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Abstract 

This thesis reflects on the negative environmental conditions due to the current linear production 

system and aims to examine how the circular economy can change these negative conditions. The 

focus of the thesis will be the fashion industry due to its huge environmental footprint. 

The thesis is an explorative case study of the Danish company Better world fashion, hereafter BWF. 

The thesis will examine the circular business model and how the company and the sustainable 

consumer, through the environmental value proposition the company offers, is affecting the 

ecological capital. 

The first part of the analysis focuses on the business model which is examine through in-depth 

interviews with the company. The finding show that the company has a positive influence on the 

ecological capital, since they have created a circular business model in which they collect used 

leather jacket from NGOs and recycle them into new jacket. Through their business model they 

offer the consumer rental and a buy back guaranty on their garments. However, the company is 

struggling, since their consumers are not choosing to use the rental or buy back guaranty, hence 

BWF is not getting their garments back and therefore cannot create a closed loop. 

The second part of the analysis focuses on the pro environmental consumer behavior and examine 

how it can be defined and how it is possible to change behavior. Furthermore, the analysis aims to 

understand how the consumer can affect the ecological capital through its consumption. Through 

in-depth interviews with three sustainable consumers, the act of being altruistic is a characteristic 

among this consumer. Moreover, they believe that actions they can take, such as boycotting a 

company will affect the environmental impact. The thesis found that this is only true in the 

aggregated impact of multiple individual’s actions and that the real change happens when the 

companies change their way of doing things. 

Lastly the thesis discuss how BWF can increase their positive impact on the ecological capital 

through understanding the consumer. The thesis found that BWF through an understanding of the 

consumer behavior would be able to develop a better business model for rental and by aiming their 

product at a different target group would be able to increase their positive impact on the ecological 

capital considerably.  
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01 INDLEDNING 

Tekstiler og tøj er en fundamental del af vores hverdag, at forestille sig en verden uden, er 

utænkelig. Tøj bruges hverdag, hele tiden og er for mange en måde at udtrykke sin identitet 

igennem. Dette kommer til udtryk qua udviklingen af tøj produktionen, hvor produktionen af tøj 

gennem de seneste 15 år er fordoblet (Remy, Speelman, & Swartz, 2016; Statista, 2020), til dels 

som følge af en den voksende middelklasse befolkning, men også et øget salg per gennemsnitlig 

forbruger på omkring 60% på verdensplan (Remy et al., 2016). Denne stigning kommer 

hovedsageligt som følge af fast fashion fænomenet, hvor omdrejningspunktet er lave 

produktionsomkostninger, hurtig omstilling af produktion til nye styles, samt et større udbud af 

kollektioner per år, som oftest udbydes til en forholdsvis lav pris (Remy et al., 2016).  

Tøj og sko industrien anslås at have en værdi på cirka USD 1,5 billioner og beskæftiger mere end 

300 millioner mennesker, på globalt niveau (FashionUnited, 2020; Statista, 2020). Industries 

størrelse og dennes indflydelse på den globale økonomi, er ikke at overse, det samme kan dog siges 

om industriens påvirkning af miljøet, herunder især fast fashion brands, som H&M og Zara 

(TV2.dk, 2017). Med sager som Rana Plaza-tragedien, som slog mere end 1.000 mennesker ihjel på 

en tøjfabrik i Bangladesh (Safi & Rushe, 2018), og skandaler hvor H&M og Bestseller brændte hele 

containere af med nyt tøj, udelukkende fordi det ikke blev solgt (TV2.dk, 2017), samt den enorme 

negligering af menneskerettigheder som de fabriksansatte udsættes for (Safi & Rushe, 2018), er 

især modebranchen kommet i forbrugernes søgelys, hvad angår miljømæssige såvel som sociale 

eksternaliteter. Ydermere sættes, især tøjbranchen i fokus, hvad angår miljøet, da denne branche 

står for omkring 8% af verdens forureningen (Cerullo, 2019). Dette skyldes hovedsageligt det 

nuværende system, herunder produktionen, distributionen samt brugsvanerne, som alt sammen er 

systemer, som bygger på den lineær tilgang til økonomi, hvor råmateriale udvindes og 

transformeres til forbrugsvare, som sælges og efter brug blot brændes eller deponeres, også kendt 

som ´take-make-dispose’ produktion og forbrugsmønster (McDonough & Braungart, 2002). 

Undersøgelser viser samtidig, at mere end halvdelen af det producerede fast fashion tøj, bliver 

smidt ud inden for det første år (Ellen MacArthur Foundation, 2017), hvor det gennemsnitlige antal 

gange en beklædningsgenstand bliver brugt er faldet med 36% sammenlignet med brugen for 15 år 
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siden (ibid.). Det skyldes til dels det enorme overforbrug, som branchen står overfor, men også den, 

som tidligere nævnte, stigende middelklasse hvor salget af tøj er steget eksplosivt.  

Tøj bruges altså i gennemsnit færre og færre gange, samtidig med at salget af tøj stiger 

eksponentielt hvilket fører til et enormt overforbrug, knappe ressourcer og et betydeligt pres af the 

ecological capital.  

Til trods for denne udvikling, viser flere undersøgelse at det stigende fokus på miljøet, samtidig 

sætter sine spor hos forbrugerne. Dette ses blandt andet i en undersøgelse lavet af Statista, som viser 

at der i 2018 var 72% af forbrugere over 18 år, som foretrak at købe tøj fra miljøvenlige brands, 

hvorimod det i 2015 var 57%, som delte denne holdning (Statista, 2019). Det er som virksomhed 

nødvendigt at have denne udvikling i forbrugernes holdning in mente, da den stigende efterspørgsel 

på bæredygtige brands er en tendens som vil fortsætte i mange år (CSR.dk, 2019). Det oplever 

blandt andet virksomheden Zalando, da de gennem de seneste to år har ti doblet deres omsætning af 

bæredygtige produkter og sidste år omsatte for 250 millioner euro i bæredygtige produkter alene. 

Her lød forventningen til det kommende år på fire milliarder euro (Kristiansen, 2020), det er altså 

ikke en tendens de mener forsvinder. Samtidig med at der ses en tendens hos forbrugerne til at 

vægte bæredygtighed højt, så efterlader det lineære system endvidere økonomiske muligheder 

uudnyttede (GFI & BCG, 2017, pp. 19–20). En undersøgelse, lavet af Global Fashion Agenda og 

The Boston Consulting Group, viser at hvis fashion brands fortsætter med Business as usual, vil de i 

2030 se en reduktion i profitabiliteten (ibid.). 

Tages der udgangspunkt i det eksisterende globale materiale flow for tøj, så det i 2015 således ud: 

under produktionen af tøj gik 12% af materialet tabt, efter produktet har været i forbrugernes 

hænder, ender 73% af tøjet til deponering eller forbrænding, 12% af tøjet ender i down-cycling, 

hvor materialet bruges til produktion af et produkt af ringere værdi, og mindre end en procent, af 

det producerede tøj, ender i closed-loop recycling, hvor materialet returneres til virksomheden og 

bruges i produktion af nye produkter (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Der er således masser af 

steder, som kan forbedres i denne proces, for at undgå det enorme spild af ressourcer og samtidig 

undgå den før nævnte reduktion i profitabiliteten ved business as usual. Det lineære system sætter 

pres på ressourcerne, forurener miljøet, skaber negative samfundsmæssige indflydelse og appellerer 

til en brug og smid væk kultur (ibid). 



7 

 

1.1 CASE BESKRIVELSE 

Netop denne brug og smid væk kultur, samt forbrugerens tilgang til antallet af gange en 

beklædningsgenstand bruges, forsøger flere virksomheder at gøre op med. Det gælder bl.a. den 

danske virksomhed Better World Fashion, herefter BWF, som producere læderprodukter, som er 

98% cirkulære, herunder læderjakker, tasker mm. Deres forretningsmodel er bygget op omkring den 

cirkulære økonomi og er på den måde med til at mindske det enorme spild samt den negative 

påvirkning af miljøet, som tøjbranchen netop er skyld i.  

Konceptet bag BWF udsprang fra en beslutning om at “lave en forretning, som var et reelt svar, på 

de udfordringer som vores jordklode stod overfor. Så vi valgte, at vi ville lave en forretning, som 

var en reel løsning. Og det var derfor, vi valgte at lave den virksomhed, som den er i dag” (2. 

interview, Reimer, Bilag 6). BWF ønskede, med deres forretningsmodel, at disrupte modeindustrien 

og vise at det er muligt at producere et produkt, som skaber minimal negativ miljømæssig 

indvirkning. Dette gør BWF gennem genanvendt materiale, hvor læderet stammer fra gamle 

læderjakker, jakke foret kommer fra genanvendte plastikflasker og hvor kun sytråden ikke er 

genbrug. Dette medfører at BWF blot udleder 1 kg. CO2, som udelukkende stammer fra transporten 

af jakkerne, der bruges således intet vand, ingen kemikalier og der forekommer derfor intet spild 

(Betterworldfashion, n.d.-a). Læderet er BWFs primære rå materiale, som stammer fra deres 

samarbejdspartnere, danske NGO’er som eksempelvis Røde Kors. I og med at jakkerne er syet 

sammen af individuelt udvalgte materialer, er alle deres jakker one-of-a-kind og derfor 100% 

unikke (Betterworldfashion, n.d.-b). Produkterne produceres på en familieejet fabrik i Polen, hvilket 

tillader BWF at forbedre betingelserne for de ansatte, ved at sikre lønforhold og arbejdsvilkår, 

samtidig med at de reducere CO2 udledningen ved tøjproduktionen, grundet den kortere transport 

end ved produktion i Sydøstasien, hvor meget tøj produceres i dag (Publishing, 2019). 

BWF tilbyder deres forbrugere at købe produkterne, men giver også forbrugeren muligheden for at 

leje og på den måde disrupte forbrugernes tilgang til at skulle eje ting. Samtidig tilbyder de 

forbrugeren en ubegrænset tilbagekøbsgaranti, hvorigennem forbrugeren, efter brug, kan returnere 

jakken til BWF og få 50% på en ny BWF jakke (Betterworldfashion, n.d.-a), hvorigennem BWF 

skaber et lukket kredsløb.  

BWF sælger deres produkter over hele verden, dog ligger størstedelen af deres salg, 60% i 2017 og 

50% i 2018, i Danmark (Bilag 1). BWF er siden start vokset anseeligt (Bilag 1), til trods for at de 
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har mødt store udfordringer undervejs, blandt andet i form af en uoverensstemmelse mellem deres 

forretningsmodel, valg af produkt og målgruppe (1. interview, Reimer, bilag 5).  

BWF forsøger at ændre måden at drive forretning på, ved at ændre på virksomhedens mindset, som 

normalt bunder i økonomisk gevinst, til i stedet at handle om, hvordan man skaber et produkt som 

er bedre for verden (Betterworldfashion.com, n.d.-a). Netop dette skift i mindset, har gjort at BWF 

er certificeret som B corp virksomhed og kåret som ’Best for environment’ i både 2017 og 2018 

(Betterworldfashion.com, n.d.-b). 

 

1.2 PROBLEMFELT  

Med et tøjforbrug som er langt større end størstedelen af verden, skal der ske radikale ændringer i 

de danske forbrugeres adfærd, da det store forbrug har enorme konsekvenser for miljøet (Gonzales, 

2020). Som nævnt, findes der virksomheder, som forsøger at ændre på denne adfærd og gør deres, 

for at forbrugeren skal have mulighed for at vælge et produkt som minimere skaderne af miljøet, 

herunder BWF. Til trods for at BWF gør deres for at mindske branchens negative påvirkning af 

miljøet og ændre på forbrugernes adfærd, står de alligevel over for en del udfordringer. BWF 

valgte, da de startede virksomheden at fokusere på deres produkt og vise verden at man kan skabe 

et produkt, som mindsker skaden af miljøet. Dette betød samtidig at virksomhedens fokus ikke lå på 

kunden og dennes ønsker, da det jævnfør Reimer (interview 1, bilag 5) blot havde ført til flere fast 

fashion brands, hvis de havde spurgt, hvad forbrugerne ønskede. Ydermere nævner Reimer, i et 

indledende interview, at de ikke har stillet skarpt på, hvem deres kunde er og hvilke behov denne 

har. De har altså skabt en virksomhed, uden at kende eller tage hensyn til sine kunder.   

 

1.3 PROBLEMFORMULERING  

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang samt det indledende interview med BWF, er 

følgende problemstilling valgt. 

” Hvordan kan Better world fashion og deres environmental value proposition, 
gennem mødet med den bæredygtige forbruger, påvirke the ecological capital? ” 
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Besvarelsen af denne problemformulering vil forsøges besvaret gennem nedenstående tre research 

questions. 

RQ1: Hvordan ser BWFs cirkulære forretningsmodel ud og hvilken indvirkning har denne på the 

ecological capital? 

RQ2: Hvem er den bæredygtige forbruger og hvordan kan denne forbruger påvirke the ecological 

capital gennem dennes privat forbrug? 

RQ3: Hvordan kan BWF, gennem kundeindsigt, forbedre deres nuværende situation og således 
indvirke mere positivt til the ecological capital? 
 

1.4 BEGREBSAFKLARING 
 
Når der henvises til The ecological capital i afhandlingen, kan det defineres som verdens lagre af 

naturlige aktiver, det inkludere geologi, jord, luft, vand og alle levende ting. 

 

Når der i afhandlingen henvises til den bæredygtige forbruger, er det med udgangspunkt i det afsnit 

i afhandlingen, som omhandler udvælgelse af respondenter (afsnit 2.3.2.1). Her er den bærdygtige 

forbruger forsøgt beskrevet, med fokus på de informationer som BWF, som dette case studie tager 

udgangspunkt i, har fortalt gennem interviews, udleveret data, hvilket har ført til en gennemgang af 

forbrugeren med brug af Gallup, Indeks Danmark. 

 

Med begrebet pro environmental behavior menes der, den adfærd som bevidst søger at minimere 

den negative indvirkning af ens handlinger på den naturlige og byggede verden. 

 

I afhandlingen henvises der til cirkulær økonomi, her menes der “A circular textiles economy 

describes an industrial system which produces neither waste nor pollution by redesigning fibres to 

circulate at a high quality within the production and consumption system for as long as possible 

and/or feeding them back into the bio- or technosphere to restore natural capital or providing 

secondary resources at the end of use.” (Giz, n.d., p. 3). 
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1.5 AFGRÆNSNING 

Afhandlingen begrænses til udelukkende at berøre Danmark, til trods for at BWF også sælger til 

andre lande. Endvidere lægges der i afhandlingen fokus på BWFs læderjakker, således ligger 

hovedfokus på denne og ikke deres andre produkter, som der dog vil blive refereret til. 

Gennem interviewet med Reimer fra BWF, blev det tydeligt at virksomhedens problemstillinger, 

ikke berørte anden del af the business model canvas, hvorfor komponenterne: Partners, activities, 

key resources, cost structure og dele af adoption factors, herunder de eksterne forhold, ikke bliver 

behandlet i denne afhandling. 

Afhandlingen afgrænses ligeledes i det empiriske arbejde til at fokusere på tøjforbrug, herunder 

beklædningsgenstande for forbrugeren som privatperson. 

Grundet afhandlingens længde vil alle ti af Kotlers dødssynder, i diskussionen, ikke blive 

gennemgået, hvorfor kun de relevante vil blive behandlet, i forhold til afhandlingens 

problemstilling.  
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02 METODE & EMPIRI 

Følgende afsnit har til formål at præsentere og diskutere de metodiske bestemmelser, som 

afhandlingen vil følge. Afsnittet vil derfor indledningsvis begrunde valget af verdenssyn, gennem 

videnskabsteoretiske ståsted. Herefter vil valg af metode blive gennemgået, hvorigennem det 

empiriske fundament og de metodiske tilgange, som bidrager til besvarelse af problemformulering, 

bliver belyst. Afslutningsvis reflekteres der over kvalitetskriterier, som afhandlingen er underlagt, i 

kraft af de metodiske overvejelser og valg. Dette gøres for at skabe transparens for validiteten, 

reliabiliteten og generaliserbarheden af de empiriske resultater. 

2.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 

Spørgsmålet omkring valg af metode er sekundært til det videnskabsteoretiske ståsted, herunder 

valg af paradigme, som beskriver det verdenssyn der guider forsker, ikke kun i valg af metode men 

også i de ontologiske og epistemologiske grundlæggende måder (Guba & Lincoln, n.d.). I dette 

afsnit vil afhandlingens forståelsesramme blive afgrænset. Formålet med dette er at fokusere det syn 

verdenen anskues og undersøges ud fra. Herunder de forhold som har afgørende betydning for 

forståelse af specialets problemfelt og teoretiske ramme (Egholm, 2014). 

Afhandlingen vil således tage udgangspunkt i det hermeneutiske paradigme, som fremfor at 

forklare, som set i positivismen, må fortolke. Følgende afsnit vil gennemgå hermeneutikkens 

ontologiske og epistemologiske grundlag og dermed hvilken betydning det har for afhandlingens 

udformning.  

2.1.1 Hermeneutikken 

Det hermeneutisk genstandsfelt er mennesket, dets kultur og erkendelse. Fortolkning af tekster og 

fænomener er centralt i dette paradigme, som er orienteret mod det enkelte individs egen forståelse 

(Egholm, 2014). Den hermeneutiske ontologi, forståelse af virkeligheden, er realistisk, hvilket vil 

sige at de meninger og betydninger som studeres, antages for at være virkelige og det er forskers 

opgave at erkende dem. Hvorfor hermeneutikken antager at den mening og betydning, mennesker 

tillægger fænomener, eksisterer uafhængigt af forsker. Hermeneutikken bygger på tanken om at 

forståelse er cirkulær, herunder den hermeneutiske cirkel, som konstituerer den konstante 
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vekselvirkning mellem del og helhed. Den hermeneutiske cirkel udtrykker en generel opfattelse af, 

at al forståelse består i at belyse delene ud fra helheden, og helheden ud fra delene (Holm, 2018), 

hvorfor forsker selv er en del af den forståelse, som skabes gennem afhandlingen. Denne forståelse 

opstår i kraft af de fordomme og forståelser forsker besidder, hvorfor fortolkningen bliver en 

betingelse for den menneskelige erkendelsesproces uden et mål om sand viden. Forforståelse går 

således forud for den nuværende forståelse, hvorfor det ikke er muligt at tilgå det fænomen, som 

ønskes forstået, forudsætningsløst. Samtidig er forsker underlagt fordomme, som afspejler den 

bagage som tages med i forståelsesprocessen af afhandlingens genstandsfelt. 

Hermeneutikkens epistemologi, forståelsen af sandhed, tager udgangspunkt i fortolkning. Dette 

gøres for at kunne analysere sig frem til den mening og betydning, som ligger gemt (Egholm, 

2014). Med udgangspunkt i egne fordomme og en forforståelse til fænomenet som undersøges, 

opnås en bedre og dybere fortolkning. Netop denne tilgang til fordomme og forforståelse, gør at 

hermeneutikken ikke anser videnskab for værende værdifri, hvor forsker bør være objektiv og hvor 

forsker og kontekst adskilles (Egholm, 2014). 

Sandhedsteorien som er gældende for hermeneutikken, er kohærensteorien. Denne bygger på at 

graden af udsagnets sandhed baseres på relationen til andre udsagn i et sammenhængende system, 

modsat positivismen og den kritiske rationalisme, som søger at verificere eller falsificere udsagn 

(Egholm, 2014). Her anses et udsagn for værende sand, hvis det på en modsigelsesfri måde hænger 

sammen med et system af fortolkende udsagn.  

I denne afhandling benyttes hermeneutikken således som verdenssyn. Gennem hermeneutikkens 

princip er afhandlingen underlagt forudsætningen af, at forståelse er en uendelig og uafsluttet 

proces i fortolkningen af omverdenen. 

 

2.2 METODISKE VALG 

Afhandlingens metodiske bestemmelser er afhængig af de grundlæggende formål og de ontologiske 

og epistemologiske forudsætninger og vilkår, som afhandlingen er underlagt, grundet det 

videnskabsteoretiske ståsted beskrevet ovenfor. Metoden danner forudsætningen for den måde 

hvorpå empiri indsamles og behandles, og har derfor en afgørende rolle for afhandlingens resultater. 
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Dette afsnit vil præsentere og argumentere for det kvalitative metodevalg og derigennem belyse den 

praktiske opbygning af afhandlingens undersøgelsesdesign. 

2.2.1 Kvalitativ metode 

Med afsæt i det videnskabsteoretiske ståsted, bevæger afhandlingen sig i overensstemmelse med 

den hermeneutiske tilgang til forskningsformålet, hvor forståelse for genstandsfeltet er i højsæde. 

Dette medfører samtidig, at der i høj grad stilles spørgsmålstegn til det felt der behandles, og derfor 

ikke blot beskriver det. I takt med at afhandlingen søger at skabe en dybere forståelse for mødet 

mellem BWF og den bæredygtige forbruger, og derigennem søger at tolke holdninger og forståelse 

af bæredygtighed samt indflydelsen på the ecological capital, benyttes en eksplorativ tilgang til 

dataindsamling.  

Med udgangspunkt i afhandlingens grundlæggende formål, problemfelt og det videnskabsteoretiske 

ståsted, er den kvalitative metode valgt. Dette er valgt, idet den kvalitative undersøgelse er velegnet 

til at beskrive fænomener i dennes kontekst og derigennem levere en fortolkning, som bidrager til 

øget forståelse (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Hvor den kvantitative metodes formål er at måle og 

veje fænomener, anskuer den kvalitative metode mennesket som refleksive subjekter, som benytter 

sproget som redskab til at forstå verden (Ingemann, 2018). Den kvalitative forskningsmetode 

lægger vægt på at forskningsgenstanden betragtes som et subjekt og processen et kommunikativt 

forhold, således foregår der en tovejskommunikation (Andersen, 2019).  

Den kvalitative metode vurderes som værende det bedste metodiske valg til undersøgelse af 

afhandlingens problemfelt, idet den tillader dybere forståelse for BWF og den bæredygtige 

forbruger gennem indlevelse og fortolkning af dennes verden, modsat den kvantitative konstatering.  

2.2.2 Den induktive eller deduktive tilgang til viden 

Videns produktion tilgås primært gennem en induktiv eller deduktiv metode, som dækker over to 

forskellige videnskabelige slutningsformer. Hvor deduktiv metode angiver bevægelsen fra teori til 

resultat og dermed en teoretiske ramme, angiver induktiv metode, bevægelsen fra empiriske tilfælde 

til almene love og relationer (Egholm, 2014). Med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske ramme 

arbejdes der ud fra generelle strukturer, som i analysen søger at anvendes på den indsamlede empiri. 

Afhandlingen arbejder derfor grundlæggende deduktivt i analysearbejdet, idet der skabes indsigt i 

BWFs forretningsmodel, samt forbrugernes adfærd ud fra en allerede etableret teoretiske 
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referenceramme. Til trods for dette, arbejder afhandlingen samtidig induktivt i dele af analysen, idet 

der søges at udlede generelle resultater omkring indflydelse på the ecological capital, på baggrund 

af de analytiske indsigter. Hvorfor der i denne afhandling argumenteres for metodisk vekslen 

mellem deduktiv og induktiv tilgang til viden. Hvilket samtidig står i overensstemmelse med den 

hermeneutiske tilgang, som nævnt konstant går fra del til helhed i en kontinuerlig forståelsesproces. 

Samspillet mellem deduktiv og induktiv metode er gennemgående for hele afhandlingen, hvilket 

oftest er tilfældet ved kvalitative studier som dette (Egholm, 2014).  

 

2.3 EMPIRISK FUNDAMENT OG UNDERSØGELSESDESIGN 

Følgende afsnit vil belyse afhandlingens empiriske fundament og undersøgelsesdesign, herunder 

måden hvorpå afhandlingens genstandsfelt udforskes (Andersen, 2019). Denne afhandling vil 

benytte undersøgelsesmetoden casestudie, da dette er en empirisk undersøgelse, som søger at belyse 

et nutidigt fænomen i dybden og indenfor dens virkelighedskontekst, især i tilfælde hvor det ikke er 

indlysende hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng det indgår i er, og hvor brugen 

af flere informationskilder, til belysning af fænomenet, er muligt (Yin, 2015). Case studiet bruges 

grundet ønsket om at forstå det komplekse sociale fænomen, som er den bæredygtige forbruger og 

den cirkulære forretningsmodel, hvilket gøres gennem en dybdegående undersøgelse af fænomenet. 

Det studerede fænomen er en enhed, men kan tage flere forskellige former. 

Således tages der i denne afhandling udgangspunkt i undersøgelsesmetoden eksplorativ casestudie.  

2.3.1 Dokumentarisk videns indsamling 

For at generere viden og indsigt til besvarelse af afhandlingens problemstilling, benyttes en række 

sekundærer empirikilder, herunder analyserapporter, dokumenter, artikler og andre internetbaserede 

kilder. Videns indsamling fra dokumenter kan være fordelagtige i relation til indledende indsigt i 

feltet, inden de kvalitative interviews udføres, for at dykke nærmere ned i fænomenet der 

undersøges (Ingemann, 2018).  

Den sekundære empiri er udvalgt for at skabe tilstrækkelig bred empirisk viden indenfor feltet. 

Dokumenterne indsamles hovedsageligt gennem eksplorativ emnebaseret søgning, det gøres da der 

ønskes en bred forståelse af emnet, hvorfor der ikke søges på fokuserede begreber eller ord 
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(Ingemann, 2018). Da viden fra de indsamlede dokumenter, kommer fra sekundære kilder, stilles 

der kildekritisk overfor empirien, gennem opmærksomhed på dokumenternes kvalitet, autencitet og 

kontekst inden de bruges, hvorfor der ligeledes er fokus på peer review i afhandlingen.  

2.3.2 Det kvalitative dybdeinterview 

For at opnå den dybdegående viden og indsigt i respondenternes livsverdener, som er nødvendig for 

at besvare afhandlingens problemstilling, vælges det kvalitative dybdeinterview. Dennes formål er 

at skabe viden i det sociale og sproglige samspil mellem forsker og den enkelte respondent og er 

ifølge Kvale (2009) en stærk metode til at få indsigt i den interviewedes oplevelser af dennes 

hverdagsverden og dens levende betydning. 

Med det videnskabsteoretiske ståsted in mente, skabes der, gennem det indsamlede og behandlede 

empiri, en dybere forståelse for fænomenet cirkulær forretningsmodel og den bæredygtige 

forbruger, qua forskers position, hvor dennes forforståelse af genstandsfeltet bliver en del af den 

indgåede sproglige konstruktion. 

Udover det dybdegående interview, findes også det kvalitative fokusgruppeinterview, hvor 

adskillige respondenter interviews samtidig. Denne interviewform er fravalg, qua dens fokus på at 

undersøge de sociale interaktioner og magtrelationer, som opstår i en dynamisk gruppe interaktion. 

Dermed tillader denne type interview ikke forsker at spørge ind til den enkeltes forståelse og 

erfaringer (Halkier, 2016). Endvidere opstår der, grundet den magtrelation som sker blandt grupper, 

underrapportering af atypiske individuelle forståelser. Altså kan den sociale kontrol være skyld i, at 

ikke alle erfaringer og perspektiver kommer frem (Halkier, 2006). Derfor er denne interviewmetode 

ikke relevant, da afhandlingen, jævnfør problemstillingen, ønsker en dybere forståelse af BWF og 

den bæredygtige forbruger, samt dennes indflydelse på the ecological capital og derved ikke 

interaktionen indbyrdes mellem mennesker.  

Undersøgelsesdesignet for de kvalitative interviews er bygget op omkring Kvales (2009) kvalitative 

metodefremgang, se figur 1. 

Figur 1: Metodefremgang for de kvalitative interview 

Kilde: Egen tilvirkning, (Kvale & Brinkmann, 2009) 
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Undersøgelsens formål, her trin 1 i metodefremgangen, er afdækket tidligere i afhandlingen, 

hvorfor de følgende afsnit vil gennemgå trin 2-7, for derigennem at præsentere de empiriske 

forskningsrammer, hvorigennem der skabes overblik og gennemsigtighed for afhandlingens 

empiriske fundament. 

2.3.2.1 UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER 

Interviewets forskningsmæssige formål samt afhandlingens problemstilling er afgørende for 

udvælgelse af respondenter. På baggrund af afhandlingens metodiske valg er formålet ikke at skabe 

generaliseret viden om undersøgelsesfeltet, men at opnå en dybere forståelse. Derfor benyttes en 

formålsbestemt udvælgelse, som sikre, at de udvalgte respondenter, som skal undersøges, er de 

mest meningsfulde og givende, og således sørge for, at valget af respondenter er i 

overensstemmelse med problemfeltet (Ingemann, 2018).  

Da afhandlingen tager udgangspunkt i et casestudie om BWF, vil dette også komme til udtryk i valg 

af respondenter. BWF beskriver deres forbrugere, som værende ”Den bæredygtige forbruger” (1. 

Interview, Reimer, bilag 5). Samtidig fremgår det af en udleveret Ivey Publishing case, at de 

henvender sig til et “community of interest: people who focus on and value sustainability and 

changing fashion” (Publishing, 2019, p. 4). Ydermere positioneres deres produkter, så de tiltrækker 

forbrugere som er interesseret i premium-quality, hvorfor segmentet begrænses til mænd og kvinder 

med en videregående uddannelse, i alderen 25+, typisk med børn eller med planer om børn indenfor 

den nærmeste fremtid. Samtidig tydeliggøres det, at der tages afstand til den meget unge generation, 

da denne typisk tillægger penge større værdi og har en lav disponibel indkomst (Publishing, 2019). 

Ved brug af Indeks Danmark, Gallup, 2019, er den bæredygtige forbruger forsøgt beskrevet. Med 

udgangspunkt i ovenstående udsagn omkring at rette fokus mod en gruppe som deler interessen om, 

at sætte bæredygtighed højt og være med til at ændre modebranchen, er følgende spørgsmål 

fremhævet ved opbygning af målgruppe - Jeg er fuldstændig enig/ enig i følgende udsagn om miljø: 

“Jeg køber helst miljøvenlige produkter.” og “Jeg er opmærksom på at nedbringe CO2-mængden i 

mit forbrug.”, samtidig med at forbrugeren har svaret at denne “er meget/ ret interesseret i 

tøjmode.”.  Efter at have formet en målgruppe, som er enig i ovenstående udsagn, er denne 

forbruger forsøgt beskrevet, gennem nogle demografiske variable, se bilag 2. 
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På baggrund af segmentering, se bilag 2, er følgende forbruger valgt til videre analyse: 

Kvinde, 18-45 år, hovedstadsområdet, interesse for tøjmode med fokus på miljøet i sit forbrug.  

BWF nævner, at den unge generation ikke er relevant, da de mener, at deres produkt vil være for 

dyrt. Dette ses der dog bort fra i denne afhandling og dermed segmenteringen, da BWF giver 

forbrugeren mulighed for at leje deres produkt. Netop fordi “Udlejning giver adgang til nye 

segmenter for brands, da den lavere pris giver en indgang til dit brand for folk, du normalt ikke 

ville nå.” - Mia Thornemann (Mitchell, 2019). Ved at tilbyde leje, appelleres der derved til et 

alternativt segment. Qua muligheden for leje, ses der ligeledes bort fra den disponible indkomst i 

segmenteringen, da denne således bliver irrelevant.  

2.3.3.2 REKRUTTERING AF INFORMANTER 

Generaliseringskriteriet for den kvalitative metode adskiller sig fra den kvantitative, da formålet her 

ikke er at skabe et statistisk validt billede af virkeligheden, men derimod fordybelse i det specifikke 

forskningsfelt (Andersen, 2019).  Antallet af informanter bestemmes ud fra et kriterium om 

mætning, som kan defineres, som det antal det kræver for at finde ud af det, der er brug for at vide 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med udgangspunkt i kriteriet omkring mætning endte det empiriske 

grundlag med fem kvalitative dybdeinterview, herunder tre dybdegående semistrukturerede 

interviews med den bæredygtige forbruger, samt to interviews med virksomheden, herunder en 

indledende samtale samt et semistruktureret interview. Antallet viste sig at være passede og skabte 

et nuanceret og dækkende empirisk grundlag for videre analyse.  

2.3.3.3 DEN SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWGUIDE 

Interviewets grad af struktur er afgørende for, hvordan interviewet forløber, med struktur menes der 

hvor struktureret og standardiseret interviewguiden er formuleret (Ingemann, 2018). Denne 

afhandling tager afsæt i det semistrukturerede interview, hvor en fastlagt interviewguide er 

udformet forinden interviewet, med det formål at afdække fastlagte temaer. Dog skaber det 

semistrukturerede interview mulighed for løbende inputs og dialog, som afviger fra de fastlagte 

spørgsmål, for at opnå en dybere forståelse af relevante emner (Kvale et al., 2009). Kombinationen 

af empiri- og teoristyret interview, er i overensstemmelse med det hermeneutiske udgangspunkt og 

den deduktive og induktive tilgang til viden som afhandlingen har, hvorfor denne vurderes egnet. 

Interviewguiden til de tre dybdegående interviews med forbrugerne kan ses i bilag 4. Til den 
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indledende samtale med BWF, blev der ikke udviklet en interviewguide, da samtalen skulle danne 

grundlag for hvilken vej afhandlingen skulle gå på baggrund af de udfordringer, som blev synlige 

gennem samtalen. Modsat første interview var der en ramme til det andet interview, hvor den 

semistrukturende struktur ligeledes blev valgt, interviewguiden kan ses i bilag 3. 

2.3.3.4 TRANSSKRIBERING 

Til behandling af den indsamlede interviewdata benyttes transskribering, idet “(...) transskriptionen 

af interview fra mundtlig til skriftlig form strukturerer interviewsamtalerne i en form, der er egnet 

til en nærmere analyse, og udgør i sig selv en første analytisk proces” (Kvale et al., 2009, p. 238). 

