interviewet blev det transskriberet (Bilag 2), 

dataen blev bearbejdet i en særskilt tematisk analyse, og sidst blev den koblet til anden empiri som 

grundlag for forståelsen af bæredygtighed, mode, forbrug samt de symbolikker, der kobles hertil.  

3.1.3 Kvalitative interviews med et element af observation  

3.1.3.1 Det kvalitative interview 

Ved at benytte metoden kvalitative forskningsinterview til indsamling af empiri var formålet at 

opnå forståelse for konkrete personers virkelighedskonstruktion (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

19). Kvalitative interviews er brugt, fordi de kan at belyse, hvordan fænomener italesættes, har 

relation til adfærd, og hvordan de er konstrueret gennem fortolkning af empirien (Brinkman & 

Tanggaard, 2015, s. 31). Med formålet om at forstå forbrugeres opfattelse af eget udtryk gennem 

mode og bæredygtigheds indlejring i deres virkelighed styrker kvalitative interviews opnåelsen af 

formålet. 

Det semistrukturerede forskningsinterview er brugt for at give interviewpersonerne mulighed for 

at præge interviewet med deres subjektive verdensbilleder som grundlag for analysen (Larsen, 

2012, s. 137). Samtidigt stemmer det semistrukturerede interview overens med 

socialkonstruktivismen, fordi det er en interaktion med formål om at skabe viden modsat 

indsamling af data og viden (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 131). En anden essentiel faktor ved 

semistrukturerede interviews er, at de muliggør klarlæggelse af tematikker på baggrund af 

interviewpersonens perspektiver. Semistruktureret betegner et interview, der befinder sig mellem 

en hverdagssamtale og et lukket spørgeskema (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49-50). De 

udarbejdede spørgsmål er definerede, men de er ikke fastlagte. Således kan samtaleinteraktionen 

styre interviewet mod interviewpersonens verdenskonstruktuktion og være konstruerende for 

udviklingen af samtalen. Målet med disse interviewstudier har været at komme tæt på individets 
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oplevelser og deraf udforme et kohærent tredjepersonsperspektiv på oplevelsen (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015, s. 31). Interviewene er ikke er neutrale medier, men formidlere af forståelser 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 131). 

3.1.3.1.1 Interviewguide 

Interviewguiden til det semistrukturerede interview er udformet for at sikre, interviewpersonerne 

forklarer deres forståelser i henhold til mode, bæredygtighed og forbrug, samt associationer til de 

tre emner. Med viden om interviewpersonerne og specialets felt udformede vi interviewguiden 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 38). Strukturen er valgt for at kunne forfølge 

interviewpersonernes fortællinger (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 38). Samtidigt kan 

interviewguiden holde interviewpersonen på sporet og sikre, at vi kom ind på de tematikker, vi 

ville afdække (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 40-41). Udgangspunktet for guiden er Elmholdt 

og Tanggaards eksempel, fordi vi har tilstræbt en kontinuerlig vekselvirkning mellem spørgsmål 

og svar. I guiden skelnes der mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (Bilag 10). 

Førstnævnte fungerer sjældent som interviewspørgsmål, fordi de er mere abstrakte og søger 

forklaring på fænomener og processer på et abstrakt plan (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 40). 

Interviewspørgsmål er mere konkrete, og fremmer derfor interaktion og motivation ved 

interviewpersonen. Fokus var også på at gøre disse forståelige, håndgribelige og virkelighedsnære 

for interviewpersonen (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 40-41). 

  

Iscenesættelsen af interviewet er med til at anspore interviewpersonerne til at beskrive netop deres 

synspunkter og opfattelse af deres liv og verden. Jævnfør Kvale og Brinkmann (2015) er de første 

minutter af et interview afgørende. Derfor valgte vi at starte interviewet ud med en briefing, der 

definerede situationen og havde til hensigt at skabe trygge rammer for interviewpersonen (s. 183). 

I kvalitative interviews kan man benytte sig af den såkaldte stige-teknik. Den har til formål at 

hjælpe forbrugeren op af abstraktionsstigen for at opnå mere dybdegående svar (Solomon et al., 

2013, s. 217). Praktisk betød dette, at spørgsmålene bevægede sig fra at være lavpraktiske i starten 

til mere abstrakte, som interviewet skrider frem. Med henblik på et højere abstraktionsniveau 

brugte vi hvorfor. Det opfordrer interviewpersonen til at uddybe svar og skaber derfor mere dybde 

i interviewet (Wansink, 2000, s. 30). Stige-teknikken brugte vi for at få vores interviewpersoner 

til at reflektere og give mere nuancerede svar. Desuden blev den brugt til at give indblik i, hvorfor 
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interviewpersonen eksempelvis bevægede sig ind på et andet relevant emne. Jævnfør Kvale var vi 

påpasselige med ikke at stille for mange hvorfor-spørgsmål, da det kan give interviewpersonen en 

eksamensfølelse (2015, s. 188). 

3.1.3.1.2 Fordele og ulemper 

Kvalitative interviews gav flere fordele for empiriindsamlingen til specialet. Det giver muligheden 

for at opnå indsigt i informanternes forståelse og oplevelse af modes påvirkning på forbrug og 

integrationen af bæredygtighed hos interviewpersonerne. Det giver muligheden for empiri, der 

tillader at dykke ned i meningsdannelsen og relationen mellem forbruger og mode. 

Interviewpersonerne kan i et sådant interview udfolde deres konstruktion af virkeligheden, og 

strukturen kan være konstruerende for interviewpersonens dybdegående refleksioner  (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 19). Vigtigheden for specialet er ikke alt, der bliver sagt, men betydningen af 

dét, der siges (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 50). Det kan opfattes som en ulempe, at der 

forekommer overflødige og uinteressante pointer i kvalitative interviews. Men eftersom meningen 

i interviewpersonernes udsagn er det interessante, er det ikke en ulempe for dette speciale. Snarere 

er det en fordel, at der er grobund for dybere mening gennem stige-teknikken. 

En anden generel ulempe ved semistrukturerede interviews er, at den analytiske proces med at 

forstå interviewpersonernes oplevede livsverden. Denne vil aldrig kunne forstås præcist, fordi det 

er oplevelser fortalt og forstået af interviewpersonen. Det var derfor et mål at komme så tæt som 

muligt på et kohærent tredjepersonsperspektiv (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 31).  

3.1.3.1.3 Valg af interviewpersoner 

De kvalitative interviews er delt i to; ét med fokus på forbrugeradfærd, intentioner og holdninger, 

og ét med fokus på ekspertviden.  

 

I forarbejdet til udformningen til vores empiriske strategi fandt vi det meningsgivende at indsamle 

data fra respondenter med interesse i mode og bæredygtig mode. Dette er deres primære 

fællespunkt. Endvidere har vi ligesom med fokusgruppen udvalgt interviewpersoner, der har 

homogene træk i forbindelse med de interviews, der er forbrugerorienterede. De er alle kvinder i 

alderen 25-30 år, bosiddende i København og med et økonomisk råderum, der tillader dem at købe 

mode. Forbrugere kan ikke generaliseres (Holt, 2004), men vi har til formål at se ligheder og 
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modsigelser blandt en forbrugergruppe med fælles træk i deres kulturelle forståelser, derfor anså 

vi det for nødvendigt, at der var grundlæggende fællestræk blandt interviewpersonerne. 

Interviewpersonernes alsidighed forekommer ved deres beskæftigelse og livsforhold. På forhånd 

så vi det som en fordel, at alle interviewpersonerne har en berøring med marketing eller 

kommunikation i deres hverdag, men også som en mulig begrænsning, da det kunne henlede 

interaktionen på processer frem for umiddelbare oplevelser. Derfor havde vi øget fokus på at lede 

samtalen mod en personlig opfattelse frem for en professionel. Én af interviewpersonerne er 

genganger fra fokusgruppeinterviewet, fordi hun havde interessante iagttagelser, vi ville benytte 

yderligere. Hun kunne derfor være påvirket af svarene derfra. Dét havde vi skærpet 

opmærksomhed på i interviewførelsen og den efterfølgende analyse.  

 

Interviewpersonerne blev rekvireret via personlige kontakter i første, andet og tredje led. De er 

valgt på baggrund Mckinseys rapport The State of Fashion, der konstaterer at kvinder i alderen 25-

38 år i storbyer er mere villige til at betale mere for bæredygtige produkter og størstedelen 

overvejer bæredygtighed før køb af mode (2020, s. 54-55). Desuden forklarer rapporten også, at 

interessen for mode er væsentligt højere blandt kvinder i storbyer end ved gennemsnittet. Derfor 

segmenterede vi efter københavnske kvinder med en økonomi, der tillader at betale mere for tøj.  

Specialet er afgrænset til at omhandle fem interviewpersoners kontekstuelle opfattelse, hvorfor 

specialet ikke er generaliserbart. Ved at udvælge nedenstående interviewpersoner mener vi at 

kunne belyse opfattelsen af- og motivationen til mode samt køb heraf, og interviewpersonernes 

inddragelse af bæredygtighed og opvejning af branding i tiltrækningen af mode.  

 

Navn Alder Beskæftigelse 

Interviewperson 1 26 Kvinde, Journalistik og kommunikationsstuderende på 

RUC  

Interviewperson 2 25 Kvinde, Studerer IBA på CBS og ansat ved Nykredit 

Interviewperson 3 30 Kvinde, Marketing specialist hos Too Good To Go 

IInterviewperson 4 28 Kvinde, Digital marketing hos Group M  
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Interviewperson 5 28 Kvinde, Kommunikation og bæredygtighed hos STARK 

 

Til ekspertinterviewet blev Moussa Mchangama udvalgt med udgangspunkt i hans baggrund i 

modeindustrien, samt nuværende arbejde med strategisk branding og implementering af 

bæredygtighed i hans virksomhed In Futurum2. Dette som grobund for komparativt at benytte hans 

iagttagelser af bæredygtig udvikling i modebranchen, forbrugertendenser og strategiske indsatser 

i henhold til bæredygtig branding mod forbrugeranalysen. 

3.1.3.1.3.1 Fremgangsmåde 

De semistrukturede interviews er udført med baggrund i en forudarbejdet interviewguide, som 

danner rammen for interviewet. Empiri er indsamlet på baggrund af to forskellige interviewguides, 

de kvalitative interview med forbrugerne (Bilag 10) og en til ekspertinterviewet med Moussa 

Mchangama (Bilag 11). De to interviewguides indikerer, hvilke temaer, der ønskes, at interviewet 

skal berøre og i hvilken rækkefølge interviewspørgsmålene skal komme (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 185-186).  De valgte temaer bliver præsenteret i en rækkefølge, som starter med de 

praktiske og overordnede spørgsmål og bevæger sig til de mere abstrakte og konkrete spørgsmål.  

 

De udvalgte forbrugere til de kvalitative interviews, blev inden interviewets start observeret i en 

online shopping situation, hvilket gav muligheden for at følge deres reelle handlinger, og gav os 

muligheden for stille deres handlinger overfor deres opfattelse af dem selv. Interviewet bliver 

slutteligt transskriberet, og danner herefter genstand for den efterfølgende meningsanalyse. 

Interviewundersøgelsen er udarbejdet ud fra Kvales syv faser: tematisering, design, interview, 

transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 151). 

3.1.4 Analysestrategi 

For at organisere vores indsamlede empiri, ekspertinterview, fokusgruppen og de 

semistrukturerede interviews, benyttes interviewanalyse med fokus på mening. Først fokuserede 

vi på at nedbryde teksterne i håndgribelige segmenter, hvortil der blev knyttet et eller flere 

nøgleord, hvilket var behjælpeligt til at håndtere store mængder af data og samtidigt analysere 

 
2 In Futurum er en virksomhed, der hjælper andre virksomheder med at blive klar til en bæredygtig omstilling 
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meningerne inden for et fænomen (Braun & Clarke, 2006). Den indsamlede data blev læst og 

genlæst for at se og genkende mønstre af mening. Vi valgte at gøre brug af meningskondensering, 

da det fremmer struktur og overblik over den indsamlede empiri (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 

s. 50-51). Meningskondensering blev brugt til at finde betydningen i udtalelserne og korte disse 

ned til mindre meningsenheder. Herefter blev meningsenhederne kategoriseret så enkelt som 

muligt. Vi forsøgte at tematisere udsagnene ud fra interviewpersonens synspunkt, men forstår, at 

det er præget af vores forståelse. Meningskondensering foregår med henblik på at bemærke 

gentagelser eller modsigelser på tværs af de enkelte udtalelser. Ligeledes mulighed for at registrere 

forskelle og ligheder på tværs af den indsamlede empirien. Kategorierne blev gjort til genstand for 

mere omfattende fortolkning og teoretisk analyse (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 50-51; Kvale 

og Brinkmann, 2015, 267-270). Grundlaget for at benytte en analysestrategi med fokus på mening 

er for at fremanalysere den psykologiske essens i interviewpersonens udtalelser, desuagtet blev 

analysen også foretaget med en teoretisk tilgang. Valget af denne strategi beror på en 

overensstemmelse med specialets socialkonstruktivistiske ståhed (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 

s. 50-51). Vores analyse blev struktureret efter, at vi først behandlede empiri ved at inddele dem i 

tematikker styret af de meninger og temaer, som interviewpersonerne selv omfavnede, frem for 

teoretisk analytisk. Koblingen mellem teori og analyse vil fremgå i delkonklusionerne.  

 

I analysen har vi koblet fokusgruppens angivelser af sociale normer og virkelighedskonstruerende 

konstruktioner i interaktion med de fortællinger, der fremgår af de semistrukturerede interviews. 

Dette er for at belyse, hvordan der eksisterer sammenhænge og uligheder mellem forståelsen af 

mode, bæredygtighed og forbrug i grupper og individuelt.  

Endvidere fremgår ekspertinterviewet i en særskilt analyse for at bevare klarheden i de udtalelser, 

der forekommer. Til trods for overvejelser om at sammenligne ekspertinterviewet med de 

resterende interviews i en komparativ analyse er dette fravalgt for at bevare adskillelsen mellem 

forbrugere og modebranche-associationer.  

Vi tilgik vores fokusgruppeinterview med forudsætningen om at lade informationen fra 

fokusgruppen afgøre vigtigheden af denne metode i specialet. På denne måde havde vi et studie, 

som vi kunne benytte som pilotstudie til udformningen af vores interviewguide til de 

semistrukturerede interviews og til test af teori. Efter første analyse og tematisering af 

fokusgruppeinterviewet, viste det sig, at der i fokusgruppen fremgik interessante emner og 
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samtaler, som vi ønskede at benytte til at belyse specialets problemstilling. Endvidere forstod vi, 

hvordan fokusgruppeinterviewet kunne afspejle samfundsdebatten, samt give et indblik i, hvordan 

personer udtrykker og præger hinanden i samtalen om mode og bæredygtighed. 

3.1.5 Validitet og reliabilitet i fokusgruppe og kvalitative interviews  

Formålet med dette speciale er at opnå en sammenhæng mellem relevans og gyldighed, hvorfor vi 

vurderer, om undersøgelsen er valid. For at sikre at data fremstår pålideligt, måler vi reliabiliteten, 

som angiver hvor præcist og sikkert vi måler dét, vi måler (Andersen, 2013, s. 84). 

 

Gennem udarbejdelsen af interviewguides holdt vi fokus på, at det vi kom til at undersøge i de syv 

interviews, var dét vi havde til formål at undersøge. Dette med henblik på, at vores interviews er 

valide. For at opnå dette indeholdt de respektive interviewguides en rød tråd med temaerne mode, 

bæredygtighed, forbrug samt disses tilstedeværelse i informanterne og interviewpersonernes 

virkelighed.  

 

Som forsker og undersøger er det vigtigt at notere sig, at vores blotte tilstedeværelse kan have en 

indflydelse på resultatet. Brugen af lydoptagelse kan også påvirke validiteten, fordi 

interviewpersonen kan ændre adfærd og sprog ved bevidstheden om, at interviewet optages. For 

at øge specialets validitet brugte vi semistrukturerede interviews ved at øge informanterne- og 

interviewpersonernes grad af at være komfortabel. Samtidigt øgede denne struktur informanterne- 

og interviewpersonernes mulighed for at præcisere sit svar, hvilket mindskede risikoen for 

tvetydige svar. Derfor argumenterer vi for, at de semistrukturerede interviews fremstår valide, da 

de faktisk afspejler det fænomen, som vi interesserer os for. Samtidigt er det i linje med den 

socialkonstruktivistiske ramme; at vi ønsker indblik i konstruktioner frem for en generel 

konklusion (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 318). På baggrund af dette er specialet validt.  

  

Den kvalitative metode er udfordret på reliabilitet, fordi resultaterne er mindre målbare end 

kvantitative resultater (Rasmussen et al., 2006). Kvalitative resultater er sværere at generalisere og 

standisere. En anden påvirkende faktor er, at kvalitativ metode er fokuseret på de subjektive 

fremkomster i interkationen mellem forsker og deltager (Bryman, 2008). Ved at sammenligne og 

diskutere data fra forskellige kvalitative metoder; fokusgruppe, individuelle interviews og 
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ekspertinterview, forsøger vi at øge reliabiliteten i specialet. Derved er specialet ikke et produkt af 

ensartet sociale konstruktioner af virkeligheden, men et nuanceret billede heraf.  

3.1.6 Coronavirus 

Det er essentielt at nævne Coronavirus som en påvirkende faktor i specialets metode. Det har 

indskærpet muligheden for deltagerobservation af forbrugeradfærd, samt begrænset muligheden 

for at mødes med yderligere eksperter. På baggrund af dette digitaliserede vi 

deltagerobservationen, der udviklede sig til blot at være et semistruktureret interview, hvor første 

del af det havde få elementer af deltagerobservation. Endvidere har Coronavirus hæmmet 

indsamlingen af empiri og derfor sat en begrænsning for den analytisk induktive tilgang. Desuden 

havde vi planlagt at fokusgruppeinterviewet skulle bestå af 8 informanter, men grundet corona-

karantæne blandt de inviterede bestod fokusgruppeinterviewet kun af fem personer.  

4 Analyse 
Det er gennemgående for analysen, at fokusgruppeinterviewet refereres til som fokusgruppen. I 

enkelte tilfælde nævnes én eller flere af de deltagende i fokusgruppen individuelt, og her refereres 

de til som informanter. Deltagerne fra individuelle kvalitative interviews omtales som 

interviewperson(er) (herefter: IP). I henhold til ekspertinterviewet refererer vi til ekspertens 

fornavn Moussa, når vi refererer til hans forståelser.  

4.1 Motivation, mulighed, evne og adfærd 

Analysen udarbejdes med MOAB som teoretisk ramme. Formålet med det er at belyse og analysere 

forbrugernes adfærd og intentioner omkring mode, bæredygtighed og forbrug. Modellen giver 

mulighed for at opnå en forståelse af fokusgruppen og interviewpersonernes konstruktioner om 

forbrug, og hvordan de konstruerer variabler, der påvirker deres forbrug. Forståelsen af forbrug 

tager udgangspunkt i forklaringer med referencer til mode og bæredygtighed. Foruden at MOAB 

danner rammen for analysen, er de forståelser af virkeligheden, der forekommer i analysen knyttet 

til relevante elementer af teorien om henholdsvis kulturel branding og forbrugere (Afsnit 2.5; 

Afsnit 2.6).  
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Med henblik på en bedre kommunikativ forståelse af analysen har vi oversat MOAB til danske 

udtryk. Dette har også til formål at gøre de forståelser og fortolkninger, der forekommer på 

baggrund af analysen letforståelige.   

4.1.1 Motivation  

I dette afsnit vil vi søge at afgrænse hvad fokusgruppen og interviewpersonerne forbinder med 

mode. For at besvare dette vil vi inddele deres forståelser i teorien om kulturel branding, fordi 

kultur og mode er nært relateret. Analysen herfra holdes op mod teorien i delkonklusionen for at 

konkretisere ligheder og modsætninger. Til start vil afsnittet omfatte fokusgruppens umiddelbare 

forståelse af mode for at kunne skabe en kortlægning af begrebet mode. Empirien kodes ud fra de 

værdier, normer og socialer praksisser, fokusgruppen associerer med mode. Dette tematiseres 

herefter ved kodning af interviewpersonerne fra de kvalitative interviews’ forståelse af mode samt 

inddragelse af ligheder og modsætninger til teori omkring kulturel branding og forbrugere.  

Afsnittet herefter vil følge samme struktur, men vil omhandle forståelsen af bæredygtighed. Det 

vil indledningsvist være en konkretisering af fokusgruppens umiddelbare opfattelse af 

bæredygtighed. Denne vil blive knyttet til værdier, normer og sociale praksisser, som 

fokusgruppen associerer med mode. Herefter vil interviewpersonerne fra enkelt interviews’ 

forståelse tematiseres på baggrund af kodning inden for de relevante emner. Dette vil blive knyttet 

til den teoretiske praksis.  

4.1.1.1 Trendsættende gennem sociale hierarkier 

I fokusgruppen er den umiddelbare forståelse af mode, at det kan inddeles i temaerne kultur og 

hierarki. Disse tematikker kom til syne ved brug af meningskondensering, hvor følgende 

kategorier er blevet identificeret i empirien trend-sættende forbruger, mode er det generelle 

gadebillede, tendenser kreeret af designere, omskiftelighed dikteret af modebranchen og social 

påvirkning skaber mode.  

 

Fokusgruppen er ekspressive om, at de forstår mode som et begreb, hvoraf der er normer om, at 

nogen er trendsættere, og derfor også at nogen ikke er. Trendsættere defineres bredt af 

fokusgruppen som dét at være in, at være first mover og at skille sig positivt ud i det sociale 

gadebillede. De er også ekspressive om, at modebranchen og dets designere skaber mode. 
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Endvidere forklarer fokusgruppen, hvordan de opfatter omskiftelighed i mode som en naturlighed. 

Der forekommer en forståelse af, at omskifteligheden er en anerkendt norm og praksis, fordi mode 

er dikteret. Dette er en norm dannet gennem social praksis. I relation til dette er, at fokusgruppen 

indikerer, at mode afføder socialt hierarki blandt mennesker, hvor mode er den ultimative indikator 

af, hvor mennesker placeres i hierarkiet (Bilag 2; Bilag 8).  

4.1.1.2 Mode 

Forståelsen af mode er essentiel for at kende baggrunden for intentionerne med mode. Desuden er 

det essentielt at kende identifikationen af mode for at kunne opnå en forståelse for, hvordan mode 

er konstrueret og medkonstrueret af interviewpersonerne. Dette for at få et indgående indblik i 

hvilke værdier, normer og sociale praksisser, der er til grund for tiltrækningskraften i mode. Ud 

fra en tematisering på tværs af de fem interviews forekommer tre temaer, som er opnået ved 

tematisering af ligheder og modsætninger af interviewpersonernes konstruktion af mode. De tre 

temaer er mode er dikterende, mode er en inspirationskilde og mode er at se godt ud. 

4.1.1.2.1 Dikterende 

Ved brug af meningskondensering er følgende kategorier identificeret mode som dikterende, mode 

dikteres af sociale arenaer og at passe ind 

I forståelsen af mode er det kendetegnende for interviewpersonerne, at de forholder sig til, at noget 

mode er bedre end noget andet. Om dette siger IP 1 konkret, 

“(...) det er jo modeindustrien som sætter en farveskala på den næste sæson og det 

tror jeg godt kan inspirere, (...)” (Bilag 3, l. 356-357). 