Ved at transskribere de indsamlede interviews, påbegyndes den analytiske proces allerede ved 

databehandlingen, samtidig med at det tydeliggøre det empiriske grundlag til senere analyse. Da 

denne metode bygger på en rekonstruktion af mundtlig til skriftlig, er alle sagte ord transskriberet, 

dog med undtagelse af pause-, udråbs- og fyldeord. Dette gøres for at skabe en så præcis 

rekonstruktion som muligt og derigennem højne reliabiliteten af empirien (Ingemann, 2018).  

Transskriberingerne af alle interviews kan findes i afhandlingens bilag 5 til 9. 

2.3.3.5 DEN HERMENEUTISKE MENINGSTOLKNING 

Som tidligere nævnt har denne afhandlings kvalitative analysearbejde til hensigt at skabe en dybere 

forståelse af de meninger, som analysen kommer frem til, hvorfor det hermeneutiske paradigme er 

valgt. Derfor kigges der i fortolkningen af interviews, på de hermeneutiske principper for 

fortolkning (Kvale et al., 2009). 

Den hermeneutiske analysemetode bygger på tre grundlæggende principper; meningskodning, 

meningskondensering og meningsfortolkning. Kodning og kondensering bruges til at skabe struktur 

og overblik over omfattende interviewtekster, hvorimod meningsfortolkning fokusere på små udsnit 

af samspil (Kvale et al., 2009). Første princip knytter et eller flere nøgleord til et tekstafsnit, for 

senere at kunne identificere et citat, kaldet kodning. Kategorisering af citaterne er en mere 

systematisk tilgang, som på tværs af interviewene kategoriserer citaterne på baggrund af 

identifikation af gentagne mønstre. Mønstrene bliver herefter kategoriseret på baggrund af 

afhandlingens fastlagte teoretiske referenceramme, hvor der opstilles en række teoretiske emner 

som findes relevant for analysen. Dog med mulighed for at nye mønstre og kategorier, kan opstå ud 

fra empirien som ikke er defineret på forhånd. På den måde arbejdes der med kategorisering og 
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fortolkning på både deduktiv og induktiv vis. Andet princip, meningskondensering, nedkoger 

respondenternes udtalelser til kortere udsagn, som markerer hovedbetydningen i citatet. Til sidst 

analyseres de identificerede kategorier i dybden, hvor der tolkes på de bagvedliggende meninger 

med respondenternes citater i relation til afhandlingens teoretiske ramme (Kvale et al., 2009). 

I takt med det hermeneutiske udgangspunkt, bevæger afhandlingen sig, som sagt, i den analytiske 

proces, i en konstant vekselvirkning mellem del og helhed. Afhandlingen bevæger sig således frem 

og tilbage mellem teori og empiri, indtil en dybere forståelse af problemfeltet er opnået. 

 

2.4 KVALITATIVE METODEREFLEKSIONER 

Med afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted in mente, er det essentielt at være bevidst om den 

position som forsker indtager i forhold til problemfeltet. Samtidig med at de konsekvenserne som 

dette kan medføre, for udformningen af afhandlingen og ikke mindst resultatet, bliver identificeret. 

Den kvalitative metodes fordele og ulemper, er der løbende blevet reflekteret over, til trods for 

dette, vil det følgende afsnit opsummere disse, for at skabe gennemsigtighed for afhandlingens 

metodiske præmisser.  

2.4.1 Validitet 

Validitet dækker over gyldighed og relevans mellem det teoretiske og empiriske grundlag 

(Andersen, 2019). Afhandlingens validitet er forsøgt øget, gennem inddragelse af et relevant og 

bredt teoretisk grundlag og derigennem undersøge problemformulering fra forskellige teoretiske 

perspektiver. Endvidere søges den indsamlede data og de endelige konklusioner at foregå i tæt 

overensstemmelse med afhandlingens problemformulering, da empirien analyseres på baggrund af 

en valid teoretiske ramme, som knytter sig til forståelsen af BWFs forretningsmodel og den 

bæredygtige forbrugeradfærd. Ligeledes er der forsøgt at opnå empiriske brede gennem 

kombinationen af forskellige kvalitative metoder, såsom dokumentanalyser og interviews, og 

samtidig fulgt princippet om informationsmæthed, indenfor kvalitativ metode, for at skabe et så 

gyldigt empiriske fundament som muligt. 

Grundet afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted vil validiteten af konklusionerne være præget af 

en vis subjektivitet, idet den objektive sandhed ikke er en realitet i hermeneutikken. Hvorfor de 
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valide forskningsresultater søges skabt gennem rekruttering af relevante og pålidelige respondenter, 

samt en bevidsthed om forskers egen forforståelse og forskningsmæssige position i fortolkningen af 

empirien.  

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om hvor sikkert og præcist, det som måles, også er det, der ønskes målt 

(Andersen, 2019). Det skal dog understreges, at den kvalitative metode ikke er underlagt samme 

reliabilitet som den kvantitative metode, da denne afhandling ikke søger en endegyldig sandhed, 

men derimod søger at skabe en dybere forståelse af feltet, gennem den kvalitative metode. Til trods 

for dette, er netop den kvalitative undersøgelse underlagt faren for forskerbias, hvor undersøger 

personligt påvirker forskningsresultatet, grundet den personlige dataindsamling og -behandling, 

hvori tolkningselementer indgår. Dog er det et aspekt, som forsker er bevidst omkring, grundet det 

videnskabsteoretiske ståsted om forskers forforståelse. Der kan således indtages forskellige 

forskningspositioner, som derigennem vil have forskellige betydninger for empiribehandlingen 

(Ingemann et al., 2018). Hvorfor formålet med de tidligere metodiske afsnit har været at skabe 

gennemsigtighed for disse forudsætninger, samtidig med at de har redegjort for den rolle forsker 

indtager.  

Reliabiliteten søges ydermere højnet ved at favne teoretisk bredt i den anvendte referenceramme, 

hermed sikres et relevant udvalg af teori gennem litteratursøgninger inden for feltet. Den løbende 

vidensproces stemmer samtidig overens med det hermeneutiske udgangspunkt, hvor 

vekselvirkningen mellem genstand og forsker, netop hjælper til at udlede resultater (Ingemann, 

2018).  

2.4.3 Generaliserbarhed 

Formålet med kvantitative undersøgelser er statistisk generaliserbarhed, hvorimod det ved 

kvalitative undersøgelser, herunder casestudie, er analytisk generaliserbarhed (Yin, 2014). Den 

analytiske generaliserbarhed omhandler et sammenhold af undersøgelsens resultater med teorier og 

øvrige casestudier på området, for derigennem at teste for overensstemmelse mellem disse. Det er 

ydermere et ønske om informationsrigdom om et givent felt, mere end en generalisering af 

resultatet til populationen (Justesen et al., 2010).  
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Til trods for at den primære empiri specifikt omhandler tøjproduktion og -forbrug, og det empiriske 

fokus dermed beskæftiger sig med et relativt begrænset felt, vil undersøgelsesdesignet kunne 

overføres til lignede undersøgelser og sammenhænge, idet afhandlingen belyser og analyserer 

relevante og generelle karakteristika ved den cirkulære forretningsmodeller og ligeledes ved den 

bæredygtige forbruger. 
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03 TEORETISKE REFLEKSION 

Formålet med følgende afsnit er at præsentere den teoretiske ramme, som benyttes i analyse og 

diskussion af afhandlingens grundlæggende problemstilling om “Hvordan kan BWF Better world 

fashion og deres environmental value proposition, gennem mødet med den bæredygtige 

forbruger, påvirker the ecological capital?”. Herved er teorier og akademiske artikler udvalgt, for 

at skabe et teoretisk framework til at belyse ovenstående problemstilling. Det teoretiske grundlag 

bygger på de metodiske refleksion nævnt ovenfor, hvor den kvalitative fremgangsmåde er valgt.  

 

3.1 BUSINESS MODEL CANVAS 

For at kunne analysere BWF’s arbejde med cirkulær økonomi, herefter CE, og deres 

forretningsstrategi tages der udgangspunkt i Lewandowski og udviklingen af the circular business 

model canvas (Lewandowski, 2016). Dette canvas bygger på Osterwalder og Pigneur’s framework, 

kendt som the business model canvas. Dette kanvas bruges af virksomheder, som et redskab til at 

visualisere arbejdet med deres forretningsmodel, hvor en forretningsmodel beskrives som værende 

“the rationale of how an organization creates, delivers and captures value” (Osterwalder, Pigneur, 

& Clark, 2010, p. 14). Med andre ord er the business model canvas en måde at vise, hvordan 

virksomheden har i sinde at tjene penge, samt hvilke ressourcer der er essentielle for, at dette kan 

lade sig gøre (Osterwalder et al., 2010, p. 15). 

The business model canvas består af ni komponenter; customer segments, value propositions, 

channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships 

and cost structure. 

Første del af kanvasset består i at beskrive hvilken værdi virksomheden skaber, til hvem denne 

skabes og hvordan den leveres, for derigennem at skabe værdi for virksomheden (Osterwalder et al., 

2010). Den første af de ni komponenter er customer segment, som består i at identificere den 

kundegruppe virksomheden henvender sig til. Den næste er value proposition, som er et tydeligt og 

konkret udsagn om, hvordan produktet kan løse forbrugerens problemer og tilfredsstille deres 

behov. Arbejdet med value proposition er omfattende, hvorfor et kanvas til udarbejdelse af netop 
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dette, er udviklet. Samtidig med at det giver klart billede af, hvorfor netop dette value proposition 

passer til det valgte kundesegment (Lewandowski, 2016). Udviklingen af virksomhedens value 

proposition er således sammensat af flere komponenter, herunder produktet og den service som 

tilbydes, de gain creators som produktet skaber samt den lindring produktet medfører af de pains 

kunden oplever, gennem pain relievers. Alt sammen i forbindelse med den opgave og det job som 

kunden forsøger at opnå, med assistance fra det produkt og den service som virksomheden tilbyder. 

Ved at kigge på hvilke job forbrugeren ønsker at udføre, kan virksomheden analysere sig frem til de 

pains og gains forbrugeren associere med jobbet. Gennem dette sikre virksomheden, at de skaber 

produkter og service som forbrugerne vil have (Osterwalder et al., 2010). 

Efter analysen af virksomhedens value proposition står det klart, hvem produktet målrettes til, samt 

hvad virksomheden tilbyder kunden. Næste komponent omhandler hvordan denne forbruger ønsker 

at nås gennem channels. Her indgår overvejelser om hvilke distributionsmuligheder der bør 

benyttes til at levere, kommunikere samt sælge virksomhedens value proposition. Dette afhænger af 

det enkelte kundesegment, ønsker forbrugeren fx. at handle online eller i fysisk butik, gennem 

direkte eller indirekte salg, dette er vigtige overvejelser at gøre sig som virksomhed, da det afspejler 

dele af forbrugerens købsbeslutningsproces (Lewandowski, 2016). Herefter kigges der på customer 

relationship, som er den relation en virksomhed opbygger og forsøger at opretholde med hvert 

kundesegment. Altså kigges der på hvordan virksomheden arbejder på at fastholde deres forbrugere. 

Den femte komponent er revenue stream, som indeholder resultatet af måden, hvorpå value 

proposition leveres til forbrugeren. Her kigges der på, hvad forbrugeren er villig til at betale, samt 

hvordan forbrugeren ønsker at betale (Lewandowski, 2016). 

Anden del af kanvasset består af overvejelser om, hvordan denne værdi skabes og hvad det kræver 

af virksomheden at skabe denne værdi for forbrugeren. Sjette komponent i the business model 

canvas er key ressources, her menes der de aktiver som er nødvendige, for at virksomheden kan 

skabe værdi, samt tilbyde og levere de førnævnte elementer til forbrugeren. Key activities 

indebærer, de aktiviteter som virksomheden bør være gode til og som er livsnødvendige for at skabe 

værdi, gennem de ovennævnte komponenter. Key partnerships beskriver det netværk af 

leverandører samt samarbejdspartnere, som støtter virksomhedens forretningsmodel og som er med 

til at gøre den mere kraftfuld. Den niende og sidste komponent er cost structure, som omfatter alle 

kerne omkostningerne bundet op på driften af forretningsmodellen. Ved at kortlægge alle de 
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komponenter, der er nødvendige for at skabe værdi for kunden, synliggøres alle omkostningerne 

forbundet med driften. 

Ved at benytte the business model canvas og dens ni komponenter, kan virksomheder kortlægge 

alle de elementer der er nødvendige for at skabe, levere og vedholde værdi (Lewandowski, 2016). 

 

3.2 BUSINESS MODEL OG PRINCIPPERNE FOR CIRKULÆR ØKONOMI 

Gennem et omfattende litteratur review er principperne for CE identificeret. Ved at undersøge 

forskellige schools of thoughts, fandt Lewandowski (2016) at disse komplementerer hinanden og på 

baggrund af det, blev fem hovedprincipper for den nye tilgang til økonomi opstillet. De fem 

hovedprincipper omhandler (1) design out waste/ design for reuse, (2) build resilience through 

diversity, (3) rely on energy from renewable sources, (4) think in systems og (5) waste is food/ 

think in cascades/ share values (symbiosis). Med disse hovedprincipper for CE in mente, søger 

Lewandowski at implementerer disse i det oprindelige business model canvas, beskrevet ovenfor, 

ved at identificere komponenter til modellen. Her tager Lewandowski udgangspunkt i ReSOLVE 

frameworket (regenerate, share, optimize, loop, virtualize and exchange), udviklet af Ellen 

MacArthur foundation, og bruger disse seks handlingsområder, som redskaber til at implementere 

CE’s principper i forretningsmodellen (Ellen MacArthur Foundation and McKinsey Center for 

Business & Environment, 2015, pp. 25–26). De seks handlingsområder er håndgribelige tiltag, som 

virksomheder kan benytte i arbejdet med CE i deres forretningsmodel.  Regenerate omhandler 

skiftet til vedvarende energi og materiale, samt genvinde, fastholde og regenerere økosystemets 

sundhed og returnere funden biologiske ressourcer til biosfæren (ibid.). Share omhandler tiltag, som 

at maksimere udnyttelsen af produkter ved at dele dem blandt forbrugere, genbruge dem gennem 

deres levetid, eksempelvis ved brug af secondhand, samt forlænge produktets levetid gennem 

vedligeholdelse, reparation og design for holdbarhed (ibid). Optimise handler om at øge effektivitet 

af et produkt, samt fjerne affald i produktionen og supply chain, herunder både indkøb og logistik 

til produktionen men også under og efter brug. Loop handler om at beholde komponenter og 

materiale i et lukket system. Det at skabe et loop, vil medføre, for det materiale som er begrænset, 

at der skal genfremstilles eller genanvendes materiale. Virtualise handler om at levere 

anvendelighed virtuelt, eksempelvis virtualisering af bøger, musik og online handel. Exchange 
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omhandler tiltag som at udskifte gammelt materiale med fremskreden ikke vedvarende materialer, 

gennem anvendelse af ny teknologi eller nye produkter og tjenester (ibid.). 

Det omfattende litteratur review gjorde det muligt at identificere, hvordan CE principperne, gennem 

ReSOLVE frameworket nævnt ovenfor, kan anvendes på de eksisterende ni komponenter i the 

business model canvas. Samtidig blev to potentielle komponenter identificeret for at forstærke 

arbejdet med mere cirkulære forretningsmodeller, disse to er the take-back system og the adoption 

factors. CE principperne og de nu elleve komponenter, som skaber the circular business model, vil 

blive gennemgået i nedenstående afsnit. 

Kernen af the circular business model er virksomhedens value proposition. Det virksomheden 

tilbyder et specifikt kundesegment, gennem deres value proposition, bør gøre det muligt for 

forbrugeren at få opfyldt sine behov, reduceret besvær som opleves og leveret yderlige fordele 

(Lewandowski, 2016). Dette kunne eksempelvis ske, hvis en virksomhed tilbyder adgang til et 

produkt, men beholder ejerskabet, altså et alternativ til den traditionelle model, hvor forbrugeren 

køber og ejer produktet. Ved at gøre brug af det såkaldte product-service systems, forsøger 

virksomheden at reducere forbrugerens besvær, skabe fordele og sørge for at opfylde forbrugernes 

ønsker (Tukker, 2004). Disse product-service systems inddeles i tre hovedkategorier, (1) product 

oriented services, som hovedsageligt er rettet mod salg af produkter, dog med ekstra services tilføjet 

såsom rådgivning, (2) use-oriented services, hvor det centrale produkt fortsat har en central rolle, 

men forretningsmodellen er ikke rettet mod at sælge et produkt, men eksempelvis tilbyde produkt 

leasing, leje/ dele og fælles anvendelse og (3) result oriented services hvor kunde og udbyder bliver 

enig om et resultat, hvor der ikke er noget forudbestemt produkt involveret (Tukker, 2004).  

Fælles forbrug i forbindelse med at dele eller leje produkter, kan nedbringe omkostninger for 

virksomheden, skabe tjenester som er skræddersyet til forbrugerens behov, og skabe yderligere 

fordele (Lewandowski, 2016). Som oftest tilbydes der incitament for forbrugeren, eksempelvis i 

form af et tilbagekøbsprogram. Hvor incitamentet agerer som kilde til værdiskabelse for 

forbrugeren, vil tilbagekøbet af produkter, komponenter og materiale, samtidig være værdiskabende 

for virksomheden (Lewandowski, 2016). Value proposition er således en vigtig komponent og 

ligesom ved Osterwalder et al., skal virksomhedens value proposition passe til et bestemt 

kundesegment. 
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I skiftet til CE, hvad angår channels, er virtualisering vigtig. Her kan en virksomhed eksempelvis 

vælge at sælge og levere et virtuelt value proposition eller blot sælge et value proposition gennem 

virtuelle distributionskanaler og på den måde virtualisere channels.  

Customer relationships er en essentielt del af at opnå CE, da virksomheden, gennem opbygning og 

vedligeholdelse af kunder, kan underbygge hovedprincippet i CE, nemlig eliminering af spild 

(Lewandowski, 2016). Gennem en stærk kunderelation har virksomheden mulighed for at eliminere 

spild ved at producere på bestilling eller engagere forbrugeren i at vælge, hvilket produkt de ønsker 

produceret (Lewandowski, 2016). 

I relation til revenue stream findes der adskillige cirkulære forslag, såsom betal pr. produkt, 

abonnementsløsning, leje mv. Det er vigtigt at forstå, at virksomhedens revenue stream hænger 

sammen med virksomhedens value proposition. Hvorfor denne revenue stream kan relateres til den 

hentede værdi, som genereres af de produkter, komponenter og materialer som indhentes til 

genbrug, gennem eksempelvis tilbagekøbsprogram (Lewandowski, 2016). 

The take-back system bygger på kerne ideen af CE, nemlig materiale loops (Lewandowski, 2016). 

Ideen omkring materiale loops forudsætter at “(...) products, their components and / or materials 

can be cascaded (in case of biological nutrients), and reused / redistributed, remanufactured / 

refurbished, or recycled (in case of technical nutrients) (...)“ (Lewandowski, 2016, p. 20). For at en 

virksomhed kan skabe et materiale loop, er det nødvendigt at oprette et take-back system, 

hvorigennem virksomheden kan indsamle produkter fra forbrugerne. Herefter kan virksomheden 

påbegynde materiale loopet gennem omvendt logistik, således at produktet, efter brug, kommer 

tilbage til virksomheden for at blive genbrugt (Lewandowski, 2016). 

The adoption factors indebærer de interne og eksterne faktorer, som kan have indflydelse 

på overgangen til en cirkulær forretningsmodel. De interne faktorer omhandler den organisatoriske 

evne til at skifte til CE forretningsmodel. De eksterne faktorer indebærer de forhold i omverden, 

som virksomheden ikke selv kan kontrollere, som påvirker arbejdet mod CE. Hvorfor det er 

nødvendigt med støtte fra diverse organisatoriske kapaciteter samt eksterne faktorer (Lewandowski, 

2016). 
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3.3 LINKET MELLEM BUSINESS MODEL OG FORBRUGEREN 

Grundet det stigende fokus på miljøet og virksomhedernes ansvar, oplever virksomhederne i højere 

grad forespørgsler på at bidrage til at opnå bæredygtig udvikling (Abdelkafi & Täuscher, 2016). 

Hvorfor mange iværksættere og business managers er engageret i at skabe positiv indvirkning for 

samfundet og økonomien uden at skade the ecological capital. 

Forretningsmodeller som fokuserer på bæredygtighed findes der som nævnt mange af, oftest 

inkorporeres bæredygtighed som en integreret del af forretningens value proposition og 

værdiskabelse, hvorigennem værdi til kunden og miljøet skabes (Abdelkafi er al., 2016). Dog ligger 

der en enorm udfordring i at designe en forretningsmodel, som er karakteriseret ved at den skaber 

økonomisk gevinst gennem, og ikke blot sammen med, en bestemt miljø eller social aktivitet 

(Schaltergger et al., 2012, s. 98; Abdelkafi et al., 2016). Endnu en udfordring ved mange af de 

eksisterende tilgange til bæredygtig forretningsmodel, ligger i deres tilgang til at generere værdifuld 

indsigt i bæredygtige forretningsmodeller, men ikke konceptualisere relationen mellem 

forretningen, deres kunder og miljøet. Hvorfor disse ikke forklare hvordan værdiskabelse, miljøet 

og profit gensidigt kan komplementere og forstærke hinanden (Abdelkafi et al., 2016).  

Abdelkafi et al. (2016) benytter system dynamikker som udgangspunkt for deres forskning af 

business model for sustainability, idet flere videnskabelige bidrag anerkender den dynamiske og 

komplekse karakter af forretningsmodeller (Abdelkafi et al., 2016; Demil & Lecocq, 2010). 

Endvidere identificeres to typer af bæredygtige forretningsmodeller, stærk og svag bæredygtighed. 

Hvor stærk bæredygtighed forekommer hos virksomheder, som integrerer bæredygtighed i 

virksomhedens kerne. Modsat svag bæredygtighed, hvilket opstår i rentabilitets orienterede 

forretningsmodeller, som udelukkende benytter sig af nogle bæredygtige elementer for at opnå 

delvis transformation til business model for sustainability. 

Abdelkafi et al. (2016) skaber en ensartet konceptualisering af business model for sustainability og 

benytter system dynamikker som forklarende element. Modellen forbinder fire delmodeller; 

virksomheden, virksomhedens beslutningstager, kunden og miljøet, i en model. Hvor virksomheden 

bygger på at forstærke feedback loopet mellem virksomhedens værdiskabende kapacitet, værdien 

for kunden, værdien for miljøet, samt den værdi som virksomheden selv kan gavne af. Både 

virksomhedens beslutningstager samt kunden behandles i artiklen som individer, hvor 
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beslutningstageren identificeres som individet, hvis adfærd har indflydelse på forretningsmodellen 

og kunden, som individet der påvirkes af forretningsmodellen (Abdelkafi et al., 2016). Ved at 

fokusere på kognition og adfærd hos beslutningstageren og kunden, bliver det muligt at identificere 

system dynamikkerne i den kognitive del af bæredygtig adfærd hos individer. Dette gøres gennem 

value-belief-norm teorien, som vil blive beskrevet i dybden i et senere afsnit, som bruges til 

forklaring af individers handlinger til gavn for miljøet. Teorien er indtil videre mest brugt på 

individer udenfor organisationen, såsom forbrugere, men teorien kan også bruges på individer i 

organisationen (Abdelkafi et al., 2016). Konceptet omkring beliefs dukker således op i value-belief-

norm teorien, men også hos Boons (2013) som viser, at økosystemet dynamikker kan påvirke 

beliefs og desires og kan endvidere have en direkte indflydelse på de ressourcer, som er til rådighed 

og dermed påvirke de muligheder, som virksomheden har. Samtidig driver beliefs og de førnævnte 

muligheder individuel handling, såvel som organisatorisk handling og giver derigennem tilbage til 

økosystemets dynamikker. 

Ved at forbinde indsigterne fra Boons (2013) med value-belief-norm teorien, favner 

konceptualiseringen både forbrugeradfærd, system dynamikker og forretningsmodel i en. 

Modellen opfylder fire opstillede krav, hvorfor modellen formår at (1) støtte beslutningstager i at 

forstå hvordan forretningsmodellen kan påvirke miljøet. Her blev to typer af indvirkning 

identificeret, direkte indvirkning, gennem environmental value proposition og værdiskabende 

kapacitet og indirekte indvirkning, gennem kundens adfærd. (2) Modellen afslører den direkte, og 

for det meste indirekte, indflydelse miljøet har på virksomheden. Miljøet påvirker 

forretningsmodellen direkte, grundet dens indflydelse på virksomhedens værdiskabende kapacitet, 

eksempelvis som følge af knappe ressourcer, men også indirekte, gennem kundens- og 

beslutningstagerens beliefs. (3) System dynamikker i modellen illustrere de forskellige typer af 

stocks and flows som relaterer sig til stakeholders af business model. De vigtige stocks er 

virksomhedens value proposition, environmental value proposition, som er det value proposition 

der gives til stakeholders som bekymrer sig om miljøet, værdiskabende kapacitet, indfanget værdi, 

såvel som ecological capital. (4) Modellen muliggør en forklaring af vigtige feedback loops, som er 

med til at forklare rationalet bag en business model for sustainability set fra et stakeholder 

perspektiv. Eksempelvis kan feedback loops fremkalde selvforstærkende ecological beliefs hos 

beslutningstageren eller kunde, hvilket medfører et skift af en forretningsmodel mod mere 

bæredygtighed (Abdelkafi et al., 2016). 
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Modsat Lewandowski (2016) benytter Abdelkafi og Täuscher (2016) en case virksomhed, for at 

afprøve deres model, samt vise hvordan værdien til miljø og økonomisk performance kan forstærke 

hinanden. Ligeledes favner modellen, som Abdelkafi et al. (2016) har udviklet, virksomheder som 

ved start integrerer bæredygtighed ind i deres kerneforretning, hvorfor denne bruges som 

supplement til Lewandowski, da Lewandowski, til trods for at have fokus på skiftet mod cirkulær 

økonomi, trods alt fokusere på cirkulær økonomi og derved passer bedst til analyse af en cirkulær 

forretning. 

Abdelkafi et al. (2016) lægger vægt på individet og dennes vigtighed i forhold til udvikling af CE i 

forretningsmodellen, her fremhæves value-belief-norm teorien til brug for analyse af individets 

adfærd. Dette fokus på individet ses også i nogen grad hos Lewandowski i komponenterne customer 

segment og adoption factors, hvor vigtigheden af at kende sin kunde og tilpasse sit value 

proposition fremhæves, samt interne faktorer som organisatorisk støtte. Dog findes det relevant at 

trække på en mere fyldestgørende teori, for på den måde at kunne forstå den bæredygtige 

forbrugeradfærd, for på den måde at kunne besvare afhandlingens research question. Hvorfor der 

tages udgangspunkt i Stern (1995, 2000) og udviklingen af ABC teorien, som netop bruges til at 

beskrive bæredygtige adfærd. 

Stern (2000) søger at skabe en kohærent teori omkring Environmentally significant behavior. Dette 

gøres ved at udvikle en begrebsramme for pro environmental behavior og gennem denne forsøge at 

skabe en teori, som favner de mange tidligere teorier.  

3.4 DEFINITION AF LANDSKABET PRO ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 

Peer reviewet søger at definere pro environmental adfærd, som den har set ud gennem tiden. 

Adfærden kan påvirke miljøet på to måder, direkte, såsom bortskaffelse af husholdningsaffald, og 

indirekte, såsom skattepolitik; da denne kan være med til at forme beslutninger som træffes og som 

har en direkte effekt på miljømæssige ændringer. Derfor kan den indirekte adfærd have en større 

miljømæssig indvirkning end den direkte. 

Det er først indenfor de seneste år, at miljøbeskyttelse er blevet en del af mennesket 

beslutningsproces. Hvorfor det nu kan defineres som adfærd, der udføres med det formål at ændre 

miljøet, oftest til gavn for miljøet, kaldet the intent-oriented. Denne adfærd skal dog ikke ligestilles 

med the impact-oriented, idet de adskiller sig i form af hvilken årsag der fører til adfærd. Her 
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beskrives the intent-oriented adfærd ved at have intentionen som en selvstændig årsag til adfærd og 

fremhæver samtidig muligheden for, at den miljømæssig intention muligvis ikke er nok til at skabe 

miljømæssig indvirkning. Idet intentionen ofte følger forbrugerens beliefs, som ikke nødvendigvis 

stemmer overens med videnskaben på området og dermed ikke fører til miljømæssig indvirkning. 

Den uoverensstemmelse der ses mellem miljømæssig intent og miljømæssig impact, medfører 

vigtigheden i at undersøge hvordan mennesker danner beliefs omkring den miljømæssige intention i 

deres adfærd. 

Både the impact oriented og the intent oriented definition af miljømæssig adfærd er nødvendig for 

forskningen. For at kunne identificere og målrette adfærd, som kan have stor indvirkning på miljø, 

er det nødvendigt at adoptere the impact oriented definition. Hvorimod the intent oriented definition 

er nødvendig at adoptere, for at fokusere på menneskets overbevisning, motiver mv., og derigennem 

forsøge at forstå og ændre adfærden (Paul C. Stern, 2000). 

Meget tidlig forskning indenfor pro environmental behavior antager at denne adfærd består af en 

homogen gruppe. Nyere forskning har dog fundet, at dette ikke er sandt, og mener at der findes 

flere forskellige typer af pro environmental behavior. Disse typer af adfærd defineres som følgende 

fire: ‘Environmental Activsm’, ‘Nonactivist Behaviors in the Public Sphere’, ‘Private-Sphere 

Environmentalism’ og ‘other Environmantally Significant Behaviors’, som alle adskiller sig fra 

hinanden, grundet deres forskellige årsagsfaktorer som leder til adfærd. Denne afhandling vil 

udelukkende beskæftige sig med den tredje type ‘Private-Sphere Environmentalism’, da denne 

beskæftiger sig med ‘green consumerism’ fx. købet af genbrugsprodukter. Denne type adfærd har, 

en direkte miljømæssige konsekvenser, dog har al individuel adfærd kun en meget lille indvirkning 

på miljøet. Denne type adfærd får kun miljømæssig indvirkning, når mange mennesker individuelt 

gør det samme. 

3.4 ÅRSAGERNE TIL PRO ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 

Efter at have stillet skarpt på definitionen af miljømæssige adfærd, i form af intent og impact 

oriented adfærd, samt de forskellige typer af miljømæssige adfærd, undersøges de afgørende 

determinanter for ‘environmentalism’. 

Dette gør Stern (2000) ved brug af Schwartz’s (1973, 1977) ‘moral norm activation theory of 

altruism’. Her ses der på uselvisk adfærd, herunder pro environmental, som finder sted på baggrund 
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af personlige moralske normer. Denne uselviske adfærd forekommer hos individer som tror på, at 

bestemte forhold udgør en trussel mod andre, kaldet ‘adverse consequences’. Samtidig tror dette 

individ at handlinger de kunne igangsætte, kunne afværge disse konsekvenser, kaldet ‘ascription of 

responsibility of self’. Samtidig ses der på environmentalism, som et spørgsmål om individets 

verdenssyn. Her beskrives the new environmental paradigm, som et nyt paradigme hvor 

menneskelig aktivitet og en skrøbelig biosfære ses som uløselig forbundet. Det er altså et 

verdenssyn, som forbinder mennesket med de miljømæssige forandringer, som finder sted. 

Stern et al., (1999) udviklede en ny teori, med udgangspunkt i Schwartz’s (1973, 1977) tilgang til 

uselvisk adfærd, kaldet value-belief-norm. Denne teori forbinder value theory, norm-activation 

theory og the new environmental paradigm perspektiv, hvor igennem en årsagskæde dannes. Denne 

årsagskæde er sammensat af fem variable, som leder til miljømæssig adfærd: personlige værdier 

(især uselviske), the new environmental paradigme, adverse consequences og ascription of 

responsibility of self og personlige normer mod pro environmental action. Denne teori danner 

grobund for ABC teorien udviklet af Stern (2000). 

Forskning antyder at ‘environmentalism’ kan variere meget afhængigt af adfærd, aktøren og 

konteksten. “In one formulation behavior (B) is an interactive product of personal-sphere 

attitudinal variables (A) and contextual factors (C).“ (Guagnano et al., 1995, Stern, 2000 s. 415). 

ABC teorien foreslår at personlig adfærd, der ikke er stærkt influeret af kontekst, i mindre grad vil 

være afhængig af attitudinal factors, jo mere besværlig, tidskrævende og omkostningsfuld adfærden 

opleves (Stern, 2000). 

I søgen efter forklaring af pro environmental behavior, inddeles de kausale variable i fire typer, 

nemlig attitudinal factors, contextual forces, personal capabilities samt habits or routine. 

‘Attitudinal factors’ indeholder norms, beliefs og values, hvilket er beskrevet gennem den tidligere 

gennemgang af value-belief-norm teorien. Forskning af attitudinal factors har demonstreret, 

hvordan pro environmental adfærd kan blive influeret af personlig forpligtelse og de opfattede 

personlige fordele og ulemper ved bestemte handlinger. Endvidere kan adfærden blive influeret af 

adfærds-specifik overbevisning og personlige normer. Dog findes der også tilfælde, hvor adfærden 

bliver påvirket af ‘non environmental attitudes’, blandt andet sparsommelighed, luksus, vigtigheden 

i at tilbringe tid med familien etc. (Stern, 2000). 
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‘Contextual forces’ også kaldet eksterne faktorer, herunder interpersonel indflydelse, samfundets 

forventninger, reklamer, finansielt incitament og omkostninger, fysiske begrænsninger forbundet 

med specifikke handlinger og mange flere. Det er vigtigt at tage højde for, at de kontekstuelle 

kræfter kan have forskellige betydninger for forbrugere, hvis attitudes og beliefs er forskellige fra 

hinanden. Et eksempel på dette kan være pris, en højere pris for økologi vil for nogle være en 

økonomisk barriere, hvorimod det for andre vil være en markør for et overlegen produkt (Stern, 

2000). 

‘Personal capabilities’ inkluderer den viden og de færdigheder, som er nødvendige for bestemte 

handlinger. Samtidig rummer denne type også sociodemografiske variable, såsom alder, køn, 

uddannelse, race og indkomst, alle variable som kan være indikatorer på personlige kompetencer. 