Forholdet mellem “modeindustrien” og “sætter” forstået som ”sætter en agenda” er en 

konkretisering af, at IP 1 mener modeindustrien skaber mode. Samtidigt er verbet “inspirere” 

gennemgående i IP 1s interview, hvor hun lader andre sætte en agenda for hendes adfærd. Derved 

indikerer IP 1, at hun er underlagt, de der har magten til at inspirere hende. Dét på baggrund af, at 

de kan skabe adfærd hos hende, hvis de motiverer hende til det. Konkret er det modeindustrien, 

der bestemmer, hvad IP 1 finder inspirerende. Qua forståelsen af at sætte en agenda, er IP 1s udsagn 

også angivende for, at der eksisterer rigtig og forkert inspiration. Angivningen af at noget er rigtigt 

eller forkert, tilslutter IP 2 og IP 4 sig. De ser den moderigtige inspiration, som inspiration de 

motiveres til adfærd af, imens det de beslutter ikke er moderigtigt ikke motiverer dem til forbrug 

(Bilag 4; Bilag 6). 
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Der hersker også en forståelse blandt interviewpersonerne om, at mode dikteres af de sociale 

arenaer, de er i. Derved at det er den symbolik af værdier og forståelse af social praksis, de ønsker 

at udstråle. Således forklarer IP 4 sin frustration over, at mennesker placeres i det, hun forstår som 

kasser, 

“De mennesker, der for et halvt år siden var sporty og retro, og lige pludselig vil de passe 

ned i kassen og kategoriseringen af mennesker, der går i Sands nyeste jakkesæt.” (Bilag 

6, l. 172). 

Disse kasser forstår hun som både positive og negative i form af, at hun associerer det med mulige 

udviklingsmuligheder for mennesker, fejlslagenheder, formninger af de, der bærer tøjet, og et 

element til at påvirke menneskers selvopfattelse (Bilag 6, l. 176-179). Med disse betegnelser 

forklarer hun, hvordan mennesker er motiveret af de symboler, de og deres omverdenen opfatter 

ved deres påklædning. Hun forklarer, at menneskers selvstændige valg af deres påklædning, på 

baggrund af deres konstruerede opfattelse af, hvad de skal have på, konstruerer deres selvopfattelse 

og afgrænser deres muligheder. IP 1 betegner en lignende opfattelse ved, “(hvis man, red.) synes 

man er træt af sit tøj og bare synes, at man ser dum og kedelig ud, så tror jeg også man bliver lidt 

dum og kedelig” (Bilag 3, l. 347-348). Gennem referencer forklarer IP 2, at sociale miljøer dikterer 

normpræget mode eksemplificeret med arbejdspladser som miljø. Herved at mennesker mister en 

magt til miljøet, de vil er en del af. Hendes udtalelse forklares ved “jeg tror, det som har dikteret 

meget, hvilket tøj jeg har gået i, det har været det med, at jeg har fået et meget voksent arbejde, 

(...) jeg køber noget, der passer til dresscoden på arbejdet” (Bilag 4, l. 208-210). Modsætningen 

til dresscode antydes at være et personligt valg, og derved indikerer hun, at hun fralægger dele af 

hendes personlige forståelser af mode for at passe ind i det dikterede. 

  

En anden interessant bemærkning forekommer fra IP 4. Hun opsætter et lighedstegn mellem den 

sociale norm hun opfatter i samfundet, som er at ”råbe modeindustrien op”. Ved dette forklarer 

hun, at hun forstår, at der er konstrueret en forståelse af, at mode er lig modeindustrien. Desuden 

at denne er udsat for øget opmærksomhed omkring deres ansvarlighed inden for ”klima og socialt 

ansvar” (Bilag 6, l. 301-307). Hun forstår derved, at modeindustrien reflekterer denne 

ansvarlighed som værdier. Dette er samtidigt værdier, hun ”inspireres” selv at ændre adfærd i takt 

med modeindustrien ændrer adfærd. 

4.1.1.2.1.1 Gadebilledets normer 
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Af meningskondensering fremgik kategorierne mode er gadebilledet og gadebilledet er 

inspiration. 

I analysen af interviewpersonernes opfattelse af mode kommer det til udtryk, at flere opfatter mode 

som noget, der foregår blandt mennesker. IP 1 forklarer, “mode er ligesom de mennesker jeg ser 

ude på gaden” (Bilag 3, l. 358). IP 5 favner også mode, tendenser og gadebillede i sammenhæng. 

At hun forstår, at andres brug af mode i gadebilledet er en indikator for hende for, hvad hun 

definerer som mode og tendenser, samt hvad hun anser for inspirerende til modeforbrug. Således 

siger hun, 

“Jeg synes, at det giver mulighed for, at man kan udtrykke sig selv og, så kan jeg 

virkelig godt lide at se, hvordan folk i gadebilledet bruger mode og trends til at 

udtrykke sig (...)” (Bilag 3, l. 24-27). 

4.1.1.2.2 Inspiration 

Tematikken er meningskondenseret til sociale relationer og inspiration for at være flot.  

Det gør sig gældende blandt interviewpersonerne, at de opfatter mode som en inspirationskilde. 

Dette forekommer i forskellige formater. Én opfatter det som en inspirationskilde til at forstå, 

hvordan man kan klæde sig. Inspiration er barometer for, hvordan hun kan udtrykke sig for at passe 

ind i hendes opfattelse af sociale normer (Bilag 3, l. 24-27). Imens en anden udtrykker, at hun 

gennem mode er et barometer for, hvordan hun kan adskille sig fra sine sociale relationer. At være 

dét hun kategoriserer som ”sig selv” gennem inspirationen af mode (Bilag 6, l. 311-315). 

Uddybende omkring interviewpersonernes forståelse af, hvad, hvordan og hvorfor de inspireres, 

er præget af ordene ”flot”, ”nice” og ”godt”. IP 5 forklarer, at hun konstruerer sit 

inspirationsunivers på baggrund af, hvad hun kategoriserer som ”flottest”. Hun søger 

inspirationskilder, der kan markere, at noget er flot, for at hun kan acceptere noget som flot. 

Samtidigt anser IP 5 ”pæne mennesker” for toneangivende for, hvad hun lader sig inspirere af 

(Bilag 7, l. 51-52). Sammenligneligt forklarer IP 2, at hun præges af mennesker, hun opfatter som 

”nice” og toneangivende inden for mode. På baggrund af det har hun en forståelse af, at hun har 

konstrueret en tvivl om, hvorvidt noget er ”nice” fordi, de der fortæller det er ”nice” er 

toneangivende inden for mode, eller om det oprigtigt er hvad IP 2 forstår som nice. 

“at jeg er somme tider er nødt til at skelne mellem, om noget er nice, om det er fordi, 

jeg gerne vil have det, eller om det er fordi, at det lige ser godt ud på hende 

influenceren har det på” (Bilag 4, l. 235-237). 
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Ligesom IP 2 forklarer IP 3, at hun inspireres af de mennesker, hun opfatter som smarte. Dette 

med et indgående ønske om selv at være smart (Bilag 5, l. 258). Hun udtrykker det blandt andet 

ved,  

“Jeg tror det, som inspirerer mig (ved mode, red.) er at kigge på andre mennesker, altså 

kigge på andre mennesker, om det er i virkeligheden eller på Instagram eller på Pinterest, 

så det der med at kigge på andre og sige, at det der ser flot ud (...)” (Bilag 5, l. 254-256). 

IP 4 fremhæver, at hun forstår mode som en konstruktion af inspiration, som hun får på baggrund 

af den måde, hendes sociale arenaer konstruerer deres forståelse af mode. Ved brugen af 

udgangspunkterne “at være den jeg er”, “i den flok af venner, jeg er i”, “ikke ligner hinanden”, 

udgangspunkter der konkluderes med “vi er forskellige” (Bilag 6, l. 310-317). Ligesom IP 2 

udviser hun altså forståelser, der viser, at inspiration bliver nedbrudt og accepteret i henhold til 

deres selvforståelse. Samtidigt indikerer de begge, at der eksisterer valg af mode, som passer til 

dem.  

4.1.1.2.2.1 Inspirationskilder 

Inspirationskilder er meningskondenseret til influencere, sociale medier og virkeligheden.  

Ved berøring af interviewpersonernes opfattelse af relation mellem mode og inspiration giver det 

også mening af omkredse, hvad de opfatter som inspirationskilder. Dels for at afgrænse deres rum 

af, hvilke arenaer, der er agivende for sociale normer- og praksisser. Dels for at udmønte deres 

selvstændighed ved at blive inspireret. IP 1 udtrykker, hun lader sig influere af influencere gennem 

Instagram (Bilag 3, l. 50-51). Dette tillægger hun en udsagnet “jeg må nok indrømme” (Bilag 3, l. 

125-129). Heraf bemærkes det, at det faktum, at hun “må indrømme ” er en indikation af skam 

eller, at hun ikke anser sig selv som en, der bliver identificeret som inspireret af influencers. Hun 

identificerer, de mennesker hun anser som inspirerende, som “smarte” samt at hun undersøger, 

hvordan de ser ud for at navigere i, om de er et korrekt inspirationsmatch for hende (Bilag 3, 125-

129). Hermed forklarer IP 1, hvordan hun konstruerer en forståelse af, hvad der er smart på 

baggrund af, hvad andre har konstrueret som smart. 

IP 2 forklarer, hvordan hun forstår disse ”influencers” som noget, der forvirrer hende. Dette på 

baggrund af, at hun har konstrueret et billede af, at de ser godt ud, og at hun derfor kan have svært 

ved at se forbi deres udtryk og identificere om tøjet er pænt. Hun udtrykker derved en forståelse 

af, at det kan være svært at være selvstændig i det selvvalgte univers af influencers  (Bilag 4, l. 

235-237). 
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I IP 3s forståelse af hendes inspirationskilder, har hun konstrueret et filter for, hvad der er 

inspirerende for hende. Filteret er, at det skal ”se flot ud”.  

“Jeg tror det som inspirerer mig er at kigge på andre mennesker, altså kigge på 

andre mennesker, om det er i virkeligheden eller på Instagram eller på Pinterest, så 

det der med at kigge på andre og sige, at det der ser flot ud (...)” (Bilag 5, l. 254-

256). 

Sammenligneligt er det, at IP 5 anser Instagram profiler som et sted, hvor brands placerer dét, de 

synes er “flottest” (Bilag 7, l. 51-52). Derved at hun også kvalificerer inspiration på baggrund af 

”flottest”. I forlængelse forklarer IP 4, at hun udvælger brede mode fora for at få mode inspiration. 

Altså en selvstændig tilgang til at alt og intet kan præge hende i dette miljø (Bilag 6, l. 411). 

4.1.1.2.3 Mode er at se godt ud 

Dette afsnit af analysen er der meningskondeseret til motiveret til at se godt ud og at være smart.  

Det er gennemgående for de fem interviews, at der udtrykkes en forståelse af, at mode betyder, at 

man ser godt ud. Forståelsen af at se godt ud kommer til udtryk ved, at det afleder en følelse af at 

se godt ud, som er en positiv følelse. IP 2 forklarer denne oplevelse ved, 

”Jeg vil sige, jeg tror jeg er meget influeret af, hvad jeg ser i gadebilledet, og det 

kommer nok også til udtryk i hvordan jeg ser ud. Jeg vil sige, at det som motiverer 

mig, det er først og fremmest at jeg ser godt. Det er den følelse, man får, når man 

ser godt ud.” (Bilag 4, l. 181-183). 

Ved at benytte “motiverer” i relation til modebranchen afleder IP 2, at hun primært motiveres til 

“at se godt ud” (Bilag 4, l. 183). Herved opstår et modsætningsforhold i IP 2s forståelse af, at hun 

kan opleve en indre tilfredsstillelse gennem at inspireres af mode. Sammenligneligt udtrykker IP 

1, at hendes ultimative formål med mode er ”at se godt ud”. Hun opsætter modsætningsforholdet, 

hvor hun oplever en anden se smart ud i noget tøj, men ikke forstår, at hun selv ville se smart ud i 

det tøj. I den forbindelse forklarer hun, hvordan den anden person var i stand til at skabe et smart 

udseende ved at bruge bestemt mode, imens IP 1 også forstår, at hun ikke er i stand til at konstruere 

et positivt udseende ved den modebrug. Derved afviser hun, at hun selv kan være bruger af den 

pågældende mode (Bilag 3, l. 272-276). Dette er et udtryk for inspiration til at undgå tendenser, 

der ikke vil få hende til “at se smart ud”. Denne retning går IP 3 også ud af ved at forklare, at hun 

inspireres af dét, “der ser flot ud”. Deraf at IP 3 har et ønske om at se flot ud ved at være inspireret 

af mennesker, der ser flotte ud (Bilag 5, l. 254-256).  



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

62 

4.1.2 Holdning og forståelse for bæredygtighed 

Fokusgruppens umiddelbare opfattelse af bæredygtighed trækker linjer til begreber og adfærd. 

Således kan gruppens forståelse opdeles i de tre tematikker økologisk ansvarlighed, misbrug af 

begrebet og at gøre det bedre. Den økologiske ansvarlighed er kodet af herskende forståelse af 

relation mellem bæredygtighed, CO2, miljø, naturlige materialer, lavt forbrug og greenwashing. 

Den anden tematik består af koderne mindre CO2 udledning og mere grøn omstilling, pas på 

jordens ressourcer, green washing og CSR. De sidste koder misbrug af ordet bæredygtighed fordi 

det associerer positivt at kere sig om omverdenen og alle har et ansvar for at forbedre den 

nuværende situation henviser til tematikken at gøre det bedre.  

 

Om bæredygtighed forstår fokusgruppen, at der affødes positive associationer. I forståelsen af 

begrebet opfattes det, at det er et behov, der kræver en udvikling samtidigt, at de mener, at de 

handlinger, der sker for at skabe den udvikling, er positive. Derudover omfavner de forståelsen af 

bæredygtighed ved at nævne begreber som CO2 udledning, naturlige materialer og lavt forbrug i 

flæng. Altså omfavner meget af deres umiddelbare forståelse af bæredygtighed økologisk 

bæredygtighed. Kun to gange omfavnes social ansvarlighed. Altså udviser fokusgruppen en 

primær omfavnelse af de resterende begreber, som knyttet til bæredygtighed. Yderligere kan deres 

forståelse samles i én erklæring, “At bæredygtighed er at købe bedre og klogere, ændre vaner, 

overveje vilkår og processer i hverdagen” (Bilag 2; Bilag 8). 

4.1.2.1 Bæredygtighed 

Den grundlæggende forståelse af bæredygtighed er vigtig at omkredse for at kende udgangspunktet 

for beskrivelse af elementer, der omtales med bæredygtighed. Endvidere for at skabe forståelse for 

de værdier, normer og social praksis, der knyttes til begrebet. Dette med belæg for at få indsigt i 

de konstruktioner, der knyttes til elementer, der opleves som medkonstruerende af bæredygtighed. 

Ud fra en tematisering af forståelsen af begrebet bæredygtighed i interviewpersonernes omtale 

heraf, forekommer tematikkerne ansvarlighed, økologisk bæredygtighed og social bæredygtighed 

samt adfærd. 

4.1.2.2 Ansvarlighed 

Afsnittet er meningskondenseret til bevidsthed og mig selv er en modsætning til ansvar. 



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

63 

At begrebet bæredygtighed kan være svært at definere blandt menige er en bred faktor, der hersker 

i den tøven, overvejelsesproces og de adverbier, der knyttes til forståelsen (Bilag 3; Bilag 4; Bilag 

5; Bilag 6; Bilag 7). Det er gennemgående for de fem interviews, at de relaterer bæredygtighed 

med en grad af ansvarlighed. At det kommer til udtryk gennem forskellige associationer og 

forståelser er uundgåeligt. Der opstår alligevel også lighedspar i deres opfattelser. 

Om at tage ansvar forklarer IP 2, det er en dækkende beskrivelse for hendes forståelse af 

bæredygtighed. Dette på baggrund af, at hun konstituerer det som den bærende motivation i 

bæredygtighed. Således siger hun, 

“Fordi jeg tror, det er noget, man er blevet meget mere bevidst om som forbruger 

og producent. Jeg er jo selv et godt eksempel på det. Det er jo ikke noget, som jeg 

ligesom har været helt vildt god til at være opmærksom på. Men fordi der har været 

et fokus på det i samfundet, så er man ligesom påtvunget at tage en form for ansvar.” 

(Bilag 4, l. 349-352) 

Gennem hendes brug af “man” i “man er blevet mere bevidst om”, bringer hun både forbrugere 

og producenter ind i forståelsen, samt inddragelse af sig selv ved “jeg er jo selv et godt eksempel” 

omtaler hun bæredygtighed, som noget, der vinder indpas i hendes og andres liv, samt at der er 

flere ansvarshavende i spørgsmålet om bæredygtighed. Hun omtaler bæredygtighed som noget 

“man er ligesom påtvunget at tage en form for ansvar”. Gennem samspillet mellem “påtvunget” 

og “ansvar” udviser hun en mindsket magt over egen adfærd, og samtidigt at den enkelte bør 

agere ansvarligt. Når man skal “tage en form for ansvar” forstås det også, at hun opfatter, at dét 

ansvar har en effekt. Ligeledes forklarer IP 3, at bæredygtighed handler om, at nogle parter har ”et 

ansvar”. Især tillægger hun dette ansvar ”mange af de store (modevirksomheder, red.)” Bilag 5, 

l. 540-546). IP 4 forklarer hendes forståelse af, at hun er medskaber af modevirksomheders 

ansvarlighed ved at købe bæredygtigt og dermed påvirke til en efterspørgsel af disse. 

Efterspørgslen fortolker hun som en direkte relation til at virksomheder vil tage mere ansvar for at 

imødekomme deres forbrugere (Bilag 6, l. 95-102). På den anden side af forståelsen af ansvar, 

påtager IP 2 sig et stort ansvar i hendes forståelse af hendes egne køb. Hun forklarer nemlig 

bæredygtige køb ved at tillægge det værdien ansvarlighed. Konkret siger hun om følelsen af det 

hun omtaler som bæredygtige handlinger med ”(…) det er ligesom det med at tage ansvar, 

hvorimod det andet (køb af tøj hun eftertragter, red.) er jo ren og skær mig selv.” (Bilag 4, l. 360-

362). Derved at hun også forbinder ansvarligheden som noget, hun gør for fællesskabet, som 
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modsætning til ”ren og skær mig selv”. IP 4 udviser sammenlig forståelse af, at hun vil være 

ansvarlig. Det værende ansvarlig for at brede spredningen af ”positive køb og bæredygtige varer” 

(Bilag 6, l. 283-285).  

4.1.2.3 Social- og økologisk bæredygtighed 

Temaerne social bæredygtighed og økologisk bæredygtighed farer i flæng og i sammenhæng. De 

stilles op mod hinanden, sammenlignes og forståelsen af det ene udvikles i forståelsen af det andet. 

Konkret forklarer IP 4, at hun opfatter bæredygtighed som værende “klima og social 

ansvarlighed” (Bilag 6, l. 404-405). IP 1 bryder også begrebet bæredygtighed op i mindre dele. 

Først og fremmest betoner hun “god produktion” som bæredygtighed. Senere efterfølges dette af 

“mindre spildevand”, “ikke børnearbejde” og sidst klassificerer hun “overproduktion” til sin 

egen kategori af elementer, der modstrider bæredygtighed. Disse områder betegner hun alle som 

noget, hun selv skal opsøge information om (Bilag 3, l. 618-624). Disse begreber forekommer 

blandt de andre interviewpersoner, som underkategorier til IP 4s opdeling. Dog vil det IP 4 

betegner som klimamæssig ansvarlighed, snarere betegnes som økologisk ansvarlighed blandt de 

resterende interviewpersoner. 

  

IP 5 er én af de interviewpersoner, der mere konkret placerer IP 1s betegnelser i IP 4s 

kategoriseringer. Hun opdeler dette i forståelsen af at bæredygtighed i modeindustrien er det 

modsatte af “dårlig produktion” og “dårlige sociale forhold” (Bilag 7, l. 345-347). Endvidere 

uddyber hun sin forståelse med bæredygtighed som værende,  

“at man har en god produktion i den forstand, at der ikke bliver brugt unødige kemikalier, 

ikke brugt for meget vand, der er ordentlige arbejdsforhold for dem som laver tøjet, ved 

godt det ikke er forhold som herhjemme, men alt taget i betragtning og kultur taget i 

betragtning, så skal der være nogle standarder, som vi kan stå inden for og der skal ikke 

være noget børnearbejde, så god produktion, der er godt for klimaet.” (Bilag 7, 512-516) 

Altså forstår hun det i praksis som beroende på, at man ikke bruger “for meget vand”, “ordentlige 

arbejdsforhold”, “der skal være nogle standarder”, “ikke børnearbejde” og “god produktion, der 

er god for klimaet”. Referencen til standarder skiller sig ud fra IP 1s betoning af betydningen af 

bæredygtighed. Dette er interessant, da hun forklarer, at “standarder” er relateret til 

“betragtninger” og “kultur”. Heraf afledes det, at “standarder” for hende er udefinerbart. I 

henhold til standarder laver IP 3 en reference til, at man i Danmark ikke “behøver” brands, der 
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ikke lever op til den grad, “vi er velstående og privilerede”. Denne antagelse baserer hun på, at 

hun klassificerer brandet Gina Tricot som “verdens største lortemærke”, fordi de nedprioriterer 

standarder (Bilag 5, l. 360-364). Derved udviser hun en forståelse af, at de burde gøre det bedre. 

På den måde refererer hun også til standarder. Samtidigt benytter hun sig af en direkte reference 

til standarder i henhold til H&M. Hun opfatter dem ikke som “gode nok” og at standarderne for 

produktionen ikke er “godt nok” (Bilag 5, l. 336-369).  

4.1.2.3.1 Social bæredygtighed 

Social bæredygtighed er meningskondenseret til menneskelige perspektiver, arbejdsforhold, 

børnearbejde og socialt ansvar. 

IP 3 knytter begrebet bæredygtighed direkte til “lavet ud fra nogle menneskelige perspektiver”. 

Dette betyder, at de, der har produceret tøjet, er nogle hun kan stå inde for (Bilag 5, l. 351-355). 

Senere refererer hun til, at det at stå inde for dem, der har produceret mode, i hendes opfattelse 

betyder “jeg synes jo der skal være gennemsigtighed hvordan et brand får produceret deres ting 

og hvordan arbejdsforholdene er osv” (Bilag 5, l. 445-449). På baggrund af dette opfatter IP 3 en 

del af bæredygtighed som ansvarlig produktion og transparens om medarbejderne, der producerer. 

IP 1, IP 4 og IP 5 kommer alle ind på medarbejdere med flere perspektiver. IP 1 referer til 

medarbejdere i forståelsen af “børnearbejde i Bangladesh”, hvilket er noget hun associerer med 

negativ adfærd fra virksomheders side. Det er også “børn i Bangladesh”, som IP 5 har som 

referencepunkt til ringe sociale forhold. Hun opfatter dette, som den første bølge af bæredygtig 

mode. Heraf at det primære fokus i starten var, at hun undgik tøj, “som var lavet af børnearbejdere 

og, at dem der arbejdede nede i Bangladesh, ikke gik i kemikalier hele dagen.” (Bilag 7, l. 435-

440). Hun interesserer sig for, at mode ikke er produceret under ringe forhold. IP 4 betegner børn 

i Bangladesh som nogle, det er svært at forholde sig til (Bilag 6, l. 404-406). Heraf forstås en 

reference til børnearbejde; et emne der var meget oppe for nogle år siden. Modsat relaterer hun til 

designere og butiksansatte, som medarbejdere hun relaterer til i en grad, hvor hun boykotter 

brands, der i den vestlige del af verden “underlønner (...), behandler ringe (...)” og udfører 

“massefyringer” (Bilag 6, 96-100). Modsat de resterende IP 1, IP 3 og IP 4 påhviler IP 2s fokus 

på social ansvarlighed det faktum, at der eksisterer “et urealistisk billede af, hvordan man skal se 

ud” (Bilag 4, l. 230-231). Dette sætter hun i relation til, at modeindustrien bærer et socialt ansvar 

for ikke at skabe forbrug. Heraf udtrykker hun, at modeindustrien ikke lever op til dette ansvar. 
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Qua hendes brug af “urealistisk” samt hendes eget fokus på økonomi og forbrug, forekommer der 

en forståelse af, at modeindustrien øger hendes forbrug. IP 3 er også af den opfattelse, at 

modeindustrien skaber “overproduktion”, samt at industrien i den forbindelse er “gode til at skabe 

unødvendige behov” (Bilag 5, l. 347-353). Dette udtrykker hun som en negativ 

samfundspåvirkning. Samtidigt at det er direkte modstridende hendes forståelse af at være 

bæredygtig.  

4.1.2.3.2 Økologisk bæredygtighed 

Der er meningskondenseret på baggrund af koderne klima og miljø, aftryk og udledning, samt 

miljøvenlig. I interviewpersonernes forståelse af økologisk bæredygtighed er der bred alsidighed i 

forståelse, samtidigt udkommer alsidigheden af ligheder.  

Indledende i forhold til klima omfavner IP 3 et faktum, de alle beskriver. Nemlig at bevidstheden 

om bæredygtighed relateret til klima og miljø er øget markant de seneste par år.  

“(...) jeg vil våge og påstå, at det er i løbet af de sidste to år, at klima og bæredygtighed er 

kommet ås meget frem i alles bevidsthed og det er den tid jeg har arbejdet der (red, 

TooGoodToGo), så det er meget sjovt, at det har fulgtes ad.” (Bilag 5, l. 573-577) 

I IP 4s opdeling af bæredygtighed i klimamæssigt ansvar og social ansvarlighed, er det interessant 

at se på hendes omtale af klima. Foruden at hun forklarer, at hun ikke spiser kød, betegner hun 

også sit klimaaspekt ved,  

“Jeg tillægger det en værdi at købe noget, fordi jeg bliver glad eller draget, men også fordi 

jeg ved, det har et aftryk på verden, hvis jeg køber noget, der ikke er godt. Altså godt lig 

med bæredygtigt. Jeg håber på, des mere bæredygtigt man køber, des mere bæredygtigt 

bliver der produceret.” (Bilag 6, l. 394-397)  

Ved at benytte “aftryk” forstås det, at hun refererer til det velbrugte udtryk “klimaaftryk”, samt 

dette aftryks påvirkning på kloden. Frem for dette siger hun “aftryk på verden”. IP 4 refererer 

gennemgående til, at det er den adfærd, der øger klimaaftrykket, som hun mener skal ændres for 

at noget er under bæredygtig udvikling. Dette er eksemplificeret gennem mindre produktion og 

mindre spildevand (Bilag 6). Sammenligneligt forklarer IP 1, at hun associerer det klimamæssige 

aspekt i bæredygtighed med, at modebranchen “bruger vanvittigt meget vand og spildevand” samt 

“det er bare sådan en kæmpe produktion, der ingen ende vil tage”. Imens IP 4 og IP 1 bruger 

“aftryk” taler IP 5 om “CO2 udledning”. Hendes dedikation til bæredygtighed kommer igen til 
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syne ved, at hun nu anser den samfundsmæssige forståelse af bæredygtighed som “vi har fokus på 

bæredygtighed som det grønne”. Endvidere at hun relaterer “grøn omstilling” til “klima og miljø” 

(Bilag 7, l. 435-440). Derved konkretiserer hun det, IP 4 og IP 1 forklarer som “mindskning af 

aftryk” forbundet med klima og miljø, som en grøn omstilling med fokus på klima og miljø. 

Endvidere at dette konkret er CO2-udledning. 

  

IP 2 udviser en forståelse af, at idéen om at være miljøvenlig er komplekst for modebranchen. 

Endvidere at hun grundlæggende ikke forstår en relation mellem “miljøvenlig” og “tøj”. Med 

brugen af “tøj er bare ikke særlig miljøvenligt” konkretiserer hun problematikken uden 

inddragelse af sig selv som forbruger (Bilag 4, l. 247-251). Samtidigt at hun ikke ser sig selv ændre 

adfærd. Det forstås gennem, at hun opfatter at “stoppe med at købe” som en idé, efterfulgt af, “jeg 

vil ikke prøve at være en del af en idé, jeg ikke tror på” (Bilag 4, l. 250-251). I den forbindelse er 

det interessant at fokusere på IP 3s forståelse af bæredygtighed i forhold til klima og miljø. Hun 

forklarer hendes opfattelse af modeindustrien som, at de bevarer “dårlig produktion” som 

modstrider “bæredygtighed og klima”, hvilket hun ser som modstridende til en øget efterspørgsel 

af bæredygtighed. Endvidere siger hun således,  

“(...) så skal de enten beslutte sig for om tingene skal være dyrere eller om de skal være 

billige – altså dyrere og god kvalitet eller billige og dårlig kvalitet – jeg ved godt at sådan 

fungerer verden ikke, men jeg vil glædeligt betale ekstra penge for noget som jeg ved holder 

godt og er bæredygtigt lavet” (Bilag 5, l. 347-353).  

Heraf forstås det, at hun er villig til at indgå, kompromisser med sin egen økonomi for at fremme 

bæredygtige tiltag. Dog udelader hun forståelsen af, at hun er villig til at mindske sit forbrug.  

4.1.3 Personlig udtryksform  

Nedenstående afsnit indeholder en analyse af mode som personlig udtryksform og hvilke 

associationer og følelser forbrugeren tillægger mode. Fokusgruppen giver indblik i hvilken retning, 

gruppen prægede hinanden i, i forståelsen af mode, imens analysen af de kvalitative interviews 

giver en dybdegående og personlig forklaring af, hvordan temaer med sammenhæng til opfattelsen 

af mode. Alsidigheden i analysen forekommer for at finde fokusgruppens brede, umiddelbare 

motivation over for interviewpersonernes personlige fortællinger. Formålet med at få indsigt i 

motivationsfaktorer blandt fokusgruppen og interviewpersoner er at knytte afsnittet med adfærd. 
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Ved en tematisering af de kvalitative interviews er temaerne at passe ind, brug af mode i personligt 

udtryk, udstråling af dedikation til mode og emotionel forbruger for sig selv, etisk forbruger for 

omverden identificeret.  

 

I fokusgruppen hersker der en generel forståelse af mode som en personlig udtryksform. I 

forståelsen af mode opfatter de en kompleksitet mellem mode som personlig udtryksform, hvor 

man er en selvstændig beslutningstager, og modeindustrien som dikterende, da de befinder sig i 

en virkelighed konstrueret under en begrænsning af modeindustriens trends. Fokusgruppen skelner 

mellem to opfattelser ved brugen af mode som udtryksform, ønsket om at passe ind og ønsket om 

at skille sig ud. Ved kodning af fokusgruppens samtale om mode og udtryk blev følgende 

tematikker identificeret mode som udtryksform, mode dikteret af modeindustrien, social accept, 

passe ind og adskille sig (Bilag 2). 

 

Fokusgruppen forklarer, at forståelsen af at passe ind affødes der to aspekter heraf. At benytte 

bestemt mode til at passe ind i bestemte miljøer overfor ønsket om at passe ind ved at fremstå 

forskellig fra alsidigheden ved brug af mode. Mode er for fokusgruppen en måde at møde 

fællesskaber ved at skabe sig en plads og passe ind. I forståelsen af at passe ind, fremgår en 

opfattelse af nogle samfundsmæssige forventninger til, man skal se ud på en bestemt måde, for at 

passe ind i bestemte sociale sammenhænge. Desuden at modeindustrien er den væsentligste faktor 

i etableringen af, hvad der opfattes som mode. Modeindustrien tillægges negativ værdi ved at være 

dikterende i, hvad der mode. Dette er på baggrund af, at fokusgruppen derved forbinder 

modeindustrien med at øge forbrug (Bilag 2). 

4.1.3.1. At passe ind 

Følgende kategorier er identificeret ved brug af meningskondensering middel til at passe ind, mode 

skal passe til personlighed, adskille sig men samtidigt passe ind, opnå ekstern anerkendelse og at 

gøre noget ud af sig selv og passe ind.  

Gennemgående for de fem interviews er, interviewpersonerne betegner mode som et middel til at 

passe ind. IP 5 bevæger sig rundt i to stærke udtalelser med et modsætningsforhold. Hun åbner 

interviewet med,  
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“Det betyder meget for mig, at jeg har pænt tøj på, som jeg ligesom føler passer til den 

situation eller det miljø, som jeg befinder mig i” (Bilag 7, l. 31-32). 

Senere i interviewet udtrykker hun dog flere gange, at mode skal passe til hendes personlighed 

(Bilag 7, l. 31-32). Derved er hendes indtryk af at prioritere, at tøj passer til den hun er, indrammet 

i forståelser af, at hun prioriterer at tilpasse sig de miljøer, hun er i, gennem hendes valg af mode. 

I spørgsmålet om vigtigheden af at passe ind, udtrykker IP 2, at hun navigerer i kompleksiteten af 

at kunne udtrykke sig forskelligt fra hendes omgivelser og samtidigt passe ind (Bilag 4, l. 266-

268). Hun beskriver, at størstedelen af hendes modekøb er dedikeret til “passe til dresscoden på 

arbejdet”, imens hun også udtrykker et ønske om at være speciel “Siden gymnasiet har jeg gerne 

ville udstråle noget specielt.” (Bilag 4, l. 209-211; 23). Qua sidstnævnte er i hendes introduktion 

til sig selv, afkodes dette til at være en impulsiv udtalelse på baggrund af hendes selvforståelse. 

Deraf antydes det, at forståelsen af at passe ind er et mere latent behov. Også IP 3 beskriver et 

behov for at “blende ind i alle situationer i forhold til sit tøj” (Bilag 5, l. 244). Specielt interessant 

er IP 4s forståelse af andres- og eget forhold til at passe ind. 

“Det betyder meget, at jeg har tøj på, der ikke skriger for meget. Jeg skriger meget som 

menneske, så jeg behøver ikke skrige gennem mit tøj. Folk behøver ikke blive bange for 

mig allerede før jeg er trådt ind i et rum.” (Bilag 6, l. 147-149).  

Gennem hendes brug af “meget” i relation til forholdet til den betydning, af hvordan hendes 

modebrug har en kommunikativ effekt på hendes person, udviser hun, at hun påklæder sig for at 

matche det miljø, hun optræder i. Modsættende oplever hun det som negativt, når andre benytter 

mode til “at passe ind”. Heraf benytter hun ord som “mister pondus”, “blive konform” og “passe 

ind i bokse” i modsætning til at være sig selv (Bilag 6, l. 165-169).  

IP 1 identificerer sig selv som en “københavnerpige”, og at hun gerne “vil passe ind” i den 

identifikation blandt andre og opnå anerkendelse i hendes forsøg på at matche idéen om en 

københavnerpige gennem mode (Bilag 3, l. 202-207). Sammenligneligt udtrykker IP 2, at hun 

opfatter det som udfordrende at “applikere ens personlighed i ens tøjstil” (Bilag 4, l. 298-299). 

Og indikerer IP 4s antagelser om, at mode placerer mennesker i kasser, samt idéen om, at kasserne 

kan være forkerte for den enkelte. Dette bekræfter IP 3, da hun taler om, at hun ikke synes, det er 

“sjovt” at klæde sig på til arbejde, og at hendes festtøj passer bedre til hendes fritid (Bilag 5, l. 

219-222).  
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IP 3 udtrykker netop IP 4s forståelse af en kompleksitet; at gøre noget ud af sig selv og passe ind, 

eller at lade være og ligne en, der er “helt ligeglad”. Sidstnævnte forstår IP 3 som en 

misrepræsentation af hende selv (Bilag 5, 219-226). Hun konkretiserer ved, “hvorfor skulle min 

påklædning ikke afspejle, at jeg gerne vil have styr på tingene” (ibid). Sammenligneligt bruger IP 

5 hendes arbejde som referenceramme for, hvordan hun bør se ud. Frygten for at hun skal fremstå 

ikke-pæn, ikke-præsentabel og uordentlig, provokerer hende til at “se pæn ud” for at overskygge 

udfald fra det præsentable (Bilag 7, l. 260-263). 

4.1.3.1.1 Positionering af sig selv ved mode 

Ved meningskondensering er følgende kategorier identificeret passe ind i sociale miljøer, 

autentisk er fascinerende og passe ind i kasser.  

Et spadestik dybere i forståelsen af at passe ind er ønsket om at kategorisere sig selv i sociale 

sammenhænge på baggrund af mode. Ligesom IP 4 forstår, der er kasser, forstår IP 3, at beboere i 

København ønsker at matche deres brokvarter (Bilag 5, l. 512-516). Derfor er det interessant, at 

hun associerer folk på Nørrebro med “hurtig-briller”, “for korte bukser” og “en smart sneak”, 

når hun selv bor på Nørrebro og har et fokus på sneakers i hendes online shopping (Bilag 5, l. 166; 

l. 280-281).  

IP 5 reflekterer ligesom IP 3 og IP 1 også over, at hun tiltales af og selv forsøger at afspejle dét, 

hun ser, “folk har på i det københavnske gadebillede” (Bilag 7, l. 373-378). De tre holder dermed 

deres bopæl og tilhørsforhold op mod deres modemæssige udstråling.  

Sammenligneligt bestræber IP 2 sig på at være en “Ganni Girl” (Bilag 4, 291-293). Hun forklarer 

Ganni Girl med symbolik og fortællinger; “(Ganni Girl, red.) afspejler ligesom en bestemt type 

pige, sådan frisk og moderigtig og sjov, det er meget et opgør med tidligere brands som Chanel, 

der ligesom gør piger mere ordentlige.” (Bilag 4, l. 315-319). Endvidere forklarer hun, at en Ganni 

Girl forekommer i det københavnske gadebillede (Bilag 4, l. 312-315).  

Om tendensen til at ville passe ind i mønstre og at placere sig selv i et miljø siger IP 4,  

“Tit synes jeg at handling siger mere end ord, men mode kan afspejle handlinger, man ikke 

mener, og det synes jeg er en ærgerlig tendens. Så ryger det autentiske, som mange stræber 

efter, i vasken. Det er til trods for jeg synes, det autentiske i mode er noget af det mest 

fascinerende.” (Bilag 6, l. 292-295). 
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Med frasen “afspejle handlinger, man ikke mener” og “en ærgerlig tendens”, der stræber efter at 

passe ind i klassifikationer, udtrykker IP 4 en forståelse af, at disse mennesker afspejler noget 

andet end dét de er, gennem deres modebrug. Ved hendes forståelse af dette som et 

modsætningsforhold til “autentisk” og en samtidig forståelse af “autentisk i mode er noget af det 

mest fascinerende” anviser hun, at hun mener disse klassifikationer fratager mennesker noget 

fascinerende. Det er et modsætningsforhold af IP 2, IP 1 og IP 3s forståelse af, at deres 

modemæssige udtryk afspejles i deres følelser om dem selv. Til gengæld har IP 4 ligesom de tre 

et ønske om at afspejle brands. Hun beskriver værdien i at bære poser fra Malene Birger, at dette 

udstråler købekraft og at evnen til at kende trends (Bilag 6, l. 362-364). Ved senere at aflede 

konnotationer fra Malene Birger til “den klassiske stil, der symboliserer en økonomisk og social, 

uforpligtet kvinde” (Bilag 6, l. 435-436), afledes det, at hun gerne vil udstråle værdien i at være 

bærer af Malene Birger gennem hendes shoppingposer. Derved hersker der et generelt ønske om 

at blive placeret i kasser gennem brug af bestemt mode. Mode, der bærer konnotationer.  

Desuden stræber IP 4 efter mennesker hun møder i arbejdssammenhænge’s tilgang til mode i et 

forsøg på at gøre sig positivt bemærket samt at udstråle noget, der vækker positiv genklang i dette 

miljø (Bilag 6, l. 316-317). Sammenligneligt opfatter IP 2 og IP 5 også, at de lader sig “diktere” 

ved at konstruerer en påklædning som de finder passende til netop dette sociale miljø (Bilag 4, l. 

208-210; Bilag 7, l. 108).  

4.1.3.1.2 Personligt udtryk gennem mode 

I nedenstående afsnit forekommer temaerne larme mindre gennem mode og mode påvirker 

opfattelser. 

Om modebrug hersker der generelt blandt interviewpersonerne en forståelse af, at det er relateret 

til et personligt udtryk og dermed også reflektering af personlige karakteristika i nogen grad. IP 4 

og IP 5 opsætter et modsætningsforhold mellem, hvordan de er og hvad de udstråler. Om sig selv 

forklarer IP 4, “Jeg skriger meget som menneske”, men forklarer om sit valg af påklædning med, 

at hun “ikke behøver skrige gennem sit tøj” (Bilag 6, l. 148; Bilag 7, l. 274-276). IP 4 forklarer 

valget af mode, der ikke-skriger som et ønske om at fremstå “troværdig” og “tillidsfuld” (Bilag 

6, l. 154-156). IP 5 forklarer et ønske om, “at man ikke ligner en, hvor ens liv bagved er et stort 

kaos, det kan jeg godt lide” (Bilag 7, l. 108). “Man” er brugt som reference til hende selv. Et selv, 

der tager afstand til hendes egentlige “kaos”. De udviser begge en forståelse af, at modevalg 
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påvirker opfattelsen af dem.  Sammenhængen mellem mode, og det udtryk IP 4 har, forklarer hun 

som en strategi: 

“(...) det betyder ret meget i forbindelse med kunder og kollegaer, at jeg er sådan en 

kollega, man nemt kan gå til. Sådan at jeg er en, man anser som troværdig og tillidsfuld, 

og at man har lyst til at indgå i en relation med mig” (Bilag 6, l. 154-156).  

4.1.3.1.4 Udstråling af ens dedikation til mode  

Ved brug af meningskondensering fremgik følgende koder dedikation til udseende for 

anerkendelse, mode afspejler ambitiøsitet, andres opfattelse af at tage sig selv alvorligt og brugen 

af tid på mode.  

I nedenstående fremgår det, at dedikationen til mode kan bero på et eksternt behov for 

anerkendelse. Først kommer det eksempelvis til udtryk i IP 3s dedikation til mode, hvor hun 

ubevidst opsætter et modsætningsforhold, “det er vigtigt for mig, at jeg føler mig tilpas, fordi jeg 

er egentlig ligeglad med, hvad andre tænker om mig”, efterfulgt af “Så det der med at gøre noget 

ekstra ud af sig selv og vise at man har lagt noget energi i, hvordan man ser ud (...)” (Bilag 5, l. 

220-222; Bilag 5, l. 240-245). IP 3 er altså ligeglad med andres forståelser af hende, imens hun 

samtidigt synes, det er vigtigt, at andre kan se, hun er dedikeret til hendes udseende. Der er en 

uoverensstemmelse mellem hendes forståelse af eget behov og hendes egentlige behov.  

 

IP 2, IP 3, IP 4 og IP 5 ønsker alle, at deres påklædning udstråler ambitiøsitet, og at deres 

omgivelser på baggrund af det opfatter dem som ambitiøse. De forklarer, at en del af dét at udstråle 

ambitiøsitet er at følge tendenser for at vise, de er ambitiøse gennem modemæssig udvikling (Bilag 

4; 5; 6; 7). Modsat IP 1 har et ønske om at ville udstråle tidløshed og en afslappet tilgang til hendes 

udtryk (Bilag 3, l. 262-267). IP 2 opsætter et modsætningsforhold i at “det som motiverer mig (ved 

mode, red.), det er først og fremmest at jeg ser godt ud. Det er den følelse, man får, når man ser 

godt ud” (Bilag 182-183), men samtidigt adfærd om at ville udstråle modsætningen af 

“selvhøjtidelig” (Bilag 4, l. 107-108). Altså tager hun hendes udtryk alvorligt, men ønsker at 

udstråle, at hun ikke tager sig selv alvorligt. Dette ønskede udtryk om at se afslappet ud har IP 3 

også. Samtidigt betyder det meget for hende, at andre kan se hun har “lagt energi i” sit udseende 

(Bilag 5, l. 240-245). De vil også begge vise, at de er “med på moden”. På den anden side af denne 

motivation er IP 5. Hun vil gerne udstråle, at hun går op i sit udseende og, at der er lagt arbejde i 
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det (Bilag 7, l. 122-130). Gennem hendes “pæne og præsentable” påklædning anser IP 5 det som 

en anerkendelse, at hendes omgivelser skaber en opfattelse af hende “så det ligner, at jeg har styr 

på mit liv og andre kan måske ikke se, hvis ens økonomi den haltede fordi man ser pæn ud.” (Bilag 

7, l. 262). En anden modsætning til IP 3 og IP 2 er, at IP 5 ikke bruger tid på at lede efter mode 

(Bilag 7, l. 164). Om det siger IP 3 blandt andet, “faktisk så er det også sjældent, at jeg køber 

noget som jeg ikke har forestillet mig i forvej” (Bilag 5, l. 166), og IP 2 forklarer, at hun lægger 

energi i sine køb, “jeg bruger typisk et par dage på at tænke over, om jeg ikke kan få det ud af 

hovedet. Men det er meget sjældent jeg bare går ud af kurven og køber den.” (Bilag 4, l. 136-137). 

Modsat den analyse af IP 5, IP 2 og IP 3s dedikation til at udstråle, at de bruger tid på deres 

påklædning, gør IP 1 en indsats for at udstråle det modsatte. IP 1 siger således,  

“(...) tænk hvis jeg kom gående i det der, ville jeg føle mig så åndssvag, fordi hun har 10.000 

forskellige mønstre og farver og sokker i sandalerne, fordi det er sådan fashion-baby. Jeg kan 

bare ikke se mig selv i det overhovedet” (Bilag 3, l. 272-276). 

Som begrundelse benytter hun “jeg er ikke så modig”, at ingen opfatter hende som “mærkelig” 

og et ønske om at være “tidløs” (Bilag 3, l. 262-267).  

4.1.3.1.5 Emotionel eller etisk forbruger 

I nedenstående tema er der meningskondenseret til mode tilfredsstiller én selv, bæredygtighed er 

for omverdenen og magt ved forbrug. 

IP 5 forklarer, at bæredygtigt forbrug sker på baggrund af en konstruktion af nødvendighed, “vi 

skal passe på klimaet og vores planet” (Bilag 7, 501-502). Hendes reelle handlinger udviser dog 

primært ikke-bæredygtigt adfærd. Gennemgående udviser hun en bevidsthed om, at hun ikke ser 

bomuld som et bæredygtigt materiale (Bilag 7, l. 247-249), alligevel er hendes præferencer i 

observationen bomuld, “Jeg kan godt kigge efter, når jeg kigger efter t-shirts, som jeg bedst kan 

lide i bomuld, så kigger jeg efter om det er økologisk eller ej (...)” (Bilag 7, l. 145-146). Hun er 

bevidst om, at hendes køb præferencer ikke er i tråd med hendes opfattelse af bæredygtighed (Bilag 

7, l. 248-251), men køber det alligevel. Det til trods for, hun siger “jeg tænker virkelig meget over 

bæredygtighed” (Bilag 7, l. 253-255). IP 1 placerer også sine egne vaner før miljøvenlig adfærd. 