Forskningens resultater peger på at effekten af ‘environmental citizenship’ afhænger af et individs 

sociale og økonomiske ressourcer (Stern, 2000). 

‘Habit or routine’ adskiller sig fra de andre variable, da denne kan have en direkte indflydelse på 

ændring af adfærd. Dette skyldes, at det ofte kræver at gamle vaner brydes, før adfærdsændringen 

kan etableres gennem udviklingen af en ny vane. 

 

3.5 ÆNDRING AF PRO ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 

Adfærd er ofte bestemt af flere variable, som ofte interagerer, netop sådanne interaktioner er 

effektive i adfærdsændring. Dette ses eksempelvis ved kombinationen af en forbrugers incitament 

og dennes information, som oftest vil være en stærke determinant i adfærdsændring. Ofte kan 

oprindelsen af interaktioner beskrives i form af barrierer for adfærdsændringen. Fjernes barriererne 

for adfærdsændring ikke, sker der ingen ændring i adfærden. Hvorfor det er vigtigt at identificere 

forbrugernes barrierer og forsøge at fjerne en vigtig barrierer for forandring. Først her, er det muligt 

at ændre på forbrugeradfærden. Det vil således, når det økonomiske incitament er stort nok til at 

demonstrere klar personlig fordel, være langt mere effektivt at skabe adfærdsændring gennem 

information i form af markedsføring, fremfor forøgelse af incitament (Stern, 2000). 

Begrebet barrierer indebærer samtidig, at bestemte former for intervention har faldende indvirkning, 

når deres vigtigste funktion er opfyldt. Eksempelvis vil det, når det økonomiske incitament er stort 
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nok til at demonstrere klar personlig fordel, være langt mere effektivt at skabe adfærdsændring 

gennem information i form af markedsføring, fremfor forøgelse af incitament (Stern, 2000). 

Ved brug af denne teori, bliver det muligt at forstå, hvorfor forbrugeren vælger en bæredygtig 

adfærd. Ydermere bruges teorien til at bestemme de afgørende faktorer for bæredygtigt forbrug, ved 

brug af ABC teorien og de fire typer af forklarende variable. Afslutningsvis er det nødvendigt at 

identificere de barrierer forbrugeren oplever, for at skabe en dybere forståelse af pro environmental 

behavior, da det oftest kun er muligt at ændre adfærden, hvis disse barrierer forstås og forsøges 

fjernet. 
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04 ANALYSE DEL I – CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL 

BWF er en virksomhed, som har formået at skabe en forretning, som har skabt økonomisk succes 

gennem en miljømæssig aktivitet og derved opnået strong sustainability (Abdelkafi et al., 2016). 

Dette er jævnfør Abdelkafi et al. (2016) en af de største udfordringer for virksomheder, idet 

adskillige virksomheder blot skaber økonomisk succes, samtidig med at de har en vis miljømæssig 

aktivitet og dermed kun opnår weak sustainability. Det er netop grundet BWFs mindset om at have 

miljø som kerne af virksomheden, som gør det interessant at undersøge, hvordan BWFs cirkulære 

forretningsmodel ser ud og hvilken indvirkning denne har på the ecological capital. 

BWF vil gennem deres forretning vise branchen, at det kan lade sig gøre at lave en virksomhed, 

som skaber minimale miljømæssig indvirkninger. Det er lykkedes dem at gøre, gennem deres 

cirkulære produkt og deres produktion, hvilket kommer til udtryk i deres certificering som B corp 

samt kåringerne som ’Best for environment’ i 2017 og 2018. 

 

4.1 CIRCULAR BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1.1 Value Proposition 

Kernen i the circular business model er virksomhedens value proposition, her lægges der vægt på 

det cirkulære tilbud virksomheden tilbyder, gennem produkt, produkt relateret service eller ren 

service (Lewandowski, 2016). BWFs cirkulære tilbud kommer til udtryk gennem det produkt de 

sælger, men også gennem et product-service system, som er brugerorienteret, idet de tilbyder leje af 

deres produkt (Tukker, 2004). 

BWF tilbyder et 98% cirkulært produkt, som har minimale negative miljømæssig indvirkning. Dette 

skyldes blandt andet brugen af genanvendt materiale og det closed loop som er skabt, hvorfor der i 

deres produktion ikke bruges kemikalier eller vand. Det betyder at selve produktionen er tæt på 

CO2 neutral og at BWFs læderjakke kun udleder 1 kg. CO2, relativt til industrien hvor 

produktionen af en konventionel læderjakke udleder cirka 8.000 kg. CO2 (Betterworldfashion, n.d.-

a). Den mindre CO2 udledning som skabes, kommer udelukkende fra transporten. BWF forsøger 
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gennem deres produktion og valg af genanvendt materiale at forlænge læderet levetid og arbejder 

derigennen med CE principperne, tidligere beskrevet gennem ReSOLVE frameworket (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). Hvor de arbejde med optimise, da de forsøger at fjerne spild gennem 

deres produktionen og loop, gennem deres genanvendte materiale. 

”Vi mener ikke, at det i princippet er kundernes ansvar, at vores klode er blevet kørt hertil, hvor 

den er nu. Det er jo ikke kunderne, som laver produkterne. Det er producenterne og 

virksomhederne, som gør det (…). De (læs: forbrugerne) skal have lov til at forbruge. I princippet 

mener vi jo ikke, forbruget er problemet. Det er det, at der forbruges nogle dårligt konstrueret 

produkter. Det er det, der er problemet.” (Reimer, 2. interview, bilag 6). 

Med indstillingen om, at forbrugerne skal have lov til at forbruge, tilbyder BWF et value 

proposition som ” (…) giver forbrugeren det her guilty free shopping.” (Reimer, 2. interview, bilag 

6). Ved at have skabt et cirkulært produkt, gennem et closed loop, som beskrevet ovenfor, kan BWF 

give forbrugerne mulighed for samvittigheds fri shopping. På den måde får forbrugeren klaret et 

job, i form af at købe en bæredygtig læderjakke, uden at skulle bekymre sig om dårlig samvittighed. 

Den dårlige samvittighed, som den bæredygtige forbruger kan opleve, når de handler nye produkter, 

kommer ligeledes til udtryk gennem nedenstående to citater, som blev indsamlet gennem de 

dybdegående interviews. Forbrugeradfærden vil blive analyseret i afhandlingens analyse del II, 

citaterne bliver fremhævet her, for at understøtte pointen om, at BWF opfylder et behov, ved at 

tilbyde samvittigheds fri shopping. 

“Jeg føler mig ansvarlig på den måde, at jeg jo ved at tøjproduktion står for en sindssyg stor 

mængde af CO2 aftrykket i verden, på globalt plan. Jeg ved jo også at det ikke er specielt godt for 

planeten bare at super forbruge inde i H&M. Så jeg føler, at jeg bærer et ansvar.” (Interview 1, 

Simone, bilag 7). 

“Hvis jeg tilfældigt er ude og kigge på tøj. Så kan jeg godt komme til at slå tankerne fra og 

pludselig købe noget, uden at tænke på om det er bæredygtigt, men fordi det er flot. Så bliver det 

lidt egoistisk og så kan jeg godt bagefter stå med en følelse af dårlig samvittighed.” (Interview 2, 

Clara, bilag 8). 

Udover det cirkulære produkt, tilbyder BWF forbrugeren en tilbagekøbsgaranti, denne fungerer som 

en supplerende service til det eksisterende produkt, hvilket skaber merværdi for kunden og skal 
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samtidig sikre at BWF får produkterne tilbage, hvorigennem BWF kan forlænge læderets levetiden 

og skabe en ny læderjakke. Netop den forlængede levetid af beklædningsgenstande er en 

nødvendighed, da det, som tidligere nævnt, er et af branchens største problemer. Forbruget er 

eksponentielt stigende hos den danske forbruger, samtidig med at antallet af gange en 

beklædningsgenstand er i brug falder. Hvilket ligeledes er en af grundene til, at BWF i sin tid 

startede denne virksomhed. 

Ved at tilbyde forbrugeren det cirkulære produkt skaber BWF gains hos forbrugeren, i form af et 

produkt som har minimale indvirkning på miljøet. Ydermere skabes der værdi hos forbrugeren 

gennem virksomhedens gain creators, som hos BWF blandt andet er et tilbud om 

tilbagekøbsgaranti. Tilbagekøbsgarantien gør, at forbrugeren ved hvor jakken skal returneres, når 

den ikke længere bliver brugt, hvorigennem spild undgås. Ydermere skaber det et incitament for 

forbrugeren, i form af en grund til at levere produktet retur, som derved agere kilde til 

værdiskabelse for forbrugeren, da det giver forbrugeren 50% på næste køb (Lewandowski, 2016). 

Lewandowski nævner vigtigheden af, at det produkt der skabes, skal opfylde et behov hos 

forbrugeren, men også reducere det besvær forbrugeren oplever, i forbindelse med det job der søges 

opfyldt (Lewandowski, 2016). I det indledende interview med Reimer, blev der lagt vægt på at den 

målgruppe de henvender sig til, er snæver (Reimer 1. interview, bilag 5). Her blev det samtidig 

fremhævet at prisen blev betragtet som en barrierer for flere forbrugere, hvorfor pris skaber en pain 

hos forbruger. Derfor valgte BWF at positioner sit produktet, sådan at det henvendte sig til 

forbrugere, som viste interesse for premium-quality, hvorfor forbrugernes disponible indkomst blev 

en del af deres målgruppevalg (Publishing, 2019). Dette medførte samtidig, at BWF ikke betragtede 

den yngre generation, som en del af deres kundegruppe, i og med at denne forbruger, som nævnt i 

afhandlingens metodeafsnit under udvælgelse af respondenter, tillægger pris en større værdi, da de 

som regel har en lavere disponibel indkomst. Til trods for dette, har BWF skabt en pain reliever for 

de forbruger, som oplever prisen som en barrierer. Denne pain reliever kommer til udtryk gennem 

deres tilbud om leje af produkter, da BWF gennem leje gør det muligt, som tidligere nævnt, at 

henvende sig til et nyt segment og derigennem eliminere den besværlighed, som nogle forbrugere 

oplever. BWF anser ikke denne type forbruger som en del af deres målgruppe, hvorfor det bliver 

tydeligt, at de ikke har lavet undersøgelser af forbrugerne og dennes adfærd, inden de er gået på 

markedet med deres produkter eller inden de valgte en målgruppe, som den de nu henvender sig til.  

Pris elementet, som en barrierer for bæredygtigt forbrug, kom samtidig til udtryk i de tre 
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dybdeinterviews, som blev foretaget med bæredygtige forbrugere. Dette vil der ligeledes blive 

dykket mere ned i, i del II af analysen. Udover pris, blev der også, af den bæredygtige forbruger, 

nævnt at stil ofte har stor betydning for køb af tøj. Her blev det fremhævet at bæredygtigt tøj, har en 

tendens til stilmæssigt at skulle se bæredygtigt ud. 

” (…) så synes jeg lidt, der er en tendens til, at så skal det hele være jordfarver og hør og på en 

eller anden stilmæssig måde tale ind til det meget ”back to earth” bæredygtige. Men det er jo ikke 

partout det jeg leder efter, bare fordi jeg vil have et bæredygtigt element i mit tøj.” (Simone, 

interview 1, Bilag 7). 

BWF forsøger at bryde med denne forestilling og fortælle forbrugeren, at recycling kan være 

farverigt, hvorfor de også har fået designet en ny hjemmeside med farverige logoer og billeder, 

hvilket ligeledes kommunikeres gennem deres sociale medier (Bilag 10). Ydermere giver BWF 

forbrugeren mulighed for at skifte stil oftere, ved at tilbyde leje af deres produkter og gennem deres 

tilbagekøbsgaranti. Netop det at skifte styles og købe tøj hyppigt, er en tendens som stammer fra 

fast fashion fænomenet og er blot en af de ting, som er med til at skabe deres enorme succes. BWF 

erkender at forbrugeren har et ønske om at skifte stil ofte, hvorfor de gennem deres tilbud af den 

førnævnte leje og tilbagekøbsgaranti, forsøger at fjerne forbrugerens oplevede pain. 

”Fast fashion viser jo med al tydelighed, at forbrugeren åbenbart vil skifte tøj enormt mange gange 

og enormt hurtigt. Og da vi jo havde verdens mindst forurenende skindprodukter, så synes vi at 

forbrugeren skulle have lov til at skifte ofte. Fordi det kan vi godt rumme, indenfor den måde vi 

anskuer verden på.” (Reimer, 2. interview, Bilag 6). 

BWF opfylder altså et behov hos forbrugeren ved at tilbyde den såkaldte guilty-free shopping, 

samtidig med at de reducere det besvær forbrugeren måtte opleve, som set ved ovenstående ønske 

om ofte at skifte stil samt priselementet, og skaber yderligere fordele for forbrugeren ved 

eksempelvis at tilbyde tilbagekøbsgaranti og mulighed for leje. Ligeledes fremhæves vigtigheden af 

et veludviklet value proposition, da det kan sikre at virksomheden skaber et produkt eller service, 

som kunden faktisk ønsker (Lewandowski, 2016). 

4.1.2 Customer segments  

I designet af virksomhedens value proposition skildres det fit, der er mellem denne og 

kundesegmentet (Lewandowski, 2016). Ifølge Peace findes der seks typer forbrugere, hvis behov 
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kan blive mødt af virksomheden, som tilbyder genfremstillede produkter, som dem BWF tilbyder, 

hvor den sjette type, som er forbrugeren med interesse for miljøvenlige produkter, er relevant i 

forbindelse med BWFs value proposition (Lewandowski, 2016). 

Som tidligere nævnt henvender BWF sig til den bæredygtige forbruger, denne type forbruger vil 

som sagt blive analyseret i dybden i analysens del II, hvor der med udgangspunkt i Stern (2000), vil 

blive undersøgt hvordan den bæredygtige forbrugeradfærd ser ud og hvilken indflydelse den har på 

the ecological capital. Dette afsnit vil således ikke gå i dybden med forbrugeradfærden, men 

derimod kigge på, hvordan BWFs value proposition og deres valg af forbruger hænger sammen. 

Lewandowski fremhæver dette fit, som værende en key success factor, hvorfor det er enorm vigtigt, 

at der er en sammenhæng mellem virksomhedens value proposition og den kundegruppe, som de 

henvender sig til. BWF forsøger med deres guilty-free shopping, at henvende sig til den 

bæredygtige forbruger. Gennem andet interview med Reimer, fremhæves en bestemt type 

forbruger, som deres nuværende kundegruppe. 

” (…) den kundegruppe, som vi har fat i lige nu. Det er sådan en kundegruppe som er +35 og de 

køber. De har en økonomi, de er satte med deres familier osv. Så de køber.” (Reimer, 2. interview, 

bilag 6). 

Det er altså ikke denne type forbruger, som vælger at benytte sig af muligheden for at leje BWFs 

produkter. BWFs forretningsmodel er bundet op omkring et closed loop, hvor de er afhængige af at 

få produkterne retur, for at de kan skabe nye produkter i et lukket kredsløb. Det kan derfor 

argumenteres, at den type forbruger, som BWF henvender sig til jævnfør ovenstående citat, ikke er 

den mest oplagte i forhold til den måde BWFs forretningsmodel er bygget op omkring et closed 

loop. Hvilket ligeledes bliver tydeligt gennem deres tidligere nævnte samarbejde med danske 

NGO’er, hvorigennem BWF sikre deres rå materiale og således ikke gennem returnering af BWFs 

egne produkter. 

Følgende citat understøtter ligeledes antagelse om, at målgruppen ikke er den oplagte. 

” (…) vi skal have dem som køber skindjakker, vi skal tage dem som går op i bæredygtighed, køber 

online og så er vi, tror vi, i så lille en målgruppe at det er svært og meget dyrt. (…). Så vores 

antagelse er jo at produktet, forretningsmodel og målgruppe har været i mismatch.” (Reimer, 1. 

interview, bilag 5). 
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Forretningsmodellen er som sagt afhængig af, at forbrugerne benytter tilbuddet om 

tilbagekøbsgaranti, dette tilbud vil blive uddybet nærmere i afsnittet ‘take-back system’, eller 

benytter leje, hvorigennem produktets returnering sikres. I og med at BWF henvender sig til en 

målgruppe, som ikke ser muligheder i at leje deres produkter men udelukkende køber, stiller BWF 

sig i en unødvendig svær situation. Det gør de, idet de ved at øge andelen af forbrugere som 

benytter leje, kan sikre deres closed loop, da de derigennem sikre returnering af produktet og derved 

får adgang til genbrugslæder, udover det de modtager fra NGO’er. 

Endvidere fremgår det af BWFs hjemmeside, at de har en manifest, som går på at: ”Verden har 

brug for noget nyt. Ikke nye ting. Men nye idéer. Better World Fashion er en ny idé.” 

(Betterworldfashion.com, n.d.). Denne ide omhandler et ønske om at revolutionere måden tøj 

produceres, sælges og ejes. Derfor tilbyder BWF, som nævnt, muligheden for at leje deres 

produkter. Således behøver forbrugeren ikke eje så mange ting, hvilket BWF mener, at der er behov 

for. Til trods for dette, består størstedelen af deres salg af solgte vare, kun cirka 5% kommer fra 

leje, hvilket stemmer godt overens med den tidligere nævnte +35 målgruppe som køber, men som 

ikke er i overensstemmelse med deres manifest, idet de derved ikke ændre måden tøj ejes på, ved 

næsten udelukkende at sælge og promovere salg af deres produkter. 

Ved at kende sin målgruppe, kunne BWF ligeledes have udviklet et mere præcist og veludviklet 

value proposition, hvorigennem de, som nævnt, havde sikre at de opfyldte et behov hos kunden. 

Ligeledes havde de, hvis de havde undersøgt forbrugeren mere i dybden, fundet at deres leje 

løsning, som sagt, henvender sig til et andet segment end den tidligere nævnte 35+ forbruger, som 

jævnfør Reimer, køber. 

4.1.3 Customer relations 

Det at bygge og vedligeholde en relation til forbrugeren, kan være den afgørende faktor for at opnå 

det vigtigste princip i CE om at eliminere spild. Dette gøres bedst ved eksempelvis at producere per 

ordre og engagere forbrugerne i valget af, hvilke produkter der skal produceres (Lewandowski, 

2016). 

Kunderelationen er ydermere vigtig i forhold til at sørge for, at forbrugerne kommer igen og 

derigennem sørge for at de benytter sig af den tilbagekøbsgaranti, BWF tilbyder. Dette er ikke blot 

med til at skabe værdi for kunden, men også virksomheden såvel som miljøet. Ved at sørge for at 
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læderjakken kommer retur til BWF, sikres det, at disse ikke ender på deponeringsanlæg eller 

forbrændingen, hvor produktets levetid ender og skaber spild. Ender produktet på forbrændingen, 

får BWF endvidere ikke glæde af materialet til brug i produktionen af nye produkter. BWF ville 

således gå glip af en mulighed for indhentet værdi (Lewandowski, 2016). Ligeledes får det en 

negativ indvirkning på miljøet, idet de allerede udvundne ressourcer, i forbindelse med produktion 

af læderprodukter, går til spilde. Netop dette spild, som stammer fra deponeringsanlæg mv., er, som 

nævnt i afhandlingens indledning, et stort problem i tøjindustrien. Hvorfor BWF vil skåne miljøet 

for store mængder spild, ved at få produkterne tilbage i deres lukkede kredsløb. 

Kunderelationen tillader, som sagt, også muligheden for at engagere forbrugerne i valg af 

produkter. BWF gik i sin tid på markedet med et ønske om at finde ”den rigtige løsning” på 

tøjbranchens problemer (2. interview Reimer, bilag 6), hvorfor segmentering og 

forbrugerundersøgelser ikke fyldte meget. 

”Og så har vi så lavet vores markedsundersøgelse, gennem de produkter vi har ført på markedet og 

se om kunderne synes de var gode eller ej.” (2. interview med Reimer, bilag 6). 

Denne tilgang, har således medført en certificering som B-corp og kåringen som ‘best for 

environment’, hvorfor deres arbejde på at finde den rette løsning anerkendes. Til trods for dette er 

BWF gået på markedet med et produkt, uden at kende til sine forbrugere og dennes ønsker og har 

således ikke inddraget forbrugeren i deres beslutninger om, hvilke produkter der skal produceres, 

hvorfor det ikke står klart, hvorvidt deres produkt opfylder et behov i markedet. Dette har medført, 

at de nu har lanceret nye produkter til markedet, hvor især computertasken fremhæves, som BWFs 

nye satsning. Hvorfor BWF, efter at have produceret læderjakker til forbrugere i flere år, har måtte 

indse de store udfordringer, som dette har medført. Dog har de, igen, ikke taget forbrugerne med i 

deres beslutning om, hvad der skal produceres. 

”Så vores antagelse er jo at produktet, forretningsmodel og målgruppe har været i mismatch. Så 

derfor prøver vi med et anderledes produkt, som rummer samme historie, som du også har 

tilbagekøbsgaranti på og som du potentielt set også kan leje osv.” (Reimer, 1. interview, bilag 5) 

BWF fremhæver altså selv, at der har været uoverensstemmelse mellem forretningsmodel, 

målgruppe og produkt, hvorfor de efter at have erfaret at læderjakken appellerer til en meget snæver 

målgruppe, samtidig med at produktet er svært at sælge online, nu lancerer den førnævnte 
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computertaske, som indeholder samme historie som læderjakken. Til trods for at have erfaret at 

læderjakken ikke var den succes de havde forventet, har de ikke ændret strategi og tilgår stadig 

markedet, uden hensyntagen til forbrugeren og det behov de ønsker opfyldt.  

Det kan diskuteres, hvorvidt denne tilgang til markedet og produktudvikling, i form af et produkt 

som ikke opfylder et unmet need i markedet (Aaker & McLoughlin, 2010), kan medføre spild. 

Anses dette for at være tilfældes, kan det dermed argumenteres at modsætte sig hovedprincippet i 

CE, hvor målet netop er at eliminere spild. Denne påstand vil blive diskuteret yderligere i 

afhandlingens diskussion. 

4.1.4 Channels 

Når det kommer til distributionsmuligheder indenfor CE, er virtualisering af denne det vigtigste. 

Her kan en virksomhed enten sælge et virtuelt value proposition og levere dette virtuelt, 

eksempelvis ved at sælge digitale produkter, som salg af musik online (Lewandowski, 2016), eller, 

som BWF gør, sælger value proposition gennem en virtuel distributionskanal. Her sælger og lejer 

BWF deres produkter til forbrugerne online. På den måde kommer virksomheden uden om 

omkostningerne associeret med en fysisk butik og samtidig bruges der ikke ressourcer på at have en 

butik. Ydermere kommunikerer BWF udelukkende med sine forbrugere virtuelt, gennem deres 

hjemmeside, nyhedsbrev i form af e mail og gennem deres profiler på sociale medier, såsom 

Facebook og Instagram.  

Gennem teoriafsnittet blev vigtigheden af at undersøge forbrugernes ønsker og adfærd i forhold til 

valg af kanaler, fremhævet. Dette skyldes at forbrugerens ønske til channels direkte afspejler dele af 

forbrugerens købsbeslutning. Det vil sige at BWF, ved ikke at kende sine forbrugere, heller ikke 

kender til dennes præferencer i forhold til valg af channels. Gennem interviewet med Reimer, blev 

det tydeligt at de, gennem deres forsøg med shop-in-shop hen over sommer, i Skagen og Hvide 

Sande, har taget nogle learning med videre, og fandt at det fysiske element er at foretrække for 

mange forbrugere. Dette er således viden, BWF, gennem en forbrugeranalyse, kunne have 

erhvervet, hvorfor man kunne forestille sig at fokus, i opstartsfasen, havde været på et forsøg om at 

integrere det fysiske element i forretningen fra start. Respondenterne fremhæver ligeledes at 

produkternes kvalitet er en vigtig faktor når de handler, herunder lægges der vægt på muligheden 

for at kunne mærke på tekstilerne og fornemme kvaliteterne. Samtidig er produktet, som nævnt 
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premium-quality og relativt dyrt, hvorfor man kunne forestille sig, at det ikke er et produkt 

forbrugeren nemt køber online, hvilket ligeledes blev bekræftet af Reimer gennem interviewet.  

Dette viser tydeligt vigtigheden af at kende sine forbrugere og de udfordringer, det kan medføre 

ikke at have fokus på forbrugeren. 

4.1.5 Revenue stream 

Der findes mange cirkulære måder, hovedsageligt i relation til product-service systems, hvorpå en 

virksomhed kan tjene sine penge (Lewandowski, 2016). BWF benytter sig af to typer product-

service system, nemlig product oriented, herunder typen product related og use oriented, herunder 

typen product lease (Tukker, 2004). Gennem product related tilbyder BWF salg af læderjakker men 

også en dertilhørende service, i form af deres tilbagekøbsgaranti. Denne tilbagekøbsgaranti tilbyder, 

som nævnt, forbrugeren 50% på næste køb af læderjakke hos BWF, ved returnering af den gamle 

BWF læderjakke. Som nævnt skal denne tilbagekøbsgaranti fungere som incitament for forbrugeren 

og dermed agere kilde til værdiskabelse. Samtidig med at den bidrager til virksomhedens revenue 

stream, idet det skaber indhentet værdi gennem det materiale virksomheden får retur, til brug ved 

produktionen af nye produkter (Lewandowski, 2016).  

Som tidligere nævnt, mener Reimer Ivang, at der er en uoverensstemmelse mellem deres 

forretningsmodel, produkt og målgruppe, samtidig med at den målgruppe de henvender sig til, som 

sagt, køber og ikke lejer. Det fremgik ydermere af interview med Reimer, at ganske få benyttede 

muligheden for tilbagekøbsgaranti (2. interview, Reimer, bilag 6), hvorfor virksomheden mister et 

værdiskabende element af deres forretningsmodel, som følge af at henvende sig til en forkert 

målgruppe, med deres nuværende produkt. Det faktum at enormt få af BWFs forbrugere benytter 

sig af tilbagekøbsgarantien, kunne argumenteres for at være en konsekvens af produktets pris, 

samtidig med at BWF, som nævnt ikke har foretaget nogen forbrugeradfærds undersøgelse. Det er 

svært at forestilling sig, at en forbruger, som ikke længere ønsker at gå med sin læderjakke, vælger 

at returnere den, for at få en ny til halv pris. Konsekvensen af ikke at have lavet nogle undersøgelser 

af forbrugernes adfærd, bliver således en tilbagekøbsgaranti, som ikke nødvendigvis appellerer til 

den type forbruger, som BWF henvender sig til. Hvorfor BWF går glip af den værdi, som ellers 

burde tilkomme virksomheden, gennem tilbagekøbsgaranti.  
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BWF mener, som sagt, at forbrugeren ønsker at skifte stil ofte, en konklusion de som nævnt drager 

på baggrund af fast fashion brands, hvorfor tilbagekøbsgarantien ligeledes tilbydes, da denne skulle 

gøre det muligt for forbrugeren at skifte stil oftere. Det er klart, at fast fashion har vist at 

forbrugeren ønsker at skifte stil ofte, men fast fashions succes stammer samtidig fra deres billige 

priser. Hvilket også, gennem forbrugerundersøgelsen blev tydeligt, da der netop blev spurgt ind til 

fast fashion brands og hvor deres succes og den enorme efterspørgsel kommer fra. 

“Det tror jeg helt klart er prisen.” (Interview 2, Clara, bilag 8). 

Det er altså netop fordi tøjet er så billigt, at forbrugeren kan tillade sig, i forhold til dennes 

økonomi, at skifte tøj oftere og købe mere. Har en forbruger købt en jakke til 3.000 kr., vil få have 

råd til at skulle udskifte denne, blot for at få en ny farve eller style. Især når man tager det 

gennemsnitlige forbrug af beklædning for kvinder i betragtning, som i 2018 lå på omkring 5.000 kr. 

(DK statistik, bilag 11). Det kan derfor vurderes, at denne tilbagekøbsgaranti, vil være 

værdiskabende for yderst få forbrugere, i og med at 1.500 kr. er relativt mange penge for et stykke 

tøj, i relation til ovenstående gennemsnitlige forbrug, hvorfor ideen omkring at kunne skifte style 

ofte, ikke vil være en mulighed, da prisen vil agere barriere. Med udgangspunkt i ovenstående 

overvejelser, samt det faktum at kun få af BWFs forbrugere benytter sig af tilbagekøbsgarantien, 

underbygges forudsætningen om, at tilbagekøbsgarantien hos BWF ikke agere som kilde til 

værdiskabelse hos forbrugerne. Hvorfor den heller ikke leder til indhentet værdi for virksomheden, i 

form af det materiale som BWF ville få retur. 

BWFs tilbud om at leje deres produkter, går under kategorien product leasing, idet lejer betaler et 

på forhånd aftalt beløb for brugen af produktet og har derefter ubegrænset og individuel adgang til 

produktet, modsat rental, hvor produktet sekventielt bruges af forskellige brugere (Tukker, 2004). 

BWF tilbyder deres forbrugere mulighed for leje, da det ligesom tilbagekøbsgarantien giver 

forbrugeren mulighed for at skifte stil ofte, samtidig med at det nedbryder den tidligere nævnte pris 

barriere, idet leje giver nye segmenter adgang til virksomhedens produkter (Mitchell, 2019). BWF 

tilbød leje fordi, de som nævnt, ønsker at give forbrugeren mulighed for at skifte stil ofte, da dette 

er en læring de har taget til sig, som følge af fast fashion fænomenet og denne succes. Det at tilbyde 

leje af deres produkter, er både attraktivt som forbruger, jævnfør ovenstående samt den billigere og 

dermed mere overkommelige pris, men også som virksomhed, da det sikre at produktet kommer 

retur og dermed vedligeholdes virksomhedens closed loop. Det kan dog diskuteres, hvor meget 
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værdi denne mulighed har skabt for BWF, da kun få som nævnt benytter leje (2. interview, Reimer, 

bilag 6). Dette kan skyldes den manglende information på deres hjemmeside, det fremgår ikke som 

en mulighed i hjemmesidens fane og kun ved at scrolle nederst på startsiden, finder man et lille 

logo, hvorpå der står “Lease & buy back” (Bilag 10). Det er ikke en brugervenlige platform eller 

nemt som forbruger at skabe sig et overblik over leje muligheden, hvorfor det kunne forestilles at 

mange forbrugere springer fra eller slet ikke bliver bekendt med muligheden for at leje produkterne, 

som konsekvens af manglende information og synlighed på hjemmeside. Kigges BWFs tilbud om at 

leje i sømmene lader det til at være en måde, hvorpå forbrugeren kan afbetale produktet over 20 

måneder, se bilag 10, samt et dertilhørende gebyr, hvorfor denne metode ligner en 

afbetalingsløsning mere end det giver forbrugeren mulighed for at skifte stil oftere og leje produktet 

i perioder. Dette vil blive uddybet yderligere gennem afhandlingens diskussion. 

I kraft af, at BWF ikke har skabt en større brugerflade, som benytter deres mulighed for leje, mister 

BWF en oplagt chance for at forstærke og skabe et closed loop. Dette sker, som sagt, da de ved at 

leje ville sikre returneringen af produkterne og derigennem sørge for nyt materiale til produktion af 

nye produkter. Således går BWF glip af den hentede værdi, der netop opnås gennem leje. Det 

samme gør sig gældende, når der kigges på revenue stream, i relation til den tilbagekøbsgaranti 

BWF tilbyder forbrugeren. Gennem denne skulle BWF sikre at produkterne kom retur og 

derigennem skabe værdi for virksomheden, da BWF kunne sikre fremtidig overlevelse, ved at få 

deres produkter retur og derigennem producere nye læderjakker eller tasker og således forlænge 

skindets levetid. Dette er dog ikke tilfældet hos BWF, da de med deres eksisterende 

forretningsmodel, kun oplever at meget få forbrugere benytter denne løsning, hvorfor denne ellers 

oplagte værdiskabende mulighed, ikke genererer hentet værdi gennem indsamling af materiale. 

Dette vil blive uddybet yderligere i afhandlingens diskussion. 

4.1.6 Take-back system 

Kerne ideen bag CE bygger på materiale loops, hvor det i BWFs tilfælde, handler om at produktet 

skal kunne genbruges til fremstilling af nye produkter. Dette er kun muligt hvis virksomheden 

indsamler produkterne tilbage fra forbrugeren og omvender logistikken (Lewandowski, 2016). Her 

har BWF udviklet et take-back system i form af deres tilbagekøbsgaranti, som nævnt tidligere i 

analysen. Denne har til opgave at sikre vedligeholdelse af closed loop og dermed kunne sikre 

fremtidig overlevelse. 
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Som del af BWFs value proposition tilbyder de forbrugeren tilbagekøbsgaranti, men har, som 

nævnt, ikke undersøgt om det er noget målgruppen vil benytte sig af. Deres afhængighed af, 

hvorvidt forbrugeren er villig til at benytte deres tilbagekøbsgaranti, ses tydeligt ud fra følgende 

citat.  

”Så derfor prøver vi at gøre det så simpelt. Ved at lave nogle gode produkter, som vi så tager 

tilbage – Hvis forbrugeren gerne vil give dem.” (Reimer, 2. interview, bilag 6). 

BWF skaber en enorm usikkerhed, ved at lade det være op til forbrugeren, om de vil levere 

produktet tilbage. Hvilket, som nævnt, kun sker i meget få tilfælde, samtidig med at størstedelen af 

deres omsætningen, som sagt, kommer fra salg. Hvorfor der dermed heller ikke er en tidshorisont 

for, hvornår forbrugeren er færdig med produktet, da ejerskabet ligger hos forbrugeren. Derved 

sætter BWF sig i en sårbar situationen, da de er afhængige af det genbrugslæder de modtager af 

NGO’er. Hvorfor det endvidere kan diskuteres, hvorvidt BWF har skabt et closed loop, idet de 

stadigvæk får størstedelen af deres læder fra NGO’er og dermed ikke har skabt et loop gennem 

returnering af egne produkter. Denne afhængighed af NGO’er er ikke nødvendigvis gensidig, idet 

NGO’erne kan forsøge at sælge de læderjakker, som BWF skulle have afsat, i deres egne 

forretninger. Der er dermed ikke skabt interconnectedness imellem parterne, hvorfor BWF stilles i 

en usikker position (Brennan, Canning, & McDowell, 2017). 

En mulighed for BWF ville være, som nævnt i ovenstående afsnit om revenue stream, at de arbejde 

på deres leje model, som lige nu mest af alt minder om en afbetalings model. BWF kunne med en 

gennemarbejdet leje model eller en eventuel abonnementsløsning, som set ved MUD jeans, en 

virksomheden som har skabt en cirkulær forretningsmodel, som tilbyder leasing af jeans for en 

medlemspris og herefter en månedlig leje (MUDjeans, n.d.), sikre et materiale flow til deres closed 

loop.  

4.1.7 Adoption factors 

Jævnfør afhandlingens afgrænsning, vil de eksterne faktorer, som eksempelvis en PEST analyse, 

ikke blive gennemgået. Samtidig vil dette afsnit drage nytte af Abdelkafi et al. (2016) og det faktum 

at virksomhedens beslutningstager, er med til at sætte retningen for virksomheden. I BWFs tilfælde 

var det Reimers overbevisning og værdisæt i forhold til miljøet, som satte det hele i gang. Reimer 

fortæller i det første interview, hvorfor han endte med at starte BWF i sin tid.  



46 

 

“ (...) jeg forskede i virksomheder, for at gøre dem bedre og mere profitable. Men allerede på 

daværende tidspunkt kunne jeg jo godt se, at al økonomisk aktivitet skader. Så ved at gøre 

virksomhederne bedre, så ville jeg skade mere. Og så er det svært at holde sig selv ud. Det kan man 

gøre så længe man ikke ved det, men det tidspunkt hvor det går op for en, at det er sådan det 

hænger sammen. Så havde jeg to muligheder, det var enten at stoppe ude på universitetet eller vise 

at økonomisk aktivitet godt kan bidrage.” (2. interview, Reimer, bilag 6). 

Lewandowski fremhæver ligeledes vigtigheden af, at der er organisatorisk opbakning, når den 

cirkulære forretningsmodel udarbejdes. Heldigvis har det, jævnfør ovenstående citat, været 

grundlaget for BWFs forretning og alle ansatte har ligeledes delt Reimers syn på en bæredygtigt 

forretning (2. interview, Reimer, bilag 6). 

 

4.2 BWF OG THE ECOLOGICAL CAPITAL 

BWFs cirkulære forretningsmodel er jævnfør ovenstående gennemgang belyst, hvorfor dette afsnit 

nu vil fokusere på anden del af første research question. Således vil fokus ligge på, hvordan BWF 

gennem deres forretningsmodel, influere the ecological capital. 

Abdelkafi et al. (2016) fremhæver virksomhedens environmental value proposition, som et vigtigt 

element og en mangel i tidligere business models med fokus på bæredygtighed. Den værdi til 

miljøet, som BWF kan skabe, er et resultat af den reducerede miljømæssige indvirkning, som ellers 

dominere tøjindustrien. Denne reduktion sker ved at undgå brug af ikke vedvarende ressourcer, 

samt undgå produktion af forurening og spild eller alternativt ved at holde ikke vedvarende 

ressourcer i et closed loop gennem genbrug og recycling (Abdelkafi et al., 2016). 

BWF beskriver deres environmental value proposition således: 

”Det er jo det, at vi laver nogle produkter, som har enormt få miljøkonsekvenser. Derigennem 

slipper vi jo forbrugeren fri og gør det egentlig simpelt og være forbruger.” (2. interview Reimer, 

bilag 6). 

BWF har gennem deres produktion af læderjakker forsøgt at skabe et closed loop, hvor de gennem 

upcycling af gamle læderjakker, skaber en positiv indvirkning på the ecological capital, idet de 
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forlænger læderets levetid. Læder er et af de tekstilmaterialer som belaster kloden allermest, 

nedenstående opgørelse viser, ud fra en samlet indekseret score, de forskellige tekstilers belastning. 

 

Figur 2: miljømæssigt aftryk fordelt på tekstilmateriale 

Kilde: (GFI & BCG, 2017, p. 42) 

Ved at BWF tager et af de mest miljøbelastende tekstiler og skaber en produktion, hvor gammelt 

læder fra NGO’er upcycles i produktionen af nye produkter, skånes miljøet for den belastning læder 

produktionen, ved konventionel produktion af læderjakker, udleder. Samtidig med, at miljøet 

skånes for spild, i form af de gamle læderjakker som ellers ville hænge i en Røde Kors, og som 

måske aldrig bliver solgt og evt. ender på deponeringsanlæg. BWF valgte i sin tid læder, da det er 

en værdifuld ressource, som kan genanvendes adskillig gange (Betterworldfashion, n.d.-b). Hvorfor 

BWF gennem deres cirkulære forretningsmodel forlænger læderets levetid, hvorigennem miljøet 

som nævnt skånes yderligere. Således skaber BWF værdi for miljøet, ved at tage et allerede 

eksisterende produkt og give det nyt liv gennem upcycling. Samtidig med at miljøbelastningen, 

gennem produktionen, er minimal, hvor BWF, som nævnt producere 1 kg. CO2 under 

produktionen, modsat konventionel produktion som producere omkring 8.000 kg. CO2 ved 

produktion (Betterworldfashion, n.d.-a).  

BWF tilbyder som sagt leje og en tilbagekøbsgaranti på deres produkter og forsøger derigennem at 

sikre at deres produkter returneres. Ved at sørge for at læderjakken kommer retur til BWF, sikres 

det, at disse ikke ender på deponeringsanlæg eller forbrændingen, hvor produktets levetid ender og 
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skaber spild. Netop det spild, som stammer fra deponeringsanlæg og forbrændingen, er et stort 

problem i tøjindustrien. Hvor det, jævnfør afhandlingens indledning, i 2015 var hele 73% af alt tøj, 

som endte på forbrænding eller deponeringsanlæg og mindre end 1% af tøjet, som endte i et closed 

loop (Ellen MacArthur). BWF sætter herved, gennem deres cirkulære forretningsmodel, et 

forbillede for andre virksomheder og kan forhåbentlig rykke andre virksomheder til at se fordelene i 

at skabe et closed loop. Gennem deres forretningsmodel, skulle tilbuddet om leje og 

tilbagekøbsgaranti således sikre et closed loop og dermed sikre at læder produkterne ikke ender på 

deponeringsanlæg, som spild, hvorfor de derigennem ville skabe værdi for miljøet. Gennem 

analysen blev der dog sået tvivl om, hvorvidt BWF faktisk har skabt et closed loop. Der er ingen 

tvivl om, at BWF har skabt et produkt af genbrugsmateriale og på den måde agere indenfor CE, 

men om der er skabt et closed loop kan således diskuteres, hvilket vil blive gjort senere i 

afhandlingen. 

Til trods for denne tvivl, fastslås BWFs gode arbejde for miljøet, gennem deres tidligere nævnte 

certificering som B-corp, samt deres udnævnelse som ‘best for environment’ to år i træk. Gennem 

certificeringen som B corp, bliver BWF en del af “a community of leaders, driving of a global 

movement of people using businesses as a force for good.” (Bcorporation, n.d.). Denne type 

virksomhed skaber balance mellem formål og profit og er juridisk forpligtet til at overveje deres 

beslutningers indvirkning på deres medarbejdere, kunder, leverandører, samfund og miljøet 

(Bcorporation, n.d.). Det vil altså sige, at BWF med denne certificering, skaber mere 

gennemsigtighed over deres aktiviteter og tillader en tredjepart at gennemgå og evaluere hele deres 

sociale- og miljømæssige ydeevne. Igennem dette kan BWF opbygge troværdighed, tillid og skabe 

værdi for virksomheden, ved at gøre sig selv mere attraktiv for samarbejdspartnere, medarbejder 

samt kunder, samtidig med at de gavner miljøet (Bcorporation, n.d.). Endvidere er dette en 

forening, som samtidig sætter pres på branchen, hvorfor BWF igen skaber et forbillede for andre 

virksomheder og viser, at det kan lade sig gøre at producere et produkt, som medfører minimal 

negativ indvirkning på miljøet. BWF gør således deres for at ændre branchen og den negative 

indvirkning på the ecological capital som branchen medfører. 
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4.3 OPSAMLING AF ANALYSE DEL I 

BWF tilbyder forbrugeren samvittigheds fri shopping gennem deres value proposition. BWF ligger, 

i deres udvikling af deres forretningsmodel, vægt på at de ikke mener, at det er forbrugerens ansvar 

eller skyld at kloden står overfor de problemer den gør i dag. De mener, det skyldes forbruget af 

dårligt konstruerede produkter, hvorfor ansvaret ligger på virksomhederne. BWF forsøger at 

opfylde et behov hos forbrugeren gennem den guilty free shopping, som de mener at kunne tilbyde, 

da deres produkt har minimale miljømæssige konsekvenser. 

Til trods for dette nævner BWF, som sagt, at de har oplevet en uoverensstemmelse mellem 

forbruger, produkt og forretningsmodel, hvilket gennem ovenstående analyse er blevet tydeligt. 

Således har BWF, ved ikke at have haft forbrugeren i centrum under udviklingen af 

forretningsmodel, ikke haft evidens for, hvorvidt deres value proposition har været en løsning til de 

pains forbrugeren oplever i forbindelse med sit job, ydermere har de ikke haft fokus på at skabe 

gains, i og med at deres tilbagekøbsgaranti og muligheden for leje ikke benyttes af forbrugerne. 

Hvorfor de derved ikke har været skarpe på, hvorvidt de gennem deres produkt og dertilhørende 

service, har skabt værdi for kunden (Osterwalder, 2014, pp. 48–49). Derfor kan det vurderes, at 

BWF ikke opfylder deres fulde potentiale, i forhold til ikke at kende deres forbruger og derigennem 

skabe så minimale negative indvirkninger på the ecological capital som muligt. Dette vil der, som 

sagt, blive dykket mere ned i, under afhandlingens diskussion. 

Ligeledes gjorde analysen det tydeligt, at BWF gennem deres forretningsmodel ikke har haft den 

succes med tilbagekøbsgarantien eller muligheden for at leje deres produkter. Hvorfor de som 

nævnt er afhængige af deres samarbejdspartnere, NGO’erne, og deres levering af materiale for at 

BWF kan producere deres cirkulære produkter. Samtidig viste analyse at denne afhængighed af 

NGO’erne stiller BWF i en sårbar situation. Hvor de ydermere ikke formår at udnytte deres 

muligheder, i form af, at sikre returnering af produkter, hvorigennem de ville skabe mindre 

afhængighed af NGO’er og derved skabe et closed loop ved at størstedelen af deres materiale kom 

fra eksisterende produkter og ikke udelukkende materiale fra NGO’er. Dette vil ligeledes blive 

diskuteret yderligere i afhandlingens diskussion.  

 Til trods for dette har BWF formået at skabe en forretningsmodel som skaber et produkt, med 

minimal negativ indvirkning af the ecological capital. Hvilket blandt andet ses ved at BWF som 

sagt er en certificeret B Corp, hvor igennem deres arbejde for miljøet anerkendes af branchen. I tråd 
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med denne certificering, blev de ligeledes kåret til ‘best for environment’ to år i træk, hvorfor det 

må siges, at BWF har skabt en forretning som forsøger at gøre op med den konventionelle 

tøjproduktion og derigennem fungere som inspiration til andre virksomheder, da de viser branchen, 

at det kan lade sig gøre at skabe en forretning som gør sit, for at passe på miljøet og des ansatte. 

Abdelkafi et al. nævner vigtigheden af at forstå sine kunder, gennem analyse af individets adfærd. 

Hvorfor analysens del II vil gå i dybden med forbrugeradfærden hos den bæredygtige forbruger. 

Denne analyse vil ligeledes afspejle, hvordan dennes adfærd har indflydelse på the ecological 

capital. Derigennem bliver det ligeledes tydeligt, hvordan BWF kan udnytte sit fulde potentiale, ved 

at forstå denne type forbruger bedre, hvilket vil blive diskuteret i analysens diskussion. 
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05 ANALYSE DEL II – DEN BÆREDYGTIGE FORBRUGER 

Dette afsnit har til formål at sætte fokus på, hvordan den bæredygtige forbrugers adfærd ser ud og 

hvordan denne har indflydelse på the ecological capital. Afslutningsvis, vil dette afsnit belyse 

mulighederne for at ændre adfærd. ABC modellen, udviklet af Stern (2000) er velegnet til at 

forklare adfærd som leder til miljø signifikant indvirkning, hvorfor denne er valgt til følgende 

analyse afsnit. 

Mange forskere har forsøgt at skabe et framework til forståelse af pro environmental adfærd, flere 

forskere trækker på allerede eksisterende teorier omkring eksempelvis uselvisk adfærd (Schwartz, 

1977), men også teorier om planned behavior af Ajzen (1991), hvor attitudinal factors næsten 

udelukkende fremhæves. Stern (2000) udviklede den nye model, for også at tage personal 

capabilities, context og habits i betragtning, da disse er mere passende i søgen efter forklaring af 

adfærd, som har miljømæssig signifikant indvirkning, da de oftest er stærkere influeret af sådanne 

ikke attitudinal factors (Stern, 2000). 

BWFs målgruppe er som sagt den bæredygtige forbruger, hvorfor der nu dykkes ned i dennes 

adfærd. Dette gøres i et forsøg på at forstå den adfærd og ligeledes de barriere denne forbruger 

oplever i forbindelse med at forbruge bæredygtigt. Samtidig med at der gennem denne analyse, 

ønskes at sættes lys på, hvorledes denne adfærd har indflydelse på the ecological capital og således 

hvordan. 

Da der i denne opgave er fokus på forbrugeradfærd i relation til privat tøj forbrug, vil der 

udelukkende blive fokuseret på den type af miljømæssig signifikant adfærd som Stern (2000) kalder 

Private-sphere environmentalism. Idet denne omhandler green consumerism, hvor forbrugeren tager 

den miljømæssig indvirkning med i sine overvejelserne, hvoraf et eksempel kunne være køb af 

genbrugsprodukter (Stern, 2000). 
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5.1 FOUR TYPES OF CAUSAL VARIABLES 

Stern (2000) identificerer fire årsags variable, herunder attitudinal factors, contextual forces, 

personal capabilities og habits. Disse fire variable kan bruges til at identificere årsagerne til at 

forbrugeren vælger at forbruge bæredygtigt. 

5.1.1 Attitudinal factors 

I søgen efter at finde de afgørende faktorer for miljømæssig adfærd, fandt forskere, gennem theory 

of values (Schwartz, 1994) at de forbrugere som bekymre sig om personer uden for personens 

umiddelbare sociale cirkel og dermed udviser uselvisk adfærd, er stærkere blandt mennesker, der 

engagerer sig i miljømæssige aktiviteter (Stern, 2000). Hvorfor et karaktertræk hos den bæredygtige 

forbruger, er tendens til uselvisk adfærd og derigennem udvise omsorg for mennesker udenfor 

dennes nærmeste omgangskreds. Dette ses eksempelvis hos denne forbruger, som nævner at hun 

vælger bæredygtig mode fordi hun ønsker at gøre en forskel.  

”Jamen det er fordi jeg ikke kan holde mig selv ud, hvis ikke jeg gør. Med den viden jeg har og ting 

som Rana Plaza, så kan jeg ikke være i mig selv, hvis jeg ikke forsøger at gøre mit, for at gøre 

verden til et bedre sted at være.” (Interview 3, Marie, bilag 9). 

Derfor vælger denne forbruger at støtte brands, som sørger for deres ansatte og de sociale ansvar 

som følger, og som forsøger at gøre op med konventionel tøjproduktion (Interview 3, Marie, bilag 

9). Her udvises uselvisk handling, da forbrugerne, ved valg af bæredygtig mode, må vælge butikker 

fra, som ikke opfylder de bæredygtige kriterier. Gennem sit forbrug, forsøger respondenten at 

ændre på tilværelsen og gør derigennem et forsøg på at forbedre forholdene for de ansatte på 

produktionen samt miljøet. 

Endvidere fandt forskere evidens for, at den uselviske adfærd opstår i relation til personlige 

moralske normer, som aktiveres hos individer der tror at bestemte forhold udgør en trussel, 

herunder den i teoriafsnittet kaldte awareness of adverse consequence. Udover dette, tror dette 

individ samtidig, at handlinger denne kan foretage kunne afværge disse konsekvenser, som i 

teoriafsnittet blev beskrevet som ascription of responsibility to self (Stern, 2000). Hvilket 

eksempelvis fremgår af ovenstående citat, med også hos de resterende interviewede respondenter, i 

form af det aktive valg om at handle i genbrugsbutikker, for at skåne miljøet.  
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”Det er tøj som er brugt, men stadig er i god stand, så vil jeg gerne give det liv igen, hvis jeg ved 

der er andre, som eksempelvis ikke vil gå med det længere. Det kan jeg se mange fordele i.” (Clara, 

Interview 2, bilag 8). 

”(…) det er et meget bevidst valg i forhold til at gå væk fra hele køb og smid væk kulturen.” 

(Simone, Interview 1, bilag 7). 

De er af den overbevisning, at produktionen af nyt tøj og den korte levetid tøj har i dag, i form af 

den køb og smid væk kultur som er skabt, er enormt skadeligt for miljøet og derigennem udgør den 

konventionelle produktion af tøj en trussel. Samtidig mener denne forbruger, at de, ved at gå væk 

fra at købe nyt tøj, kan ændre på måden vi forbruger på i dag og derigennem afværge 

konsekvenserne af tøj produktionens påvirkning af miljøet. Idet respondenterne giver udtryk for, at 

de er med til at skåne miljøet, da de ved at købe genbrug ikke støtter produktionen af nyt tøj men 

derimod er med til at “redde det gamle tøj fra at hænge i en genbrugsbutik eller i sidste ende blive 

smidt ud” (Clara, interview 2, bilag 8).  

Udover handling gennem køb af genbrugstøj, ses det ligeledes gennem boykot, af eksempelvis 

butikker som H&M. 

”Ja, som sagt shoppede jeg meget i H&M og Zara mv. i sin tid. Men efter at have lært meget mere 

om modebranchen, så er jeg stoppet med at handle der. Især på grund af de ting jeg har set i 

nyhederne og på sociale medier som Rana Plaza (…) Det kan jeg slet ikke forstå og jeg bliver så 

sur og ked af, når jeg tænker på det. (…)  Men også de tilfælde vi ser herhjemme, hvor de på tv 

viser at H&M og andre brands brænder tøj, som de ikke lige fik solgt (…)” (Interview 3, Marie, 

bilag 9). 

Denne handling, i form af et boykot, bunder i et ønske om at gøre en forskel (Solomon, 2016), da 

forbrugeren nævner at denne ikke kan holde sig selv ud, hvis ikke hun forsøger at gøre noget. Det 

bliver samtidig tydeligt, at den bæredygtige forbruger benytter sit købsmønster, som et våben mod 

virksomheder, som de ikke kan lide og som støtte af virksomheder, som afspejler de værdier 

forbrugeren selv har. Hvorfor denne type forbruger, vælger produkter og brands ud fra 

virksomhedens bæredygtige profil, hvilket ligeledes blev tydeligt gennem respondenternes svar. 

Endvidere bunder handlingen i en norm hos denne type forbruger, om en følelse af pligt til at tage 

sociale- og miljømæssige handling (Stern, 2000). Hvilket kommer til udtryk i ovenstående citat, 
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idet forbrugeren bliver emotionelt påvirket og på baggrund af dette træffer et valg, hvorigennem der 

udvises omsorg for de ansatte og miljøet.  

Forskning peger endvidere på et paradigmeskift, hvorpå verdenssynet har ændret sig, kaldet New 

environmental paradigm. Det forklarer hvordan menneskelig aktivitet og den skrøbelige biosfære 

ses som en uløselig sammenkobling (Stern, 2000). Dette kommer ligeledes til udtryk gennem de 

indsamlede dybdeinterviews, da alle respondenterne nævner, at de føler et ansvar over for den 

miljømæssige indvirkning tøjindustrien har, hvorfor de netop fremhæver den her uløselige 

sammenkobling. 

“Jeg tror, vi som forbruger skal være bedre til at sætte krav og vise vores utilfredshed, selvom det 

kan betyde, at vi må sætte os selv og vores egne behov, for den nye kjole eksempelvis, til side. Ellers 

kommer vi ingen vegne og det synes jeg sådan set, at den individuelle forbruger har et ansvar for. 

Om det så må betyde at man skal betale lidt mere for sit tøj, hvis det i den anden ende kan give de 

ansatte i fabrikkerne, den løn og de forhold de fortjener (...).” (Marie, Interview 3, bilag 9). 

Her mener forbrugeren, at der er en sammenhæng mellem dennes forbrug, miljøet samt de forhold 

de ansatte har. Samtidig viser dette igen forbrugerens overbevisning om ascription of responsibility 

to self, da respondenten lægger vægt på de forhold, som er en trussel for de ansatte på produktionen 

og samtidig forklare hvordan forbrugeren gennem sine handlinger, kan ændre og afværge disse 

trusler. Ligeledes giver forbrugeren her afkald på eget ønske om eksempelvis en kjole, hvorfor 

forbrugerens eget ego tilsidesættes for den gode sags skyld. Respondenten refererer ligeledes til en 

situationen, hvor forbrugernes opråb, skabte en ændring.  

“Men jeg må da sige, at jeg ikke føler, jeg bærer ansvaret alene og jeg tror først det rigtig kommer 

til at rykke sig, når de store brands som H&M ændre deres måde at drive forretning på. Men jeg 

tror, at jeg har en stemme i det her, ligesom man har set med æg, hvor buræg er fjernet fra 

hylderne i mange supermarkeder.” (Marie, interview 3, bilag 9). 

Respondenten mener, således at dennes adfærd, mod pro environmental adfærd, kan være med til at 

ændre på de dårlige indvirkninger, som tøjindustrien har på både mennesker, herunder de førnævnte 

ansatte, såvel som miljøet, i form af det enorme CO2 aftryk industrien medfører. Ligeledes er 

forbrugeren bevidst om sin rolle i forsøget på ændring, hvor der lægges vægt på, at det ikke er noget 

det enkelte individ kan ændre, men at forbrugerne kan samles, som set ved buræg, for at sætte krav 
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til virksomhederne, hvorefter det bliver virksomhedernes ansvar eller politikerne, som set ved 

eksempelvis cigaretter. 

Gennem de indsamlede dybdeinterviews blev det ligeledes tydeligt, at der også lå en anden 

sekundær gevinst, for den bæredygtige forbruger. Dette kommer til udtryk gennem følgende citater: 

“ (...) så stod der 100% organic cotton og så var der en lille beskrivelse af, at det var plukket på 

bæredygtige markeder (...) så giver det mig en eller anden ekstra good will, i forhold til at købe 

den.” (Simone, interview 1, bilag 7). 

“Så er der noget rart i at købe noget, som er blevet brugt meget. Det giver ligesom en god følelse i 

maven.” (Clara, interview 2, bilag 8). 

Her ses det, hvordan forbrugeren oplever en ekstra værdi, ved at handle bæredygtigt, i form af en 

pleasure feeling, hvorigennem forbrugerens egen opfattelse forøges (Solomon, 2016). Dette sker 

idet ejendele, i form af tøj, anses for at være en vigtig komponent i opbygningen af selvet (Belk, 

1988). Her bliver forbruget af bæredygtigt tøj en måde at højne selvet på og derigennem forbedre 

selvet gennem et bæredygtigt forbrug og dermed et bæredygtigt image (Solomon, 2016). Endvidere 

sker det modsatte, når den ellers lærte forbruger, vælger bæredygtighed fra. 

“Jeg tror det har noget af gøre med min egen samvittighed. Jeg synes også nogle gange det kan 

blive lidt pinligt, hvis jeg er en oplyst borger, jeg er højtuddannet, jeg har en del viden om emnet og 

igen det, at det i mine omgangskreds er så stort et emne, så synes jeg faktisk det ville være ekstremt 

pinligt, hvis jeg overhoved ikke skænkede det en tanke.” (Simone, interview 2, bilag 7). 

Her rammes forbrugeren af en dårlig samvittighed, da handlingen strider imod den overbevisning 

forbrugeren besidder og selvet, som ellers højnes gennem det bæredygtige forbrug. Ligeledes ses 

det at omgangskredsen og dennes overbevisningerne smitter af på forbrugeren, hvorfor lysten til at 

handle bæredygtigt eller den tidligere nævnte forpligtelsen overfor miljøet forstærkes. 

Omgangskredsens indflydelse på individets forbrug, vil der blive gået i dybden med senere i 

afhandlingen, hvor der tages udgangspunkt i referencegrupper. 

Disse overbevisninger og værdier er således med til, at danne forbrugerens normer og i dette 

tilfælde give forbrugeren en følelse af forpligtelse for at handle på miljømæssig vis (Stern, 2000). 

Til trods for denne overbevisning og følelse af pligt, oplever forbrugeren flere situationer, hvor 
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denne overbevisning må træde til side for barrierer som pris, vaner, knappe ressourcer mm., som vil 

blive uddybet senere i afhandlingen. 

Udover de allerede nævnte attitudinal factors, som relaterer sig til norms, beliefs og values, findes 

der også behavior-specific beliefs (Stern, 2000). Disse faktorer relaterer sig til de overbevisninger 

forbrugeren har omkring vanskeligheder ved at foretage bestemte handlinger eller de konsekvenser 

disse handlinger kan medføre for forbrugeren selv, andre eller miljøet. Flere af respondenterne 

nævner at de har stået i en situation, hvor de har måtte træffe et valg som enten tilgodeser dem selv 

eller miljøet. Således er der tale om kognitiv dissonans, hvor forbrugeren ender i ubalance når 

beliefs eller adfærd er i konflikt med hinanden (Solomon, 2016).  

”Så især pris, men også det stilmæssige aspekt, kan også gøre at det ikke bliver det bæredygtige 

valg, fordi det ikke lige er det jeg leder efter.” (Simone, interview 1, bilag 7). 

Her ses et typisk eksempel på, at forbrugeren oplever kognitiv dissonans. Det bliver, for 

forbrugeren her, en beslutning om, hvorvidt man skal betale ekstra for det bæredygtige produkt og 

derved gå på kompromis med egen økonomi, eller som der også nævnes i citat gå på kompromis 

med stilen, men opfylde sit ønske om, gennem sit forbrug, at ændre på den indvirkning 

tøjproduktionen har på miljøet. Forbrugeren vælger her det bæredygtige valg fra, til fordel for en 

billige pris, eller et produkt som lever op til det stilmæssige, forbrugeren ledte efter. 

Når forbrugeren oplever en sådan ubalance, her i form af valget mellem to produkter, som begge 

besidder gode og dårlige kvaliteter, eksempelvis pris vs. bæredygtighed, vil forbrugeren opleve at få 

de dårlige kvalitet af fra det valgte produkt, her vil valget af det billigere produkt være dårlige for 

miljøet, og giver modsat afkald på den gode kvalitet i det fravalgte produkt, som her var miljøet. På 

grund af det oplevede tab, vil forbrugeren opleve ubehag, en tilstand af post-decision dissonans, 

som individet vil forsøge at reducere (Solomon, 2016). 

”Men det er jo også derfor, at når det så kommer til stykket og jeg køber noget, som ikke er 

bæredygtig på nogen måde. Så tager jeg da mig selv i at tænke – Det gør jo ikke den store forskel, 

det er jo ikke det enkelte stykke tøj der gør forskellen.” (Simone, interview 1, bilag 7). 

Her ses et typisk forsøg på en forbruger, som forsøger at overbevise sig selv om, at den beslutning 

som er truffet, er den rette. Dette gøres ved at finde supplerede grunde, som bakker op omkring det 
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valg forbrugeren har truffet. Hvor forbrugeren her overbeviser sig selv om, at det ene stykke tøj 

ikke gør nogen forskel for helheden.  

Således kan pro environmental adfærd blive påvirket af personlig forpligtelse, såsom et ønske om at 

gøre verden til et bedre sted og de opfattede personlige omkostninger, set igennem den kognitive 

dissonans, og fordele ved bestemte handlinger, i form af den gode samvittighed forbrugeren oplever 

når de handler bæredygtigt.  

5.1.2 Contextual forces  

Denne kausale variabel indebærer de eksterne eller kontekstuelle kræfter, som eksempelvis 

samfunds forventninger. Hvilket ligger i tråd med det førnævnte nye paradigme, hvorfor det kan 

diskuteres, hvorledes der i samfundet er en tendens til at fremme pro environmental adfærd og se 

ned på den non environmental adfærd. Dette er især tilfælde hos den yngre generation, generation Z 

men også hos Millennials (Amed, Berg, Brantberg, & Hedrich, 2019). Her ses det hvordan denne 

type forbrugere i højere grad afspejler deres værdier og overbevisninger i deres købsadfærd, hvor 

brands som er på linje med forbrugerens værdier bliver favoriseret og brands hvor dette ikke er 

tilfældet bliver undgået, eller som tidligere nævnt boykottet (Amed et al., 2019). 

Denne generation af forbrugere, er ligeledes meget påvirket af dennes referencegruppe, hvorfor 

forbrugerens omgangskreds bliver en afgørende faktor for valget omkring bæredygtigt forbrug. 

Dette blev tydeligt hos en af respondenter, som fremhæver sin vennekreds som influent i valget af 

bæredygtig adfærd. 

”Jeg tror det har meget at gøre med, at i min vennegruppe der snakker vi rigtig meget om den 

rigtige måde at forbruge på. (…) Man vil jo også gerne passe ind. For eksempel kan jeg godt 

mærke, at i min vennekreds synes folk det er meget federe, hvis jeg har fundet et stykke tøj, som er 

genbrug og bæredygtigt, fremfor at det er et eller andet ligegyldigt fra Asos. Der kan jeg godt 

mærke, at der er mere social kapital i at have gået op i, hvor det kommer fra.” (Simone, interview 

1, bilag 7). 

Her ses det tydeligt, hvordan forbrugeren bliver influeret af sin referencegruppe (Solomon, 2016). 

Her bliver respondentens beslutning om at købe nyt tøj influeret af de præferencer andre individer i 

dennes omgangskreds har. Således bliver beslutningen om at forbruge bæredygtigt en vej ind til 

social accept i dennes gruppe. Endvidere vil respondenten, gennem købet af bæredygtigt tøj, 
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forstærke det image dennes omgangskreds har af individet, men også en måde at forstærke sit 

image generelt, som set i ovenstående analyse omkring selvet. 

Denne yngre generation er således en forbruger som let bliver influeret af andre og gerne vil føle en 

social accept, hvorfor en beslutning omkring bæredygtigt forbrug er valgt. Ydermere ses der i dag, 

en større tendens, især hos den yngre generation, til at meget information omkring verdenen bliver 

formidlet af individer på et uformelt niveau, hvoraf begrebet word-of-mouth kommer (Solomon, 

2016). Det er således vigtigt at forstå, hvordan forbrugernes adfærd bliver influeret af dennes 

omgangskreds og hvordan information derigennem bliver formidlet gennem word-of-mouth. Dette 

ses gennem nedenstående citat, hvor respondenten svarer på, hvor denne finder information til at 

forbruge bæredygtigt.  

“Det tror jeg er mine venner. Men jeg bruger også absurd meget tid på Instagram. Der bliver jeg jo 

meget påvirket af, det jeg ser på Instagram” (Simone, interview 1, bilag 7). 

En anden måde hvorpå den bæredygtige forbruger kan blive influeret af en referencegruppe, er 

gennem aspirational reference groups (Solomon, 2016). Her søger forbrugeren information om et 

brand eller fænomen, her bæredygtig mode, gennem mennesker de ikke kender, men som de ser op 

til. Dette kom ligeledes til udtryk gennem interviewet med Marie, som her nævner hvor hun får 

information omkring bæredygtig mode fra. 

”Jeg følger en del bloggere, som fokuserer på bæredygtighed og mode. Så jeg får helt sikkert meget 

af min information derigennem. Så følger jeg også sådan noget som Fashion revolution, som ligger 

en del op på deres Instagram, om de dårlige forhold i modebranchen. Jeg lytter også til forskellige 

podcast, som snakker om mode branchen, eksempelvis den der hedder Bedre mode, hun har også en 

blog, jeg følger.” (Marie, Interview 3, bilag 9). 

Denne generation bliver således influeret gennem aspirational reference groups og får store dele af 

deres information gennem sociale medier og podcasts.  

Stern (2000) nævner endvidere at contextual forces, som eksempelvis tilgængeligheden af 

cykelstier, kan medføre et skift til mere bæredygtig adfærd, idet forbrugeren kan vælge at cykle 

fremfor at købe bil. Til trods for dette, nævner Stern ikke, at denne type contextual forces kan 

medfører den modsatte adfærd eller ingen adfærd. Gennem de indsamlede dybdeinterviews, blev 

det tydeligt at der opstår visse kontekster, hvor forbrugeren, til trods for sit ønske om at forbruge 
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bæredygtigt, endte med at købe et ikke bæredygtigt alternativ, eller valgte det bæredygtige produkt 

fra, da det eksempelvis ikke levede op til det stilmæssige ønske. Respondenterne nævner ligeledes 

at den manglende tilgængelighed af butikker og brands, som fører bæredygtige produkter, er et 

problem. I kraft af at det skaber en udfordring for forbrugeren, som ønsker at forbruge bæredygtigt, 

da det bliver et ressourcekrævende projekt at skulle finde et sted at købe eksempelvis strømper. 

” (...) sådan noget som udbuddet. Jeg synes der mangler butikker.  For eksempel strømperne, altså 

jeg ville ikke vide hvem der lavede bæredygtige strømper eller hvor jeg skulle finde dem (...). 

Generelt synes jeg også bare, der er få valgmuligheder og det er en af de største udfordring, jeg 

oplever, når jeg skal vælge bæredygtigt.” (Marie, Interview 3, bilag 9). 