Det kommer dette til udtryk ved, at hun hellere vil købe meget frem for kvalitet (Bilag 3, l. 242), 

selvom hun forklarer at etisk forbrug er “omtanke i forhold til kvalitet” (Bilag 3, l. 457-459). IP 1 

forklarer at kvalitetsorienteret forbrug er afledt af “hele klimasnakken” (Bilag 3, l. 457-462). 
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Konkret forklarer IP 2, at følelsen af at købe nyt er mere begejstrede og bedre for hende end 

følelsen af at agere bæredygtigt (Bilag 4, l. 355-360). Det gør IP 2 samtidigt ved at forklare hendes 

opfattelse af, at modekøb er noget, hun gør for sig selv, mens bæredygtighed er noget hun fordrer 

i sit liv for omverdenen (ibid.).  

IP 4 forklarer, hvordan hun forstår, at forbrugere har magt i deres valg af bæredygtig mode.  

“Jeg vil gerne have, at butiksarbejderen, som står i den forretning, hvor jeg køber en t-

shirt har det godt, jeg vil gerne have at jeg ikke sætter gang i en masseproduktion af 

kunststoffer med mit forbrug, det er meget sådan en lige nu og her følelse af at være 

ansvarlig. Og derfor kan jeg godt tænke meget over det i min beslutning.” (Bilag 6, l. 95-

102) 

Det fremgår heraf, at hun bevidst gennem sine køb udvælger butikker, hvor hun opfatter, at 

butiksarbejderen “har det godt”, samt at hun “ikke sætter gang i masseproduktion af kunststoffer” 

gennem sit forbrug. Desuden beskriver hun også sit behov for at udtrykke sig gennem hendes lyst 

til at købe jeans. Et forestående køb af jeans er noget, hun grundigt overvejer, fordi “det er jo bare 

ikke særlig miljøvenligt at købe jeans” (Bilag 6, l. 57-59). Yderligere udtrykker hun også, at hun 

forstår sit forbrug som magtbærende ved “Jeg synes rigtig meget, at mit eget forbrug det handler 

om mine medmennesker.” (Bilag 4, l. 89). Samtidigt forklarer hun, at hun foretrækker god kvalitet 

og holdbarhed i forbindelse med et mere bæredygtigt forbrug, hvilket hun forbinder med Magasin, 

Malene Birger og Cos, dog køber hun i H&M og Inditex (Bilag 6, l. 69-72;363-364). IP 4s 

associationer udviser grundige overvejelser i forhold til forbindelsen mellem eget forbrug og 

bæredygtighed. Desuden udviser IP 4, at hun ser hendes forbrug som noget, der reflekterer tilbage 

på hende selv. Altså udviser hun, at hun dedikerer sig til bæredygtigt forbrug på baggrund af, at 

det passer til hendes selvbillede. Endvidere fortæller IP 4 som den eneste, hvordan hun er villig til 

at boykotte brands, der “underlønner (...), behandler ringe (...)” og udfører “massefyringer” 

(Bilag 6, 96-100).  

Det viser sig også som en essentiel forståelse, at etisk forbrug koster flere penge end ikke-etisk 

forbrug.  

“jeg vil glædeligt betale ekstra penge for noget som jeg ved holder godt og er bæredygtigt 

lavet og ud fra nogle menneskelige perspektiver i forhold til, hvem der har siddet og syet, 

det vil jeg gerne betale nogle ekstra penge for.” (Bilag 5, l. 352-354) 
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IP 3 sætter dermed “glædeligt betale ekstra penge” og betegner dermed en markering af, at hun 

yderligere kan dedikere sig til bæredygtighed. IP 3 forklarer, at det hun vil betale mere for er, at 

noget er “lavet ud fra nogle menneskelige perspektiver” (Bilag 5, l. 351-355). Senere refererer 

hun til, at det også handler om, at der er gennemsigtighed i produktionen; økologisk ansvar og 

gode arbejdsforhold (Bilag 5, l. 445-449). IP 5 forholder sig sammenligneligt, idet hun forsøger at 

undgå tøj, “som er lavet af børnearbejdere og, at dem der arbejdede nede i Bangladesh, ikke gik 

i kemikalier hele dagen.” (Bilag 7, l. 435-440). Der er dermed en interesse for at betale mere for 

transparens, ansvarlighed og medmenneskelighed. 

4.1.1.1.5.1 Approach-avoidance conflict 

Ved meningskondensering er temaerne vanepræget mode og skamfuldt køb kategoriseret.  

Interviewpersonerne oplever skam og negative konsekvenser, der rammer dem personligt ved at 

købe vanepræget mode. IP 1 forstår det som “skamfuldt” at købe tøj i Weekday , fordi hun ikke 

anser brandet som bæredygtigt (Bilag 3, l. 643-647). Samtidigt betegner hun Weekday og H&M 

som brands, hun ser sig selv i, og som hun har til vane at benytte til normprægede køb såsom 

basale t-shirts (Bilag 3, l. 413-419). Det gør hun ved at sætte disse brands i modsætning til Pieces 

og Vero Moda som hun “ikke ser sig selv i deres brand, red.” (Bilag 3, l. 413-419). Kort efter 

forklarer hun “jeg ved dybt inde i mig selv, at det går nok i stykker og det er irriterende.” (Bilag 

3, l. 408-410). Dét er en modsætning til, at hun mener kvalitet og pris går hånd i hånd, og dermed 

at hun rationelt ville få længerevarende tøj, hvis hun shoppede anderledes. Modsat denne tilgang 

forklarer IP 1 også et behov for at retfærdiggøre sine ikke-kvalitet køb. Med henblik på at 

mennesker følelsen af negative konsekvenser gennem sit forbrug, at hun ikke købt nyt i “næsten 

et år”, fordi hun har “lavet en aftale med sig selv” (Bilag 3, l. 170-171; 186-187).   

4.1.1.1.6 Bæredygtighed som udtryksform  

I nedenstående afsnit er en analyse af, hvordan bæredygtighed provokerer positive forståelser i 

sociale sammenhænge. Kategorierne afspejler ansvarlighed, at gå op i klima og miljø, 

bæredygbygtighedsmærkater er troværdige, bæredygtigt adfærd er godt, bæredygtigt generelt 

eller bæredygtigt forbrug, bæredygtighed indikerer social accept og promovering af 

bæredygtighed er identificeret ved brugen af meningskondensering.  
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IP 5 forklarer, at hun udviser omtanke for bæredygtighed ved at centrere sin bekymring på 

økologisk bæredygtighed (Bilag 7, l. 458-462). Hun forklarer, at hun er motiveret til at skabe bedre 

forudsætninger gennem ændring af vaner, der er blåstemplede af samfundet (Bilag 7, l. 470-471). 

IP 1 opfatter andres motivation som præget af, at det reflekterer positivt tilbage på andres opfattelse 

af en.  

“Fordi de går op i klimaet, og nok også fordi de gerne vil afspejle, at de har taget et 

standpunkt, de vil gerne afspejle, at de går op i miljøet.” (Bilag 5, 589-590).  

Til trods for hun udtaler dette som en antagelse af mennesker i hendes omkringliggende samfund 

generelt, må det antages, at hun er en del af “de”, der gerne vil “afspejle, at de går op i miljøet”. 

Dette beror på, at hun selv har et ønske om at “gå op i miljøet” og udviser ændret adfærd i henhold 

til “at passe på kloden”. Om ændret adfærd forholder IP 3 sig også til idéen om, at der ikke skal 

meget til for at “det bliver bedre”. At “det bliver bedre” relaterer hun til klimaets nuværende 

tilstand. Desuden forklarer hun hendes motivation for, at det bliver bedre i generelle termer som 

“vi”, “som forbrugere” og “som det lille menneske” (Bilag 5, l. 519-523). Heraf trækker hun resten 

af samfundet ind i debatten. IP 3 forstår bæredygtighed, som noget, der skal være “en selvfølge 

for os”.  

 

Bæredygtighed refereres til som noget, mærkater er et symbol på i forbrugernes hverdag. 

Interviewpersonerne har forskellige opfattelser af bæredygtighedsmærkater. IP 1 forklarer, at 

hendes valg af veganske Dr. Martens støvler er noget, hun promoverer i sociale sammenhænge.  

“(...) mine veganske Dr. Martens, som har et hvidt mærke i stedet for det alm gule og dem 

er jeg rigtig glade for. Dem fortæller jeg til alle er veganske.” (Bilag 3, l. 603-607). 

Til trods for hun markerer hendes Dr. Martens støvler, som “det eneste eksempel” hun kan komme 

på, der er markeret af et label, hun anser for bæredygtigheds-indikerende, forklarer hun, at hun 

ynder at “fortælle til alle de er veganske”. Altså har hun et ønske om at udtrykke bæredygtighed 

i sociale sammenhænge til trods for, hun kun kan komme på et produkt, hun ejer, der er 

bæredygtigt. IP 3 forklarer, at hun gerne vil sættes i relation med bæredygtige mærker, fordi “så 

tror jeg, at jeg ville have det bedre med sig selv” (Bilag 5, l. 151-152). Dog udtrykker IP 3, at 

“folk” har et behov for ekstern anerkendelse gennem deres valg af tøj med 

bæredygtighedsmærkater (Bilag 5, l. 497-503). Om dette siger hun “de går alligevel ud og betaler 

600 kr for en t-shirt, hvor der står Patagonia på, fordi der er en signalværdi i at have den på.” 
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(Bilag 5, l. 499). IP 3 refererer til Patagonia som “all around good guys” (Bilag 5, l. 488-491). 

Referencen til at være god udtrykkes i relation til hendes gennemgående brug af “god” som en 

reference til bæredygtig adfærd (Bilag 5, l. 368-369; 371-380; 387; 454; 545). IP 3 har derfor en 

forståelse af, at mennesker der bærer mærkater, der symboliserer bæredygtighed, har et ønske om 

at vise, at de er bæredygtige. Ligheden er hos IP 4, der også omtaler behovet for anerkendelse 

gennem forståelsen af hendes omgivelsers udtalte relation til bæredygtighed.  

“Jamen altså det (bæredygtighedsmærkater i modebranchen, red.) påvirker mig positivt, 

men jeg kan også blive provokeret. I debatten blandt min omgangskreds så er der flere, 

der ofte taler om deres bæredygtige skraldesortering, køb af brands, der reflekterer 

bæredygtighed og så køber de tøj ved Na-kd eller Gina Tricot. Så bør man bare tie stille.” 

(Bilag 6, l. 450-453) 

Herved reflekterer hun over, at bæredygtighedsmærkater er symboler, mennesker kan iklæde sig, 

uden at de behøver at være bæredygtige generelt. Samtidigt fremhæver hun, at bæredygtighed 

benyttes i sociale sammenhænge til at fremhæve sig selv. Hun udviser også mistillid til de i hendes 

omgangskreds, der refererer til sig selv som bæredygtige uden at gennemføre det. Forlængende 

forklarer IP 2 hendes opfattelse af, at bæredygtighedsmærkater, er noget mennesker får af andre 

mennesker i forbindelse med, at de udlever deres “behov for at prædike, at de går i noget 

miljøvenligt, eller at de er dedikerede til miljøvenlighed” (Bilag 4, l. 260-263). Deraf tolker hun 

det at gå i bæredygtigt tøj, som noget “man har behov for at prædike” (Bilag 4, l. 259-263). 

Forståelsen af “prædike” udviser, at hun fortolker bæredygtige mærkater, som noget, der ophøjer 

mennesker til at besidde evnen til at belære andre.  

4.1.1.1.7 Rigtigt-eller-forkert kultur 

Følgende koder er identificeret moderigtig, miljørigtig og bæredygtighed er at gøre godt.  

Der forekommer løbende forståelser af, at der eksisterer sociale normer, praksisser og kulturer, der 

er konkretiserende for mode og bæredygtighed. Endvidere at disse påvirker forståelserne til at være 

præget af rigtigt og forkert. IP 1 beskriver følelsen af at bevæge sig inden for det spektrum, da dét 

hun kvalificerer som moderigtigt, afføder et dét hun forstår som et positiv udtryk (Bilag 3, l. 202-

207). Herved indikerer hun, at noget mode er bedre end andet. Denne konstruktion af rigtig mode 

påvirker hendes oplevelse af sig selv (ibid.). Yderligere udtrykker hun en forståelse for 

modeindustrien som agendasættende, hvormed hun pålægger modeindustrien en magt (Bilag 3, l. 
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356-357). Samtidigt er verbet “inspirere” gennemgående i IP 1s interview, hvor hun lader andre 

sætte en agenda for hendes adfærd (Bilag 3). Derved indikerer IP 1, at hun er underlagt, de der har 

magten til at inspirere hende. Dét på baggrund af, at de kan skabe adfærd hos hende, hvis de 

inspirerer hende til det. Heraf forstås det, at modeindustrien er indehavere af magten over, hvad IP 

1 finder inspirerende. Qua forståelsen af at sætte en agenda, er IP 1s udsagn også angivende for, 

at der eksisterer rigtig og forkert inspiration. Forlængende udtrykker IP 4, hvordan der også 

eksisterer en opfattelse af forkert mode. Dette kommer til udtryk ved associationen til at 

”bæredygtige ting” ikke er ”moderigtige” (Bilag 6, l. 194).  

 

IP 1 udtrykker en forståelse for, at der er i samfundet, er konstrueret en rigtig og forkert navigation 

inden for bæredygtig. Det viser sig ved brugen af ordet ”miljørigtig” (Bilag 3, l. 210-214). Altså at 

der også eksisterer et miljø-forkert. Forståelsen af rigtig og forkert bæredygtighed understøttes af 

IP 4, som har et drive for at ”gøre det godt” i forhold til bæredygtighed (Bilag 6, l. 217-218). Dette 

indikerer at hun har en opfattelse af, at bæredygtighed er en disciplin man kan være god til. 

Forlængende udtrykker IP 5, hvordan bæredygtige valg er ”det bedre valg” (Bilag 7, l. 470-471). 

Dette kvalificerer hun gennem en forståelse af at, bæredygtige certificeringer indikerer, hvad der 

er ”bedre”, end det hun dog ikke vil betegne som forkert.  

4.1.1.3 Delkonklusion 

Gennem analysen tydeliggøres det, hvordan interviewpersonerne er konstrueret af de symboler, de 

og deres omverdenen opfatter ved deres påklædning. Bæredygtighed gennem mode associeres med 

et positivt symbol ved at indikere, at forbruget afspejler et ønske om at dedikere sig til social og 

økologisk velstand. Det forstås af menneskers selvstændige valg af deres påklædning, på baggrund 

af deres konstruerede opfattelse af, hvad de skal have på, konstruerer deres selvopfattelse og 

afgrænser deres muligheder. Herved bekræfter det forbrugerteorien om den emotionelle forbruger 

snarere end den etiske forbruger. Dette på baggrund af, at interviewpersonerne løbende giver 

udtryk for, at deres bæredygtige adfærd har udgangspunkt i det symbol, det er at forbruge 

bæredygtigt. At de gerne vil positionere sig som bæredygtige i deres sociale miljøer. Derved er 

symbolet i at udtrykke bæredygtighed positivt. Ligeligt kommer det også til syne i fokusgruppen, 

at det især er i gruppedynamikker, at der formes et behov for at tale om, at bæredygtighed er vigtigt. 

Dette er eksemplificeret ved, at fokusgruppen taler væsentligt mere om bæredygtighed i 
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forbindelse med samtalen om mode, end interviewpersonerne, der taler om at udtrykke 

moderigtighed gennem forbrug af mode.  

 

Motivationen for at passe ind i sociale miljøer vægter højt i motivationen for at bære mode. 

Interviewpersonerne bestræber sig på at identificerer sig med - og passe ind i bestemte miljøer, 

som tillægger en bestemt værdi og symbolik, som de gerne vil afspejle. Samtidigt er der forståelse 

for, at menneskers forsøg på at blive identificeret med- og passe ind i bestemte subkulturer kan 

hæmme deres personlige udstråling, fordi de karakteristika man symboliserer gennem mode, 

overskygger ens person. Eksemplificeringen med Patagonia konkretiserer, hvordan forståelsen af 

medmennesker afledes gennem de symboler, de iklæder sig. Samtidigt er det også endnu en 

cirkulær sammenhæng der kommer til udtryk ved, at forbrugere er medskabere af brands’, og at 

brands’ er medskabere af menneskers udtryk. Samtidigt imødekommer dette Marians 

konkretisering af, at forbrugere mest af alt vil udstråle at de går op i bæredygtighed. Derfor kan 

forståelsen af Patagonia ses som et middel til at nå dette mål. Endvidere konkretiserer dét, at 

modebrands på den ene side er medskabere af forbrugeridentiteten. På den anden side er forbrugere 

medskabere af, at brands er associeret med symboler, der gør det muligt for disse brands at skabe 

forbrugere.  

 

En anden interessant motivationsfaktor i valget af mode beror på forholdet mellem at gøre noget 

ud af sig selv og at udstråle, at man gør noget ud af sig selv. I flere interviewpersoners forhold til 

dette fremgår det, at de, der vil udstråle, at de går op i mode, går mindre op i mode, imens de, der 

vil udstråle, at mode er ubesværet, går mere op i mode. Dette er endnu et karakteristikum for den 

emotionelle forbruger, der ønsker at selvrealisere sig selv  

 

Bæredygtighed betegnes som et begreb, der er komplekst at betegne. Men modsat 

Brundtlandrapportens ikke-konkrete tilgang til definitionen, forklarer både interviewpersonerne 

og fokusgruppen begrebet med konkrete associationer. Disse bunder i, at der er standarder for 

adfærd, der sikrer gode omstændigheder både økologisk og socialt. De økologiske standarder 

referer især til at sænke produktion, mindske ophedning af kloden, sørge for ikke at forbruge 

plastik og minimere spildevand. De sociale standarder refereres til som både at bero retfærdige 

forhold for vestlige og ikke-vestlige medarbejdere. Samtidigt forekommer et interessant perspektiv 
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på social bæredygtighed; at det handler om ikke at få forbrugere til at forbruge mere. Desuden 

linkes associationer til bæredygtighed med troværdighed. Dels troværdighed til de, der er 

afsendere af bæredygtighed i kommunikation, og dels er bæredygtighed noget, som forbrugerne 

opfatter som et symbol i mode, der er bæredygtigt. Købet af bæredygtige produkter, kan få 

personer til at føle sig som medskabere af modevirksomheders ansvarlighed og dermed øge 

produktion af ve og vel. Det fremgår også af analysen, at interviewpersonernes egne behov spiller 

en større rolle end den bæredygtige udvikling. Både i forhold til motivationen for mode og 

bæredygtig udvikling. Især en interviewperson udviser en approach-avoidance conflict. 

Associationen mellem positive refleksion i sociale miljøer ved bæredygtig adfærd og negative 

konsekvenser af uetisk forbrug og negative tanker om sig selv linkes. Til trods er det den 

følelsesmæssige tilfredsstillelse, der motiverer flest af interviewpersonerne. Herunder følelsen af 

at passe ind, at symbolisere konkrete kulturer og udvise modeindsigt. 

 

Motivationen for mode er udtryk for et behov for ekstern anerkendelse, som tilfredsstiller 

forbrugerens behov for at indgå i- og have tilhørsforhold til sociale grupper. Dette er 

sammenligneligt med den umiddelbare tilgang til bæredygtighed, der i høj grad er noget, 

interviewpersonerne opfatter som anerkendelsesværdigt og positivt. Derved har mode og 

bæredygtighed fællestræk i deres motivation blandt forbrugere. Motivationen til at agere etisk med 

formålet om at opnå anerkendelse for at blive følelsesmæssigt tilfredsstillet.  

4.1.2 Mulighed 

Følgende afsnit indeholder en analyse af muligheder herunder tilgængeligheden af mode og 

bæredygtighedsinformation. Fokusgruppen giver et indblik i, hvordan de udtrykker sig og præger 

hinanden i samtalen om mode og bæredygtighed. De enkelte interviews giver en indsigt i, hvordan 

tilgængelighed har en effekt på det personlige behov og adfærd. Formålet med at opnå en indsigt 

i forståelsen og opfattelsen af tilgængelighed er for at koble afsnittet med adfærd. Ved tematisering 

af de kvalitative interview blev følgende temaer identificeret tilgængelighed er placering, 

tilgængelighed er tendenser, tendenser er socialt konstruerende, bæredygtighedsinformation er 

tilgængelig, bæredygtighedsinformation er utroværdig og bæredygtighedsinformation er 

utilgængelig. 
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I fokusgruppen hersker der en generel forståelse for, at mode er tilgængeligt. I samtalen om 

trendenser, opfatter fokusgruppen, at mange mennesker er styret af trends i jagten på at passe ind. 

I fokusgruppen er der en opfattelse af tendenser som dikterende og omskiftelige, samt at 

mennesker bestræber sig på at følge disse. Derved fremstår trends som medskabende og styrende 

for, hvilken mode, der er tilgængelighed, da mennesker konstruerer en virkelighed på baggrund af 

de dikterede tendenser. Ved tematiseringen af tilgængeligheden af mode i fokusgruppen er 

temaerne tilgængelighed er tendenser, tendenser er dikterende, tendenser er inspirerende (Bilag 

2). 

  

I samtalen om bæredygtighed fremgår det, at de bemærker brands’ bæredygtige initiativer og 

samtalen er positiv i forhold den stigende eksponering af bæredygtig viden. Fokusgruppen skelner 

mellem to opfattelser af denne viden. I den ene yderdel af spektret ligger der en skepsis for de 

bæredygtige initiativer og en manglede tillid til, at dette bliver gjort med en oprigtighed. I den 

anden ende af spektret udtrykkes der en tiltro til, at det de gør, er oprigtigt, men også, at det er en 

nødvendighed for, at brands kan forblive kommercielt relevante. Heraf forstås det, at fokusgruppen 

oplever tilgængelighed af information om bæredygtighed, men at problematikken beror på et 

spørgsmål om tillid og troværdighed frem for tilgængelighed. Følgende temaer blev identificeret i 

forbindelse til tilgængeligheden af bæredygtighed eksponering og viden om bæredygtighed, 

stigende efterspørgsel fra forbrugerne, greenwashing, mistillid til oprigtigheden af informationen 

(Bilag 2). 

4.1.2.1 Tilgængelighed 

Gennem de fem interviews kan det spores, hvordan tilgængeligheden af mode har en stor 

betydning i forhold til interviewpersonernes adfærd. Den konkrete tilgængelighed vil blive 

beskrevet, dog vil størstedelen af dette afsnit fokusere på den abstrakte tilgængelighed, at 

interviewpersonernes opfattelse af tilgængelig mode er konstrueret af de tendenser, som er til stede 

i deres sociale livsverden. Endvidere vil afsnittet berøre tilgængeligheden af 

bæredygtighedsinformation.  
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4.1.2.1.1 Tilgængelighed af mode  

Ved brug af meningskondensering er følgende kategorier identificeret mode er tilgængeligt, 

manglende tilgængelighed online og online tilgængelighed er vigtig.  