Denne udfordring gør det svært for forbrugeren at træffe det bæredygtige valg, da det kræver 

enormt mange ressourcer, som for individet er en knaphed, at finde information omkring. Samtidig 

med at tilgængeligheden af eksempelvis fast fashion brands, gør det svært for flere af forbrugerne at 

agere bæredygtigt. Da forbrugeren, ved eksempelvis køb af strømper som i sig selv er et produkt, 

hvor forbrugeren har lav involveringsgrad, vil blive fristet af at tage en hurtigt og mindre 

ressourcekrævende beslutning og gå i H&M (Marie, interview 3, bilag 9). Endvidere fremhæves 

problemet med den enorme tilgængelighed af ikke bæredygtige produkter, i nedenstående citat. 

“Hvis jeg tilfældigt er ude og så vælger at kigge på tøj, så er der bare så mange butikker, som ikke 

går op i bæredygtighed. Så kan jeg godt komme til at slå tankerne fra og pludselig købe noget, uden 

at tænke på om det er bæredygtigt, men fordi det er flot.” (Clara, interview 2, bilag 8). 

De utallige butikker, som ikke sælger bæredygtige produkter, gør det svært for den bæredygtige 

forbruger ikke at blive fristet, især forbrugeren som bor i storbyen, som ofte bliver eksponeret for 

de mange butikker. Således kan contextual forces have en negativ indvirkning på det bæredygtige 

forbrug, hvilket ikke fremhæves af Stern (2000), hvis fokus ligger på faktorer som har en positiv 

indflydelse på den bæredygtige adfærd.  

I tråd med manglen på bæredygtige butikker og brands, bliver det stilmæssige element af shopping 

ligeledes fremhævet. I og med, at der som nævnt ikke er lige så mange bæredygtige brands, som 

ikke bæredygtige, opnår de ikke samme kapacitet og vil derfor ikke kunne tilfredsstille alles ønsker, 

hvorfor det kan medføre at forbrugeren, vælger et andet produkt. Hvilket ses ud fra nedenstående 

citat. 
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Så synes jeg også der er hele stilelementet. Jeg køber jo også tøj, fordi jeg synes det er nice og fordi 

jeg gerne vil have et eller andet specifikt item. (...) så synes jeg lidt der er en tendens til at så skal 

det hele være jordfarver og hør og på en eller anden stilmæssig måde tale ind til det meget back to 

earth bæredygtige. Men det er jo ikke partout det jeg leder efter, bare fordi jeg vil have et 

bæredygtigt element i mit tøj. (...) men også det stilmæssige aspekt, kan også gøre at det ikke bliver 

det bæredygtige valg, fordi det ikke lige er det jeg leder efter. (Simone, interview 1, Bilag 7) 

Flere af respondenterne nævner ligeledes pris, som en barriere, hvilket vil blive uddybet senere, her 

vil contextual forces ligeledes have forskellig indflydelse for forskellige forbrugere, hvis attitude 

eller beliefs er forskellige fra hinanden (Stern, 2000). Nogle forbrugere vil således opleve prisen for 

bæredygtighed som en barriere, hvorimod andre vil anskue den højere pris, som et kvalitetsstempel, 

hvilket skyldes det enkelte individs anskuelse af pris versus kvalitet (Solomon, 2016).  

5.1.3 Personal capabilities 

Denne årsags variabel indebærer den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at kunne 

deltage i bestemte handlinger, herunder at forbruge bæredygtigt. 

Gennem dataindsamlingen blev især en ting fremhævet, i relation til den fornødne viden om 

bæredygtighed for at kunne forbruge derefter, nemlig kompleksiteten og den manglende 

information. 

“Jeg synes det er så svært at finde rundt i, det ene sted læser jeg, at man skal købe økologisk 

bomuld, det næste jeg læser siger at det skal man ikke fordi produktionen, i hvert fald i forhold til 

vandforbrug, er mere forurenende end almindelig bomuldsproduktion. Så forsøger jeg at undgå 

polyester, fordi der, når det vaskes, ender mikro plast i havet. Og ja, til sidst ved jeg simpelthen ikke 

hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre. Så selvom jeg synes, at jeg læser op på det og 

forsøger at undervise mig selv, så føler jeg aldrig, at jeg er færdig med at lære og blive informeret. 

Måske fordi det er så indviklet at finde rundt i.” (Marie, interview 3, bilag 9). 

Kompleksiteten af det bæredygtige aspekt, gør det enormt kompliceret for forbrugeren, som 

refererer til dette, som “lidt af en jungle at finde rundt i” (Marie, interview 3, bilag 9). Her 

fremhæver respondenten en nødvendighed af at måtte uddanne sig selv, da det er for komplekst at 

navigere i. Som individer har vi knappe ressourcer og forsøger derfor i vores dagligdag at spare på 

disse (Solomon, 2016). Denne mangel på mentale ressourcer men også tid, vanskeliggør 



61 

 

håndteringen af store informationsmængder. Mange forbrugere er opmærksomme på dette dilemma, 

som også ses gennem den indsamlede data, hvor respondenterne nævner den komplekse viden 

forbrugeren skal erhverve, for at kunne navigere i det bæredygtige forbrug, som en enorm 

udfordring i forsøget på at forbruge bæredygtigt. Idet de ikke kan gennemskue hvornår en handling 

rent faktisk er bæredygtig og hvornår de bare “kaster penge efter tom luft”, som nedenstående citat 

viser. Ligesom også pris nævnes som en barrierer og som her ligeledes kan ses som en knap 

ressource, herunder finansiel knaphed, hvilket vil blive uddybet senere. 

 Altså jeg har rigtig svært ved at gennemskue hvornår noget er bæredygtigt og hvornår noget ikke 

er. (...) Det føles ikke altid som om det er det værd, fordi man alligevel er i tvivl om, hvor 

bæredygtigt det egentlig er. Kaster jeg bare penge efter tom luft lige nu? Så jeg tror også at hele 

aspektet om information og viden om, hvad der reelt er bæredygtigt, ved produktet jeg køber, kan 

være svær at gennemskue og måske være en barrierer for, at jeg reelt gør det. Fordi jeg tænker at 

så er det også lige meget. (Simone, Interview 1, bilag 7). 

Forbrugerne giver således udtryk for, at der mangler gennemsigtighed og mere information, for at 

forbrugeren kan handle bæredygtigt. Samtidig med at de fremhæver den tid og de ressourcer som 

forbrugeren skal have, for at kunne sætte sig ind i, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er. 

Denne usikkerhed og forbrugerens manglende evne til at kunne gennemskue, hvorvidt den 

information der bliver givet, er korrekt, er et udtryk for en vis kynisme hos forbrugeren (Bray, 

Johns, & Kilburn, 2011). Denne kynisme stammer fra det lave vidensniveau forbrugeren besidder, 

samtidig med at det kommer i kølvandet af begreber som Greenwashing, som en af respondenterne 

nævner i interviewet, hvorigennem respondenterne nævner at virksomheder bruger etiske påstande 

for marketing grunde, for at kunne retfærdiggøre en højere pris, hvorfor dette leder til en vis 

kynisme, grundet manglende tillid til brands og deres troværdighed. 

En konsekvens af at kompleksiteten bliver for høj, er at forbrugeren ikke kan bruge sin intuition. 

Det betyder således at hvis kompleksiteten højnes, bliver forbrugeren dårligere til at træffe en 

beslutningen, hvorfor forbrugeren vil få brug for at analysere situationen mere og derved bruge 

ressourcer på dette. En måde, hvorpå man kan forsøge at mindske kompleksiteten er gennem 

labelling, som set ved ø-mærket, som også er en løsning nogle af forbrugerne fremhæver. Ideen 

omkring labelling er i sig selv en god måde at minimere kompleksiteten, da det gennem et højnet 

abstraktionsniveau, gør det mere overskueligt for forbrugerne. Dette så man med Ø-mærket, idet 
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økologi, ligesom bæredygtighed, for mange kan være svært at navigere rundt i, hvorfor staten 

udviklede et label, ø-mærket, så forbrugeren ikke længere var i tvivl om, hvornår et produkt var 

økologisk. For at en sådan mærkeordning skal fungere, er det dog nødvendigt at der opbygget en vis 

tillid, da det først er når tillid er opnået at forbrugeren bruger mærket, som en attribut i valg af 

produkter. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at mange mærkeordninger kan føre til 

forvirring og dermed blot øget kompleksitet, hvilket kunne forestilles at være tilfældet med de 

mange mærkeordninger, som allerede eksistere i tøjbranchen, eksempelvis GOTS-certificering, 

Ecolabel, recycling, økologisk bomuld og brands som laver eget label, som set ved H&M og deres 

Conscious kollektion. 

Når der kigges på personal capabilities, er sociodemografiske variable også en faktor som bør 

overvejes. I forhold til den tidligere vurdering af bæredygtighedens kompleksitet og manglende 

gennemsigtighed, er uddannelsesniveau ofte omdiskuteret, som led i forståelse af bæredygtighed. 

Til trods for at der i afhandlingen metodeafsnit, herunder udvælgelse af respondenter, ikke er valgt 

at tage disponibel indkomst og uddannelse med i udvælgelsen, vil denne stadig blive inddraget i 

følgende, da et højt uddannelsesniveau kan være en forklarende årsag til bæredygtigt forbrug, som 

følge af den komplekse information, som forbrugeren skal erhverve for at kunne agere bæredygtigt i 

tøjbranchens komplekse verden. 

5.1.4 Habits or routines 

Denne kausale variable skal jævnfør Stern (2000) ses som en særskilt type. Dette skyldes at vaner 

eller rutiner skal tages i betragtning, når adfærdsændring skal ske. Dette er gældende, da det oftest 

først er, når individer bryder gamle vaner, at ændringen sker gennem skabelsen af nye vaner.  

Gennem dataindsamlingen, blev det tydeligt at der hos forbrugerne er vaner, som er med til at gøre, 

at det bæredygtige forbrug ikke blev opretholdt. 

“ (...) hvis jeg for eksempel mangler strømper, så går jeg altid i H&M, fordi de har dem jeg godt 

kan lide, jeg ved de passer. Og så er det nok et produkter, jeg ikke bruger så meget tid på at købe 

(...).” (Marie, interview 3, bilag 9). 

Beslutninger som træffes på baggrund af vaner, skyldes ofte lav involveringsgrad fra forbrugere, 

hvorfor manglende motivation for at overveje alternativer er dominerende (Solomon, 2016). 

Således er forbrugeren ikke interesseret i at bruge ressourcer på at finde alternativer, til eksempelvis 
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at købe strømper, da det er et produkt, hvor forbrugeren ikke besidder høj grad af involvering. 

Derfor bliver beslutningen om at skulle finde et bæredygtigt alternativ ikke en realitet. Ligeledes 

blev det tydeligt, gennem tidligere analyse, at kapaciteten af fast fashion butikker var en hindring, 

da forbrugeren blev fristet til at gå i butikkerne, eller af ren vane valgte at handle i den butik. Det at 

involveringsgraden ved køb af strømper er lav, kombineret med at der ligger en H&M på alle 

hjørner, taler til individets convenience drivkraft (Solomon, 2016), og gør det nemt for forbrugeren 

at handle denne type produkter ud fra vane. Hvorfor det netop er væsentligt at få brudt disse vaner, 

da det først er her vi kan ændre vores adfærd (Stern, 2000). 

 

5.2 BARRIERER OG ÆNDRET ADFÆRD 

For at kunne forstå og forsøge at ændre på den bæredygtige adfærd, er det nødvendigt at identificere 

de barrierer forbrugerne oplever i forsøget på at forbruge bæredygtigt. Disse barrierer skal forstås, 

for derigennem at kunne fjernes, hvorefter en ændret adfærd bliver en realitet (Stern, 2000). 

Som nævnt tidligere i analysen, fremhæver forbrugerne pris, som en barriere for at kunne forbruge 

bæredygtigt. Denne viden indikerer at pris er en af de vigtigste attributter, når forbrugeren vælger 

tøj, hvilket også tydeligt ses gennem fast fashion fænomenet, hvor netop prisen har ageret 

afgørende faktor i dennes succes, som beskrevet tidligere i analyse. Den høje pris for bæredygtig 

produktion bliver således nævnt som en barriere for forbruget, hvorfor dens vigtighed fremhæves 

endnu engang.  

“Mega meget pris. Jeg synes det er så hamrende dyrt tit. (...) Så synes jeg meget hurtigt det bliver 

dyrt, fordi at processerne bare er anderledes når det skal være bæredygtigt. Så det er jo ikke fordi 

jeg ikke forstår det, men når det kommer til stykket, så har jeg ikke lyst til at bruge så mange penge 

på noget, blot fordi det er bæredygtigt. Derfor vælger jeg oftest genbrugsbutikker, når jeg handler 

bæredygtigt.” (Simone, interview 1, bilag 7). 

Til trods for dette, udviser respondenterne alligevel en forståelse for den højere pris. Hvorfor det 

herefter bliver en vurdering af pris over kvalitet for den enkelte forbruger. Her vælger nogle af 

respondenterne netop det bæredygtige valg, men gennem genbrugstøj og ved ikke at foretage nyt 

køb, da pris har været en vigtig attribut i valget af tøj. Samtidig fremhæver en respondent også, at 

bæredygtigt tøj anses for værende en luksus gode at forbruge, hvorfor det oftest vælges fra grundet 
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prisen.  

I forbindelse med pris, blev det tidligere i analyse nævnt, at kognitiv dissonans ligeledes kunne 

fører til at forbrugeren ikke vælger bæredygtigt. Her blev det ligeledes tydeligt, at forbrugeren, 

grundet ubalance i dennes værdisæt, forsøger at overbevise sig selv om, at valget er det rigtige. 

Dette gjorde forbrugeren ved at fortælle sig selv, at det enkelte stykke tøj ikke gjorde en forskel. 

Dette kaldes i litteraturen også Locus of control, hvor forbrugeren tvivler på at deres køb kan gøre 

en forskel. Her vil forbrugere, som oplever et højt niveau af external locus, være mindre tilbøjelig 

til at købe bæredygtige produkter, idet de ikke føler deres handling vil gøre nogen forskel (Bray et 

al., 2011). Denne overbevisning bliver således en barriere for pro environmental adfærd. Til trods 

for denne overbevisning kan individets adfærd fører til ændring, som set med buræg. Det skyldes at, 

til trods for at individets indvirkning på miljøet i sig selv er meget lille, vil den aggregerede 

indvirkning, når mange individer individuelt gør det samme, være stor (Stern, 2000). 

Som nævnt tidligere i analysen er manglende information og kompleksiteten af bæredygtig mode 

endvidere en barriere. Respondenterne nævner at de ikke kan gennemskue, hvornår noget er 

bæredygtigt, hvilket således bliver et stort problem i valget om at forbruge bæredygtigt. 

Nedenstående citat er et eksempel på netop denne udfordring. Kompleksiteten og den manglende 

information er analyseret i ovenstående under personal capabilities. Her blev det ligeledes nævnt at 

abstraktionsniveauet kan højnes, gennem eksempelvis labelling, hvorigennem tillid skabes og 

forbrugeren derfor kan bruge denne mærkeordning, som et pejlemærke i den tidligere nævnte 

jungle, som bæredygtig mode eftersigende kan opleves som. Et eksempel på dette kom ligeledes til 

udtryk igennem interviewet, hvor en forbruger nævner H&M og deres kollektion ‘Conscious’, som 

et pejlemærke til at forbruge mere bæredygtigt.  

“Jeg kan huske, at jeg ændrede mig ret meget, efter jeg så et program om H&M og hvor meget de 

smider ud og hvor meget vand der går til deres produktion. Der begyndte jeg, når jeg handlede hos 

dem at kigge efter det her ’conscious’ kollektion som de har, den er mere miljøbevidst.” (Clara, 

interview 2, bilag 8). 

Som konsekvens af individets knappe ressourcer, forsøges der gennem pejlemærker, som 

eksempelvis pris eller brands og mærkeordninger, at undgå ressourceforbrug. Her vil forbrugere 

vælge produktet eksempelvis på grund af den lave pris, et kendt brand eller en mærkeordning som 

forbrugeren kender til. Dette kan dog medføre blind tillid, som man ser ved ø-mærket, hvor 
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forbrugeren har så høj tillid til mærkeordningen, at der ikke stilles spørgsmålstegn til dennes 

oprigtighed. Det samme kan siges om H&Ms conscious kollektion, hvor forbrugeren tager 

mærkningen og H&Ms ord om ‘conscious’ for gode vare. I forlængelse af ovenstående citat opstår 

en dialog, under interviewet, omkring hvad ‘conscious’ egentlig betyder, hvortil forbrugeren 

pludselig bliver bevidst om, at det faktisk er helt uvist for hende (Clara, interview 2, bilag 8). Her 

ses et tydeligt eksempel på forbrugerens blinde tillid til brandet og dennes mærkeordning. Netop 

denne type af tillid er enormt farlig, da forbrugeren ikke aktivt søger information, men blot stoler på 

at den “bæredygtige” kollektion også er bæredygtig, hvilket i H&Ms tilfælde kan diskuteres 

(Whiting, 2019). 

Den manglende information og kompleksiteten af det bæredygtig forbrug, er således en enorm 

barrriere for det bæredygtige forbrug. Forbrugere som Clara, nævnt ovenfor, som udviser så stor 

tillid til brands som H&M, gør at forbrugeren som ønsker at forbruge bæredygtigt, reelt set ikke 

forbruger bæredygtigt, i det omfang forbrugeren ellers troede. “Sometimes, as with spray cans, 

people may act in ways that are pro-environmental in intent but that in fact have little or no positive 

environmental impact” (Stern, 2000, p. 415). 

 

5.3 INTENT VS. IMPACT ORIENTED 

Der findes jævnfør afhandlingens teoriafsnit to typer af pro environmental adfærd, herunder intent 

og impact oriented, hvor intent netop er vigtig i søgen efter at forstå og forsøge at ændre på adfærd.  

Ovenstående citat om H&M og deres Conscious kollektion, er et godt eksempel på en handling, 

som er mere intent oriented end den er impact oriented. Dette skyldes at forbrugeren gennem denne 

handling, har en intention om at handle til gavn for miljøet, men hvor der ikke kan ses en 

indvirkning på miljøet. Dette skyldes at H&Ms tiltag, i form af den her Conscious kollektion, kan 

diskuteres for også at være mere intent oriented end rent faktisk at gøre en forskel til gavn for 

miljøet. Det skyldes at H&M, ligesom store dele af tøjbranchen, forsøger at opretholde en 

økonomisk vækst, hvorfor de ikke er interesseret i at nedsætte overforbruget af tøj, samtidig med at 

de forsøger at tage hensyn til klimaet. Det kan således anses for utopi at H&M fortæller 

forbrugerne, at de kan shoppe bæredygtigt, samtidig med at de lancerer 16 kollektioner hvert år 

(Davidsen, 2019).  
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Det at forbrugeren handler ud fra en hensigt fremfor handling, som rent faktisk gør en forskel, 

bunder ligeledes i de tidligere nævnte knappe ressourcer, som forbrugerne besidder, men også den 

enorme kompleksitet, som det bæredygtige fænomen rummer. Endvidere blev det i analysen slået 

fast, at den individuelle forbrugers indvirkning på miljøet er lille, hvorfor det kan diskuteres, 

hvorvidt forbrugeren har indflydelse på the ecological capital. Det blev dog ligeledes slået fast, at 

forbrugeren gennem sit individuelle forbruger, kan påvirke the ecological capital, dog gennem den 

aggregerede indvirkning af adskillige individers adfærd. 

Det at individet har en direkte effekt, gennem forbruget som en flok, gør den yngre generations 

indvirkning og forbrug enormt essentielt. Dette skyldes at denne type forbruger, som nævnt, bliver 

influeret af dennes omgangskreds og andre referencegrupper, som eksempelvis influencers på 

Instagram, og derfor også er med til at influere og inspirere individer i egen omgangskreds til at 

forbruge mere bæredygtigt og stille flere krav til virksomhederne. Herigennem kan individet og 

dennes handlinger påvirke andre forbrugere og dermed skaber indflydelse, som en flok og indvirker 

derfor positivt til the ecological capital, som set ved buræg, hvor fokus dog var dyrevelfærd og ikke 

miljøet. 

Den yngre generation har ligeledes enormt fokus på miljøet og den påvirkning deres forbrug har på 

miljøet. Derudover blev det tydeligt gennem analyse, at denne gruppe får store dele af deres 

information og deler egen information gennem word-of-mouth. Til trods for at de som sagt ikke, 

med deres individuelle forbrug ændrer på noget, så kan de som flok og gennem det pres som de kan 

lægge på virksomheder gøre en forskel, eksempelvis ved som tidligere nævnt at boykotte en 

butikskæde som H&M, eller ved at favorisere brands, som vægter bæredygtighed højt. 

 

5.4 OPSAMLING AF ANALYSE DEL II 

Gennem analysen af den bæredygtige forbrugeradfærd, blev det, med udgangspunkt i de 

indsamlede dybdeinterviews, tydeligt at denne type adfærd bunder i en uselvisk tilgang til forbrug. 

Forbrugeren sætter sine egne ønsker og egoisme til side, for det bæredygtige forbrug. Dette skyldes 

forbrugerens værdier og normer, som ligeledes bunder i et ønske om at være med til at ændre på 

den konventionelle tøjbranche og det enorme CO2 aftryk denne efterlader i miljøet. 

Dog blev det gennem analysen tydeligt, at også den bæredygtig forbruger oplever at knappe 

ressourcer og kompleksiteten af fænomenet sætter en stopper for det bæredygtige forbrug. Her 
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bliver det til tider en beslutningen om at gå på kompromis med egen overbevisning eller de barriere, 

som flere oplevede ved valget omkring bæredygtig mode. Her blev især pris fremhævet, som en 

barriere for den bæredygtige forbruger, da prisen som oftest ikke opvejede forbrugerens 

overbevisning. Ligesom analysen gjorde det tydeligt at den bæredygtige forbruger som individ ikke, 

som sådan, kan rykke på den bæredygtige agenda. Hvilke ligeledes af nogle forbrugere kunne 

opleves som en barriere, eller et redskab til at overbevise sig selv om, at det ene køb ikke gør en 

forskel alligevel. 

Til trods for dette, blev det tydeligt at forbrugeren har en stemme og at de, i de fleste tilfælde, er 

klar over dette. Det er sandt at individet som enkelt forbruger ikke har en direkte indflydelse på 

miljøet, men at den aggregerede handling, når forbrugeren i flok ændrer adfærd, har betydning for 

indvirkningen på the ecological capital. Ydermere kan forbrugeren gennem sin adfærd, som det 

blev vist med boykot, lægge pres på virksomhederne og få dem til at ændre deres måde at drive 

virksomhed på og derigennem, være en nøglebrik i forsøget på at nedbringe den negative 

indvirkning tøjbranchen har på the ecological capital.  

Endvidere viste analysen, at især den yngre generation har fokus på bæredygtigt forbrug, hvorfor 

det er et enormt vigtigt segment at henvende sit bæredygtige produkt til. Ligeledes viste analysen at 

dette er en generation som i høj grad bliver influeret af sin omgangskreds og de såkaldte 

aspirational reference groups, og som ligeledes viser deres overbevisning og værdier gennem deres 

forbrug, hvor brands som lever op til individets overbevisning, bliver favoriseret og vice versa. Det 

er ligeledes gennem dennes forbrug af bæredygtige produkter, at denne forbruger søger at styrke 

selvet og sit image udadtil, hvorfor det er en oplagt kundegruppe at henvende sig til. Samtidig 

udviser de en større villighed til at ændre på den traditionelle måde at eje ting på, da alle 

respondenter er positive over for muligheden for at leje produkter og benytter genbrugsbutikker til 

størstedelen af deres forbrug. 

Gennem analysen blev en vigtig barriere, udover den allerede nævnte pris, nævnt som en stor 

hindring i det bæredygtige forbrug. Denne er kapaciteten af bæredygtige brands og butikker, hvor 

især convenience ved de mange fast fashion butikker, blev oplevet som en barriere for at forbruge 

bæredygtigt. Dette skyldes at forbrugeren kunne komme til at slå tankerne fra og blive fristet af en 

ikke bæredygtig butik, grundet de utallige butikker. I forlængelse af dette blev det fremhævet, at 

netop udfordringen med kapaciteten af butikker, blev en hindring ved tøj hvor forbrugeren besidder 
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lav involvering, eksempelvis ved strømper. Her blev vaner endvidere fremhævet som et problem, da 

forbrugeren per automatik valgte H&M, når der skulle købes strømper, da forbrugeren ikke var 

involveret nok, til at søge alternativer, hvilket bunder i forbrugerens knappe ressourcer. 
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06 DISKUSSION 

Dette afsnit har til formål at diskutere afhandlingens resultater, som kom frem gennem ovenstående 

analyse. Her vil det, med udgangspunkt i udvalgte af Kotlers Ten deadly marketing sins (Kotler, 

2014), blive diskuteret hvordan BWF, gennem kundeindsigt, kan forbruge deres nuværende 

situation og således indvirke mere positivt til the ecological capital. 

Gennem analysen af BWFs forretningsmodel, blev det tydeligt at virksomheden står overfor en del 

udfordringer, herunder en uoverensstemmelse mellem den nuværende forbruger, 

forretningsmodellen og produktet. Denne uoverensstemmelse blev gennem analysen belyst som en 

konsekvens af ikke at have foretaget nogen undersøgelse af forbrugeradfærd eller anden 

kundesegmentering. Således er en masse nyttig viden gået tabt i udviklingsprocessen, hvilket har 

medført at en mislykkedes leje model, tilbagekøbsgaranti og målgruppe i sin tid blev etableret. Med 

dette in mente, samt de mange barriere som gennem afhandlingens forbrugeradfærdsundersøgelse 

blev belyst, står BWF overfor en del udfordringer. Således bliver det relevant at diskutere 

ovenstående problemstilling. 

 

6.1 THE TEN DEADLY SINS OF MARKETING 

Således tages der udgangspunkt i både den første og anden af Kotlers ti dødssynder om ikke at være 

tilstrækkelig markedsfokuserede og kundedrevne, samt ikke at forstå sin kundegruppe fuldt ud 

(Kotler, 2004). 

BWF tilgår markedet med en forestilling om, at hvis man havde spurgt forbrugeren, så havde de 

ønsket flere fast fashion butikker. Hvorfor BWF ikke vægter forbrugeradfærd og 

kundesegmentering højt i deres forretningsudvikling. Dette blev der dog stillet spørgsmålstegn ved 

gennem ovenstående analyse af den bæredygtige forbruger, hvor det netop blev tydeligt at denne 

forbruger ikke ønsker flere fast fashion butikker, men tværtimod ser en udfordring i den manglende 

kapacitet af bæredygtige forretninger. 

Gennem en omfattende forbrugerundersøgelse havde BWF bemærket at især den yngre generation 

vægter bæredygtighed højt på dagsordenen. Med den viden havde de muligvis ikke afskrevet den 
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yngre forbruger, fra at være en del af deres kundegruppe, udelukkende på baggrund af dennes 

disponible indkomst, som beskrevet tidligere i afhandlingen. Samtidig havde BWF lært at denne 

forbruger er villig til at gå i genbrugstøj, idet størstedelen af tøjforbruget, hos flere af 

respondenterne, kom fra genbrugsbutikker, ofte som konsekvens af barrieren pris, men også på 

baggrund af de bæredygtige aspekter omkring at forlænge produktets levetid. Ligeledes havde en 

sådan undersøgelse tydeliggjort, at netop denne generation er villig til at benytte leje, qua deres 

lavere disponible indkomst og således havde BWF ikke henvendt sig til en målgruppe som 

udelukkende køber. 

En forretningsmodel som indebærer muligheden for leje, skal være gennemført og velovervejet. 

Dette skyldes at forbrugere kan opleve såkaldte ’contamination’ i relation til genbrugsprodukter og 

ved leje af produkter (Baxter, Aurisicchio, & Childs, 2017). Her fremhæves især hygiejne som en 

contamination, hvilket ligeledes blev tydeligt gennem en af respondenternes svar, hvor lugten i 

genbrugsbutikker nævnes som en hindring for at købe genbrug. Ydermere nævnes det at en af 

respondenterne heller ikke kan lide at handle i genbrugsbutikker, fordi forbrugeren herved ikke ved 

hvem der har gået i tøjet før, hvorfor respondenten foretrækker at købe genbrug et sted, hvor der 

købes direkte af sælgeren og det således bliver synligt hvem den tidligere ejer var. Dette henviser til 

det territorielle hos forbrugeren, da tøj er en ting som er tæt på forbrugerens krop, hvorfor der kan 

opstå en følelse af overtrædelse af personligt rum. Det er således overvejelser, som er vigtige at 

virksomheden tager i betragtning, da ideen om genbrug for nogle kan virke beskidt, hvorfor det kan 

skabe en unødig barriere. Ligeledes kan kvaliteten af produktet opfattes som lav ved genfremstilling 

af produkter (Baxter et al., 2017). Det er ligeledes overvejelser, som BWF bør have med i 

udviklingen af deres produkter og i særdeleshed i kommunikationen af deres produkter til 

forbrugeren.  

Løsningen på den før nævnte pris som barriere for køb, kan som tidligere nævnt imødekommes af 

virksomheder, ved at tilbyde muligheden for at leje, eller ved at benytte de adskillige andre CE 

løsninger, som er beskrevet i teoriafsnittet, herunder pay per order, abonnementsløsning mm. Leje 

skaber som tidligere nævnt en værdi for kunden, men er også en værdiskabende kilde for 

virksomheden. Dette er især tilfældet ved BWF, qua deres nuværende forretningsmodel som er 

afhængig af at der kommer genbrugslæder ind, for at deres produkter kan produceres. Ved at øge 

andelen af forbrugere som vælger leje, sikre BWF at dennes produkter kommer retur og derigennem 
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sikres et closed loop ligeledes. Ydermere gør de sig, gennem et closed loop af egne produkter, 

mindre afhængige af deres samarbejdspartnere, hvilket vil blive uddybet senere. 

BWF har som nævnt ikke haft succes med deres tilbud af leje eller deres tilbagekøbsgaranti, hvor 

kun få forbrugere har benyttet disse muligheder. Dette kan skyldes den nuværende opbyggede leje 

model. Hvorfor det kan være relevant at kigge på, hvorledes BWFs tilbud om leje, kan ændres 

således at flere forbrugere ville benytte denne, hvorigennem der både skabes værdi for forbrugeren, 

virksomheden og miljøet.  

Leje er oftest mest succesfuldt når der er tale om luksus goder og premium kvalitet, som når Malene 

Birger og Ganni giver forbrugerne mulighed for at leje dennes produkter (Morrison, Petherick, & 

Ley, n.d.). BWF nævner at de henvender deres produkt til den kvalitetsbevidste forbruger, som 

beskrevet gennem afhandlingens casebeskrivelse og henviser til at deres produkt er premium 

kvalitet. Dette kan dog diskuteres for ikke at være tilfældet da den kvalitetsbevidste forbruger oftest 

ikke vil anse genbrugsmateriale, som materiale af høj kvalitet, jævnfør de tidligere nævnte seks 

typer forbrugere som køber genbrugsprodukter (Lewandowski, 2016). Det vurderes ligeledes at 

BWF befinder sig i mid-market, hvor BWF tilbyder kvalitetstøj til en overkommelig pris (Morrison 

et al., n.d.). Dette kan være en af grundene til, at BWF ikke har haft stor succes med deres leje, da 

dette ikke er det mest oplagte produkt at tilbyde som leje, da det som nævnt er luksus kategorien, 

som gør sig bedst som leje. Dette skyldes at den største drivkraft for forbrugeren ved valg af leje er 

“its ability to offer a customer centric, affordable solution for a rare occasion that would otherwise 

be too expensive. Rental allows customers to wear previously unaffordable and unattainable 

garments” (Morrison et al., n.d., p. 15). Hvorfor en kjole fra et luksus brand, som Malene Birger, 

netop bliver en mulighed for en af respondenterne (Marie, Interview 3, bilag 9). Her nævner 

respondenten at det ikke er et produkt som normalt ville være en mulighed, men ideen om at kunne 

leje en kjole, som man oftest kun kan have på en gang, virker yderst tiltalende. Netop det faktum at 

leje ofte er af et produkt, som skal bruges en gang, kan ligeledes være skyld i BWFs udfordringer 

med leje. Dette skyldes at en læderjakke, er et produkt man som forbruger, vil bruge mange gange, 

hvorfor man som forbruger ligeledes er mere villig til at købe og betale for et sådan produkt end 

ved eksempelvis en festkjole. 

Med betragtningen om at produktet er en læderjakke og som nævnt derfor ikke er det mest oplagte 

at leje, den manglende information og fokus på tilbuddet om leje på BWFs hjemmeside, samt det 

faktum at deres leje model minder om en afbetaling, er det forståeligt at det ikke er en løsning 
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forbrugeren vælger. Samtidig med at et mid-market produkt ikke lader til at være den bedste 

løsning i forbindelse med leje (Morrison et al., n.d.). 

BWFs manglende kundeindsigt kan således være skyld i, at deres leje model ikke bliver benyttet af 

forbrugerne. Dette skyldes at virksomheder, når leje vælges, bør designe denne løsning med 

forbrugeren som hovedfokus, hvilket som nævnt ikke er tilfældet hos BWF. Her skulle der, gennem 

kundeindsigt, have været taget højde for forbrugerens bekvemmelighed, efterspørgslen efter leje, 

indsigter omkring brugen af det udlejede tøj, i BWFs tilfælde indsigter i brugen af jakker og især 

læderjakker, tøjet pris samt opbevaring, for derigennem at kunne identificere kundens pains og de 

fordele leje kunne medføre (Morrison et al., n.d., p. 21). Dette har BWF ikke gjort, da de knap nok 

ved hvem deres forbruger er. Således bliver det endnu engang tydeligt, hvorfor BWF ikke er 

lykkedes med deres leje løsning. 

I analysen del I blev virksomheden MUD jeans, fremhævet, da de ligeledes har skabt et cirkulært 

produkt og endvidere tilbyder forbrugeren en abonnementsløsning, hvorigennem de sikre at deres 

materiale kommer retur indenfor en tidshorisont, som de selv kan have indflydelse på. Hos MUD 

jeans betaler forbrugeren et medlemsbeløb og kan herefter benytte sig af leasing modellen, her er 

forbrugerens lejeperiode 12 måneder, hvorefter forbrugeren kan vælge at returnere bukserne og få 

et nyt par, eller vælge at beholde dem. Ydermere giver MUD jeans deres medlemmer mulighed for 

at leje tre bukser ad gangen, hvorfor forbrugeren kan skifte styles oftere og derved skaber MUD 

jeans en tillægsværdi for forbrugeren. Gennem en leasing model, som den MUD jeans har skabt, 

kunne BWF sikre deres fremtidig forretning, da de ikke længere ville være afhængige af, hvorvidt 

forbrugeren vælger at returnere produktet. Hvorfor de endvidere ville være mindre afhængige af at 

NGO’erne leverer materiale til dem, da størstedelen af deres materiale, således ville komme fra 

egne produkter, hvorigennem et closed loop ville blive skabt.  

Kigges der på MUD jeans, tilbyder de, gennem en abonnementsløsning, adgang til op til tre 

produkter ad gangen, hvilket selvfølgelig ikke er en mulighed for BWF. Men en 

abonnementsløsning kunne være en alternativ løsning til leje, hvor forbrugeren mod et 

medlemsgebyr, kunne vælge at have en jakke i et antal måneder, enten forudbestemt af BWF eller 

som forbrugeren selv vælger, hvorefter forbrugeren afleverer produktet tilbage til BWF. På den 

måde ville BWF sikre at produktet kom retur, de ville få en fast indkomst gennem medlemskabet og 

den månedlige betaling, forlænge produktets levetid og ville efter returnering blot skulle sørge for 

rens og evt. reparation af småskader fra brug, hvorfor samme produkt kan udlejes igen. Herigennem 
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ville de ligeledes leve op til CE principperne om at mindske spild, og disrupte forbrugernes 

nuværende tilgang til at skulle eje ting. Endvidere ville BWF skabe en mere loyal kundebase, 

gennem medlemskab og vigtigst af alt sikre deres materiale flow og dermed gøres sig mindre 

afhængige af NGO’erne. Herigennem ville de ligeledes forbedre deres indvirkning på the ecological 

capital, hvor de gennem leje, som sagt, ville mindske spild da de sikre returnering af produktet og 

ville ligeledes skåne miljøet, da flere forbrugere ville benytte samme jakke, hvorigennem der spares 

på produktion af nye produkter og forbrugeren ville ligeledes eje færre ting. Alt dette er dog kun en 

realitet, hvis der bliver foretaget en grundig forbrugeradfærds undersøgelse, som derigennem kan 

give BWF indsigter, som kan bruges i opbygningen af abonnementsløsning eller anden leje model. 

BWF betragter deres nuværende forretningsmodel, som et closed loop, hvilket dog afvises grundet 

deres afhængighed af at NGO’er levere nyt materiale til dem. BWF nævner at de gennem leje og 

tilbagekøbsgarantien skaber et lukket kredskøb, hvilket ligeledes afvises, idet yderst få af BWFs 

forbrugere rent faktisk benytter sig af leje og tilbagekøbsgarantien. Denne tilbagekøbsgaranti er 

netop et middel i forsøget på at skaffe deres materiale tilbage i loopet. Til trods for dette, så anses 

en jakke og dermed også en læderjakker, som et produkt forbrugeren har i flere år, i særdeleshed 

hvis en forbruger køber en læderjakker, til 3.000 kr. Det er ikke et impulskøb, hvor forbrugeren 

efter et par ganges brug ender med at sælge eller smide produktet ud, fordi de ikke længere synes 

om den. I en sådan situation ville en tilbagekøbsgaranti være en god løsning, da den sikre 

returnering af materialet og derigennem forlænger produktets levetid. Grundet det faktum at jakken 

er et produktet forbrugeren har længe, bliver det svært for BWF at afvente forbrugeren, da 

tilbagekøbsgarantien ikke er tidbegrænset, hvorfor BWF aldrig kan vide hvornår de forventer at få 

produktet retur eller om det overhovedet kommer retur. Ligeledes blev der gennem analysen sået 

tvivl om, hvorvidt denne tilbagekøbsgarantien var attraktiv for forbrugeren, grundet produktets pris 

og derfor ikke skabte værdi og derfor heller ikke incitament for forbrugeren. 

På den måde, skaber tilbagekøbsgarantien ikke den fornødne værdi som forventet, hverken for 

virksomheden eller forbrugeren, og er således heller ikke med til at skabe hentet værdi for 

virksomheden, gennem det returnerede materiale. Hvorfor der igen stilles spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt BWF har skabt et closed loop. 

Som nævnt i analysen under channels, blev det ligeledes tydeligt, at det fysiske element var en 

vigtig del af købsbeslutningen hos flere af forbrugerne. Dette er en læring BWF nu har gjort sig, 

hvorfor de forsøger at satse mere på shop-in-shop butikker. Det fysiske element giver ligeledes 
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virksomheden mulighed for at pleje deres relationer til forbrugerne, hvorigennem BWF kan forsøge 

at opbygge en mere loyal kundegruppe. Det fysiske element ville ligeledes nedbryde en barriere, i 

form af forbrugerens behov for at mærke på tøjet og nedbryde de contaminations der måtte være, 

samtidig med at det giver forbrugeren mulighed for at prøve tøjet, hvilket især er en nødvendighed 

ved køb af premium produkter. Dog bringer det fysiske element yderligere omkostninger, hvilket 

således skal kunne opvejes gennem den tillægsværdi det fysiske element giver. I BWFs tilfælde 

antages det at omkostningerne forbundet med et fysisk element, opvejes af de fordele det giver, da 

det er et element forbrugeren vægter højt samtidig med at BWF selv nævner vigtigheden af at 

benytte det fysiske element mere i fremtiden, hvilket var blevet tydeligt, havde de foretaget en 

kundeanalyse inden de bragte produktet på markedet. 

 

Den tredje af Kotlers ti dødssynder, handler om at virksomheden bør være bedre til at definere og 

overvåge sine konkurrenter (Kotler, 2004). Under andet interview med Reimer, blev der henvist til 

Pelechecoco, som laver en bæredygtig læderjakke.  

Pelechecoco har med sit slogan om at bringe Rock and Roll with sustainability, ramt en helt særlig 

og ligeledes meget smal målgruppe. Til trods for dette, rammer de med deres fokus på læderjakker 

og Rock ind i en helt unik sammensætning, da læder er en dominerende del af rockkulturen. Det at 

fokusere sit produkt til så specifik en målgruppe, eller nærmere en kultur og så på en bæredygtig 

måde, skaber en unik position for virksomheden og adskiller dem ligeledes fra sine konkurrenter. 

Til trods for at BWF er langt mere bæredygtige og deres produkt er bedre for miljøet (Reimer, 

interview 2, bilag 6), er det ikke nødvendigvis noget forbrugeren kan gennemskue. En af 

respondenterne nævnte under interviewet at have købt en bæredygtig læderjakker hos Pelechecoco, 

hvor historie bag produktet, som var lavet af genanvendt materiale sammen med det stilmæssige 

element, gjorde at hun valgte produktet. Det er således svært for forbrugeren at gennemskue 

hvornår noget er bæredygtigt, som set i analysen af forbrugeradfærd, som følge af forbrugerens 

knappe ressourcer. Dette stemmer ligeledes i overens med antagelsen om, at bæredygtighed ikke 

alene kan skabe en konkurrencemæssig fordel, der skal andre parametre til, hvilket også blev 

tydeligt under forbrugeradfærden, da stil og pris eksempelvis blev vægtet højere end 

bæredygtighed. 
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Pelechecoco’s succes med virkelig at forstå forbrugeren og den kultur, som ses indenfor Rock, er de 

lykkedes med. De har lavet forskellige samarbejder med kunstnere, som har designet jakker med 

meget klare budskaber, oftest et provokerende signal, som endnu engang passer godt til den kultur 

de forsøger at ramme. Samtidig med at de med deres produkter har henvendt sig til kendte musikere 

som Mø, Sanne Salomonsen, Christina Aguilera og mange flere store danske og internationale 

kunstnere. Dette viser igen, at kundeindsigt er nøglen for at virksomheden opnår succes, da 

kundeindsigt er enorm vigtig i forsøget på at skabe meningsfuld interaktion med sin forbruger.  

Grundet afhandlingens længde, er det, som nævnt i afgrænsningen, ikke alle ti dødssynder som 

gennemgås, hvorfor kun de vigtigste fremhæves. Således bliver der ikke gået ind i eksempelvis 

dødssynd nummer otte og ni, til trods for at det også er noget BWF gør. De to dødssynder 

omhandler virksomhedens svage evner til at kommunikere og opbygge deres brand, samt 

virksomhedens manglende organisering til at fortsætte med effektiv marketing. BWF benytter ikke 

markedsføring, da dette ikke er en post de anser for værende nødvendig og derfor ikke sætter penge 

til side til denne post.  

Til trods for det, er der også nogle af dødssynderne, som BWF er gode til, herunder kan det nævnes 

at de er gode til at finde nye muligheder og at de modsat dødssynd nummer ti, faktisk har formået at 

gøre maksimal brug af teknologien, hvilket ses gennem den tidligere beskrevet forretningsmodel. 

 

6.2 OPSAMLING AF DISKUSSION 

Således kan det vurderes at BWF, ved at have foretaget en dybdegående forbrugerundersøgelse, 

kunne have skabt en forretningsmodel, som havde haft mere fokus på den yngre generation, 

hvorigennem andelen af forbrugere som havde valgt leje formentlig ville stige, hvorigennem de 

samtidig ville sikre det fremtidige materiale flow, da produktet ligeledes ville komme retur og 

derigennem kunne skabe et closed loop. Havde BWF henvendt sig til den yngre generation, havde 

deres manglende fokus på at markedsføre sig, ligeledes passet bedre, idet denne generation lytter 

meget til dennes omgangskreds, hvorfor en forbruger formentlig havde fortalt sin omgangskreds om 

produktet og derigennem markedsført for BWF. Dog skal siges, at det aldrig er fordelagtigt ikke at 

benytte markedsføring især i opbygning af kendskab, dette er ligeledes en af Kotlers 10 dødssynder, 

nemlig nummer otte (Kotler, 2004). Ydermere kunne det forestilles at have ført til at BWF, hvis de 
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havde undersøgt forbrugerne og undersøgt markedet inden de lancerede deres produkt, havde gjort 

sig den learning, som de nu har måtte indse, efter at læderjakken ikke har solgt så godt som 

forventet. Denne learning omhandler det faktum at læderjakker er et nicheprodukt, som kun meget 

få forbrugere vælger, samtidig med at det er enormt svært at sælge online, hvorfor de nu forsøger 

med en computertaske, som er et mere standardiseret produkt (Reimer, interview 2, bilag 6), men 

ikke ligefrem et produkt som lever op til de karakteristika for leje, som tidligere beskrevet. Samtidig 

havde de gennem kundeindsigter fundet ud af, at læderjakker ikke er det mest oplagte til brug ved 

tilbud om leje og kunne ligeledes have skabt en veldesignet leje model eller benyttet en alternativ 

løsning som abonnementsløsningen, jævnfør ovenstående diskussion.  
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07 KONKLUSION 

Med en tøjproduktion som gennem de seneste 15 år er fordoblet, grundet en stigende middelklasse 

befolkning og et øget salg per gennemsnitlig forbruger på omkring 60%, som følge af blandt andet 

fast fashion butikkerne, skal der ske drastiske ændringer i den danske forbrugs scene. Dette skyldes 

at den nuværende tøjproduktion, udleder enorme mængder CO2 og sætter dybe spor i miljøet, 

hvorfor især modebranchen er kommet i forbrugernes søgelys hvad angår de miljømæssige og 

sociale eksternaliteter. 

Denne lineære tilgang til produktion, finder der heldigvis virksomheder, som forsøger at gøre op 

med gennem en udviklet cirkulær forretningsmodel. Denne kandidatafhandling har således dykket 

ned i den cirkulære forretningsmodel, med udgangspunkt i virksomheden BWF og dennes 

forbrugere. Således stilles der skarpt på hvordan BWF og deres environmental value proposition, 

gennem mødet med den bæredygtige forbruger, påvirker the ecological capital. 

Afhandlingen er, med udgangspunkt i det hermeneutiske videnskabsteoretiske ståsted, et kvalitativt 

casestudie, som krydser de kvalitative metoder herunder dybdeinterview, både med forbrugere og 

med virksomheden, og eksisterende sekundær empiri. Dette er gjort for at skabe et solidt empirisk 

grundlag, hvorigennem en dybere forståelse opnås af den cirkulære forretningsmodel, med 

udgangspunkt i case virksomheden BWF, samt den bæredygtige forbruger, beskrevet som kvinde, 

18-45 år, hovedstadsområdet, interesse for tøjmode med fokus på miljøet i sit forbrug. 

Afhandlingens problemformulering blev besvaret gennem tre research questions, som tilsammen 

udgør specialets undersøgelsesdesign. Det første research question har til formål at kortlægge og 

analysere “Hvordan ser BWFs cirkulære forretningsmodel ud og hvilken indvirkning har denne 

på the ecological capital?”. Gennem en analyse af BWFs forretningsmodel, ved brug af the circular 

business model canvas af Lewandowski (2016), blev de relevante komponenter, jævnfør 

afhandlingens afgrænsning, analyseret. Således blev det tydeligt at BWF gennem deres value 

proposition til forbrugeren, tilbyder en samvittigheds fri shopping, da deres læderjakke medføre 

minimale negative miljømæssige konsekvenser. Ligeledes fremhæves BWFs ønske om at disrupte 

måden forbrugeren ejer ting på, hvorfor der tilbydes leje af BWFs produkter. Ydermere har BWF 

gennem deres forretningsmodel skabt et lukket kredsløb, hvorigennem de skaber deres cirkulære 

produkter. Dette gøres ved at de modtager genbrugslæder fra NGO’er, som BWF herefter bruger til 
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produktion af nye produkter. Herefter tilbyder de som sagt forbrugeren leje og køb af deres 

produkter, hvortil en ubegrænset tilbagekøbsgaranti følger, disse tiltag, herunder leje og 

tilbagekøbsgaranti, skal fungere som værdiskabende for forbrugeren, men også virksomheden, da 

det er herigennem BWF sikre deres closed loop, ved at få produkterne retur fra forbrugerne.  

Til trods for dette blev det i analysen tydeligt, at BWF står overfor en enorm udfordring, da de 

oplever uoverensstemmelse mellem deres produkt, målgruppe og forretningsmodel. Dette 

fremhæves i analysen, som en konsekvens af BWFs manglende kundefokus, hvorfor denne 

uoverensstemmelse opstår. BWF har på nuværende tidspunkt fat i en målgruppe, som Reimer fra 

BWF beskriver som 35+ og en forbruger som køber. Således viste analysen at BWFs manglende 

kundeindsigt, gør at de ikke henvender sig til den oplagte kundegruppe, hvorfor størstedelen af 

deres salg består af køb og ikke leje. Således mister BWF den hentede værdi tilbagekøbsgaranti og 

leje skulle skabe, da yderst få forbrugere benytter de to valgmuligheder, og således stilles der i 

analysen spørgsmålstegn ved, hvorvidt BWF har skabt et closed loop. Den manglende kundefokus 

afspejles ligeledes gennem BWFs tilgang til markedet og udvikling af produkter. Her tilgår BWF 

markedet ved at producere et produkt, lancere det og herefter lade forbrugeren bedømme, hvorvidt 

det er et produkt de ønsker at bruge. Således stiller forsker sig, gennem analysen, uforstående 

overfor en sådan tilgang, da principperne for CE, som gennemgået i teoriafsnittet, netop omhandler 

eliminering af spild og denne tilgang til markedet, kan synes at medføre spild. 

Dog viste analysen at BWF skabte værdi for the ecological capital, da de gennem deres produktion 

har skabt enorme reduceringer i CO2 aftrykket. Ligeledes er de som nævnt kåret til best for 

environment to år i træk og er en certificeret B Corp. Det viser således at de gør meget af det rigtige 

og fungere som et forbillede for mange andre virksomheder, da de med deres forretningsmodel har 

vist, at det kan lade sig gøre at skabe en virksomhed, som har minimale miljømæssige 

konsekvenser. 

På baggrund af BWFs udsagn om, den tidligere nævnte uoverensstemmelse mellem deres produkt, 

målgruppe og forretningsmodel, blev det interessant at analyse adfærden hos den bæredygtige 

forbruger. Den bæredygtige forbruger er valgt, som genstandsfelt for del II af analysen, da BWF 

gennem det indledende interview nævner at det er denne målgruppe, de henvender sig til. Således 

har andet research question til formål at klarlægge “Hvem er den bæredygtige forbruger og 

hvordan kan denne forbruger påvirke the ecological capital gennem dennes privat forbrug?”. Til 

analysen af den bæredygtige forbruger, benyttes ABC modellen af Stern (2000). Gennem analysen 
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af den bæredygtige forbruger blev især et karaktertræk fremhævet, uselvisk adfærd, denne uselviske 

adfærd bunder, for en adspurgt respondent, i et ønske om at gøre verden til et bedre sted. Det blev 

således gennem analysen fremhævet at denne type forbruger oplever en følelse af forpligtelse over 

for miljøet og dets medmennesker. Samtidig er denne forbruger af den overbevisning at bestemte 

forhold udgør en trussel, som forbrugeren, gennem sine handlinger, kan afværge. Dette skyldes at 

forbrugeren mener, at der er en uløselig sammenhæng mellem dennes forbrug og miljøet. Endvidere 

oplevede flere af respondenterne ligeledes en øget pleasure feeling, i kraft af deres valg af 

bæredygtigt forbrug, hvilket taler til individet opbygning af selvet. 

Til trods for dette, blev det gennem analysen tydeligt at den bæredygtige forbruger, bliver stærkt 

influeret af det høje niveau af kompleksitet, som følger med forståelse af bæredygtigt forbrug, som 

af forbrugerne beskrives som “lidt af en jungle”. Gennem analysen blev en række barriere 

identificeret, som medfører at forbrugeren oplever udfordringer i forbindelse med at forbruge 

bæredygtigt, disse, er jævnfør teoriafsnittet, vigtige at identificere, da det først er når vaner og 

barriere brydes, at ændret adfærd kan opstå. Udover det høje kompleksitetsniveau nævnes især pris, 

som en afgørende barriere i forbruget af bæredygtige produkter. Ligeledes blev kapaciteten af 

bæredygtige brands og butikker fremhævet som en barriere, hvor især convenience ved de mange 

fast fashion butikker, som de billigere priser, blev en barriere for at forbruge bæredygtigt. Dette 

skyldes at forbrugeren oplevede at komme til at slå tankerne fra og således blive fristet af en ikke 

bæredygtig butik. Dette blev analyseret som en konsekvens af forbrugeren knappe ressourcer, hvor 

forbrugeren gennem sit forbrug søger at nedbringe brugen af ressourcer og derigennem bruger 

attributter som pris, mærkeordning, brand eller andet til især af højne abstraktionsniveauet ved 

komplekse situationer. I forlængelse af dette blev det fremhævet, at netop udfordringen med 

kapaciteten af bæredygtige butikker, blev en hindring, ved tøj hvor forbruget indebærer en lav 

involvering, eksempelvis ved køb af strømper. Her blev vaner endvidere fremhævet som et 

problem, da forbrugeren per automatik valgte H&M, når der skulle købes strømper, da forbrugeren 

ikke var involveret nok, til at søge alternativer, hvilket igen bunder i forbrugerens knappe 

ressourcer. 

Det blev endvidere tydeligt at forbrugeren, som individ, ikke havde nogen betydelig effekt på 

indvirkningen af miljøet gennem sit privatforbrug. Dog viste forskning, at den aggregerede 

indvirkning af de individuelle forbrugeres handling, ville have en effekt på miljøet. Hvorigennem 
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forbrugeren gennem eksempelvis boykot, ligeledes kan lægge pres på virksomheden og derigennem 

agere stemmen for forandring og således have påvirke the ecological capital. 

På baggrund af analysens indsigter, beskrevet gennem de to ovenstående research questions, havde 

tredje research question til formål at diskutere: ”Hvordan kan BWF, gennem kundeindsigt, 

forbedre deres nuværende situation og således indvirke mere positivt til the ecological capital?”. 

Gennem diskussionen blev det tydeligt at BWFs manglende kundeindsigt, har medført, at der er 

foretaget en række fejlvalg i forbindelse med udvikling af deres forretningsmodel. Dette skyldes at 

de gennem kundeindsigt, havde rette fokus på en alternativ målgruppe, som tidligere nævnt, den 

yngre generation, da denne vægter bæredygtighed høj i privatforbruget. Ligeledes havde deres 

tilbud om leje passet bedre til denne målgruppe, da de, jævnfør analysen, er åben overfor alternative 

måder at forbruge på, samtidig med at netop pris blev oplevet som barriere, hvilket løses gennem 

leje. Igennem diskussionen blev det fremhævet at problemet med BWFs forretningsmodel ligeledes 

bunder i det produkt, de henvender sig til forbrugeren med, gennem leje. Her viste en undersøgelse 

at leje er mest succesfuldt ved luksusprodukter, som oftest bruges en eller få gang, hvor en festkjole 

fremhæves. Det vurderes således at BWFs læderjakke ikke er et oplagt produkt at leje, da denne 

oftest bruges mange gange. Ligeledes diskuteres det, hvorvidt BWFs produkt rammer den 

kvalitetsbevidst forbruger, som nævnt i analysen, da genbrug og genfremstillede produkter oftest 

associeres med lav kvalitet. 

Gennem diskussionen bliver det således tydeligt at BWF gennem kundeindsigt, havde opnået 

brugbar information til udvikling af forretningsmodel. Herigennem havde de kunne udarbejde en 

relevant leje eller abonnementsløsning, for en ny målgruppe, den yngre generation, hvorigennem 

leje i højere grad ville blive benyttet. Således ville BWF sikre at produktet kom retur og derigennem 

sikre et closed loop, hvor de ligeledes havde gjort sig mindre afhængige af NGO’er. endvidere 

havde de, ved brug af en abonnementsløsning, modsat leje, skabt en mere loyal kundegruppe, 

grundet medlemskabet. Således havde BWF, ved at benytte kundeindsigt, have hævet andel af 

forbrugere som valgte leje, hvorigennem miljøet skånes for spild, da returneringen af produktet 

sikres efter brug, hvorfor den ikke ender på deponeringsanlæg. Igennem en veludviklet 

forbrugerundersøgelse havde BWF forbedre den indvirkning de har på the ecological capital.  
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Bilag 1 – Better World Fashion salgstal 

 

Kilde: Egen tilvirkning (Better World Fashion, Ivey Business case, 2019) 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning (Better World Fashion, Ivey Business case, 2019) 
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Bilag 2 – Målgruppe udvikling 

 
Kilde: Egen tilvirkning, Indeks Danmark, Gallup, 2019  
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Bilag 3 – Interviewguide Better World fashion 

Adoption factors 
(Interne faktorer) 

+ Abdelkafi et al. 
(Virksomhedens 
beslutningstager) 

1. Hvad drev jer til at starte denne virksomhed? 

2. Hvordan ser virksomhedens mindset ud? Og gælder det for alle 
ansatte? 

Value proposition 

+ Abdelkafi et al. 
(Environmental value 
proposition) 

1. Hvilken værdi skaber i for kunde? 

2. Hvad er det for et ”job” jeres produkt udfylder?  

3. Hvilke værdi skaber i for miljø? Hvad er intention bag produktet? 

Customer segments 1. Hvem henvender i jeres produkt til? 

2. Hvordan hænger det sammen med den værdi i skaber og jeres valg 
af distributionskanaler? 

3. Hvilke learnings har i taget med fra jeres shop-in-shop? 

Customer relations 1. Hvordan plejer i relationen til jeres forbrugere?  

Channels 

 

1. Hvad ligger til grund for jeres valg af distributionskanaler?  

2. Hvordan henvender i jer til forbrugerne? Fortæller den gode 
historie?  

Take-back system 1. Hvordan har forbrugerne modtaget jeres tilbagekøbsgaranti? 
Bruger de det?  

Revenue stream 

 

1. Hvilke overvejelser lå der bag beslutningen om at tilbyde både leje 
og salg?  

Afsluttende spørgsmål: 
Hvordan holder i øje med jeres konkurrenters aktiviteter? Og hvem definerer i som jeres 
konkurrenter? 
Hvordan arbejder i med cirkulær økonomi i jeres forretningsmodel i dag?  
Har i foretaget nogle nye tiltag eller optimering af eksisterende logistik? 
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Bilag 4 – Interviewguide til undersøgelse af forbrugeradfærd 
Introduktion: Jeg hedder som du ved Louise Mørup Carlsen, og jeg studerer på CBS og er i gang 

med at skrive mit speciale. Jeg har både akademisk og personlige interesser for bæredygtigt 

tøjforbrug, hvorfor det også spiller en central rolle i mit speciale. 

Først og fremmeste skal jeg lige høre, om det er i orden, at jeg optager interviewet? 

Vi taler sammen, fordi du har sagt ja til at deltage i denne samtale om dit tøjforbrug. Jeg satte jo 

nogle kriterier for deltagelse op, bl.a. at du går op i tøj mode og forsøger at nedbringe dit CO2 

aftryk i dit forbrug. 

Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? 

Interview spørgsmål: 

1. Kan du huske sidste gang du købte et stykke tøj. Hvad var grunden til det køb? 

2. Hvor mange stykker tøj køber du, i gennemsnit, på en måned?  

3. Hvor køber du størstedelen dit tøj? (Fysisk, online, genbrug - brands mm.) 

4. Kan du beskrive hvilke kriterier, som er vigtige for dig når du handler? (Hvis mange, hvilke 

er de tre vigtigste?) 

5. Hvordan vil du beskrive bæredygtig mode? 

6. Hvor godt informeret, føler du, at du er på emnet bæredygtig mode? 

7. Kender du begrebet cirkulær økonomi? 

a. Hvis ja, kan du forklare hvad du associerer med CE? 

b. Kan du nævne nogle cirkulære tøjbrands? 

8. Hvor får du information om emnet bæredygtig mode? 

9. Føler du, at du bærer et ansvar for indvirkningen på miljøet som tøjindustrien medfører? 

10. Har du nogensinde ændret din adfærd eller skiftet mening om en virksomhed/ brand, efter at 

have hørt godt eller dårligt om etiske problemer i modebranchen? 

11. En vigtig faktor, når der snakkes om bæredygtigt tøj, er ressourcer. 

a. Kan du forestille dig at forbruge genbrug eller reproduceret tøj? (fx genbrugstøj, 

tøjbytte, upcycling?) 

b. Hvad er din holdning til leje af tøj? Er det noget du har benyttet eller overvejet?  

12. Hvordan skaffer du dig af med tøj, du ikke længere bruger? Hvorfor? 
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13. Kan du komme i tanke om et label eller brand som er produceret bæredygtigt? 

14. Forestil dig at du skal ud og handle i her i København – Ved du hvor du kan købe de brands 

eller labels? 

15. Efter din mening, vil du så mene at du forbruger bæredygtig tøj? 

16. Hvorfor vælger du bæredygtigt tøj, fremfor ikke bæredygtigt tøj? 

17. Hvor ofte køber du bæredygtigt tøj, når du køber tøj? (hver gang, hver anden mv.) 

18. Hvad er dine grunde til ikke at handle bæredygtig mode? Kom evt. med et eksempel. 

a. Oplever du nogle udfordringer i forbindelse med køb af bæredygtig mode? 

19. Hvor får du inspiration til at handle bæredygtigt tøj? 

20. Hvad skal ændres for at du kan forbruge (mere) bæredygtigt? 

21. Medierne rapporterer ofte om dårlige forhold for mennesker og miljøet i tøjindustrien. Ikke 

desto mindre genererer de enorme overskud. Kan du forestille dig, hvorfor de nyder godt af 

en høj grad af accept og udbredt popularitet med stor efterspørgsel? 

Spørgsmål om virksomheden – Better World Fashion: 

1. Kender du den danske virksomhed Better World Fashion? 

a. Hvis ja, kan du fortælle om dem? 

b. Hvis nej - Info om virksomhed: Better World Fashion er en dansk virksomhed, som 

producerer et 98% cirkulær produkt, kun sytråden er ikke genbrug. De laver 

læderjakker og tasker af genbrugslæder, som de sælger eller lejer til forbrugere 

online. Efter brug tilbyder de deres kunder tilbagekøbsgaranti, som giver dig 50% 

på et nyt køb, for at skabe et closed-loop og derigennem forlænge læderet levetid.  

 

2. Lyder det som et produkt du ville købe eller leje? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

BWF er ydermere en B-Corp certificeret virksomhed og er den første danske virksomhed 

nogensinde, som modtager ‘Best for the environment’ i 2017 og 2018. 

3. Hvad tænker du om det? Har du hørt om det eller disse to certificeringer?  

4. Hvorfor tror du, at du ikke har hørt om Better world fashion? 
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Bilag 5 – Transskribering af første interview med Reimer Ivang 

R = Reimer Ivang, Better world fashion 

I = Interviewer 

Reimer baggrund: Forsker, Aalborg universitet i 23 år, nu: CEO og medstifter af Better World 

Fashion 

R: Det hele starter med at jeg står ude på universitetet i september måned sidste år. Jeg er 

erhvervsøkonom og forskede i virksomheder og virksomheder var mit genstandsfelt. Allerede 

tilbage i 2015, der kunne jeg ikke rigtig holde mig selv ud. På den måde, at jeg forskede i 

virksomheder, for at gøre dem bedre og mere profitable. Men allerede på daværende tidspunkt 

kunne jeg jo godt se, at al økonomisk aktivitet skader. 

Så ved at gøre virksomhederne bedre, så ville jeg skade mere. Og så er det svært at holde sig selv 

ud. Det kan man gøre så længe man ikke ved det, men det tidspunkt hvor det går op for en at det er 

sådan det hænger sammen. Så havde jeg to muligheder, det var enten at stoppe ude på universitetet 

eller vise at økonomisk aktivitet godt kan bidrage. Så valgte jeg på daværende tidspunkt at lukke 

nogle af mine virksomheder ned og fokusere på noget der kunne bidrage. Der opfinder vi så 

allerede i 2015, en cirkulær forretning, med udelukkende positivt bidrag hele vejen rundt. Vi 

udnytter skrald, vi køber ting tilbage, der er jo ikke et øje tørt. Og det opfinder vi allerede i 2015, 

som jo efterhånden er ved at være lang tid siden. Og dengang var der ikke mange der synes, at det 

var en god ide. Der var selvfølgelig nogle, men lang de fleste synes vi var åndssvage.  

Det nedslående er jo så faktisk, at vi ikke er slået af brættet af nogen som har udkonkurreret os, på 

det bæredygtige. Altså vi er faktisk stadig pionerer, både dansk og internationalt set. Og det er 

sådan set lidt skuffende. Det sætter ikke gode tegn til din fremtid.  

I: Nej det gør det godt nok ikke, men det er da godt at der er nogen der gør noget 

R: Prøver! Men der er ingen tvivl om, hvis vi ville være rige, så havde vi gjort noget andet. Altså vi 

er rige på oplevelser. Det er jo ikke nogen fantastiske forretning. Men det skal vi få det til at blive, 

det skal du hjælpe med. 
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I: Ja, det er jo det. Men hvor meget har i egentlig gjort i forbrugeradfærds delen, da i startede 

forretningen op? 

R: Jamen, det har jeg jo faktisk næsten svaret på. For hvis vi havde gjort rigtig meget som 

forbrugeradfærd, så havde vi ikke lavet det her. Vi gjorde jo alt det, der i iværksætter bøger står 

man ikke skal gøre. De 10 don’t do, dem gjorde vi. Vi undersøgte IKKE hvad kunderne ville have, 

vi lavede et produkt som var alt for dyrt. Altså fordi intentionen med det her, var at vise at det her 

kunne lade sig gøre. Vi ville fjerne argumentet fra alle eksisterende virksomheder, som sagde 

’jamen, det kan man jo ikke’. Og så ville vi også gerne lave en god forretning jo. Men derfor har vi 

ikke haft voldsom fokus på forbrugeradfærd. Vi er ikke skarpe på hvem vores målgruppe egentlig 

er. Vi har en ide om hvem det er, men vi har ikke lavet et produkt, som er målrettet en eller anden 

købs- eller forbrugeradfærd. Vi har lavet det produkt, som vi gerne ville lave. Og hvis der så ikke 

var nogen, som ville købe det, så ville det være rigtig træls.  

I: Men er der så nogen som vil købe det? 

R: Ja der er nogle. Vi har jo solgt jakker i 50 lande i dag. Vi har noget computertaske, som er klar til 

at komme. Og vi er jo blevet udnævnt til best of the world af B Corp i både 2017 og 2018. Vi har 

vundet priser her og der og alle vegne. 2/3 af vores varer sælges pt. til USA. Det gør vi nok fordi 

Amerikanerne, bruger mere de her Harvard business cases i deres undervisning, end danskerne gør 

(Better World fashion fik lavet en Harvard business case i 2019, som de sendte mig). Så altså uden 

at jeg skal tage æren for det, så kunne jeg godt forestille mig, at det var derfor. Men vi har jo sendt 

produkter til Schweiz, Australien og USA og Canada i den her uge.  

Det vi ikke vidst var, hvor meget forud for vores tid vi var. Det vidste vi ikke, da vi lavede det i 

2015. Der troede vi jo egentlig timingen, var ved at være der, fordi timingen var der oppe i vores 

hoved. Der var vi bare lidt for hurtige ude. Men det begynder jo at være der nu. 

I: Hvad bruger i til at fortælle forbrugerne at i eksisterer? 