I analysen af de fem interview finder alle mode tilgængeligt. Interviewpersonerne adresserer, 

hvordan de shopper i fysiske butikker, på online websites, ved brug af apps og på det sociale medie 

Instagram (Bilag 3; Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6; Bilag 7). Som den eneste interviewperson udtrykker 

IP 1, hvordan hun er begyndt at benytte genbrugsbutikker. Dette sker som konsekvens af hendes 

aftale med sig selv om ikke at købe tøj fra nyt (Bilag 3, l. 170-177). Interessant er det at bemærke, 

hvordan IP 1 ikke finder genbrugsbutikker tilgængelige online, “(...) jeg er også flere gange gået 

i genbrugsbutikker, for at shoppe og det findes ikke rigtig online” (Bilag 3, l. 176-177). IP 1 finder 

online tilgængelighed meget vigtigt, og derfor er hendes online forbrug præget af de sider, hun ved 

er online som H&M, Weekday og Junkyard (Bilag 3, l. 414-415). Om online tilgængelighed 

forklarer IP 4, “(...) jeg synes Zalando har en rigtig fed app. Jeg synes, det er nemt, jeg synes, det 

er tilgængeligt, jeg synes, de har mange fede brands, jeg synes de har mange brands, man ikke 

kan finde særlig mange steder i Danmark.” (Bilag 6, l. 110-112). Heraf forstås vigtigheden af at 

have tilgængeligheden af online shopping-apps, men mere interessant, tilgængeligheden af brands, 

som ikke forekommer tilgængelige i Danmark.  

4.1.2.1.2 Tendenser 

Følgende kategorier ønskværdigt at mode afspejler socialt miljø, tendenspræget brands er 

interessante og modetrends afspejler samfundet er identificeret ved brug af meningskondensering.  

Analysen viser, hvordan interviewpersonerne konstruerer en tilgængelighed af mode på baggrund 

af de tendenser, som de drages af, og som er tilgængelige i deres sociale sammenhænge. Heraf 

beskriver IP 4 idéen om “at følge moden” (Bilag 6, l. 273-275) som hun uddyber med,  

“det er meget det med at følge brands, der afspejler de tendenser, der er i tiden. 

Bæredygtighed, autenticitet og det afspejler sig så i en mere sporty slut 80’er og 

90’er modemæssig tilgang, alle de farver og former i moden er jo skønne. Jeg kan 

bare godt have en stærk fornemmelse af, at der er mange, der føler, de skal leve op 

til meget. De bruger rigtig mange penge på at leve op til noget og blive socialt 

accepteret. Mode indikerer jo social accept og social status.” (Bilag 6, l. 276-282). 
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Som eksempel på dette er IP 1, der forklarer påvirkningen af tilgængeligheden af mode, idet hun 

ønsker at ligne en københavner, som samtidigt er hendes geografiske placering. Derfor følger hun 

idéen om, at københavnere er, “alle unge fyre og alle unge piger går i det samme tøj” samtidigt 

at det, der er smart er “New Balance sko” og “en Ganni kjole” (Bilag 3, l. 564-567). Hvortil det 

bemærkelsesværdige er, at IP 1 i sine ønsker om modeadfærd udtrykker “jeg ville ønske jeg havde 

mere råd til sådan Ganni tøj” og “jeg vil gerne have New Balance” i takt med “jeg har set at New 

Balance ser rigtig smart ud på mange mennesker.” (Bilag 3, l. 402; l. 69; l. 131-133). Hun forklarer 

dermed en sammenhæng mellem tilgængeligheden af diversitet i hendes forståelse af mode, og dét 

hun forstår som mode.  

I relation til IP 4s perspektiv på, at mange følger 80’er og 90’er tendenser for at afspejle tidens 

tendenser, giver IP 2 også udtryk for, at hun finder netop disse trends interessante. Således siger 

hun om Saks Potts “Altså jeg vil sige, jeg følger meget med i Saks Potts, (...)” (Bilag 4, l. 89), og 

senere følges hendes interesse for brandet op med, at hun finder dem dygtige til at “sætte ting fra 

80’erne og 90’erne sammen og gøre det populært nu, der er mange piger, der følger de trends nu 

(...).” (Bilag 4, l. 316-317). I koblingen mellem hendes interesse for brandet og hendes omtale, af 

deres evne til “at gøre det populært” og “der er mange, der følger de trends” udviser hun, at hun 

følger de “mange”, der “følger trends”.  

IP 1, IP 3 og IP 4 beskriver, at de finder modetrends interessante, da de afspejler samfundets 

tilstand (Bilag 6, l. 35-38; Bilag 5, l. 62-64). IP 1 siger, “Jeg kan godt lide at se, hvilke trends der 

er. Jeg synes, det afspejler rigtig meget, hvad der sker i samfundet.” (Bilag 3, l. 81-82). Heraf 

forstås det, at det der “sker i samfundet” også er styrende for tendenserne og dermed konstruerer, 

hvilke modetrends som er tilgængelige i de respektive sociale sammenhænge.  

4.1.2.1.3 Tilgængelighed af bæredygtighedsinformation. 

Ved brug af meningskondensering er følgende kategorier identificeret bæredygtighed som en 

naturlig del af shopping, uambitiøse bæredygtige mål, at gøre bæredygtighed moderigtigt, sløret 

bæredygtighedskommunikation og forbrugerens eller virksomhedernes ansvar 

Blandt interviewpersonerne hersker der forskellige opfattelser af den tilgængelige information om 

bæredygtig mode. Det falder IP 4 naturligt at tale om bæredygtighed (Bilag 6, l. 180-213). Det er 

inkorporeret del af hendes shoppingvaner. Dette forstås gennem hendes forklaring af hendes 

shoppingvaner, hvor en analyse af hendes adfærd viser, hvordan hun udviser stor interesse for “det 
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kan jeg godt lide at undersøge”, samt kendskab til bæredygtighedsmærkater “de har lavet er 

bæredygtighedsmærkat” (Bilag 6, l. 180-213). Endvidere tilvælger hun et brand som H&M på 

baggrund af deres brede information om bæredygtig, og samtidigt at det ikke får hende til at 

fravælge H&M, at de har varer, hun kvalificerer som ikke-bæredygtige. På baggrund af dette 

fremstår der et ønske om, at virksomheder giver information om bæredygtighed, så hun kan vælge 

på baggrund af dette. Om bæredygtighedsfunktionen på H&Ms hjemmeside og deraf information 

forstår IP 4, at det er kompliceret. Trods hendes legitimisering af bæredygtighedsfunktionen på 

H&M’s hjemmeside klassificerer hun den som “et luftkastel”. På baggrund af at “et luftkastel” er 

defineret som en “urealistisk plan, drøm eller håb” samtidigt med at dets synonymer er “illusion” 

og “ønsketænkning” (Sproget.dk; Ordbogen.dk, a) forstås hendes brug af det som, at H&M 

projicerer deres urealistiske drømme og en illusion herom ud blandt deres forbrugere. Dette 

forekommer også af hendes forståelse af, at funktionen indikerer mål, der er “uambitiøse” og 

negative associationer til deres “produktion i Kina”. Derved forstår hun, at 

bæredygtighedsfunktionen er en illusion på baggrund af H&Ms uambitiøse tiltag og manglende 

ændring af produktion. Desuden udviser hun en frustration over uklar kommunikation fra H&M,  

“det er et sindssygt godt initiativ, at man prøver at gøre bæredygtige ting mere 

moderigtige, jeg synes også det er ret fedt, at de prøver at have meget transparent. Nu står 

der så inde på den her kjole, at den er lavet af bomuld, og så er deres mål, at de vil have 

bæredygtige kilder til bomuld inden 2020. Det er fint nok, men vi er i 2020, er det så 

bæredygtige kilder? Så har jeg det sådan, kom nu lige. Man må jo gå ud fra, det er det.” 

(Bilag 6, l. 194-199).  

Herved forklarer hun, at foruden at opfatte dét at gøre “bæredygtige ting” mere moderigtige som 

“et sindssygt godt initiativ” og sætter dette i relation til, at H&M samtidigt forsøger at være “meget 

transparente”. Dog knytter hun til dette, at hun ikke forstår, at der på siden står, at H&M “vil have 

bæredygtige kilder til bomuld inden 2020” samtidigt med, at det nu er 2020, og det ikke er 

klargjort, om de benytter bæredygtige kilder nu. Heraf indikerer hun, at H&M slører 

kommunikationen om, hvor i processen de er, imens hun fortsat opfatter initiativet som positivt.  

 

Modsat IP 4, er IP 1s holdning til den tilgængelige information om bæredygtighed “Altså den 

(informationen om bæredygtighed, red.) er ikke optimal, overhovedet.” (Bilag 3, l. 621). Senere 

forklarer hun, 
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“(...)man skal selv sætte sig ind i det og de gør ikke noget for at oplyse om det, overhovedet 

faktisk... så kan man jo læse om det på et mærke inde i trøjerne ovs. Men det siger jo heller 

ikke så meget om, hvilket land det er produceret i, det siger jo intet om, hvor meget 

spildevand det har medført eller hvor mange børnearbejdere, der har været inde over(...) 

men det ville jeg ønske de kunne gøre mere de store, altså de helt store brands, at de ville 

gøre mere ud af det (...)” (bilag 3, l. 623-629).  

Ved brugen af “at man selv” og “de gør ikke noget for at oplyse om det”, konkretiserer IP 1 

hendes forståelse af, at informationssøgning er forbrugerens ansvar, fordi modeindustrien ikke 

giver informationen. Senere forklarer hun, hvordan modeindustrien burde give forbrugere mere 

information, fordi “ jeg kan ikke ændre det (bæredygtig udvikling, red.) som lille mig, jo jeg kan 

ændre min adfærd så godt som muligt (...)” (Bilag 3, l. 636-640). Manglen på information gør 

hendes adfærdsændringer komplekse. I modsætningsforholdet “(...) altså H&M har jo også det 

der, som er godt for miljøet, det der conscious, eller de siger i hvert fald at det er godt for miljøet. 

Altså jeg køber min basic ting der, af økonomiske årsager.” (Bilag 3, l. 242-244) udtrykker hun 

kompleksiteten. Kompleksiteten består i, at selvom hun har information givet, vælger hun ikke at 

købe tøj, der er tilgængeliggjort som bæredygtigt. I stedet køber hun af økonomiske fordele. 

I forlængelse af manglen på information siger IP 5:  

“Der er klart ikke nok, jeg tror forbrugeren skal opsøge for meget selv, og jeg tror ikke at 

forbrugeren er villig til det, jeg gør det jo ikke selv... men det med mærkater, gør det 

nemmere at navigerer rundt i denne her kæmpe store bæredygtighedsjungle, som det jo er 

blevet og der tror jeg at forbrugeren har brug for nogle guidelines og nogle mærkater og 

noget, som er håndgribeligt. Jeg tror ikke, at vi får alle forbrugerne til at sidde og søge ind 

på hvert stykke tøj og når de er ude og shoppe og så kigge i vaskemærkerne (...)” (Bilag 7, 

l. 518-528)  

Heraf forekommer en forståelse af, at forbrugeren ikke er villig til at bruge tid på at opsøge viden 

og information om bæredygtighed, hvorfor det er virksomhederne, der har ansvaret for at gøre 

informationen og det bæredygtige valg mere tilgængeligt for den enkelte forbruger.  

Mellem IP 4 og IP 5, og IP 1 forklarer IP 3, at hun har en forståelse af, at modevirksomheder har 

bæredygtighedsinformation, men at det er problematisk, at de ikke benytter det i branding. 

Problematikken opstår, fordi hun ser branding, der øger økonomisk velstand, men hun vil også 
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have tilgængelig push kommunikation om bæredygtighed for at modificere hendes forbrug (Bilag 

5, l. 540-553).  

4.1.2.2 Delkonklussion  

I nedenstående afsnit vil fokusgruppens afspejling af interviewpersonernes opfattelser af 

motivation for at bruge mode, at være bæredygtig og generelt at forbruge, være holdt op mod en 

kort analyse af, hvordan fokusgruppen afspejler de samme aspekter som social gruppe. Analysen 

vil således komme ind et eftertryk af hedoniske behov. Herunder hvilke holdninger til adfærd, 

intentioner for adfærd- og sociale normer, der gør sig gældende i henhold til opgavens 

knudepunkter. Samtidigt vil behovet for social anerkendelse gennem mode også blive analyseret.  

 

Ovenstående analyse søger at belyse tilgængeligheden af mode og bæredygtighedsinformation. 

Generelt finder interviewpersonerne mode tilgængeligt. Tilgængeligheden spiller en stor rolle i 

forbindelse med købet af mode. Manglende tilgængelighed kan forekomme problematisk i 

interviewpersonernes forsøg på en bæredygtig ageren. Endvidere belyses, hvordan 

tilgængeligheden af “eksklusive” brands kan være dragende i forsøget på at udstråle samme. Den 

abstrakte tilgængelighed beror på konstruktionen af tendenser, som viser hvordan 

tilgængeligheden af mode er konstrueret på baggrund af de tendenser, som er skildret, dikteret og 

socialt acceptable i det respektive sociale miljø. Det fremgår tydeligt, hvordan interviewpersonerne 

følger og påvirkes af de tendenser, som kommer til udtryk. Herved tilpasser de sig de sociale 

normer og ved, at de tilpasser sig de sociale normer, gør de sig til medskabere af de sociale normer.  

Der udvises blandt flere af forbrugerne en etisk bevidst forbruger, der ønsker at leve op til 

samfundets normer gennem deres forbrug. Det er samtidigt også deres eget behov for at agere etisk 

korrekt for at passe ind i samfundsdebatten, der spiller en stor rolle i dette.   

 

Interviewpersonerne forstår manglende tilgængelig information- og ikke pushet kommunikation 

om bæredygtighed som symboler på, at virksomheder er uambitiøse i deres bæredygtige udvikling. 

Ligeså forekommer det, at interviewpersonerne anser udetaljeret kommunikation om 

bæredygtighed som et symbol på utroværdighed ved det pågældende brand. Associationerne til 

uambitiøsitet og utroværdighed reflekteres på hele modebranchen. Sammenligneligt er det, at de, 
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der opsøger tilgængelig information om bæredygtighed anser modebranchen, som positivt 

forandrende for bæredygtige initiativer.  

 

I analysen af tilgængeligheden af bæredygtighedsinformation hersker der forskellige opfattelser. 

Tilgængeligheden fremgår mere tydeligt blandt dem som opsøger den, hvorimod, at personerne 

som ikke selv undersøger den, er meget ekspressive i deres manglende forståelse for den 

manglende tilgængelighed af bæredygtighedsinformation. Trods tilgængelig information hersker 

der stadig manglende troværdighed til kommunikationen. Blandt de interviewpersoner, der mener, 

der er manglende kommunikation om bæredygtighed, er der en forståelse af, at modeindustrien 

lader ansvaret for bæredygtighed tilfalde forbrugeren. Dette modstrider den generelle opfattelse 

af, at der er et fælles ansvar for bæredygtig udvikling, men at fordelingen i ansvaret i sidste ende 

forfalder til modeindustrien. 

 

Fortællingen om at være københavner forekommer som en konsekvens af, at det er 

interviewpersonernes referencepunkt til hverdagens symbol. Københavnerpigen forekommer som 

en fortælling om at være en del af København, samt at være fri, aktiv og troværdig. For flere af 

interviewpersonerne betyder tilgængeligheden af fortællingen et ønske om at følge tendensen 

Københavnerpigen. Det er en fortælling med symboler, som flere af interviewpersonerne beundrer.  

 

Der udvises en forståelse af, at dét faktum at følge trends også er lig med at følge udviklingen i 

samfundet og kulturen. Blandt andet at stigning i samfundsøkonomien tilgængeliggør farverigt tøj 

og omskiftelige trends, imens den stigende opmærksomhed på bæredygtighed muliggør 

information om vares bæredygtighed. Samtidigt betyder tilgængeligheden, at bæredygtighed er 

implementeret i interviewpersonernes forståelse af modeindustrien som en afspejling af kulturens 

stigende bæredygtige fokus.  

4.1.3 Evne 

Nedenstående afsnit indeholder en analyse af evnen herunder økonomi, viden og vaner. 

Fokusgruppen giver indblik i, hvordan der tales om begreberne, og hvordan de præger hinanden i 

samtalen, imens analysen af de kvalitative interviews giver et dybdegående og personligt indblik 

i deres økonomi, viden og vaner. Formålet med at opnå en indsigt og forståelse af evner er for at 
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koble afsnittet med adfærd. Ved tematisering af de kvalitative interview blev følgende temaer 

identificeret økonomisk forsvarlighed, begrænset økonomi, prisbevidsthed, viden om mærkater, 

begrænset viden om bæredygtige mærkater og sikkerhed og bevidsthed fremfor bæredygtighed. 

  

Fokusgruppen var generelt præget af samtalen om bæredygtighed. Af dette kan der udledes 

følgende; at der gennemgående var bred viden inden for emnet eller, at bæredygtighed er et emne 

som man skal have en holdning til ”(…)det er ignorant ikke at gå op i bæredygtig”(Bilag 2, l. 757-

759). I fokusgruppen eksisterer samtalen om pris og økonomi næsten ikke. Det antages at, dette 

ikke er tilstede, da økonomi og penge ofte er et ømtåleligt og tabubelagt emne (Brader, 2019). Ved 

tematisering af fokusgruppen blev følgende temaer identificeret viden om bæredygtigt forbrug, 

større bevidsthed om bæredygtigt forbrug, ændrede vaner (Bilag 2)  

 

4.1.3.1 Økonomi   

4.1.3.1.1 Mode og pris  

Meningskondensering afledte følgende temaer økonomisk ansvarlighed, trends er økonomisk 

uansvarlige, bruge penge på noget der giver glæde og økonomi vægter højere end tid 

Essentielt for de fem interviews er det, at pris spiller en væsentlig rolle i beslutningen om køb af 

mode. Om sammenhængen mellem økonomi, tendenser og forbrug siger IP 3 således,  

“Jeg tror heller ikke, at jeg ville have det godt med mig selv over at købe en ting som var 

en tendensvare og noget som ville være smart lige nu, det siger min økonomiske sans mig, 

at det ville jeg ikke kunne retfærdiggøre overfor mig selv” (Bilag 5, l. 340-344)  

Ved at kommentere på kompleksiteten i tendensvarer i form af, at hun ikke kan retfærdiggøre det 

overfor sig selv, former hun en forståelse af, det er uforsvarligt økonomisk at følge forbipasserende 

tendenser. Sammenligneligt lægger IP 4 et eftertryk på de økonomiske konsekvenser af at følge 

nye trends konsekvent, “Jeg synes hurtigt, at jeg spotter en trend på sociale medier, men jeg vil 

gerne bruge mine penge klogt.” (Bilag 6, l. 36-38). Her opsætter hun et modsætningsforhold 

mellem at bruge penge på alle de trends, hun opfatter mod at ville bruge sine penge klogt. Samtidigt 

udtrykker hun også at farverigt og trend-plaget tøj er “spild af penge” (Bilag 6, l. 36-38). I 

forlængende forklarer IP 1, hvordan hun søger mod tidløs mode på baggrund af begrænset 

økonomi “Det er fordi jeg ikke har så mange penge(...)” (Bilag 3, l. 78-79).  
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Om at bruge sine penge klogt konstaterer IP 2, at hun stræber efter at bruge penge på noget, der 

gør hende “glad” (Bilag 4, l. 290-293). Sammenligneligt udtrykker IP 5 frygten for at blive snydt, 

hvilket samtidigt afdækker hendes behov for at få det maksimale ud af de penge, hun bruger (Bilag 

7, l. 214-225). IP 5 forstår økonomi som en omstændig faktor, og som resultat heraf bruger hun 

tid på at finde mode billigere end udgangspunktet (Bilag 7, l. 181-182). Herved forstås det, at 

økonomi har en større værdi for hende end at spare tid.  

IP 2, IP 3 og IP 4 udviser alle en tendens til at undgå risiko tendenser, der kan få dem til at opleve 

en mindsket værdi ved de penge, de har brugt på mode. Samtidigt konkretiserer IP 5 forholdet 

mellem penge brugt og værdi, der kommer ud af de penge. Det kendetegner alle fire, at de vil have 

stor værdi ud af de penge, som de bruger. Desuden at pengene, der bruges, skal være så få som 

muligt. Dette konkretiseres af IP 4 ved,  

“Og det betyder ret meget for mig, at det ikke ødelægger mit budget, men at det på samme 

tid giver mig en ret stor værdi.” (Bilag 6, l. 28-32). 

I hendes adfærd afspejles det også, hvordan priser spiller den væsentligste rolle i hendes 

identifikation af spørgsmålet reelt behov (Bilag 5, l. 330-335). Det samme gør sig gældende ved 

IP 5, der primært beror hendes overvejelsesproces af køb på pris (Bilag 7, l. 312-316).  

4.1.3.1.2 Bæredygtighed og pris  

Der forekommer en overhængende relation mellem pris og bæredygtighed blandt 

interviewpersonerne, hvor følgende kategorier overforbrug, købe så meget som muligt, nedsætte 

sit forbrug og villighed til at betalte for bæredygtighed er identificeret.  

Kompleksiteten i at ville have noget til en god pris og, at ville bidrage til at mindske overforbrug 

kommenterer IP 4 på.  

“de er gode til ret ofte at sætte deres produkter ned til priser, hvor alle kan være med. Og 

hvor man jo så kan købe mere. Det er jo selvfølgelig også lidt kontraproduktivt, det er lidt 

latterligt, at jeg gerne vil kunne købe så meget som muligt, når jeg godt ved, jeg skal købe 

så lidt som muligt. Men det er nu engang sådan det er.” (Bilag 6, l. 53-57) 

Med udtrykkene “kontraproduktivt”, “latterligt” og “skal købe mindre” udviser hun en forståelse 

for debatten om overforbrug, som hun gerne vil passe ind i. Især hendes brug af “skal” er 

interessant, da det markerer, at hun er indoktrineret til at handle mindre. Dette er modstående til, 
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at hun tiltrækkes af en tøjvirksomhed, der sætter deres priser ned, hvilket har betydningen, “at alle 

kan være med (...) man kan jo købe mere . (Bilag 6, l. 53). I dette modsætningsforhold fremstår et 

indgroet ønske om at købe så meget som muligt, mod en læring om at ville passe ind i dét, der 

mener, man bør nedsætte sit forbrug. Omkring det faktum at bruge penge på bæredygtighed siger 

IP 3,  

“jeg vil glædeligt betale ekstra penge for noget som jeg ved holder godt og er bæredygtigt 

lavet og ud fra nogle menneskelige perspektiver i forhold til, hvem der har siddet og syet, 

det vil jeg gerne betale nogle ekstra penge for.” (Bilag 5, l. 352-354) 

IP 3 sætter dermed “glædeligt betale ekstra penge” og “er bæredygtigt lavet” sammen, og betegner 

dermed en markering af, at hun yderligere kan dedikere sig til bæredygtighed. Endvidere forstår 

hun bæredygtighed som noget, der koster mere end hendes nuværende køb.  

 

IP 1 beskriver, hvordan hun forbinder sin begrænsede økonomi med noget positivt i forhold til 

bæredygtig adfærd,  

“Og så ser jeg også lidt mig selv i en heldig situation i mit liv, det der med at være 

studerende så har man heller ikke penge til at forbruge helt vildt meget, så det er også lidt 

nemt at pudse glorien og sige at man ikke køber noget nyt (...)” (Bilag 3, l. 221-224)  

Senere reflekterer hun over et ønske om at “have råd til omtanke i forhold til kvalitet, men der 

vægter jeg bare økonomien”. Herved udtrykker hun, hvordan hun ikke vil gå på kompromis med 

prisen mod at agere med “omtanke i forhold til kvalitet”. (Bilag 3, l. 457-462) 

4.1.3.2 Viden 

4.1.3.2.1 Viden om mærkater  

Følgende kategorier fremgår ved brugen af meningskondensering mærkater afføder associationer, 

dyre mærker har magt, tillid til mærkater og mærkater indikerer kvalitet. 

Foruden at vi direkte spørger ind til mærkater i de interviews, hvor mærkater ikke nævnes 

umiddelbart, gør det sig gældende, at interviewpersonerne forholder sig til mærkater af symbolik. 

Forståelsen af mærkater generelt kommer også til udtryk indirekte blandt de interviewpersoner, vi 

stiller det direkte spørgsmål til. Indledningsvist er det interessant at bemærke, at IP 1 afleder en 

værdi fra mærkater. Blandt andet siger hun, at hun forstår Vero Moda og Pieces som værende 

mærker, der “kopierer”, samt at der er “dyre mærker”. Endvidere at det er de dyrere mærker, der 
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bliver kopieret fra (Bilag 3, l. 428-429). Derved udtrykker hun, at hun forstår, at dyre mærker, er 

dem, der har magten til at bestemme, hvad de ikke-dyre mærker skal indebære. I relation til 

“kopivarer” er der negative associationer til kvalitet. Et emne som IP 3 bevæger sig ind på i hendes 

prioritering af mærker “nogle af de andre mærker, der synes jeg hurtigt bare, at det bliver dårligt, 

og så går man med det i to måneder måske også synes jeg simpelthen, at kvaliteten er for dårlig” 

(Bilag 5, l. 48-50). Derved afspejler hun, at hun opfatter mærker som indikatorer på kvalitet. Dette 

i forekomsten af mærker, der symboliserer et brand.  

På baggrund af dette udviser IP 1 og IP 3 en tiltro til mærker både i- og omkring modeindustrien. 

De kvalificerer det som indikatorer, de har tillid til og agerer efter. Desuden at det er en 

kvalitetsindikator.  

4.1.3.2.1.1 Viden om bæredygtigsmærkater 

Ved brug af meningskondensering er følgende kategorier identificeret mærkater er troværdige, 

mærkater som guideline til det bedre valg, tillid til brands’ brug af bæredygtighedsmærkater, 

mistillid til mærkater og vaskemærker som bæredygtighedsindikator.  

Mærkater er også et stort emne i den konkrete samtale om bæredygtighed. IP 3 forklarer om 

mærkater at, “Hvis jeg trykker ind på denne her for eksempel, nu ved jeg at der står økologisk 

bomuld” (Bilag 3, l. 136), hvilket hun uddyber ved,  

“om man ville lyve om den slags, men selvfølgelig ville man det, jeg ved ikke, om der findes 

det røde økomærke til tøj, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Så ja det stoler jeg på indtil 

videre, det gør jeg.” (Bilag 3, l. 144-146).  

Dette understøtter, at hun fortolker brands’ eget mærkat med “økologisk bomuld” som troværdigt. 

Samt at hendes skepsis ikke er større end, at hun tror på det til det modsatte er bevist. 

Troværdigheden florerer, til trods for IP 3 ikke har en forståelsen for, hvor vidt der er en grund til 

at tro på modeindustriens bæredygtighedsmærkater. Forlængende forstår IP 5, at nogle mærker er 

“det bedre valg”. Dette kvalificerer hun gennem en forståelse af, at certificeringer indikerer, hvad 

der er bedre end alternativet. Således siger hun,  

“der er nogle mærker man kan følge, de økologiske mærker og nøglehullet og alle de der 

mærkater som, som er certificeret” efterfulgt af “det er en slags guideline, som ligesom 

kan hjælpe mig til at vælge, jeg vil ikke sige det rigtige valg, fordi det skal ikke være sådan 

rigtigt og forkert, men for mig er det, det bedre valg.” (Bilag 7, l. 470-471).  
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Endvidere er hendes betegnelse af “guideline” en indikator for, at mærkater udstråler, at der findes 

en guide mod den linje, man bør følge. Desuden er det interessant, at IP 3 siger,  

“altså jeg ville købe et produkt, hvis der er de der mærker på. Så tror jeg at jeg ville have 

det bedre med mig selv og med de køb jeg gør” (Bilag 5, l. 150-152).  

Hun sætter hermed et lighedstegn mellem, hvad hun vil købe og produkter med mærkater, der 

indikerer bæredygtighed. Endvidere begrunder hun det konkret med, at hun forstår, at det vil få 

hende til at have det “bedre” med sig selv og hendes forbrug. Senere udtrykker hun, at hun ikke 

har undersøgt mere om disse mærkater, hvorfor det forstås, at hun har en tillid til brands’ brug af 

disse og derfor ikke føler det nødvendigt at tilegne sig mere viden (Bilag 5, l. 153-156).  

IP 1 forklarer, at hun ikke ved meget om mærkaters betydning, men at hun alligevel anser det for 

værende troværdigt for “forbrugeren”. Det gør hun ved at forklare hendes forståelse af, at disse 

mærkater er angivende for, hvad forbruger anser for korrekt. Endvidere ophøjer hun 

“svanemærkede fødevarer” som noget forbrugere “navigerer” efter (Bilag 3, l. 603-605). Hermed 

indikerer hun en forståelse af, at “forbrugere” benytter mærkater om en vares indhold som 

blåstempling. Forlængende i forståelsen af bæredygtige mærkater som en blåstempling og en 

guideline, forklarer IP 4 i mødet med bæredygtige mærker, at “det er skide godt”. Endvidere 

forklarer hun uden tøven, at “det er bæredygtigt og uden kunststoffer og masser af vandforbrug”, 

samt at hun ser dette som en direkte blåstempling (Bilag 6, l. 200-213). Heraf beskriver hun, at hun 

forstår bæredygtige mærkater som troværdige, samt at de retfærdiggør hendes køb. Modsigende 

forklarer IP 2 en grad af mistillid til egentlige disse mærkater.   

“Det synes jeg egentlig er meget positivt, når de mærker er rigtige og viser sandheden. Det 

er godt, at virksomheder gør forbrugere bevidst om, at der er forskel på, hvilke valg de kan 

tage. Så kan forbrugere nemmere tage en aktiv beslutning.” (Bilag 4, l. 402-404).  

Foruden at hun her forklarer en mistillid gennem “når de mærker er rigtige og viser sandheden.” 

udviser hun, at hun forstår det som, at der er et “når de mærker ikke er rigtige og viser 

usandheden”. Trods mistillid fortæller hun, hvordan “vaskemærker” er en stærk indikator på 

bæredygtighed for hende. Hun benytter dem til at få indsigt i materialer. Disse er mærkater, hun 

har fuld tillid til (Bilag 3, l. 170-173). Om vaskemærker forstår IP 5, at der er en kompleksitet heri 

på baggrund af en forståelse for, at den almene forbrugers tid er en knap ressource (Bilag 7, l. 518-

528). På baggrund af det søger hun andre mærkater, der udviser, at noget er bæredygtigt. Endvidere 

forklarer IP 4 et paradoks i, at hendes tidligere relation til diverse bæredygtighedsmærkater fra 
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modebrands var “at sluge det råt”, men at hun fik en følelse af “information overload”. Endvidere 

forklarer hun,  

“(...) jeg ved ikke nok om det til at kvalificere det mærkat som gældende og rigtigt. Det kan 

et eller andet sted bare være et ekstra prisskilt eller en ekstra værdi på produktet.” (Bilag 

6, l. 216-225) 

En interessant bemærkning er også hendes skepsis over for, hvorvidt information overload, altså 

en overbelastet mængde af information, skygger over, at mærkatet “bare” er en merværdi i 

produktet. Heraf udviser hun en forståelse af, at bæredygtighed er en værdi. Samtidigt at det kan 

give produkter yderligere værdi, hvis de er bæredygtige. Endvidere at hun bemærker, at 

virksomheder kan benytte dette til markedsføring og sløre information for at udnytte merværdien.  

4.1.3.2 Vaner  

Følgende kategorier er identificeret ved brug af meningskondensering fortsætte vanekøb, 

sikkerhed og bevidsthed frem for bæredygtighed og vaneændring er svær. 

I referencer til forbrug af mode kommer interviewpersonerne per refleks ind på deres vaner.  

Blandt andet refererer IP 5 konkret til, hvordan hun kigger efter t-shirts i bomuld, da det er dem 

som hun bedst kan lide (Bilag 7, l. 145-146). Dette er en konkretisering af, at hun hellere vil 

fortsætte sine køb af bomuld med forståelsen af, at det er dette materiale hun “bedst kan lide”, end 

hun vil omstille sine vaner til bæredygtighed. Modstridende fortæller hun, hvordan hun kigger 

efter t-shirts i bomuld, da det er dem som hun bedst kan lide (Bilag 7, l. 145-146). Dette er en 

konkretisering af, at hun hellere vil fortsætte sine køb af bomuld med forståelsen af, at det er dette 

materiale hun “bedst kan lide”, end hun vil omstille sine vaner til bæredygtighed. IP 5 beskriver 

at, hun ønsker at udvise et bæredygtigt adfærd. Endvidere giver hun udtryk for, at hun besidder 

bæredygtig viden ved,  

“Vi og tøjindustrien skal til at finde andre muligheder end bomuld, man skal producerer 

mere i bambus og i hør... bambus fordi det er en ressource, som man har helt vildt meget 

af og det er en ressource, som er nem at dyrke, kræver ikke særlig meget vand og en 

ressource som er meget bæredygtig” (Bilag 7, l. 248-251). 

Omend at hun har en konkret forestilling om, hvad hun skulle gøre for at ændre sine vaner, gør 

hun det ikke. Gennem dette forstås det, at hun føler sig sikker på at købe hendes foretrukne 

materialer, at hun foretrækker denne følelse af sikkerhed og bevidsthed om materialet frem for 
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følelsen af at være bæredygtig. IP 2 ønsker også at udvise et bæredygtigt adfærd og beskriver, 

“(...)altså det påvirker mine forbrugsvaner det med bæredygtighed og klima.” (Bilag 4, l. 234). Til 

trods for, at det påvirker hendes forbrugsvaner, skildres det, at hun “(...) nogle gange er meget 

mere bevidst om det end andre gange” (Bilag 4, l. 235). Heraf konkretiserer hun, hvordan det er 

svært at ændre hendes vaner, da ofte er automatiserede og, at hun derfor ikke altid tænker 

bæredygtighed ind i hendes shoppingvaner.  

4.1.3.4 Delkonklusion  

Analysen viser, at pris spiller en essentiel rolle i forbrugeradfærd. Endvidere viser analysen, 

hvordan økonomi er en begrænset ressource, som der værnes om. Der hersker en forståelse for at 

få det maksimale ud af sine køb med den knappe ressource. Dette giver en positiv selvfølelse. I 

forbrug af mode fremstår økonomi som en mere begrænset ressource end tid. Ønsket om at få det 

maksimale ud af sine penge, samtidigt med at være bæredygtig efterlader forbrugeren i et 

komplekst dilemma. Det gør sig gældende, at der skelnes mellem forstået adfærd og deres 

egentlige adfærd. Gennem adfærden afspejles en markant prisbevidsthed, samt at dette er 

udslagsgørende i deres beslutninger om køb. I deres opfattede adfærd beskriver de en dedikation 

til at mindske overforbrug. Disse er modstridende gennem deres aktuelle handlinger. Blandt andet 

ved valget af ringere kvalitet for mindsket pris. På baggrund af analysen forstås det, at behovet for 

en lav pris kommer før det, de kvalificerer som bæredygtig adfærd.  

Analysen viser, hvordan den værdi som tillægges et mærkat er styret af konstruktionen af den 

værdi de tillægger det specifikke brand. Det fremgår af analysen, hvordan forskellige mærker 

bliver tillagt en bestemt association og symbolik. Forståelsen af bæredygtig mode som det bedre 

valg symboliserer den værdi, som er tillagt bæredygtighed i sociale sammenhænge. Det viser sig, 

at der er opstået en social norm inden for bæredygtighed, hvor valg kan være rigtige og forkerte. I 

forlængelse betegnes mærkater inden for bæredygtighed, som en guideline til at foretage det rigtige 

valg. Endvidere fremgår det af analysen, hvordan tillid og troværdighed til et brands bæredygtige 

tiltag gør, at forbrugeren ikke tilegner sig mere viden.  

 

Om bæredygtighedsmærkater og mærkater generelt er det essentielt for interviewpersonerne, at 

disse fremstår troværdige og autentiske. Dog forbindes de nuværende bæredygtighedsmærkater 

også med en overdyngende mistillid. Samtidigt forklarer de, at de eksisterende symboler er bedre 
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end ingen symboler. I takt med dette forklares det, at der er behov for bedre udbredelse af viden 

gennem symboler, og mere troværdighed og autenticitet i mærkaterne for at påvirke 

interviewpersonernes evne gennem viden.  

 

Der belyses samtidigt i analysen, at interviewpersonerne navigerer efter blåstemplinger af mode 

for at imødekomme deres egne evner. Dette er for at opnå symbolsk værdi for at gøre op for de 

økonomiske ressourcer, de forventer at skulle bruge på tillægsværdien bæredygtighed i mode. 

Samtidigt forklarer de, at følelsen af at være god ikke opvejes med den emotionelle tilfredsstillelse 

af at købe moderigtigt. Forlængende forklarer flere interviewpersoner, at de er interesserede i at 

investere tid i modekøb men ikke i bæredygtighed.  

4.1.4 Adfærd  

Følgende afsnit indeholder en analyse af adfærd herunder bæredygtighed som tilfældig handling 

og bæredygtig adfærd. Fokusgruppeinterviewet giver indblik, i hvordan adfærd omtales i sociale 

sammenhænge, hvor de kvalitative interviews giver et dybdegående og personligt indblik i deres 

udtalte adfærd, samt det reelle adfærd på baggrund af analyse og observation. Ved en tematisering 

af de kvalitative interviews blev følgende identificeret bæredygtighed som tilfældig handling, 

bæredygtighed som interesse og omtanke for klimaet. 

  

Samtalen om bæredygtighed præger fokusgruppen, men der forekommer en adspredelse i 

dedikationen til bæredygtighed og bæredygtigt adfærd. Samtalen indeholder dem, som har en 

stærk dedikation til bæredygtighed, dem som ikke sætter sig mode i relation til bæredygtighed og 

derved indikerer, at deres modemæssige interesse ikke har udgangspunkt eller berøring med 

bæredygtighed, og slutteligt dem, hvor bæredygtighed bliver en tilfældig del af deres modekøb. 

Ved tematisering af fokusgruppen blev følgende temaer identificeret aktivt køb af genbrugstøj, 

mindske overforbrug, omtanke for klima og miljø, bæredygtighed som interesse og bæredygtighed 

som en tilfældighed (Bilag 2).  

4.1.4.1 Bæredygtighed som tilfældig handling 

Meningskondensering blev brugt til at identificerer følgende kategorier videresalg som bæredygtig 

handling, økonomi som bæredygtig handling og bæredygtighed som disciplin. 
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I analysen af bæredygtighed som tilfældig handling opstår IP 2s forståelse af at agere bæredygtigt 

i relation til modebranchen, at hun “prøver at shoppe dyrere”, da dette skaber muligheden for, at 

hun kan sælge tøj videre. IP 2 forbinder “videresalg” med “at mindske forbruget” som hun direkte 

refererer til hendes genovervejelser af køb, der sekundært beror på bæredygtighed. IP 2 

videresælger i henhold til hendes primære overvejelse økonomi, og det placerer hende som en 

tilfældig bæredygtig forbruger. I forlængelsen af denne oplevelse af tilfældighed forklarer IP 3, at 

hun er økonomisk bevidst, og at det reflekterer, hvad hun definerer som bæredygtig adfærd i 

relation til tøjkøb, “overfor mig selv, det der med ikke at bruge penge på ting man ikke har brug 

for (...)” (Bilag 5, l. 330-332), samt kritikken af modebranchen “Jeg synes der er overproduktion 

(...) og det skal de selvfølgelig også være for at sælge tingene, men de er gode til at skabe 

unødvendige behov” (Bilag 5, l. 347-355). Deraf forstås det, at hun ikke følger, det hun 

klassificerer som “unødvendige behov” som er etableret af modebranchen og som hun forstår som 

modstridende mod bæredygtighed og hendes økonomiske ansvarlighed. Derved gør hendes 

økonomiske sans hende mere bæredygtig ansvarlig.  

 

Modstridende til opfattelsen af, at modepræget bæredygtigt adfærd udføres per tilfældigheder er 

IP 4, der aktivt opsøger information om emnet. Denne informationssøgning begrunder hun med, 

“jeg er sådan en, der råber ret højt om, hvad jeg synes er rigtigt og forkert i alle livets aspekter, 

så vil jeg også gerne gøre det godt i forhold til bæredygtighed” (Bilag 6, l. 217-218). I dette 

forklarer hun hendes opfattelse af, at bæredygtighed er en disciplin, man kan være god til. Desuden 

at hun har et behov for at kunne skelne mellem rigtigt og forkert i forhold til emnet med belæg i, 

at hun “råbet ret højt om”, hvad der ellers er rigtigt og forkert i samfundet og derved motivere 

bæredygtig adfærd. Dog opstår der et tilfældigt sammenstød mellem de brands, hun typisk opsøger 

i den første del af interviewet og de brands, hvis bæredygtige adfærd hun anser for udslagsgivende 

for “et grønt forbrug”. Desuden udtrykker hun også, at hun er præget af sensationen i bæredygtige 

tiltag “alle de her budskaber begyndte jeg at sluge råt” (Bilag 6, l. 217-225). “Sluge råt” bruges 

typisk i relation til ikke-kvalificeret viden. Heraf forstås det, at en del af hendes interesse, der 

skaber bæredygtig adfærd, tager udgangspunkt i hendes egen positionering i sociale miljøer, samt 

at hun har opfattet noget opsigtsvækkende og spændende i bæredygtighed blandt hendes 

favoritbrands. Det efterlader tanken om, hvorvidt hun havde været bæredygtigt bevidst, hvis 
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brandingen var anderledes, eller hvis det ikke var hendes favoritbrands, der havde identificeret sig 

med bæredygtighed. Igen opstår spørgsmålet om tilfældighed.  

4.1.4.2 Bæredygtigt adfærd  

Ved brug af meningskondensering blev følgende kategorier identificeret dedikation til 

bæredygtige materialer, stærk holdning og interesse til bæredygtighed, mindre eller intet forbrug 

for miljøet og klimaets skyld 

Som den eneste udviser IP 4 adfærd i observationsdelen af interviewet, der indebærer bæredygtig 

interesse. Blandt andet undersøger hun bæredygtighedsfunktioner,   

“så scroller man herned, og der er bæredygtighedsfunktionen. Den er lidt tricky, fordi det 

er jo en skøn funktion, men det er også lidt et luftkastel, fordi så skriver de, at den her sko 

er lavet af alle mulige materialer, dem kender jeg ikke lige, og så vil de bruge 100% 

genanvendelige materialer inden 2030.” (Bilag 6, l. 184-187) 

Hendes bevidsthed om, hvordan man bruger “bæredygtighedsfunktionen” og indsigt i, at den er 

“tricky” udviser en jævnlig brug af denne. Desuden forklarer hun hendes opfattelse af 

bæredygtighed i mode. Dette fremgår blandt andet, når hun har dedikeret sig til materialer, “den 

er lavet af lyocell, og det er et af de materialer, jeg faktisk ved noget om. Det er skide godt. Jeg 

ved ikke, hvad det er lavet af, men jeg ved, det er bæredygtigt og uden kunststoffer og masser af 

vandforbrug.” (Bilag 6, l. 205-208).  

Sammenligneligt udviser IP 1, IP 3 og IP 5 gennem interviewene en stærk holdning og interesse i 

at være bæredygtig og udvise omtanke for klimaet (Bilag 3, l. 169-171; Bilag 5, l. 155-157; Bilag 

7, l. 248-251). IP 5s adfærd fremstår modstridende til sin holdning, da hun bevidst fravælger 

bæredygtig mode produceret af “bambus og hør”, på baggrund af at følelsen af sikkerhed og 

bevidsthed om materialet overskygger følelsen af at være bæredygtig. IP 1 forbinder “godt for 

klimaet og miljøet” med “at have omtanke for ens forbrug” og sætte det i relation til ikke at have 

købt noget i næsten et år, hvilket antydes at være et symbol på, at hun med denne handling vil gøre 

noget godt for klimaet og miljøet gennem en omtanke for hendes forbrug. Interessant er hendes 

forståelse af “at være heldig”.  

“(...) jeg har ikke købt nyt tøj, i hvert fald ikke særlig meget i løbet af det sidste år. Øh, så 

jeg er jo pisse klimavenlig, men hvis jeg havde en halv million ville jeg måske... ej det 
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passer ikke, så ville jeg stadig være klimavenlig, fordi at, især det med tøj, jeg har fundet 

ud af det ikke giver mig så meget værdi at have nyt tøj hele tiden.” (Bilag 3, l. 226-230)  

Gennem hendes forståelse af at “være pisse klimavenlig” og deraf være “heldig” bevæger hun sig 

hen mod en tøven, hvor hun skal overveje, hvorvidt hun havde ageret anderledes, hvis hun havde 

flere penge. Deraf anses det for essentielt for IP 1, hvorvidt hun har penge til at agere ikke-”pisse 

klimavenligt”. Endnu et modsætningsforhold opstår mellem hendes “bekymring for miljøet og 

klimaet” og hendes idealisme omkring at “have alt tøj i hele verden at vælge imellem” (Bilag 3, 

l. 113-114) . Det IP 1 desuden omtaler som “at være heldig” sætter hun i relation “at spille heldig” 

og sætter dette i relation til “at gå op i klimaet”. På den måde går hun fra at have en følelse af, at 

hun er heldig og gå op i klimaet på baggrund af hendes ønsker, til at udtrykker et eksternt behov 

for at få anerkendelse gennem ved at gå op i klimaet. Derved udtrykker hun, at det er en facade, at 

hun går op i klimaet. Væsentligt er det, at hun forstår dét “at have noget pænt og moderne på” 

som en modsætning til at gå op i klimaet.  

4.1.4.2 Delkonklusion  

I analysen af deres adfærd viser det sig, hvordan at interviewpersonernes handlinger, som de 

normalt ikke ville tillægge bæredygtigt adfærd, har elementer af bæredygtig adfærd. 

Gennemgående for analysen er, at alle interviewpersonerne udviser en interesse og holdning i at 

være eller ville være bæredygtig.   

 

Det er gældende at interviewpersonerne forbinder deres adfærd med deres forståelse af de normer, 

der eksisterer i den Københavnske kultur. Flere giver udtryk for, at deres bæredygtige motivation 

bliver til adfærd for at opnå social accept i deres omkringliggende kultur og sociale miljøer. De 

giver samtidigt udtryk for at agere bæredygtigt for at symbolisere noget, der er 

anerkendelsesværdigt.  Samtidigt forklarer de også, hvordan modeindustriens bæredygtige 

omstilling er skabt af kulturens bæredygtige omstilling.  
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4.2 Ekspertinterview 

4.2.1 Brandudviklings-manden passioneret for bæredygtighed.  

Denne del af analysen vil fokusere på det kvalitative ekspertinterview med Moussa Mchangama. Han 

omtaler sig selv som en “brandudviklings-mand“ fordybende, at han er “koncept- og 

strategiudvikler” (Bilag 1, l. 13-14). Udgangspunktet for dette er, at han var udmattet af måden, 

modebranchens agerer omkring omverdenen. Således forklarer han sit udgangspunkt for at arbejde 

med modebranchen som, 

“Jeg var enormt træt af hele modebranchens måde at tale om forbrug på; modebranchens 

måde at tale om mennesker på; modebranchens måde at udnytte mennesker- og udbytte 

mennesker på. Og jeg også at udbytte og udnytte ressourcer på. Jeg var af en meget klar 

overbevisning af, at der blev nød til at ske noget andet.” (Bilag 1, l. 14-16).  