R: Det gør vi jo rigtig meget online. Vi sælger jo udelukkende gennem vores online kanaler. Vi er 

ikke ude i nogle butikker og det er vi ikke fordi vores produkter er for dyre. Det er for dyrt at lave 

produkter på den her måde, som skal sælges i butikker. Det er således at når H&M og alle de andre 

er ude i Indien, så når de kigger på et produkt, så får de en produktionspris og ganger med 8-10 for 

at se hvad sådan en udsalgspris, kunne være på et vestligt marked. Og det vil sige, har du en T-shirt 
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derude, som koster 5 kroner, så kan du regne med en udsalgspris på 40-50 kroner i Danmark. Og så 

kan du så stå og mærke på den her T-shirt, er den så 50 kroner værd i Danmark. Hvis jeg tager min 

produktionspris og ganger med den samme multiplikator, så skal min koste 6.000-8.000 kroner. Og 

det er fede skindjakker og det er høj kvalitet, det er der ingen tvivl om. Men 6.000-8.000 det er der 

ikke mange der vil betale. Det betyder, at H&M og alle de andre, ved godt at det koster meget at 

sælge produkterne, hvorfor de ganger med 8-10. Det er fordi de ved godt, at der skal stå folk ude i 

butikkerne, der er husleje og strøm. Dvs. At min salgs muskel, den er bare 1/3 af hvad alle de 

andres er. Fordi mit produkt er for dyrt indkøbt.  

I:  Jeg har nævnt jer for min omgangskreds og manges respons er: At det har de aldrig hørt om. 

Hvilket jeg synes er lidt, da i jo har vundet en del priser og at netop bæredygtighed er på alle læber 

for tiden. Samtidig med at i tilbyder leje. Fordi for mig, er en læderjakke, netop også et dyrt produkt 

men kunne jeg leje den i fire måneder, i overgangsperioden (læs: forår, efterår), så ville jeg da være 

meget interesseret. Og at det så ydermere kommer tilbage til jer og i skaber et loop.  

R: Ja, jamen det kan du. 

I: Ja og når jeg fortæller min omgangskreds om det, så synes de netop også at det lyder som en 

rigtig god ide. Så, når du nu selv nævner, at udelukkende er online salg, benytter i jer så af blogger 

og lign. på Instagram? 

R: Ja, men det har vi gjort – Både har vi gjort og har vi ikke gjort. Fordi at bloggerne er jo heller 

ikke gratis. Så vores manglende salg muskel, den påvirker os også der. For vi har simpelthen ikke 

den samme økonomi, til at lave det der nummer. Og vi kan ikke være tre gange så gode eller tre 

gange så interessante. Så du kan også vende den om, og når du nu taler med din omgangskreds og 

så kan du vende den om og sige: for hver gang jeg distancere mig fra den traditionelle 

modebranche. Så vil det typisk betyde, at jeg kan lægge omkostningerne på mine produkter. Altså 

når jeg vælger, at det ikke skal være børnearbejde i Indien, så koster det mere. Når jeg beslutter mig 

for at det skal være genbrugslæder og ikke ny læder, det koster mere. Når jeg beslutter mig for, at 

det skal være højkvalitets genbrugs lynlås, så koster det mere. Så hver eneste gang jeg ligger en 

krone på i omkostninger, fordi jeg gerne vil distancere mig og gøre noget bedre, så betyder det 8-10 

gange øget udgangspris. Så når du kommer ned i butikken og ekspedienten står med to jakker foran 

dig og siger den ene den forurener og det gør den anden ikke. Så vil jeg vædde med, at 8/10 

danskere vil have den, som ikke forurener. Men de får bare ikke valget, fordi det tøj som ikke 
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forurener, det er for dyrt til at være nede i butikkerne. Så derfor er der nogle strukturelle problemer 

som gør at det er svært.  

I: Jamen jeg kan sagtens følge dig. Det er jo i bund og grund pengene, som gør at man ikke har 

samme mulighed som H&M og mange andre.  

R: Men spred endelig det gode budskab. Vores problem det er jo, hvorfor vi også prøver den her 

computer taske. Når vi laver læderjakker så, læderjakker er jo et niche produkt. Rigtig mange går 

ikke i læderjakker, fordi det gør de bare ikke. Så er der selvfølgelig dem som er veganer og 

vegetarer mv., som ikke gør det af andre grunde. Der kan man sige, der er jo ikke en eneste, som jeg 

har mødt, som ikke synes det er en god ide. Men jeg har mødt rigtig mange, som synes det var en 

god ide, men bare ikke gik i skindjakker. Så hvis vi tager den danske befolkning, så har vi måske 

10% tilbage, det er dem som rent faktisk går i skindjakker. Så er der dem, som går i skindjakker og 

som går op i bæredygtighed. Hvor mange er det så af de 10%, så siger vi bare, det er halvdelen. Så 

har vi 5% tilbage. Hvor mange af de 5% køber så skindjakker online. Hvor mange tør tage risikoen 

med, at købe en skindjakke til 3.000 online. Det er måske 5% af de 5%, der gør det. Så plejer vi at 

sige, at vores hoved fokusgruppe, er 25 og op. Måske nærmere 30 og op. Dem der er +30, det er 

nok ikke dem, der er hyppigst online shoppers. Så kan du godt se, at vi skal have dem som køber 

skindjakker, vi skal tage dem som går op i bæredygtighed, købe online og så er vi, tror vi, i så lille 

en målgruppe at det er svært og meget dyrt. Derfor har vi puttet flere produkter på sitet. Og derfor 

arbejder vi nu også med en computertaske, den rummer den samme historie, men den er meget 

lettere at købe online, der er ikke pasform mv. Den skal bare være 23x40, som den er lovet og så er 

det det. Så vores antagelse er jo at produktet, forretningsmodel og målgruppe har været i mismatch. 

Så derfor prøver vi med anderledes produkt, som rummer samme historie, som du også har 

tilbagekøbsgaranti på og som du potentielt set også kan leje osv.  

Afrundende snak. 
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Bilag 6 – Transskribering af andet interview med Reimer Ivang 
R = Reimer Ivang, Better world fashion 

I = Interviewer 

I: Jeg tager udgangspunkt i The business model canvas, for at analyse hvordan i arbejde med jeres 

forretningsmodel, da i startede op i sin tid. Det første jeg vil snakke om, er noget af det vi tog fat i, 

ved det indledende interview. Nemlig, hvad der har drevet jer til at starte virksomheden? 

R: Vi kiggede jo ikke ind i BMC og alt det her litteratur dengang. Vi besluttede os for at vi ville 

lave en forretning, som var et reelt svar på de udfordringer som vores jordklode stod overfor. Så vi 

ville ikke lave en forretning, hvor vi solgte økologisk bomuld for eksempel. Fordi at økologiske 

bomuld er ikke løsningen på vores problemer. Så vi valgte, at vi ville lave en forretning, som var en 

reel løsning. Og det var derfor, vi valgte at lave den virksomhed som den er i dag. 

I: Okay. Og er det så sådan hele virksomhedens mindset er bygget op omkring det? Fremfor, som 

mange andre jo har profit som forretningsmål.  

R: Jo, men i og med at vi jo skabte forretningen, i sin tid, fordi vi ville bevise at man godt kunne 

lave en virksomhed, som også skabte et overskud, men som ikke behøver at udnytte mennesker og 

miljø. 

I: Okay. Og det gælder så for alle ansatte i jeres forretning? Altså det er også noget de brænder for? 

R: Ja helt sikkert. 

I: Okay, så det er hele vejen rundt. Så vil jeg høre dig lidt omkring value proposition. Altså den 

værdi i skaber for kunden, gennem jeres produkt. 

R: Ja. Vi mener jo ikke at det i princippet er kundernes ansvar, at vores klode er blevet kørt hertil 

hvor den er nu. Altså fordi det er jo ikke er kunderne, som laver produkterne. Det er jo 

producenterne og virksomhederne, som gør det. Og derfor prøver vi, som et værditilbud, at lave et 

meget simpelt værditilbud til kunderne. De skal have lov til at forbruge. Altså i princippet mener vi 

jo ikke forbruget er problemet. Det er det, at der forbruges nogle dårligt konstrueret produkter. Det 

er det der er problemet. Derfor vil vi gerne give forbrugeren det her ’guilty free shopping’.  

I: Ja og det gør i så gennem jeres produkt. 
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R: Ja og vores forretningsmodel. Altså det her med at vi har tilbagekøb. For det første så laver vi jo 

nogle produkter som har et enormt lille miljøaftryk og så har vi en forretningsmodel, hvor vi kan 

tage dem (læs: produkterne) tilbage.  

I: Okay. I litteraturen snakker man også og et fænomen, som kaldes ’environmental value 

proposition’. Hvor man henviser til intentionen bag produktet, i forhold til, hvilken værdi det skaber 

for miljøet. Du kommer jo lidt ind på det, men vil du prøve at uddybe? 

R: Det er jo det, at vi laver nogle produkter, som har enormt få miljøkonsekvenser. Derigennem 

slipper vi jo forbrugeren fri og gør det egentlig simpelt og være forbruger. I dag der må du drikke 

mælk og så må du ikke drikke mælk, så skal du spise kød, men kun af en bestemt type og så må du 

ikke spise kød, så skal du gå i dit tøj i lang tid osv. Osv. Du må gerne spise agurker bare de ikke 

kommer fra Chile. Der er jo simpelthen så meget, man skal jo være specialist i dag, hvis man skal 

gøre det rigtige som forbruger. Og det er fordi, der er så mange dårlige produkter derude. Så derfor 

prøver vi at gøre det så simpelt. Ved at lave nogle gode produkter, som vi så tager tilbage – Hvis 

forbrugeren gerne vil give dem. Det betyder selvfølgelig at vi har et environmental value 

proposition i den retning, at vores produkter har en meget lavt miljø footprint. 

I: Ja. Hvis man så skal snakke lidt om, hvem den her forbruger så er. Så kunne jeg se, ud fra jeres 

Business Harvard Case, at i henvender jer til et ’community of interest’, den bæredygtige forbruger, 

som gerne vil være med til at forandre tøjbranchen. Hvordan plejer i så den relation? Som du selv 

nævner, så benytter i jo ikke noget markedsføring eller henvender jer til forbrugeren.  

R: Nej, det gør vi i hvert fald for lidt. Men vi er jo ude, hvor vi møder kunden. Enten på nettet eller 

pop-up shops og butikker osv. Det er jo der, hvor vi forsøger at møde kunden.  

I: Ja. Jeg kunne se, at i både havde pop-up-shop i Skagen og Hvide sande. Hvordan er det gået? 

Hvad har responsen været på det? Altså det her med det fysiske butik element. 

R: Det har været rigtig godt og det er vi også overbevist om, at det er noget vi skal gøre mere af.  

I: Ja, så det er en læring i tager med videre? 

R: Ja. 
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I: Man snakker jo meget om, at man skal kende sine forbruger. Også for at kunne målrette sit 

produkt til dem. Du nævnte også, i vores indledende interview, at hvis i havde lyttet til forbrugerne, 

så skulle i have lavet et fast fashion brand og det var jo ikke det i ønskede. Men tror du ikke at i 

kunne have lært en del ved at få en indsigt i den her ’bæredygtige forbruger’ og den måde som de 

agere i sine indkøb?  

R: Jo det kan godt være. Jeg er jo gammel forsker fra universitetet af og derfor får du mig jo ikke til 

at sige, at det at kende kunden og segmentering osv. Ikke er vigtigt. For det er jo afgørende vigtigt. 

Men det er jo ikke det, som var grundlaget for virksomheden dengang vi startede det. Det var jo, at 

vi ville prøve at lave en rigtig løsning. Vi ville godt vise, at virksomheden kunne være en del af 

løsningen, det behøver ikke kun være en del af problemet. Og så har vi så lavet vores 

markedsundersøgelse, gennem de produkter vi har ført på markedet og se om kunderne synes de var 

gode eller ej. Så det kommer jo an på, hvordan du definerer markedsundersøgelse. Hvis du er inde i 

noget af det her iværksætteri litteratur, med fail fast og scale of minimum viable product osv., 

jamen så ville du sagtens finde opbakning i den litteratur for, at det vi har gjort, jo faktisk er at vi 

har været i en markedsafsøgning. Men ikke gennem store analyser og segmenteringsanalyser, men 

det at vi ligeså stille og roligt har bragt forskellige typer af produkter til markedet, for at finde ud af 

hvor er vi henne, men hensyn til hvor er forbrugeren henne.  

I: Okay og i forhold til at i både tilbyder leje og køb af produktet, hvilket overvejelser lå der bag 

beslutningen om at tilbyde leje af jeres produkt? 

R: Jamen det var fordi vi gerne ville give forbrugeren mulighed for at skifte ofte. Fast fashion viser 

jo med al tydelighed, at forbrugeren åbenbart vil skifte tøj enormt mange gange og enormt hurtigt. 

Og da vi jo havde verdens mindst forurenende skindprodukter, så synes vi at forbrugeren skulle 

have lov til at skifte ofte. Fordi det kan vi godt rumme, indenfor den måde vi anskuer verden på.  

I: Ja. Er der så mange som benytter sig af muligheden for at leje, eller er det mest salg? 

R: Nej, det er mest salg, kun omkring 5% er leasing. Det tror jeg har noget af gøre med den 

kundegruppe, som vi har fat i lige nu. Det er sådan en kundegruppe som er +35 og de køber. De har 

en økonomi, de er satte med deres familier osv. Så de køber.  

I: Ja okay. Jeg tænker også på den cirkulære del af det, med tilbagekøbsgaranti osv. Hvis man nu 

udelukkende havde tilbudt leje af produkterne, så havde i jo sikret, at materialet kom retur.  
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R: Jo.  

I: Det er vel ikke 100% af salget i for retur? 

R: Nej, det er kun ganske få procent vi får retur.  

I: Så tror jeg vi bevæger os over mod forbrugeren og de relationer i allerede har. Gør i noget for at 

pleje den?  

R: Altså vi har et nyhedsbrev, hvor vi sender nyhedsbreve ud ind imellem. Og så mødes vi gerne 

med vores kunder, når vi er ude fysisk. Nu har der jo ikke været nogle festivaler i år, men vi mødes 

jo tit med vores kunder over på Roskilde. Her har vi en god kundegruppe, hvor vi har folk som har 

købt jakker, de foregående år, og får en sludder og en snak omkring hvordan de ser produkterne 

osv.  

I: Ja. Hvordan med den app i har? Hvor man kan følge jakken? 

R: Ja. Nej det virker ikke rigtig.  

I: Nej okay. Jeg tænkte bare det måske var en måde, hvorpå i skabte en relationen igennem.  

R: Nej det kan vi ikke. Den har vi ikke knækket den kode.  

I: Nej. Sidste snakkede vi lidt om, at i havde foretaget mange af de her ’Ten deadly sins of 

marketing’. Hvordan definerer i jeres konkurrenter? Hvem ser i som værende jeres konkurrenter? 

R: Jamen vores konkurrenter er jo principielt, den etablerede og bæredygtige tekstilbranche. Altså 

vi kommer jo ikke udenom, at vi også konkurrerer med Bestseller eksempelvis. Selvom Bestseller 

sælger mange jakker i forskellige kvaliteter end os, så er de i hvert fald indirekte konkurrenter. Så er 

vi direkte konkurrenter til nogle af de her bæredygtigheds mærker. Det kommer lidt an på, hvordan 

du definerer konkurrence?  

I: Nu kender jeg også til det brand, som hedder Pelechecoco, efter at have undersøgt jer meget, som 

jo laver meget i stil med det i også laver. 

R: Ja. Pelechecoco er jo et mindre bæredygtigt brands end det vi er. Fordi Pelechecoco får det hele 

lavet i Cambodia. Der kan du næsten ikke lave det til den pris, som han laver det, uden at der også 

er børnearbejde med. Uden at jeg skal beskylde ham for det, så kan jeg bare se på hans priser, at det 
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er svært og komme udenom. Og så har han slet ikke leasing og tilbagekøb delen. Yderligere så hvis 

vi kigger på hans jakker, så er det jo ikke genanvendt tekstil læder, som han bruger. Dvs. Alt det 

skind som bliver lavet i vores jakker, det kommer fra Røde Kors, det er skind som har været på 

skuldrene af andre mennesker på et tidspunkt. Pelechecoco han køber jo rester af tekstil 

produktioner, det må han gøre, ellers kan han ikke lave så mange ensfarvede jakker, som det han 

gøre. Han kan jo ikke få de koboltblå hvis han får det gennem Røde Kors eller de andre NGO’er. 

Det er simpelthen ikke fysisk muligt. Så Pelechecoco han køber jo nyt læder, fra tekstil produktion, 

så kan du diskutere med dig selvom du synes det er genanvendt.  

I: Jeg er klar over, at hvis man sætter sig ind i det, så kan man komme frem til det du nævner. Men 

hvis man som forbruger går ind på deres hjemmeside, så virker det jo til at være en bæredygtigt 

forretning. Så det er netop svært, som forbruger, at skelne. Nu interviewede jeg en forbruger, i 

forbindelse med dette speciale, som var ude efter en bæredygtig læderjakke. Hun faldt over 

Pelechecoco og endte med at købe derfra og har faktisk aldrig hørt om jer. Det synes jeg var lidt 

utroligt og jeg kunne forstå at hun havde søgt efter ’Bæredygtig læderjakke’ på Google.  

R: Ej der synes jeg da ellers vi kommer frem, gør vi ikke? 

I: Jeg har selv lavet nogle søgninger på det, hvor i ikke kom frem og i hvert fald ikke som den 

øverste, man skulle lede lidt efter det. Men er det noget i arbejder med, Google søgeord? 

R: Vi lavede jo en ny hjemmeside her i foråret og det kan da godt være, at vi ikke helt har været 

inde og styrke vores søgemaskine og sådan siden den gang. Det kan du godt have ret i. 

I: Ja. Det er jo virkelig bare et ærgerligt sted at miste, hvis forbrugeren decideret har søgt på 

bæredygtig læderjakke. 

R: Jo, helt sikkert. Det skal vi gøre og have råd til. 

I: Ja, ellers bliver det da i hvert fald svært.  

R: Ja, det er jeg enig med dig i. 

I: Hvilke kerne partnerskaber er nødvendige for at i kan skabe jeres produkt? 

R: Vores kerne partnere og kerneaktiviteter er vores sourcing. Vi køber jo vores rå materiale på en 

helt anden måde, end man typisk gør i den her branche. Vi har et super samarbejde med en hel 
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stribe af NGO’er og så har vi vores fabrik nede i Polen. Det er jo også noget helt andet at producere 

ud af det materiale, som vi har. Vi sender jo jakker ned til dem, hvorefter de jakker skal klargøres til 

at kunne indgå i produktionen, af enten en jakke, et forklæde eller en taske. Så vores kerne partner 

og aktiviteter er vores indkøb og vores produktion. Her gør vi rigtig meget for at være i tæt kontakt 

med dem og sørge for, at de valg som de tager henne i produktions bordet, at det reelt er nogle valg 

som vi synes giver mening, i relation til vores produkter.  

I: Ja, okay. Hvad mener du, er de størst udfordringer i oplever?  

R: Det er klart i relation til forskellen mellem produktionspris og salgspris. Det er og bliver vores 

akilleshæl. Den traditionelle modebranche ganger jo prisen med 8-10. Så det vil sige at en T-shirt 

der koster dem en 10’er, vil koste 100 kr. i udsalg. Når man gør det, så har man rigtig mange penge 

til at markedsfører og man har også rigtig mange penge, til at betale dem som ejer butikkerne og 

dem som står ude i butikkerne. Jeg har slet ikke den samme magen, så derfor så bliver det sværere 

at sælge mine produkter. Og det er jo fordi, at hver gang jeg adskiller mig, altså når jeg ikke vil 

have børnearbejde i Indien, når jeg ikke vil bruge nyt skind osv., så hver gang jeg laver en positiv 

afvigelse fra det gængse, så koster det mig penge. Det betyder at jeg slet ikke har den samme 

muskel, til at sælge mine vare. Jeg har ikke en faktor 8-10 på min produktion, så skulle mine jakker 

koste 7.500 og de gør de jo ikke. Så det vil sige, at jeg kun har den halve konkurrencekraft eller 

vendt om, jeg skal være dobbelt så god.  

I: Ja, det kan jeg godt se. Nu snakkede vi lidt tidligere om de her shop-in-shop, som i har haft. Jeg 

så i København at CPH Cartel og nogle forskellige bæredygtige brands, slog sig sammen og så 

åbnede en pop-up butik i København. Er det noget i har tænkt over? Altså at kunne slå sig sammen 

med andre bæredygtige brands, fordi man ikke har pengene til at have ansatte og betale husleje.  

R: Det synes jeg da lyder som en rigtig god ide. Hvis vi fik nys om sådan noget eller nogen 

henvendte sig til os, så ville vi også være klar på sådan noget.  

I: Jeg så det bare, og tænkte at det var en rigtig god løsning.  

R: Ja helt sikker. 

Afrundende snak. 
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Bilag 7 – Transskribering af interview med forbruger 1, Simone 
S = Simone 

I = Interviewer 

I: (Introduktion læses højt) Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? 

S: Jeg hedder Simone og jeg er 26 år. Jeg arbejder på et medie- og kommunikationsbureau, som 

konsulent og bor i København. 

I: Kan du huske sidste gang du købte et stykke tøj. Hvad var grunden til det køb? 

S: Det gjorde jeg for en uge siden. Der købte jeg en ny skjorte. Grunden var noget så åndssvagt, 

som at jeg var ked af det og gerne ville komme i godt humør. Så tog jeg ud for at shoppe og så 

købte jeg den skjorte.  

I: Hvor mange stykker tøj køber du, i gennemsnit, på en måned?  

S: Det er et godt spørgsmål. Jeg kommer tit til at købe meget stort ind, og så køber jeg slet ikke 

noget i et halvt år. Men gennemsnitligt køber jeg nok cirka 3 stk. tøj om måneden. 

I: Hvor køber du størstedelen af dit tøj? 

S: Jeg køber rigtig meget tøj online, på Asos, Zalando og sådan noget. Enten det, eller også så køber 

jeg i genbrugsbutikker. Det er meget sjældent at jeg går ind i pænere butikker og køber, en lækker 

blazer eller lign. 

I: Okay. Nu nævner du selv Asos og Zalando. Hvad kigger du efter når du handler? 

S: Jeg kan godt lide, at de har det delt op i trends. Det er meget trend baseret det, som man bliver 

eksponeret for. Man handler ikke så meget ind i kategorier, eller det kan man selvfølgelig også 

godt, men man klikker sig mere end i en trend, som eksempelvis hedder sommerkjoler, eller 

blomster print og så er det lidt en stemning, man køber ind i. Det synes jeg er meget fedt, fordi når 

jeg shopper, så er det i hvert fald tit trend baseret. Det er ofte fordi jeg godt kan tænke mig et eller 

andet stykke tøj, som repræsenterer den her stil. Det er faktisk sjældent, at jeg bevidst, har brug for 

et specifikt stykke tøj og så går jeg ind og finder det. Det er ofte mere hvad der lige popper op på 
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Asos, eksempelvis. Det kan dog også være farligt, da det også kan medføre at jeg køber en hel 

masse jeg ikke har brug for.  

I: Ja og sker det tit? Altså at du køber noget du måske ikke får brugt eller ikke har brug for? 

S: Jeg synes jeg er blevet bedre til det, jo ældre jeg er blevet. Det har jeg været rigtig dårlig til 

førhen, men jeg ender tit i den situationen alligevel, men så returnerer jeg det igen. Ofte fordi det, 

efter at have lavet købet, går op for mig, at jeg ikke har brug for det. Så får jeg også tit lidt dårlig 

samvittighed over at have for meget tøj, som hober sig op i min garderobe. Så kan jeg få helt dårlig 

samvittighed og tænker: Ej Simone, det er også overflod. 

I: Kan du sætte lidt flere ord på det? Altså den her dårlige samvittighed, hvor kommer den fra? 

S: Jeg tror det har meget at gøre med, at i min vennegruppe der snakker vi rigtig meget om den 

rigtige måde at forbruge på. Der er rigtig mange af mine venner som er vegetarer og flere er 

uddannede indenfor modebranchen og som har nogle specifikke holdninger til hvordan man skal 

forbruge og måske i højere grad hvordan man ikke skal forbruge. Det smitter jo af på mig selv, 

syntes jeg. Eller ikke at det er pinligt hvis man ikke efterlever de ting, som de går op i. Men man vil 

jo også gerne passe ind. For eksempel kan jeg godt mærke, at i min vennekreds synes folk det er 

meget federe, hvis jeg har fundet et stykke tøj, som er genbrug og bæredygtigt, fremfor at det er et 

eller andet ligegyldigt fra Asos. Der kan jeg godt mærke, at der er mere social kapital i at have gået 

op i, hvor det kommer fra.  

I: Okay, så det er meget det sociale aspekt eller det her med at føle en accept? 

S: Ja det syntes jeg faktisk det er. Fordi det er noget vi snakker så meget om, eller fordi det latent 

ligger lidt i min vennegruppe i hvert fald. Så ja, det synes jeg faktisk.  

I: Hvis vi skal gå lidt videre. Når du så er ude og handle eller handler på nettet, kan du så prøve at 

beskrive hvilke kriterier, som er vigtige for dig, når du handler?  

S: Der synes jeg helt klart, når jeg handler på Asos for eksempel, så er brugerfladen rigtig god og 

teknikken, det fungerer altid. Det kan selvfølgelig også være fordi jeg har været derinde så meget. 

Men det virker meget intuitivt og nemt. Samtidig med at den, hvis jeg kigger på et stykke tøj, så 

foreslår den noget lignede, der matcher stilen eller det specifikke item. Det synes jeg er rigtig fedt, 

det gør oplevelsen bedre. Hvorimod det, da jeg engang prøvede at handle på Boozts, slet ikke 
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fungerede. Så bliver jeg meget frustreret og så kan jeg godt finde på at klikke mig ud af sitet. Så der 

er helt klart noget teknik og så det her med, at jeg gerne vil inspireres. Tit fordi det jo ikke kun er 

det specifikke item, men stilen som helhed eller det man kan lade sig inspirere ud fra, som påvirker 

mig eller få mig til at købe noget, jeg måske ikke havde troet. 

I: Hvis vi skal snakke lidt mere om Bæredygtig mode. Hvordan vil du beskrive det? 

S: Det er jo vildt svært. Især fordi der jo er så mange aspekter af bæredygtighed. Altså det her med 

at, hvis en trøje er økologisk, er den jo ikke nødvendigvis bæredygtig. Så det at der er så mange 

aspekter fra tekstilet, men også hvem der har lavet den, under hvilke forhold der er arbejdet med det 

og hele det sociale ansvar, som jeg nogle gange ikke synes der bliver snakket nok om i forhold til 

bæredygtighed. Ofte synes jeg brands har en tendens til blot at sætte et Ecolabel på og så er det 

bæredygtig. Men hvor man så, når man kigger det lidt i sømmene, rent faktisk godt kan stille 

spørgsmålstegn ved, hvor bæredygtigt det er. Og spørgsmål er måske også, om man overhoved kan 

opnå et 100% bæredygtigt stykke tøj. Men jeg tror også, at for mig har bæredygtighed også noget at 

gøre med måden hvorpå det er fremstillet på. Men jeg synes også at det sociale ansvar, for mit 

vedkommende, spiller en stor rolle. Og som egentlig fylder ligeså meget i bæredygtigheds begrebet, 

som at det eksempelvis er økologisk eller at der er brugt mindre vand end normalt. 

I: Hvor godt informeret, føler du, at du er på emnet bæredygtig mode? 

S: Jeg føler mig egentligt ikke specielt godt informeret. Det er selvfølgelig klart, at hvis jeg køber 

noget genbrugstøj i en genbrugsbutik, så ved jeg godt at den handling jeg gør, er ”bæredygtig”, 

fordi jeg går ud og køber noget brugt og ikke køber noget på ny.  

Så der er det jo ret simpelt. Det er mest når man køber et nyt stykke tøj, at det kan være vildt svært 

at gennemskue. Og det er heller ikke fordi jeg går så meget op i det, når jeg køber nyt tøj. Det er i 

hvert fald ikke et afgørende kriterier for, om jeg køber tøjet eller ej. Samtidig stoler man lidt blindt 

på de labels som eksisterer/ er. Tag nu for eksempel den skjorte, som jeg købte forleden. Den var 

fra Arket og jeg havde tænkte mig at købe den, men da jeg så så det lille label, så stod der 100% 

organic cotton og så var der en lille beskrivelse af, at det var plukket på en bæredygtig markeder og 

så tager jeg bare det for gode vare og så giver det mig en eller anden ekstra good will, i forhold til at 

købe den. Så bliver det lidt federe når jeg køber den og det er endnu mere okay, at jeg køber det. Så 

labellingen tager jeg fuldstændig for gode varer. På trods af at jeg er oplyst om, at det nok ikke er 
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hele sandheden. Men det handler om, at ellers kan man bruge 100 år på at sidde og researche alt 

muligt frem og tilbage og det orker man jo bare heller ikke. 

I: Nej, det kan være et stort arbejde. Hvis du skulle finde mere information om bæredygtig mode, 

ved du så hvor du skulle gå hen? Eller hvor du kunne søge mere information? 

S: Nej ikke rigtig. Jeg ville Google. Men så ved man også godt at så kommer der 100 forskellige 

resultater og så skal man forsøge at navigere rundt i det og forholde sig kildekritisk over for det. Så 

jeg ville faktisk ikke vide hvor man reelt skulle gå hen. Det kunne være meget fedt, hvis der var et 

officielt side fra den danske stat, eller i hvert fald noget med en autoritet bag sig, som kunne guide 

en lidt bedre. Jeg ved da, i forbindelse med CPH fashion week, der har der kørt kampagner og flyers 

som forklarer noget omkring bæredygtig mode. Men ikke sådan rigtig, synes jeg.  

I: Kender du begrebet cirkulær økonomi? Især i forbindelse med tøj branchen. 

S: Jeg kender til det af begreb og jeg kender også til det, en lille smule i forhold til tøj. Eksempelvis 

H&M bruger det, jeg har i hvert fald læst noget, på deres hjemmeside, hvor de prøver at genbruge 

tøj, hvor de samler tøj ind og derigennem udleder fibrene, som så kan bruges til nyt tøj. Men jeg 

tror også, at det meget hurtigt bliver rigtig komplekst. Jeg synes i hvert fald det er meget svært, når 

man ikke er ekspert at sætte sig ind i hvad det reelt er der sker og hvor bæredygtigt det er det 

egentligt? Der lyder jo meget fancy, men er det reelt bedre for planeten at gøre det på den måde? 

Jeg ved at der er mange processer og at det faktisk kun er en meget lille del af tøjet, som faktisk kan 

genbruges, da dr er nogle fibre som ikke kan udledes af tøjet og så bliver det pludseligt alt for dyrt 

og omstændigt, hvis man skal gøre det. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvor meget holder det 

H&M siger så? Men altså tanken er jo rigtig god og det er jo en god vision at have. Men ja, jeg 

synes det er rigtig svært at vide, hvor meget der reelt er bæredygtigt og hvor meget der ikke er. 

I: Det kan jeg godt forstå, der er meget man som forbruger, skal kunne sætte sig ind i. Føler du, at 

du bærer et ansvar for den påvirkning, som tøjindustrien har på miljøet? 

S: Ja, det syntes jeg faktisk, at jeg gør. Hvilket jo faktisk er ret dobbeltmoralsk, når jeg så ikke, i 

alle mine køb, går op i det. 

I: Hvordan føler du dig ansvarlig? 
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S: Jeg tror, jeg føler mig ansvarlig på den måde, at jeg jo ved at tøjproduktion står for en sindssyg 

stor mængde af CO2 aftrykket i verden, på globalt plan. Jeg ved jo også at det ikke er specielt godt 

for planeten bare at super forbruge inde i H&M. Så jeg føler, at jeg bærer et ansvar. Men jeg kunne 

også klart blive bedre til at rent faktisk udleve det. Men det er jo en klassiker. Jeg har også overvejet 

at blive vegetar flere gange. Men når det så kommer til stykket, så kan jeg også bare vildt godt lide 

kød og så gør jeg ikke det. Så det bliver jo hurtigt meget dobbeltmoralsk, men jeg synes at jeg 

prøver at tænke over det. Også i forhold til at jeg er begyndt at købe meget mere genbrugstøj og det 

er et meget bevidst valg i forhold til at gå væk fra hele køb og smid væk kulturen. Mit rationale er, 

at det vel er bedre at købe genbrug end at købe nyt bæredygtigt tøj.  

I: Hvad tror du at det ændrer, når du ændrer på din adfærd? I relation til den dårlige samvittighed og 

det ansvar du nævner, at du føler?  

S: Jeg føler jo ikke som sådan, at jeg gør en forskel for kloden. Mig som enkelt person. Men jeg tror 

også at det er lige så meget i at påvirke andre. Jeg bliver som nævnt meget påvirket af mine venner 

og min omgangskreds. Så tænker jeg, at hvis jeg begynder at ændre min adfærd lidt, så er der måske 

andre som lader sig inspirere af det. Så bliver det lidt som ringe i vandet, som kan sprede sig på den 

måde. Men det er jo også derfor, at når det så kommer til stykket og jeg køber noget, som ikke er 

bæredygtig på nogen måde. Så tager jeg da mig selv i at tænke – Det gør jo ikke den store forskel, 

det er jo ikke det enkelte stykke tøj der gør forskellen – og det er jo en mega farlig tanke, for hvis 

alle tænker sådan, så når vi jo ingen vegne. 

I: Nej det er rigtig. Har du nogensinde ændret din adfærd eller skiftet mening om en virksomhed/ 

brand, efter at have hørt godt eller dårligt om etiske problemer i modebranchen? 