Derved forstås en motivation for at gøre “modebranchen måde” anderledes. Moussa beskriver 

endvidere, hvordan han opfatter en mulighed for, at der kan “ske noget andet”, hvor “andet” forstås 

som en modsætning til “udbytte” og “udnytte”.  

4.2.2 Magt, maskine og morale 

Af meningskondenseringen fremgik følgende temaer mode er dikteret af økonomi, mode er 

omskiftelig, modebranchen som maskine og stigende bæredygtighedssamtale,  

For at kunne opsætte eventuelle ligheder og modsætningsforhold mellem Moussa og de kvalitative 

er det essentielt at analyser hans professionelle holdning og forståelse af bæredygtighed og mode.  

Om mode forklarer Moussas hans forståelse af, at mode oprinder fra et magtforhold dikteret af 

økonomi.  

“Hele udgangspunktet for at snakke om mode er at påvise at nogen har rigtig mange penge, 

og at nogle har ikke mange penge. (...) Det er det, der har fået moden til at skifte. Nu er 

det blevet sådan en maskine, eller et monster af en maskine, som producerer mode, der 

udnytter ressourcer, der udnytter mennesker i et tempo, så vores planet simpelthen ikke 

kan følge med.” (Bilag 1, l. 46-50).  

Desuden forklarer han, hvordan han har et billede af, at de, der omgiver sig med mode, er de, der 

har penge til at omgås med mode (Bilag 1, l. 50-52). Det er noget, han ikke konkretiserer han 

yderligere. Dog er hans billede af modebranchen som havende grobund i, at mode kan “skifte” 
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interessant. Han forklarer systemet bag “skift” som at være en “maskine”. Dette billedsprog 

skaber referencer til, at der er en motor i maskinen, men samtidigt at maskinen er en genstand af 

mindre dele, der udfører automatisk arbejde på baggrund af optimeringer og for at opnå 

konkurrencefordele (Ordbogen.dk, c). Motoren må være penge, imens de mindre dele må være 

den produktion samt ressource- og menneske udnyttelse, han refererer til efterfølgende. Desuden 

forklarer hans omtale af “tempo”, at det handler om at gøre maskinen hurtigt. Heraf afledes, at 

modeindustriens parter ønsker at være hurtigere end noget andet.  

 

Moussa udtrykker, hvordan en stor del af deres rådgivningsproces insisterer på, at bæredygtighed 

består af tre ting, som unægteligt altid hænger sammen. Disse tre ting er økologisk-, social- og 

økonomisk, hvilket forstås som hans definition på bæredygtighed. Hans fortællinger om en 

bæredygtig modebranche leder mod en generel opfattelse af, at modeindustrien stort set kun 

fokuserer på bæredygtige materialer i deres bæredygtige fremtoning (Bilag 1, l. 66-71). Moussa 

anerkender han, at samtalen om bæredygtighed florerer i samfundet og, at det er som konsekvens 

af debatten at modeindustrien har fået et bæredygtigt fokus (Bilag 1, l. 337). Om samtalen om 

ansvarlighed i modebranchen forstår Moussa, at den er skabende for bæredygtig udvikling. Helt 

konkret forklarer han elementerne i samtalen forklarer han,  

“Hvilket er noget, man jo aldrig har jo gjort før, fordi man har sagt, prøv lige at hør, 

ansvaret for alle ens leverandører og alle ens producenter, hvor man får tingene fra, har 

man været ligeglad med. Alle de tiltag skal man være forberedt på. Og man skal i hvert 

fald være forberedt på, at man ikke kan drive virksomhed uden at blive overrasket over, at 

nu kommer der et eller andet nyt hensyn, du skal tage.” (Bilag 1, l. 263-267). 

4.2.3 Bæredygtig omstilling i modebranchen.  

Ved brug af meningskondensering blev følgende kategorier identificeret modebranchen er drevet 

af økonomisk udvikling frem for bæredygtig udvikling og modebranchen står overfor 

grundlæggende ændringer, samt udfordringer.  

Analysen viser, hvordan Moussa i interviewet belyser behovet for en bæredygtig omstilling, 

hvilket han begrunder med, at modebranchen i dag ikke er bæredygtige da den drives af økonomisk 

udvikling frem for bæredygtig udvikling (Bilag 1, l. 57).  Han udtrykker bevidsthed om, hvilken 

vej virksomhederne skal gå, for at følge med i den bæredygtige udvikling. Den vej er en radikal 
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ændring af de helt fundamentale ting i modebranchen (Bilag 1, l. 343-347). Modebranchen skal 

ifølge Moussa ændre deres forståelse af, hvad mode er, hvad det er til for, hvem det er til for, 

hvordan vi producerer det, hvorfor vi sælger det, hvem det er vi sælger for – og til (Bilag 1, l. 55-

56). “Vi skal ind og ændre nogle helt grundlæggende ting i maskinrummet” (Bilag 1, l. 57). 

Endvidere forklarer Moussa vigtigheden af modebranchen i samtalen om den bæredygtige 

omstilling. Vigtigheden begrunder han med,  

“Fordi den er med til at flytte vores forbrugsmønster, den er med til at skabe samtalen om, hvad 

der er det gode liv, hvad der har værdi, hvad der er spændende, hvad der er nyt, hvad der flatterer, 

hvem der har magt. Det er den her branche ekstremt god til at tale om og især gennem sine 

brandingprocesser ” (Bilag 1, l. 103-110).  

Konkret beskriver Moussa, hvordan virksomheder skal bevæge sig fra at konkurrere på det enkelte 

produkt, til i højere grad at konkurrere på at være gode virksomheder (Bilag 1, l. 109-110).  

4.2.3.1 Nødt til at ændre, undersøge og forstå 

Af kategoriseringen ved brug af meningskondensering fremgik følgende virksomheder er nødt til 

at ændre deres status quo, undersøge ændringsmuligheder og virksomheder skal øge forståelsen 

af bæredygtighed.  

Om hans forståelse af, at der skal gøres noget “andet” i modebranchen udtrykker han, at 

modebranchen er “nødt til” at gøre noget “andet”. Således forekommer udtrykket “nødt til” 

elleve gange i interviewet med Moussa (Bilag 1, l. 11; 69; 70; 80; 155; 220; 306; 327; 372; 400; 

401). Interviewet afsluttes på linje 430, og deraf er det udtrykkeligt, at han benytter formuleringen 

hele vejen igennem interviewet. Hans brug af “nødt til” kan overordnet deles ind i de tre tematikker 

ændre, undersøge og forstå. Koblingen mellem ændringer og “nødt til” opstår, når han mener, 

virksomheder skal ændre deres status quo. Undersøge forekommer i forbindelse med, at 

virksomheder har brug for belæg til deres ændringer. Sidst forekommer forståelse i relation til 

“nødt til”, fordi Moussa opfatter det som et stort behov, at virksomheder øger deres forståelse af, 

hvorfor de er “nødt til” at omstille sig, og samtidigt at virksomheder skal have en forståelse for 

vigtigheden af en bæredygtig omstilling (Bilag 1, l. 11). Om ændringer knytter Moussa, at det er 

forståelse og adfærd, der skal ændres i modeindustrien. Blandt andet kommer dette til udtryk i,  

“(...) og vi skal ændre vores forståelse til at vi bliver nødt til at sænke tempoet og sænke 

forbruget, vi bliver nødt til at sænke det vi gør helt grundlæggende.” (Bilag 1, l. 400-401).  
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Endvidere knytter Moussa, at man er nødt til at ændre samtalen om bæredygtighed og bæredygtigt 

adfærd for at ændre adfærd til at være bæredygtigt.  

“Og derfor bliver vi nødt til at ændre samtalen, og gøre det velvidende at så er langt de 

fleste faktisk rigtig, rigtig slemme. Så det skal være udgangspunktet for, at de skal ændre 

sig.” (Bilag 1, l. 220-222) 

Forståelsen af undersøge udspiller sig i, at Moussa forstår materialer som en essentiel del af 

bæredygtig omstilling. At dette er et emne, virksomheder er nødt til at fokusere på (Bilag 1, l. 70). 

Desuden tilskriver han sig selv som formidler af yderligere forståelse. En forståelse, han mener er 

vigtig for at fuldende sit engagement i bæredygtighed, “det vi jo så prøver at være med til at få 

dem til at forstå, det er at hvis man committer sig til den her rejse, hvis man vil den her omstilling, 

så bliver man nødt til at tage skridt tilbage og kende det fulde perspektiv.” (Bilag 1, l. 154-156). 

Hans konkrete opfattelse, af det “vi” er nødt til at gøre omfavnes i,  

“og vi skal ændre vores forståelse til at vi bliver nødt til at sænke tempoet og sænke 

forbruget, vi bliver nødt til at sænke det vi gør helt grundlæggende.” (Bilag 1, l. 400-401). 

Her betones ændringer, undersøge forbrug og forståelse.  

4.2.4 Presset på modebranchen 

Følgende kategorier blev identificeret ved meningskondensering forbruger pres og bæredygtighed 

som konkurrencefordel. 

Omkring det faktum, at virksomheder indgår i en bæredygtig udvikling, forklarer Moussa, hvordan 

han opfatter det som en reaktion på et “pres”. Et pres, han beskriver med oprindelse i “det (presset, 

red.) kommer mange forskellige steder fra i virkeligheden.” (Bilag 1, l. 298). Indledningsvist 

præsenterer han dette pres med oprindelse i en ny generation af forbrugere, der har principper, som 

de ikke viger fra. Om det siger han også “de fortsætter med at have de samme holdninger til 

virksomheder og brands jo ældre de bliver.” (Bilag 1, l. 53-56). Derudover lægger han et tryk på, 

at der er “politisk regulering af virksomheder”, der kræver virksomheder er bæredygtige. (Bilag 

1, l. 259-261). Endvidere forstår Moussa, at virksomheder oplever et pres fra forbrugere og 

medarbejdere om, at der er “code of conducts”, retningslinjer, for, hvordan en modevirksomheder 

producerer, agerer socialt og informerer (Bilag 1, l. 298-315). I forlængelse bemærker han et andet 

pres, der opstår internt i modebranchen. At der kommer en snehold-effekt af, at nogle brands 

vælger at agere bæredygtigt for at få konkurrencefordele blandt forbrugere. At konsekvensen heraf 
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er, at de brands’, der ikke gør et forsøg på at opnå disse konkurrencefordele, kommer sidst i 

konkurrencen om forbrugerne (ibid.). Som sammenfatning forstår Moussa, at det hele handler om 

at skabe mening (Bilag 1, l. 298-315). 

4.2.5 Bullshit: Fra meningsløs snak til meningsfyldt fora 

Af meningskondensering fremgik følgende kategori: modebranchen nuværende position er 

meningsløs og urealistisk 

To gange i interviewet benytter Moussa af udtrykket “bullshit”. Definitionen heraf er “vrøvl”; 

meningsløs snak (Ordbogen. dk, D). Han markerer derfor to gange emner med en forståelse af, at 

noget er af meningsløs omtale. Først udtrykker han, at han forstår modebranchens nuværende 

fokus på cirkularitet som meningsløs. At han ser det som urealistisk, at cirkularitet vil afføde en 

bæredygtig modeindustri. Han forklarer således, “det hele om cirkularitet, så du kan producere 

lige så meget, eller du kan producere endnu mere, fordi du genbruger bare de samme materialer, 

hvilket er noget bullshit.” (Bilag 1, l. 332-334). Anden gang han benytter udtrykket “bullshit” er 

i forbindelse med, hvad han opfatter, som andres forståelse af Copenhagen Fashion Week. Her 

forklarer han, at Copenhagen Fashion Week er associeret med meningsløs snak i forbindelse “med 

champagne i et navlepillende forum” (Bilag 1, l. 181-188). Moussa omfavner, at Copenhagen 

Fashion Week er et navlepillende forum med champagne, samtidigt opfatter han den meningsløse 

snak som et fora for at skabe mening.  

“Det er samlingspunktet for Skandinavien, det er her folk mødes, det er her folk 

vidensdeler, det er her folk sladrer, det er her, folk sammenligner sig med hinanden. Det 

er det folk i den branche udelukkende gør. Så i stedet for at lukke den platform, så valgte 

vi at sige, at vi jo netop skal tage ejerskab over platformen og rykke den til at være noget. 

Og ligesom aktivt bruge det” (Bilag 1, l. 188-192). 

4.2.6 Kommunikationens og bæredygtighed 

Ved brugen af meningskondensering fremgik følgende kategorier brands har ændret sig, 

kommunikation som fundamentalt element og kommunikation som strategisk grundlag.  

Moussa udtrykker hvordan opfattelsen af brands er anderledes end tidligere. Brands skal “afspejle 

nogle helt andre fundamenter, nogle helt andre samfundsforståelser og nogle helt andre 

ambitioner om hvordan man påvirker verden” (Bilag 1, l. 113-114). Endvidere beskriver Moussa 
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vigtigheden af kommunikation. Han beskriver hvordan kommunikation i samspil med branding, 

fremadrettet skal fungere som et værktøj til at skabe samtaler blandt forbrugere, men også i 

medierne (Bilag 1, l. 115-117). Han udtrykker også vigtigheden af, at den ‘nye’ kommunikation 

skal reflektere virksomheders strategiske grundlagt, der er baseret på bæredygtige principper 

(Bilag 1, l. 26-37). Troværdighed og troværdig kommunikation beskrives endvidere også som 

fundamental for brands, “(...) troværdighed kommer i højere og højere grad til at være 

værdiskabende og være den autentiske virkelighed for brands.” (Bilag 1, l. 293-294).  

4.3.7 Delkonklusion  

Om mode forklarer Moussa, at det fundamentalt er styret af forbrug. Forbrug som symbol på, at 

mennesker har råd til at købe nye kollektioner og skiftende tendenser. Forbrug som symbol på, at 

nogle mennesker har flere penge end andre. Noget der vækker genklang ved den emotionelle 

forbrugeres behov for at gå ubekymret op i udtryk og selvekspressive midler for at opfylde 

førnævnte behov. Samtidigt forklarer Moussa, at mode dikterer forbrug gennem trends. Altså 

kommer det til udtryk, at mennesker er skabere af de symboler, som mode associeres med, imens 

mode er skabere af de symboler, der driver forbrugeres forbrug. Samtidigt fremstår modebranchen 

som en ikonisk branche afledt af Holts ikoniske brands. Branchens referencer til kulturelt 

accepterede og magtbærende symboler på idéer, komplimenterer interesserede forbrugeres idéer 

om idealet. Modebranchens bæredygtige udvikling forekommer som det modsatte af ikonisk; 

noget, der modstrider interesserede forbrugeres idé, om det gode liv. Altså imødekommer 

mode(branchen) den emotionelle forbrugers motivation for præferencer, men ikke autenticitet og 

troværdighed. Dét er også en konkretisering af, at mode ikke imødekommer identitetsværdi ved 

nyere forbrugere. Altså at mode kun delvist opfylder forbrugeres behov for at være 

selvekspressive. Forbrugere tillades at være personlige under dikterede rammer af trends, men ikke 

omkring troværdighed og autenticitet. 

 

I analysen forekommer det også, at modebranchen er en maskine, der på den ene side er drevet af 

at holde forbrug i gang og på den anden side skubbes af diskurser i samfundet. Der er manglede 

viden og indsats tilknyttet modebranchens nuværende adfærd om bæredygtighed, men der er en 

udvikling i gang. Sammenligneligt med Brundtlandrapporten forklares det, hvordan udvikling 

betyder en opdeling i økologisk og social bæredygtighed. Moussa enten overser eller udelader 
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økonomisk bæredygtighed. Modsat Brundtlandrapporten er Moussa meget konkret i, hvilke tiltag 

der skal laves i modebranchen for at skabe bæredygtig udvikling. Desuden forklarer han, at 

modeindustrien har et ansvar for at være et forum, hvor bæredygtig udvikling kan sprede sig 

socialt. Altså at bæredygtighed også er samtalen om bæredygtighed. Her refererer han til at 

modebranchen har et behov for selvrealisering sammenligneligt med det samme behov, som 

forbrugere kan have. Moussa forklarer desuden, at modebrands påvirker andre til bæredygtig 

udvikling for at bevare konkurrencefordele. Derved har modebranchen karakteristika af den 

nutidige forbruger; branchen selvrealiserer sig selv gennem samtaler, og brands positionerer sig 

eksternt for at bevare legitimitet. Dét at tage ansvar for en bæredygtig samtale, der skal præge 

bæredygtig udvikling, er sammenligneligt med den etiske forbrugers gåpåmod for at skabe 

forandringer gennem forbrug.  

 

Moussa skildrer, at modebranchen er udfordret af problematikken i ikke at være drevet af 

bæredygtig udvikling, men derimod økonomisk udvikling. Hertil beskriver han, hvordan 

virksomheder i dag skal konkurrere på at være ansvarlige og “gode” virksomheder, frem for at 

konkurrere på det enkelte produkt, hvis de skal imødekomme førnævnte problematik. Moussa 

beskriver endvidere forbrugere af mode, som nogle der i stigende grad ønsker autenticitet og 

troværdighed, hvilket er i tråd med teorien om emotionelle forbruger.  

 

Den stigende samtale om bæredygtighed blandt forbrugerne har skabt et pres på modebranchen. 

Et pres som oprinder fra, hvad Moussa betegner som, en ny generation af forbrugere som har 

principper, de ikke viger fra. Disse forbrugere kan karakteriseres som de etiske forbrugere. Presset 

kommer ikke udelukkende fra de etiske forbrugere. Det skildres, hvordan brands vælger at agere 

bæredygtigt for at få konkurrencefordele blandt forbrugere. At konsekvensen heraf er, at de 

brands’, der ikke gør et forsøg på at opnå disse konkurrencefordele, kommer sidst i konkurrencen 

om forbrugerne. Dette viser, at modebranchen i henhold til bæredygtig udvikling har været præget 

af dét Wipperfürth brand hijack. Nok snarere business hijack. Hvor en nyere forståelse af 

bæredygtighed som en blåstempling, samt autenticitet og troværdighed som vigtige værdier for 

forbrugere har modstridt den tidligere måde at gøre forretning på i modebranchen. Som 

konsekvens af dét forklarer Moussa, at modebranchen skal ændre sig.  
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5 Diskussion 

5.1 Refleksion af analyses relation til teori 

I det følgende afsnit holdes de to analyser op mod hinanden i teoriens knudepunkter. Det er for at 

skildre forskelle og ligheder mellem forbrugeres opfattelse af mode og motivation for 

bæredygtighed, og det strategiske perspektiv på bæredygtig omstilling i modebranchen. Teorien 

benyttes dels for at forklare et hvorfor, men også for at konkretisere, hvordan virkelighed og teori 

adskiller sig fra hinanden i dette speciale.  

5.1.1 Skamfuld forbrugskultur 

Kornbergers forklaring af, at virkeligheden er forskellig fra den egentlige virkelighed, 

konkretiseres i forskellen på interviewpersonernes opfattelse af mode, og Moussas 

brancheorienterede forståelse af, hvorfor mode er til. Imens interviewpersonerne beskriver mode 

som noget, der dels er dikterende, og dels er romantiseret til at skabe grobund for at have et udtryk, 

forklarer Moussa mode som noget, der har grobund i at være et forbrugsfokuseret system (ref. 

analyse udtryk IP og mode Moussa). Dét interviewpersonerne bruger mode til, er det, de forbinder 

med mode. Dét Moussa møder i sit arbejdsliv, er det han associerer med mode. Derfor er 

interviewpersonernes møde med mode som forbrugere konstruerende for, at de forstår mode, som 

noget de forbruger for egen vindings skyld. Moussas kontekst er konstruerende for hans opfattelse 

af mode som noget, der er afledt af at være en forbrugsmaskine. Netop dét er modeindustrien også 

for interviewpersonerne som forbrugere. De vil hellere købe mode, end de vil handle bæredygtigt. 

I fokusgruppen opfattes dette som generelt modstridende til nye tendenser. Her er der en forståelse 

af, at den nye sociale norm er at købe bæredygtigt så vidt muligt. En oplevelse som 

interviewpersonerne underlægger sig, når de skammer sig over ikke-bæredygtigt modeforbrug. 

Dette er i led med Gays forklaring af kulturs påvirkning på værdier, in specific cultures, specific 

meanings and values are shared (as collective representations) and it is through this common 

ground of understanding that a culture can be said to exist.  
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5.1.2 Bæredygtig mode for at passe ind 

I teorien forklares Beverlands ræsonnement over, hvorfor forbrugere i dag benytter forbrug til at 

knytte tilhørsforhold. I analysen af interviewpersonerne forekommer et stort behov for at blive 

socialt accepteret. Den ønskede effekt heraf er at have- og symbolisere sociale tilhørsforhold. Dette 

er i linje med Covas forklaring af den emotionelle forbruger, der har behov for at positionere sig 

selv i forhold til andre ved forbrug, der vil skabe en bestemt udstråling (2007). Deslige er 

interviewpersonernes hovedformål med mode, at de vil passe ind. Passe ind i sociale miljøer, passe 

ind i at matche forståelsen af Københavnerpige, passe ind ved at agere bæredygtigt i modeforbrug. 

De vil gennem deres mode symbolisere dét, der reflekterer det gode liv. Moussa forklarer, at 

modebrands også har et stort behov for at passe ind. Passe ind i modeindustriens normer og 

forbrugeres meningsdannelse af, hvad der er godt. Interessant er det, at det i den første analyse 

fremgår, at det gode liv er symboliseret ved bæredygtighed, og at modebrands’ forsøg på at passe 

ind er at være bæredygtige. Fokusgruppens udprægede fokus på, at bæredygtighed bør være mere 

integreret i modebranchen, fordi det er en spirende bevægelse i samfundet, understøtter idéen om 

den politisk-etiske forbruger. Altså det faktum, at forbrugere aktivt har en magt gennem deres 

forbrug til at ændre en agenda (Andersen & Tobiasen, 2014, s. 67). Samtidigt har forbrugere- og 

især deres kontekst været konstruerende for modebrands’ ændrede agenda (Holt, 2002). 

Forbrugere placerer bæredygtighed på modebranchens agenda. Modstridende vækker den 

nuværende agenda ikke troværdighed blandt interviewpersonerne og fokusgruppen. Brands’ 

tilgængeliggørelse af information om bæredygtige tiltag fylder for lidt i kommunikationen. Derfor 

fastgøres brands’ bæredygtige fortællinger ikke i forbrugeres tankegang.  

 “Brand hijack is about allowing consumers (and other stakeholders) to shape brand 

meaning and endorse the brand to others” (Wipperfürth, 2005, s. 6). 

Dette afkræfter Brand Hijack teorien om at lade forbrugere være komplette medskabere af brands’ 

eksistens i kulturen. Forbruger-analysen belyser, hvordan forbrugerne ikke selv er motiverede til 

at opsøge indgående information om bæredygtig mode; slet ikke information om bæredygtige 

modebrands.  

5.1.3 Champagne og autenticitet 

Den teoretiske omfavnelse af mode imødekommer muligheden for, at mennesker kan udtrykke sig 

selv gennem de symboler, de finder i mode (McNeil, 2017). Noget, der går i led med den 
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emotionelle forbrugers behov for at positionere- og selvrealisere sig selv gennem forbrug. Dét 

kommer meget til udtryk i interviewpersonernes udtalelser, imens fokusgruppen primært fokuserer 

på, at mode er et middel til at agere efter eftertragtede normer for samfundet. Der hersker en 

motivation til at forbruge mode for at symbolisere kvaliteterne ambitiøsitet, tidløshed og kvalitet. 

Motivationen for at købe bæredygtigt er at reflektere, at man for samfundet vil gøre det godt. En 

investering i samfundets ve og vel forstås. Modeindustriens grundlag modstrider tidløsheden og 

forståelsen af at gøre det godt ved at være præget af skiftende sæsoner og tendenser. 

 

Forståelsen af modebranchen som utroværdig florerer gennem alle interviews. Moussa forklarer, 

hvordan modebranchen er nødt til at følge code of conducts for at etablere en anseelig 

troværdighed. Fokusgruppen placerer især vægt på dette og forstår netop, at modebranchens 

virkelighedskonstruktion er misledende (Hovland & Weiss, 1951). Samtidigt forstår 

interviewpersonerne bredt, at de har troværdighed til modebranchen indtil det modsatte er bevist. 

Altså forekommer der modsætninger mellem den sociale accept af modebranchen, og den 

individuelle accept af modebranchen. Desuden er det interessant, at både fokusgruppen og 

interviewpersoner anser modebranchen for troværdige i en grad, hvor branchen kan diktere mode. 

 

Interessant er det, at forbruger-interviewene konkretiserer en forbindelse mellem bæredygtighed, 

autenticitet og ansvarlighed. Moussa forklarer, at modeindustrien er forbundet med champagne, 

meningsløs snak og økonomisk overlegenhed. En konkretisering af et modsætningspar gennem 

forståelsen af symboler. Derved symboliserer modebranchen de karakteristika, forbrugerne 

efterstræber gennem deres modebrug. Mode er for interviewpersonerne, dét Holt konkretiserer 

som et ikon; noget folk beundrer og ser som et symbol på en eftertragtet idé og livsstil (Afsnit 

2.5.1.4). Samtidigt er mode også modstridende myteforståelsen i kulturel branding, en myte består 

ikke i sig selv, men i dets afstemning med begyndende identitetsønsker i samfundet.  

5.1.4 Behov for forandring 

Især Moussa sætter eftertryk på behovet for forandringen af mode. Han forstår modebranchen som 

en stor spiller på markedet for bæredygtig udvikling. Imens det er en branche baseret på forbrug, 

er det også en branche, der skaber samtaler. Fokusgruppen udtrykker især, at de ser modebranchen 

som en synder i forhold til bæredygtig udvikling. I forbrugeranalysen kommer det til udtryk, 
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hvordan det er svært at placere et konkret ansvar for bæredygtig udvikling på enten forbrugere 

eller modeindustrien. Alligevel er det forbrugernes emotionelle behov, der snarere end de etiske 

præger det bæredygtige forbrug. Og det kan diskuteres, om det er det forretningsmæssige 

perspektiv eller det etiske perspektiv, der har skubbet til modebranchen. Først og fremmest 

forklarer Moussa, hvordan modebranchen presses til udvikling gennem de modebrands, der 

igangsætter bæredygtige initiativer. Næst fremmer politisk regulering og forbrugeres krav 

modebranchens trang til bæredygtighed. Ikke én gang forklarer Moussa, at virksomheder har et 

internt behov for at ændre sig. Ligeligt udtrykkes der ikke blandt interviewpersonerne en personlig 

tilknytning til behovet for bæredygtig udvikling slet ikke i forbindelse med mode. Det handler om 

udstråling og eksterne normer. Hvis det udviklingen handler om, er det eksterne behov for 

anerkendelse og at symbolisere bæredygtighed snarere end at være dedikeret til bæredygtighed, er 

Balderjahns brug af bæredygtighed som noget, der kan optimere forbrug ved at optimere de 

konsekvenser, der kan være af forbrug meget nærliggende. Hermed forståelsen af, at økonomi 

fortsat er den valuta, man optimerer på. Modstridende er det betydningsfuldt for Moussa 

personligt, at der ændres på mode, som en forbrugs-øgende industri, og for fokusgruppen er det 

betydningsfuldt at ændre måden tingene gøres på nu for at skabe bedre økologiske og sociale 

forudsætninger. Dette er et behov, der snarere imødekommer Brundtlandrapportens definition, 

bæredygtighed er udviklingen, der imødekommer nuværende behov uden at begrænse fremtidige 

generationers mulighed for at imødekomme deres behov. Imens forklarer interviewpersonerne en 

gennemtrængende motivation til selv at handle mode bæredygtigt. Dét, der afholder dem fra det 

er, hvad de opfatter som besværlig tilgang til information og ikke-eksisterende brand-

kommunikation om bæredygtighed. Fokusgruppens ophøjede fokus på bæredygtighed placerer 

bæredygtighed, som noget, der er på en piedestal. Sammenligneligt placerer Moussa bæredygtig 

omstilling, som det ypperste et brand i 2020 kan præstere. Ligeså udtrykker interviewpersonerne, 

at bæredygtighed er en kvalitet, de stræber efter som forbrugere. Dette er dét, som Holt betegner 

som en mulighed for at etablere identitetsværdi. Muligheden er at hjælpe forbrugere med at 

udtrykke sig selv bæredygtigt, ved at blive være dét brand, som forbrugere tiltrækkes af, fordi dét 

brand symboliserer personificeringen af idealet, bæredygtighed (Holt, 2004). I tråd med det er det 

essentielt, at Moussa forstår, at mode ikke skal brandes på enkelte kollektioner, men på at være 

gode historier.  
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5.1.3 Refleksion over udfordringer ved kulturel branding 

Snarere end at være medskabere af mode forklarer interviewpersonerne, at de skabes af den mode, 

de bærer. At det er de symboler, der er i brands og trends, der skaber selvrealisering og 

positionering i forhold til andre. Dette gør det en udfordring at imødekomme Thompson og 

Haytkos forståelse af, at kulturel branding skal være forbrugerskabt gennem kulturelle bevægelser 

af mening. Især med henblik på at forbrugere lader sig skabe af moden.  

 

Imens forbrugere er tiltrukket af kontinuerligt at udvikle sin positionering i forhold til andre 

gennem modeforbrug, så bestræber modebranchen sig på at mindske behovet for øget forbrug. 

Modebranchens skiftende tendenser fremstår, som en essentiel faktor i tiltrækningen af mode- og 

motivationen til at forbruge mode. Moussa forklarer, at modebranchen er nødt til at ændre dette 

karakteristika. Altså er den bæredygtige udvikling på modefronten præget af at bryde med dét, 

forbrugere ser som en tiltrækningskraft. Samtidigt med at denne udvikling bevæger sig ind i nye 

forbrugertendenser strider det med de grundlæggende forbrugertendenser. Derved kan forbrugere 

afvise forsøget på at opnå ikonisk status, fordi egen selvrealisering og positionering prioriteres 

over bæredygtighed.  

 

5.2 Metodisk diskussion 
Specialet er udarbejdet med afsæt i kvalitativ forskning og den kvantitative metode er fravalgt. 

Dette blev valgt, da den kvalitative forskningsmetode kan belyse, hvordan fænomener italesættes, 

og, hvordan mening skabes. Valget af kvalitativ metode har også ulemper. Kvantitative 

undersøgelser forekommer mere objektive end de kvalitative, og dataindsamleren indgår ikke i 

interaktionen med informanten. Ved brugen af kvantitativ metode ville der derfor ikke kunne opstå 

tvivl om, hvorvidt interviewerens sprogbrug og adfærd havde en påvirkning på empirien. Det kan 

man i denne opgave. Vores kommunikation og introduktion til interviewet er præget af en diskurs, 

som højst sandsynligt havde en effekt på interviewpersonerne. Primært fokusgruppen bærer præg 

af at skulle forholde sig til bæredygtighed i forbindelse med mode, frem for at være en subjektiv 

fortælling af deres oplevelser af og med mode. Dette beror på sprogbrugen i briefingen. I de 

semistrukturerede interviews kommer det også til syne, at forskningen er opmærksom på 

bæredygtig, især ved gennem de opfølgende spørgsmål i observationsdelen af interviewet. Her var 
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vi særligt opmærksomme på, at bæredygtighed er et ord som er på manges læber, en såkaldt 

megatrend. En trend, hvor mange sætter sig i relief til den med formålet om at iscenesætte sig selv 

som ansvarsfuld (Højerup, 2016). Der er høj sandsynlighed for, at interviewpersonernes holdning 

til emnet mode, påvirkes til at indtænke bæredygtighed. Dermed opnår vi ikke deres uforbeholdne 

holdning til mode. Ved brug af en kvantitativ undersøgelse er der bedre mulighed for, at 

sprogbrugen ikke påvirker respondenten.  

 

Oprindeligt havde vi indtænkt deltagerobservation som en del af specialets metode. Denne metode 

var ønskværdig, da metoden egner sig til at analysere, begribe og forklare menneskelige 

handlingers sociale og materielle udgangspunkter (Szulevicz, 2015, s. 85). Vi forsøgte at 

inkorporere det som en del af starten på de kvalitative interviews. Vi benyttede det for at studere 

interviewpersonernes reelle adfærd. Hensigten med deltagerobservation var at indfange og 

adressere forhold, som er utilgængelige ved hjælp af andre kvalitative metoder (Szulevicz, 2015, 

s. 86). Ved at observationen var en del af interviewet, eliminerede vi ikke et af de store 

kritikpunkter for interviewet som forskningsmetode. Nemlig at det kan fungere som en 

retrospektiv konstruktion af en situeret oplevelse, som ikke vil være sammenfaldende med den 

faktiske oplevelse (Szulevicz, 2015, s. 86-87). Mest hensigtsmæssigt havde de to metoder været 

særskilt, hvilket ville have givet os muligheden for at observere de ikke-reflekterede forhold, der 

kendetegner sociale praksisser. Deltagerobservation giver nemlig mulighed for at bemærke det 

ikke-italesatte, det hemmelige og det ikke-reflekterede (ibid).  

 

Vores specialeprocess har været præget af til- og fravalg. Metodisk reflekterede vi over brugen af 

casestudie som metode. Fordi specialet fokuserer på forbrugerens opfattelse af modebranchens 

integration af bæredygtighed i et kulturelt forbrugerperspektiv, kunne brugen af et casestudie have 

konkretiseret specialet, ved at indsnævre gruppen af forbrugere til forbrugere af et bestemt brand. 

Det forstås heraf, at opfattelserne ville være mere specifikke, da casestudier som forskningsstrategi 

fokuserer på at forstå eksisterende dynamikker inden for et afgrænset miljø (Eisenhardt, 1989, s. 

534). På baggrund af det afgrænsede miljø fravalgte vi casestudie i et forsøg på at skildre 

interviewpersonernes upåvirkede og personlige opfattelser af mode og bæredygtighed, som ikke 

var tillagt et bestemt brand.  
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6 Konklusion 
Dette speciale har bevæget sig gennem fem kapitler, som alle har haft til formål at præsentere, 

assistere og besvare specialets problemstilling og de dertilhørende underspørgsmål i henhold til 

opgavens fokusområder kulturel branding, forbrugere og motiveret adfærd gennem undersøgelsen 

af mode, bæredygtighed og forbrug. Formålet med dette sjette afsnit er at give et svar på 

problemstillingen et forbrugerperspektiv på hvorfor modebranchen har igangsat en bæredygtig 

udvikling, og hvordan forbrugere kan være medskabere af denne udvikling ved branding?   

Ud fra specialets første fokusområde, kulturel branding, kan det konkluderes, at forbrugere 

benytter mode som medskaber af sig selv, fordi mode symboliserer noget, forbrugerne har 

konstrueret som idealer og eftertragteligt. Det kan også konkluderes at bæredygtighedsmærkaters 

symbol som en blåstempling benyttes for at blåstemple én selv.  

I analysen fremgår det, at kvaliteten at se godt ud er den primære årsag til modebrug- og forbrug. 

Denne kvalitet har modebranchen op til nu har bestræbt sig på at diktere gennem skiftende trends. 

Kvaliteten i at følge trends, der er accepterede i sociale miljøer vægter også højt blandt 

forbrugerne. Evnen til at følge modetrends er blevet brugt som en indikator af individets sociale 

positionering; noget som modebranchen har udnyttet. Imens modebranchen forsøger at omstille 

sig til en bæredygtig udvikling, er en ny trend blandt forbrugere, at de anser bæredygtighed som 

merværdi i mode. Det kan konkluderes, at der er en sammenhæng mellem forbrugeres 

anerkendelse af bæredygtighed, og modebranchens bæredygtige initiativer.   

Det er gennemgående for analysen, at forbrugere benytter mode til at passe ind. For at passe ind 

trækker forbrugere på tre elementer.  At de har et konstrueret geografisk- og socialt tilhørsforhold, 

at de forstår de nyeste samfundstendenser, og at de inspireres. Det kan konkluderes, at 

modeforbrugerne er emotionelle. Derfor er det interessant, at de har fælles forståelse af, at 

fortællingen om en Københavnerpige, der konnoterer symbolerne autenticitet, munterhed og 

moderigtighed er idealet for dem. Dette hverdagsikon bærer symbolsk betydning for forbrugerne 

gennem den fortælling symbolerne repræsenterer.  

 

Generelt bruges bæredygtighedsmærkater af forbrugerne til at afspejle bæredygtighed. På 

baggrund af analysen fremgår det, hvordan meget bæredygtigt forbrug ikke er forbundet med etisk 

forbrug. Snarere kan det konkluderes at være forbundet til emotionelt forbrug.  



Anne-Mette Buch Spahn    Specialeafhandling    15. Maj 2020 
Kathrine Duch Simonsen       Cand.Merc.(kom)/MA Corporate Communication 

113 

Forbrugerne bruger mest af alt bæredygtighedsmærkater som et middel til at udstråle, at de går op 

i bæredygtighed. Bæredygtighedsmærkater handler om udtryk og ekstern anerkendelse. 

Bæredygtighedsmærkater giver mulighed for at være en del af sociale miljøer med sociale normer. 

Forbrugere ønsker også at afspejle troværdighed og autenticitet i deres forbrug. Det faktum at disse 

ønskede egenskaber ved forbrug kan afspejles gennem bæredygtigt forbrug er den essentielle årsag 

til, at forbrugere forbruger bæredygtigt. Til trods for et stort ønske om at afspejle bæredygtighed 

gennem mode, har forbrugere mistillid og forståelse af uautentiskhed ved de modebrands, de har 

for vane at forbruge. Dét provokerer irritation. Troværdighed og autenticitet forekommer heller 

ikke som noget, modebranchen har haft til hensigt at ville symbolisere. Det til trods for, at den 

nutidige forbruger er interesseret i, at forbrug skal afspejle troværdighed og autenticitet ved 

forbrugeren selv. 

 

Med afsæt i analysen kan det konkluderes, at bæredygtigt forbrug tillægges hedonistisk værdi. 

Bæredygtighed er tillagt positive associationer og konnotationer skabt i social praksis. Forbrugerne 

higer efter at udstråle og udtrykke disse værdier. Deraf udledes det, at den tillagte symbolik og de 

positive associationer overskygger de egentlige økologiske-, sociale- og økonomiske formål bag 

den bæredygtige udvikling. Forbrugerne tiltrækkes af bæredygtig mode på baggrund af 

konstruerede symboler.  

I analysen skildres en konstruktion af bæredygtighed som konstruerende for social accept af den 

enkelte. I gruppesammenhænge udtrykkes bæredygtighed som et begreb, der associeres med 

positiv adfærd. I individuelle sammenhænge forekommer det mindre nærliggende at sætte 

lighedstegn mellem forestående forbrug og bæredygtighed.  

Referencerne til bæredygtighed står tilbage som et begreb, der refererer til adfærd, der opfylder 

standarder, der er givet af den omkringliggende kontekst og kultur. Trods fælles referencepunkter 

til kultur, omfatter forståelse af bæredygtighed dels aktuelle handlinger, der tager ansvar for ikke 

at forringe mennesker- og naturens nuværende tilstand, og dels motivation for at forbedre 

nuværende sociale forhold. Sociale normer foreskriver, at det er socialt acceptabelt og socialt 

attraktivt at omtale sig selv som bæredygtig. Det kan konkluderes, at bæredygtighed er social og 

økologisk ansvarlighed for at sikre de bedst mulige foranstaltninger.  
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Det fremgår også, at forbrugernes primære motivation for at forbruge mode er, at de vil positionere 

sig selv i sociale sammenhænge og være selvekspressive gennem deres modevalg. Det fremgår 

også, at mode er et symbol på at være økonomisk overlegen det faktum at være en funktionel 

forbruger. Det er emotionelle forbrugere, der interesserer sig for mode. De søger gennem mode et 

tilhørsforhold til sociale grupper, imens de for deres egen skyld forsøger at identificere sig selv 

med bestemte subkulturer. Samtidigt forekommer det relevant for forbrugerne at udtrykke et 

geografisk tilhørsforhold til, hvor man bor gennem at reflektere de modemæssige karakteristika, 

der er i det gældende område.  

 

Det kan konkluderes, at bæredygtigt modeforbrug er motiveret af den sociale anerkendelse af at 

ville gøre det bedre.  

Bæredygtigt modeforbrug er motiveret af at ville gøre det bedre og udvise social ansvarlighed. 

Forbrugerne handler som etiske forbrugere ved eksempelvis at sænke deres forbrug og boykotte 

bestemte brands. Motivationen for en bæredygtig udvikling og dermed et bæredygtigt adfærd er 

høj. Dog er begrænses motivationen af økonomi. Analysen viser hvordan økonomi, herunder 

behovet for en lav pris, er en større motivationsfaktor for forbrugeren end bæredygtigt adfærd. 

Forbrugerne har en forventing til at modebranchen skruer ned for produktionen og op for det 

bæredygtige adfærd. Af analysen af forbrugernes egentlige adfærd fremgår det, at motivationen til 

selv at ville mindske forbrug er lav.  

Analysen viser, at modebranchen har igangsat en bæredygtig udvikling på baggrund af et pres. Et 

pres hovedsageligt forårsaget af forbrugerne. Presset skildrer at samfundet består af emotionelle 

og etiske forbruger, som har principper, de ikke viger fra. Endvidere forekommer også et internt 

pres på modebranchen. Brands agerer bæredygtigt for at opnå konkurrencefordele fra netop disse 

forbrugere. Dette viser hvordan, at det er forbrugerne som presser både brands og modebranchen 

imod en bæredygtig udvikling. Forbrugernes higen efter at udtrykke symbolikken i at forbruge 

bæredygtigt ligger til grund for den bæredygtige udvikling.  

 

Om modebrands bæredygtighed forklarer Moussa, at foruden bæredygtighed er økologisk og 

social, så er der er en tredje, og overset gren i debatten. Samtalen om bæredygtighed. Noget Moussa 

beskriver er essentielt for spredningen af bæredygtighed, for vidensdannelse og for at skabe 

mening ud af bæredygtighed. Desuden forklarer han, at modeindustrien har et ansvar for at være 
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et forum, hvor bæredygtig udvikling kan sprede sig socialt. Her refererer han til dét, der i 

forbrugerteorien er selvrealisering. Moussa forklarer desuden, at modebrands påvirker andre til 

bæredygtig udvikling for at bevare konkurrencefordele. Derved har modebranchen karakteristika 

af den nutidige forbruger; branchen selvrealiserer sig selv gennem samtaler, og brands positionerer 

sig eksternt for at bevare legitimitet.  

 

Slutteligt kan specialets problemstilling besvares ved, at modebranchen har igangsat bæredygtig 

udvikling for at opfylde de standarder, som forbrugere sætter krav til. At forbrugere sætter krav til 

modebranchen, er afstedkommet af forbrugernes stigende magt som emotionelle forbrugere af 

symboler. Konstruktionen af symbolerne reflekterer positivt tilbage på forbrugerne selv. Grunden 

til symbolerne i bæredygtighed reflekterer positivt tilbage på forbrugeren er, at bæredygtighed er 

et konstrueret referencepunkt for anerkendelse, der konnoteres til et ideal gennem forståelsen af 

makrokultureren. Det kan samtidigt konkluderes, at bæredygtighed er et middel til passe ind 

socialt.  

Endvidere kan det konkluderes, at forbrugere er dedikerede til ændringer i modebranchen, fordi 

de er investerede i den ikoniske symbolik, de som forbrugere af mode afspejler. Således er der et 

cirkulært forhold mellem modebranchen som medskabere af forbrugeres position i virkeligheden, 

og forbrugeres medskabelse af modebranchen som bæredygtig. Årsagen er, at forbrugere vil 

symbolisere, at de er bæredygtige for at opnå anerkendelse. Mode(branchen) og forbrugere er 

medskabere af fremtidige normer gennem krav til hinanden.  
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7 Perspektivering 
Den grundlæggende motivation for dette speciale var at kunne bidrage til videre forskning ved at 

få indikationer af, hvordan modebranchens bæredygtige initiativer kan understøttes af forbrugeres 

medskaben. Opgavens fokusområder kulturel branding, forbrugerteori og motiveret adfærd blev 

derfor valgt. I dette afsnit vil vi udfolde de essentielle teoretiske områder, der kom til udtryk 

gennem analysen med henblik på at konkretisere, hvordan forbrugere kan benyttes som 

medskabere af bæredygtighed i modebranchen.  

 

Denne perspektivering er med afsæt i, at nutidige forbrugere stiller krav til, at modebranchen lever 

op til standarder. Standarder, der afspejles i bæredygtig udvikling. Standarder, som forbrugere 

tiltrækkes af for at kunne symbolisere bæredygtig udvikling gennem mode. Desuden er 

nedenstående model målrettet modebranchens forbedring af bæredygtige initiativer med henblik 

på at fremme brandingen heraf. Modellen tager udgangspunkt i, at mode er ejendele, der giver 

muligheden for at udvide konstruktionen af af en selv ved at være symbolske definitioner på, hvem 

man er. Mode er selvpræsentation (McNeil, 2017).  

 

 
Model: Forbrugerorienteret branding af bæredygtige modebrands  
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Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i forbrugere, bæredygtighed, mode og forbrugeres 

konstruerede virkelighed. Idéen er, at modellen er et værktøj til strategisk at brande bæredygtig 

mode. Endvidere til at motiverer forbruger til bæredygtigt forbrug.   

Forbrugere omfavner den brede interessegruppe af mennesker, der kunne bruge mode fra det 

enkelte brand. Dets personlige og eksterne faktorer for bæredygtigt køb spiller ligeligt ind. I feltet 

ansvarlighed og medmenneskelighed er forbrugeres prioritering af, hvad bæredygtighed er (Afsnit 

6). Samtidigt indebærer dette felt, at brands bør undersøge og forbedre forhold, så de kan indgå i 

næste felt, forbrugeres ikoniske virkelighed. Anerkendelses gennem anerkendelse refererer til, at 

forbrugere søger symboler, der er understøttet af blåstemplinger, dermed anerkendelse, for at 

genkalde anerkendelse og social blåstempling. Endvidere har kravet troværdig kommunikation 

grobund i, at kommunikationen skal være funderet på den ansvarlighed og medmenneskelighed, 

som brandet har dedikeret sig til. Endvidere at denne skal pushes til forbrugerne gennem 

massekommunikation for at opnå en bred målgruppe og samtidigt undgå, at forbrugere forveksler 

manglende kommunikation med utroværdig produktion (Afsnit 4.1.1.3).  
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