S: Jeg synes, at jeg har fået et mere positivt syn på nogle virksomheder, fordi jeg har hørt at de går 

meget ind for bæredygtighed. Det er ikke ensbetydende med, at jeg har købt det, for tit synes jeg 

også bare at det er for dyrt. Men det giver da et form for positivt syn. Jeg hørte eksempelvis nogle 

kollegaer snakke om Aiayu og at det var super bæredygtigt. Så er det klart, at så ligger det i 

baghovedet med en positiv faktor for mig i forhold til den virksomhed. Så kan man modsat sige, at 

jeg fik et dårligt syn på H&M efter at have hørt nogle historier omkring nogle fabrikker et sted, 

hvor det gik helt galt eller at de var blevet afsløret i, at have nogle forhold som ikke var helt vildt 

gode. Men når det så kommer til stykket, så køber jeg stadigvæk ting i H&M. Så det er jo ikke fordi 

det har påvirket mig mere end som så. 
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Men altså opfattelsen af det, er klart, at jeg har et mere positivt syn på virksomheder som tager et 

ansvar i den bæredygtige agenda. Men om det reelt kommer til udtryk i mine køb, det er så måske 

lidt en anden sag nogle gange. 

I:  En vigtig faktor, når der snakkes om bæredygtigt tøj, er ressourcer og den mangel der begynder 

at være på ressourcer. Nu nævner du jo selv, at du handler genbrugstøj. Men er det noget, du kan 

forestille dig at ville bruge mere af eller reproduceret tøj, i forhold til cirkulær økonomi.  

S: Ja det tror jeg faktisk. Som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at jeg prøver at bruge mere genbrug 

og det er en meget bevidst tanke, i forhold til bæredygtighed, så det vil jeg gerne købe mere af. Jeg 

har også lagt mærke til, at flere af de her genbrugsbutikker er begyndt at up-cycle tøj, hvilket jeg 

synes er rigtig positivt. Jeg købte også et net, som var lavet af gamle vaskeposer, fra hospitalet og 

udover, at jeg synes de er flotte. Så må jeg da også være ærlig og sige, at jeg synes det er meget 

fedt. Hvis folk spørger, så kan jeg rigtig godt lide at fortælle historien bag. Så det tror jeg helt 

sikkert at jeg vil gøre mere. Men det er jo klart, at det også er nødt til at være noget jeg synes er fedt 

at have på. Det der hvor en T-shirt er syet om og så skal den være mega smart, men synes man ikke 

om stilen, så køber man den jo ikke, selvom den er up-cyclet. Men jeg synes at tanken er mega god 

og jeg kunne sagtens forestille mig, at det var noget jeg ville gøre mere, især hvis udbuddet bliver 

lidt større.  

I: Der er jo også mange, som er begyndt på det her med at leje tøj. Er det noget du har benyttet eller 

overvejet? 

S: Nej. Det har jeg faktisk ikke, men jeg har overvejet det. Fordi jeg synes at tanken er mega god, 

men så tror jeg, da jeg undersøgte det. Der synes jeg alligevel at det var lidt for dyrt. Eller... Jeg 

kom i hvert fald frem til at jeg synes det virkede meget omstændigt med de her bytte service.  

Det er sådan en abonnements løsning, Veras, hvor man kan få et abonnement, bytte noget tøj og få 

nogle point. Det har jeg overvejet om jeg skulle prøve, fordi jeg synes konceptet er rigtig fedt. Men 

så nåede jeg alligevel frem til, at jeg synes det var for omstændigt. Jeg var også nede forbi deres 

butik og så synes jeg måske heller ikke at der var så mange fede ting. Så igen kommer mine 

personlige behov for tøj og stilen, før den bæredygtigt løsning. Men jeg synes ideen er mega god. 

Jeg kunne ikke helt bedømme, hvor fordelagtigt det egentlig ville være, med point og abonnement. 

Det virkede bare meget besværligt og jeg var bange for, at når det kom til stykket så havde jeg givet 
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afkald på meget af mit tøj og så slet ikke få noget igen. Det var fordelene for mig selv, helt egoistisk 

set, som jeg havde svært ved at gennemskue og så tror jeg bare, at jeg droppede tanken.  

I: Når du har noget tøj, som du ikke længere kan bruge eller ikke synes om længere. Hvad gør du så 

med det? 

S: Først så samler jeg det, jeg har gjort det mange gange, og så får jeg mine venner til at kigge på 

det. Så kan de ligesom tage det de har lyst til. Hvis jeg har nogle dyre ting, eller noget jeg ved jeg 

kan få nogle penge for, så forsøger jeg at sælge dem. Men ellers så kigger mine venner som sagt på 

det og hvis de ikke vil have det, så afleverer jeg det i de der containere, som er til Røde Kors mv. 

I: Hvorfor tror du, at du gør det? 

S: Det gør jeg på grund af to ting. Et jeg orker ikke at sælge mine ting på loppemarkeder, det har jeg 

rigtig mange venner som gør, men det orker jeg ikke. Igen er det kun hvis det er nogle dyrere 

stykker tøj, som jeg tænker at jeg kan få noget for, at jeg forsøger at sælge det, så er der jo et 

økonomisk aspekt for mit vedkommende. Ellers synes jeg det er for omstændigt at skulle stå på et 

loppemarked og prøve at sælge en eller anden gammel H&M trøje til en 5’er. Både det, men også 

fordi jeg tænker, når jeg afleverer det i containers, at så kommer det et godt sted hen. Jeg kunne 

aldrig finde på at smide tøjet ud. Fordi jeg tænker, at det er så nemt at smide det i containerne og så 

føler man også, at det ryger videre til noget godt og derigennem få nyt liv et eller andet sted. Uden 

at det er besværligt for mig eller koster mig noget. 

I: Kan du komme i tanke om et label eller brand som er produceret bæredygtigt? 

S: Ja, der var jo det her Aiayu, som jeg nævnte før. Jeg synes egentlig jeg støder på rigtig mange, 

men jeg glemmer dem bare lidt. Og så handler det igen også lidt om, hvad man definerer som 

bæredygtigt. Jeg har også en læderjakke, som jeg har købt fra en virksomhed som hedder 

Pelechecoco. De genbruger læder fra andre læder produkter, så det er vel også bæredygtigt, tænker 

jeg umiddelbart. Det er i hvert fald relativt bæredygtigt, i forhold til tekstilet. Men nej, ellers så er 

det mere kampagner jeg har set. Så synes jeg også mange af de her high street mærker, kører 

kampagner med en tøjkollektion som er lavet på en bæredygtig måde. Eksempelvis så ved jeg også 

at Arket, som jeg nævnte tidligere, har en bæredygtig profil, som de prøver at inkorporere i tøjet. 

Men det er ikke fordi jeg tænker Arket, det er det der bæredygtige mærket. Det er mere at der så er 
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nogle af deres produkter, som de prøver at brande bæredygtigt eller økologisk. Men nej, der popper 

ikke mange virksomheder op i mit hoved. 

I: Nej. Nu nævnte du det her med den bæredygtige læderjakken. Kender du så Better world 

Fashion? 

S: Nej. 

I: Okay. Det er netop en danske virksomhed, som laver et cirkulært læderprodukt og er kåret som 

Best for environment, både i 2017 og 2018 og er en B-corp certificeret virksomhed. Jeg ved ikke 

om du kender de certificeringer? 

S: Nej det gør jeg ikke, men det lyder godt. 

I: Ja, det er bare lidt sjovt, at du aldrig har hørt om dem. Når du har søgt efter en bæredygtig 

læderjakke. Så skulle man synes, at de burde komme op, i en sådan Google søgning. 

S: Ja det skulle man tro. Men det har jeg ikke, jeg fandt Pelechecoco og fandt så deres fysiske butik 

i København, hvor jeg gik ind og fik en god snak med en ansat om alt det de gjorde og hvordan 

produktet var lavet. Det synes jeg var mega fedt, også det her med at hver jakke ligesom er unik, så 

synes jeg var en meget fed tanke. Så jeg besluttede mig for at købe en. 

I: Forestil dig at du skal ud og handle i her i København – Ved du hvor du kan købe de brands eller 

labels? 

S: Nej, altså hvis det var et specifikt mærke, så ville jeg måske vide det eller lave en Google 

søgning og finde det inden. I forhold til at købe genbrug, så kender jeg efterhånden de forskellige 

steder, hvor de kunne have nogle fede ting. Og ellers er bæredygtighed jo også en enorm trend pt., 

så går man eksempelvis ned på Jægersborggade, så er der jo nærmest kun små bæredygtige shops 

rund omkring. Der ville jeg slet ikke være i tvivl om, at hvis det var det jeg ledte efter, så ville jeg 

kunne finde det her. I de her lidt mere trendy områder, hvor man ved der ligger lidt flere af de her 

små bæredygtige butikker. Var det derimod et specifikt mærke, så ville jeg nok søge på det og se 

hvor der lå en butik og finde det og så prøve det.  

I: Efter din mening, vil du så mene at du forbruger bæredygtig tøj? 
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S: Nej, 50% måske. Jeg er langt fra en mega bæredygtig forbruger. Men jeg synes, jeg prøver at 

tænke mere og mere over det. Så det er et skridt på vejen. Men skulle jeg introducere mig selv, ville 

jeg nok ikke kalde mig en bæredygtig forbruger. Men det er også fordi, jeg synes det kræver rigtig 

meget, før man kan gøre det uden at jeg ville føle mig dobbeltmoralsk.  

I: Hvorfor vælger du bæredygtigt tøj, fremfor ikke bæredygtigt tøj? 

S: Jeg tror det har noget af gøre med min egen samvittighed. Jeg synes også nogle gange det kan 

blive lidt pinligt, hvis jeg er en oplyst borger, jeg er højtuddannet, jeg har en del viden om emnet og 

igen det, at det i mine omgangskreds er så stort et emne, så synes jeg faktisk det ville være ekstremt 

pinligt, hvis jeg overhoved ikke skænkede det en tanke. Både overfor mine venner, men også 

overfor mig selv - Ej, du ved også bedre. Jeg synes også, at når man er oplyst omkring en ting som 

denne, så bør man tage et ansvar, i hvert fald til en vis grad. Så synes jeg også godt at man kan 

mærke at det er en trend, det her med at man, når man køber noget som så er bæredygtigt, at så er 

der bare en bedre historie bag, både overfor venner, men også overfor sig selv. Jeg synes at jeg får 

bedre samvittighed, ved at købe det når der er en form for good will bag det. Og det er nok lige så 

meget genbrugstøj som det er nyt bæredygtigt tøj. 

I: Ja. Hvad er dine grunde til ikke at handle bæredygtig mode?  

S: Pris. Mega meget pris. Jeg synes det er så hamrende dyrt tit. Igen hvis man går i de her, lidt 

mindre butikker, hvor man ved at der er lagt nogle tanker bag det tøj de sælger. Så synes jeg meget 

hurtigt det bliver dyrt, fordi at processerne bare er anderledes når det skal være bæredygtigt. Så det 

er jo ikke fordi jeg ikke forstår det, men når det kommer til stykket, så har jeg ikke lyst til, at bruge 

så mange penge på noget, blot fordi det er bæredygtigt. Derfor vælger jeg oftest genbrugsbutikker, 

når jeg handler bæredygtigt.  

Så synes jeg også der er hele stilelementet. Jeg køber jo også tøj, fordi jeg synes det er nice og fordi 

jeg gerne vil have et eller andet specifikt item. Der er det jo bare nogle gange stilen der vægter 

højere end det er alle mulige andre aspekter. Jeg synes også at der er lidt en tendens til, at nogle af 

de her high street brands laver bæredygtige linjer, som jo er meget sympatisk, så synes jeg lidt der 

er en tendens til at så skal det hele være jordfarver og hør og på en eller anden stilmæssig måde tale 

ind til det meget back to earth bæredygtige. Men det er jo ikke partout det jeg leder efter, bare fordi 

jeg vil have et bæredygtigt element i mit tøj. Så især pris, men også det stilmæssige aspekt, kan 

også gøre at det ikke bliver det bæredygtige valg, fordi det ikke lige er det jeg leder efter.  
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I: Oplever du nogle udfordringer i forbindelse med, at du ønsker at tage nogle flere bæredygtig 

valg? Nu nævnte du pris og stil, er der andre udfordringer i at skulle forbruge bæredygtigt? 

S: Ja, jeg tror også hele det her med at være oplyst omkring bæredygtighed. Altså jeg har rigtig 

svært ved at gennemskue hvornår noget er bæredygtigt og hvornår noget ikke er. Det gør bare, at 

beslutningen om at forbruge bæredygtigt og måske også det her med at bruge de ekstra penge på 

det, eller lægge den ekstra omtanke i købet. Det føles ikke altid som om det er det værd, fordi man 

alligevel er i tvivl om, hvor bæredygtigt det egentlig er. Kaster jeg bare penge efter tom luft lige nu? 

Så jeg tror også at hele aspektet om information og viden om, hvad der reelt er bæredygtigt, ved 

produktet jeg køber, kan være svær at gennemskue og måske være en barrierer for, at jeg reelt gør 

det. Fordi jeg tænker at så er det også lige meget. Jeg skulle til at sige tilgængelighed, men det ved 

jeg faktisk ikke rigtig. Det er nok egentlig meget tilgængeligt, hvis man søger lidt og bruger tid på 

at sætte sig ind i det. 

I: Ja, nu nævnte du jo selv at du handler meget på Zalando. De har jo meget bæredygtigt og har en 

hel fane, hvor man kan sortere, så du udelukkende ser bæredygtigt tøj. Er der nogle specielle steder, 

hvor du får inspiration til at handle bæredygtigt? 

S: Det tror jeg er mine venner. Men jeg bruger også absurd meget tid på Instagram. Der bliver jeg jo 

meget påvirket af, det jeg ser på Instagram. Ikke fordi jeg følger så mange influencers, men man 

bliver jo alligevel eksponeret for det. Så jeg tror 100% også, at de er med til at sætte en agenda og 

kan trække mig i en eller anden retning og gøre noget cool eller fedt. Eller oplyse mig omkring hvor 

man kan købe nogle specifikke ting og nye brands eller mærker. Så det er nok der, jeg får meget 

inspiration fra.  

I: Men det er ikke sådan, at du følger nogle, som er meget bæredygtige i sit udtryk og det så er 

derigennem du får din inspiration? 

S: Nej, ikke som sådan. Jeg ved godt, at der er ret mange bæredygtige modeblogger, men jeg følger 

ikke så mange. Det eneste jeg lige kan komme i tanke om, er Fredesblog. Det er ikke så meget 

bæredygtighed i forhold til tøj, men mere bæredygtighed generelt. Hun promoverer meget noget 

med madspild og har et samarbejde med Københavns kommune. Gennem det samarbejde kan jeg 

da godt mærke, at jeg blive lidt påvirket og sidder og kigger det igennem. Så hvis jeg fulgte flere 
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indenfor bæredygtig mode eller tøj branchen som profillerede det bæredygtige. Så tror jeg da 100% 

også at det ville påvirke mig yderligere, eller blive noget jeg tænkte mere over. 

I: Ville du så kunne bruge det, som en kilde til information om bæredygtig mode? 

S: Ja, hvis de (Læs: bloggerne) lavede nogle samarbejder med nogle virksomheder som havde noget 

viden indenfor området og derigennem kunne gøre det lidt mere spiseligt og på en mere 

menneskelig måde kunne guide en igennem den jungle af certifikater og mærker som branchen er 

domineret af. Så tror jeg det ville gøre det nemmere at navigere rundt i. Det ville i hvert fald føles 

mere tilgængeligt på en eller anden måde. Fordi at når virksomheden selv siger det, så føler man lidt 

de lyver, man kan i hvert fald have svært ved at tro på dem, når der kommer en eller anden vild 

fortælling om hvor gode de er.  

I: Hvad skal ændres for at du kan forbruge (mere) bæredygtigt? 

S: Jeg tror det skal være mere tilgængeligt, prismæssigt, hvis vi snakker nyt bæredygtigt tøj. For jeg 

synes ofte priserne er for høje og når man så står med en T-shirt og den ene koster 600 kr. og den 

anden koster 100 kr., når det så kommer til stykket, så køber jeg stadig den til 100 kr., oftest i hvert 

fald. Så det føles lidt som en luksus gode stadig at forbruge bæredygtigt. Men samtidig ved jeg jo 

også godt, gennem nogle af mine venner som er designere, at det også bare er mega dyrt at 

producerer bæredygtigt. Så det bliver nød til at blive reflekteret i prisen. Hele det her syn på tøj 

priser og det mindset det er, prøver jeg virkelig også selv at ændre. Altså hvis man tænker over alle 

de processer og de mennesker, som har været indover den T-shirt, så er 100 kr. jo ikke dyrt. Det 

giver jeg jo sommetider for en drink i byen. Så jeg tror også det handler om, at vi skal have ændret 

vores mindset. Vi skal i samfundet forstå, at man ikke skal kunne købe en T-shirt til 100 kr. det 

hænger ikke sammen, alle de timers arbejde og liter af vand der er brugt. Så det er jo et mindset, 

som skal ændres, men vi er jo bare blevet så vant til at kunne købe så meget og hele tiden. Så det er 

jo blevet en total smid væk kultur, hvor vi, lige så snart vi bliver trætte af det, skal have noget nyt.  

Så ja, det er mere egoistisk set i forhold til min privatøkonomi, så ligger der et pris aspekt i det. 

Som jeg synes kan være en barrierer. Men eller synes jeg at det heldigvis er noget der bliver snakket 

mere om, og som der også er kommet mere fokus på. Så det ikke kun er de her små specialbutikker, 

men også de større mastodonter som går ind og tager et standpunkt og kommunikerer noget ud. Så 

det synes jeg er positivt. 
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 I: Så har jeg et afsluttende spørgsmål. Det er jo ofte sådan, at medierne rapporterer om dårlige 

forhold for mennesker og miljøet i tøjindustrien. Til trods for dette genererer de stadig enorme 

overskud. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor de nyder godt af en høj grad af accept og udbredt 

popularitet med stor efterspørgsel? 

S: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man skulle jo tro, at man, når man bliver konfronteret med 

disse ting, ville boykotte det med det samme. Men jeg tror problemet med os mennesker er, at vi er 

så convenient drevet, inklusiv mig selv, nogle gange er det bare den nemme, hurtige og velkendte 

følelse man tyr til. Så kan det godt være man er ”sur” på en virksomhed, i en uges tid, men så går 

det ligesom væk igen fordi, når ja så mangler jeg lige de strømper jeg normalt køber i H&M. Eller 

jeg ved at deres undertøj er billigt og passer mig fint og så gør jeg bare lige det. Så jeg tror, at 

problemet er at man lidt for hurtigt glemmer og jeg ved ikke rigtig hvad der skal til, for at vi kan 

ændre det på en eller anden måde. Men det er jo også fordi man når et punkt, hvor man er skeptisk 

over for alle virksomheder efter hånden, fordi man føler at de på et eller andet grundlag lidt lyver 

for en. Så man når et punkt, hvor man tænker fuck det hele, så kan det også være ligegyldigt om jeg 

går i H&M eller et andet sted, så er det nok det samme. Hvilket jo også er en forkert måde at tænke 

på, men det tror jeg bare at man, nogle gange, kommer til at lave det rationale inden i ens hoved, 

fordi der jo nærmest er skandaler omkring alle virksomheder, efterhånden. Og når de så prøver at 

krise kommunikere noget ud, så tænker man bare ”Ja ja, det er sikkert alligevel 90% løgn”. Så der 

mangler bare noget gennemsigtighed, helt generelt, som gør at man også får tillid til virksomheder. 

Og det kan måske medføre, at man ville træffe nogle mere etiske valg. 

Men det er jo sindssygt svært, inklusiv for mig selv, jeg ville da ønske, at jeg var bedre til at slå ved. 

Jeg har en veninde som har boykottet H&M, fordi hun ikke kan stå inde for det de gør, der er 

simpelthen for meget galt. Og det synes jeg jo er et fantastisk valg, jeg tror bare, at når det kommer 

til stykket, så føler jeg at mine handlinger som en person, ikke kommer til at påvirke hele verden. 

Så det er jo det her med at skulle bevæge sig væk fra den her, egoistiske tankegang, som kan være 

vild svært nogle gange, fordi livet jo også nogle gange bare går sin gang og så går det hele lidt 

hurtigt. 

I: Afrundende snak. Har du noget du vil tilføje? 

S: Nej. 

Afrunding. Tak for i dag. 
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Bilag 8 – Transskribering af interview med forbruger 2, Clara 
C: Clara 

I: Interviewer 

I: (Introduktion læses højt) Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? 

C: Jeg hedder Clara, er 22 år, bor på Frederiksberg, studerer kommunikation på RUC og arbejder i 

en butik på Frederiksberg. 

I: Kan du huske sidste gang du købte et stykke tøj. Hvad var grunden til det køb? 

C: Ja, det tror jeg var noget brugt som jeg købte fordi jeg synes det var en flot skjorte. 

I: Hvor mange stykker tøj køber du, i gennemsnit, på en måned?  

C: Det er meget svingende, omkring to stykker måske tre. Det svinger meget, jeg køber ofte meget 

en måned og så kan der gå flere måneder, hvor jeg ikke køber noget. 

I: Hvor køber du størstedelen dit tøj? 

C. Det gør jeg i genbrugsbutikker. 

I: Kan du beskrive hvilke kriterier, som er vigtige for dig når du handler?  

C: Det tror jeg er kvalitet og at det er noget som jeg ved, jeg kommer til at bruge. Noget jeg er 

sikker på, er lige mig og ikke noget jeg tvivler på, som bare kommer til at ligge i mit klædeskab. Så 

er det også vigtigt for mig, hvordan tøjet er lavet. Så jeg ved at det er noget ordentligt og ikke noget 

der går i stykker efter kort tid. Så igen, meget kvalitet.  

I: Kan du uddybe, hvad du mener med kvalitet?  

C: Jeg tror bare, at jeg kan fornemme på materialet og måden det er lavet på, at det er godt. Altså at 

det er noget der holder længe og noget der ikke er syntetisk eller for billigt.  

I: Hvordan vil du beskrive bæredygtig mode? 

C: Godt kvalitet. Noget der holder i mange år, fremfor en sæson. At det er produceret under gode 

vilkår.  
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I: Hvor godt informeret, føler du, at du er på emnet bæredygtig mode? 

C: Generelt ikke så godt. Det er mest hvis et brand, eksempelvis brander sig på at de er 

bæredygtige, så føler jeg man er meget godt informeret, men slet ikke generelt. Så er det gennem tv 

programmer omkring hvor meget der bliver forurenet og hvor meget der bliver smidt ud, hvor 

meget vand der bruges i produktionen af forskellige materiale. Men egentlig synes jeg ikke der er så 

meget fokus på det, jeg støder ikke så tit på information om bæredygtig mode. Så er det 

eksempelvis når der er modeuge, så er der meget hype omkring det. Hvor man så kan læse om 

forskellige brands og sådan noget som greenwashing, er der fokus på. 

I: Føler du, at der mangler information omkring bæredygtig mode? 

C: Ja. Jeg synes godt det kunne blive mere tydeligt, i alt hvad man køber. Måske kunne det være et 

krav, at der stod på mærket, hvor meget CO2 der er gået til at producere et stykke tøj. Det tror jeg 

ville gøre det meget nemmere for os, som forbrugere at vælge. Fordi man tit godt kan lukke øjnene 

overfor det og så vælge noget som virker lækkert, men er billigt og så tænker man måske ikke så 

meget over hvordan det lige er produceret. Det tror jeg ville være helt vildt godt, hvis det blev et 

krav man stillede til virksomhederne. 

I: Hvis du skulle finde information på emnet, hvor ville du så lede? 

C: Så ville jeg nok bare Google mig til information. Eksempelvis google de forskellige brands og så 

se om de har en strategi. Det tænker jeg, de alle sammen har. Men det er lidt for sjældent, at jeg 

faktisk går ind og læser om deres strategi. Jeg kigger mere på det enkelte item og hvad det er lavet 

af. På den måde tror jeg måske, jeg nogle gange vildleder mig selv. Altså på den måde at jeg tror 

det er god kvalitet, men det er jo ikke ensbetydende med at det er bæredygtig produceret eller 

socialt ansvarligt. Jeg tænker ofte på kvalitet og det at tøjet så holder længere og jeg derved kan 

købe mindre. 

I: Hvorfor tror du, at det er svært for dig at gennemskue, hvad der er bæredygtigt?  

C: Det tror jeg tit har noget af gøre med, at virksomhederne ikke skildre med det, med mindre jeg 

selv opsøger det. I hvert fald der hvor jeg handler, hvor det måske ikke er de dyreste mærker, men 

som måske ikke har råd til at fokusere på bæredygtighed. Så derfor vælger de nok ikke at vise, hvor 
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meget CO2 der faktisk går til produktionen af deres tøj. Så ville man som forbruger nok købe 

mindre. 

I: Kender du begrebet cirkulær økonomi? 

C: Ja lidt. Er det ikke noget med, at produktet ligesom bliver ved med at være i brug, uden at havne 

et sted, hos en forbruger.  

I: Kan du nævne nogle cirkulære tøjbrands? 

C: Nej, ikke umiddelbart. 

I: Føler du, at du bærer et ansvar for indvirkningen på miljøet som tøjindustrien medfører? 

C: Ja. Det føler jeg. Det synes jeg alle forbruger har et ansvar for. I hvert fald at vide hvad de køber. 

Det er jo mit ansvar, selvom jeg måske ikke altid er allerbedst til det. Men jeg vil sige at det i højere 

grad er mit ansvar end dem som laver det. De ville jo ikke lave det, hvis ikke der var nogen 

efterspørgsel.  

I: Har du nogensinde ændret din adfærd eller skiftet mening om en virksomhed/ brand, efter at have 

hørt godt eller dårligt om etiske problemer i modebranchen? 

C: Ja. Jeg kan huske, at jeg ændrede mig ret meget, efter jeg så et program om H&M og hvor meget 

de smider ud og hvor meget vand der går til deres produktion. Der begyndte jeg, når jeg handlede 

hos dem at kigge efter det her ’conscious’ kollektion som de har, den er mere miljøbevidst. Jeg tror 

også det var heromkring, at jeg stoppede med, bare at købe fordi det var billigt og så købe meget. 

Så vil jeg heller købe lidt, som er dyre og måske brugt. Det gælder flere af de tilsvarende kæder 

som sælger billigt tøj, hvor det ofte er masseproduktion, det køber jeg ikke rigtig mere. 

I: Har du prøvet det omvendte? Hvor du har hørt godt om et brand og så har købt på baggrund af 

det? 

C: Det er virkelig sjældent, at jeg køber nyt tøj. Men eksempelvis den kollektion H&M har lavet, 

som er mere bæredygtig, er jeg bevidst gået efter, hvis jeg har handlet der. 

I: En vigtig faktor, når der snakkes om bæredygtigt tøj, er ressourcer. Kan du forestille dig at 

forbruge genbrug eller reproduceret tøj? (fx genbrugstøj, tøjbytte, upcycling?) 



117 

 

C: Ja, det kan jeg sagtens forestille mig. Igen fordi jeg tit synes det er tøj, som holder længe og som 

jeg kan mærke er en god kvalitet. Det er tøj som er brugt, men stadig er i god stand, så vil jeg gerne 

give det liv igen, hvis jeg ved der er andre, som eksempelvis ikke vil gå med det længere. Det kan 

jeg se mange fordele i. 

I: Hvad er det for nogle fordele? 

C: Jamen for det første, så kan jeg godt lide, at jeg er med til at give det gamle tøj nyt liv. Og så 

skåner jeg også miljøet, ved ikke at købe nyt tøj, som skal produceres, men derimod redde det 

gamle tøj fra at hænge i en genbrugsbutik eller i sidste ende blive smidt ud. 

I: Hvad er din holdning til leje af tøj? Er det noget du har benyttet eller overvejet?  

C: Jeg har hørt om det. Jeg tror ikke, jeg har gjort det og det bunder nok i en lidt dårlige vane, om at 

jeg godt kan lide at vide, at det er mit. Fordi det tøj er noget lidt skrøbeligt, som kan gå i stykker og 

så vil jeg nok hellere købe noget som forbliver mit og så sælge det videre, når jeg ikke længere vil 

bruge det.  

I: Okay, så det skyldes en fornemmelse af, at tøjet ikke er dit? 

C: Ja. Det vil være lidt som at låne noget af en veninde. Så er man lidt ekstra påpasselig og nervøs. 

Så man føler man skal passe ekstra på det. Selvom jeg også passer på mine egne ting, så er det lidt 

noget andet, når man hele tiden ved og har i baghovedet at det ikke helt er mit. 

I: Hvordan skaffer du dig af med tøj, du ikke længere bruger? 

C: Det sælger jeg på tøjmarkeder som regel. Så samler jeg sammen og sælger ud et par gange om 

året.  

I: Hvorfor vælger du den mulighed?  

C: Det er nok en kombination af både at tjene penge og så det her med at give det videre til nogen, 

som godt kan lide det og vil bruge det. Det kunne aldrig falde mig ind at smide noget ud, der ikke 

var gået i stykker og som ikke kunne laves.  

Jeg kan ikke så godt lide ideen om at have noget i mit klædeskab, som jeg ikke bruger. Så vil jeg 

hellere give det videre og give det nyt liv. 
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I: Mange virksomheder som er cirkulære eller leje tøj ud, tilbyder deres kunder en 

tilbagekøbsgaranti eller take-back systems som dem H&M har i deres butikker. Hvad tænker du om 

det? 

C: Det har jeg aldrig brugt. Men jeg synes det er en rigtig god ide.  

I: Hvad tror du, der skulle til, for at det blev en mulighed for dig?  

C: Måske hvis jeg købte større mængder af tøj, som var billige, så ville jeg måske levere en pose af 

det. Men i og med at det jeg køber tit, er noget, jeg køber brugt og som jeg ved er af god kvalitet og 

ofte lidt dyrere. Så vil jeg hellere sælge det og både få nogle penge for det og give det nyt liv, 

fremfor at aflevere det i H&M. Hvor jeg heller ikke rigtig kan gennemskue, hvad der sker med tøjet 

efterfølgende. 

I: Kan du komme i tanke om et label eller brand som er produceret bæredygtigt? 

C: Jeg kan ikke lige komme i tanke om et bestemt mærke, men jeg har en forestilling om, at mange 

af de danske brands er. Altså sådan noget som Ganni, Malene Birger og Designers Remix, de går 

ret meget op i det og det er ofte også nogle dyre mærker. Men det er nogle af dem, som brander sig 

meget på bæredygtighed for tiden. Jeg så for eksempelvis at Malene Birger har et tilbud om at man 

kan leje festkjoler og Ganni har vist et samarbejde med Levi’s, hvor de bruger deres gamle jeans, til 

at lave nyt.  

I: Forestil dig at du skal ud og handle i her i København – Ved du hvor du kan købe de brands eller 

labels? 

C: Ja jeg kender nogle få butikker, som decideret fokusere på bæredygtigt tøj og materialer. Og 

ellers tror jeg de butikker, som jeg nævnte, eksempelvis de danske brands. Der har jeg en 

forestilling om, at jeg kan stå inde for det, de stedet.  

I: Efter din mening, vil du så mene at du forbruger bæredygtig tøj? 

C: Ikke 100%. Men jeg synes, jeg har fokus på det. Måske mest i forhold til ikke at købe så meget, 

men derimod noget der holder og så tænke på hvordan man vasker det, behandler det og reparere 

det. Så mere på den måde. Men jeg synes egentlig ikke, at jeg har økonomien til, at købe de brands 

som egentlig har meget fokus på bæredygtighed, fordi det tit hænger sammen med prisen. Men det 
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fokuserer jeg på, når jeg køber brugt tøj, så vil jeg hellere give mere for noget, som jeg ved er 

ordentligt. Så koster det måske det sammen, som noget nyt i H&M, men så ved jeg det er noget jeg 

kan stå indenfor. 

I: Hvorfor vælger du bæredygtigt tøj, fremfor ikke bæredygtigt tøj? 

C: Det er fordi jeg godt kan lide ideen om, at det har været brugt før. På den måde kan jeg også se, 

at det er god kvalitet og ikke bare er noget der bliver skævt eller grimt, efter det er vasket en gang. 

Jeg synes det er for meget at købe nyt hele tiden. Så er der noget rart i, at købe noget som er blevet 

brugt meget. 

I: Hvor ofte køber du bæredygtigt tøj, når du køber tøj? (hver gang, hver anden mv.) 

C: Når jeg køber fra nyt, så er det nok ikke så tit, det er bæredygtigt. Måske kun hver femte gang, at 

det er noget som virkelig er bæredygtigt. Men igen, så er det meget sjældent, at jeg køber noget som 

er helt nyt. Størstedelen af det jeg køber, er genbrug.  

I: Hvad er dine grunde til ikke at handle bæredygtig mode? Kom evt. med et eksempel. 

C: Hvis jeg tilfældigt er ude og så vælger at kigge på tøj, så er der bare så mange butikker, som ikke 

går op i bæredygtighed. Så kan jeg godt komme til at slå tankerne fra og pludselig købe noget, uden 

at tænke på om det er bæredygtigt, men fordi det er flot. Så bliver det lidt egoistisk og så kan jeg 

godt bagefter stå med en følelse af dårlig samvittighed. Jeg vil helt klar, hvis jeg tog, to ens varer og 

den ene var bæredygtig og den anden ikke var, så vil jeg gerne give lidt mere, men jeg har ikke råd 

til at give dobbelt så meget. Der skal ikke så meget til, for at jeg vælger den der ikke er bæredygtig, 

pga. min økonomi, jeg er stadig studerende, så det afhænger meget af pris. 

I: Oplever du nogle udfordringer i forbindelse med køb af bæredygtig mode? 

C: Bevidstheden om hvad der egentlig er bæredygtigt. Man skal selv sætte sig ind i materialer og 

hvad betyder egentlig bæredygtighed eller recycled, når det ikke lige står på et label. Det handler jo 

lidt om selv at uddanne sig i, hvad man skal gå efter og det er jo svært. Især hvis det ikke nogen 

steder, så er det enormt nemt blot at gribe ud efter det man synes er pænt fremfor hvad der er 

bæredygtigt. Det bunder nok lidt i en manglende information og er overblik.  

I: Hvad skal ændres for at du kan forbruge (mere) bæredygtigt? 
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C: Jeg tror igen at prisen jo er en udfordring. Så hvis man kunne lave nogle regulering eller have 

større krav til, at virksomhederne blev mere bæredygtige uden at det behøver at være en 

eksklusivitet som gør det dyrere. Så man vidste at man, når man købte tøj i Danmark, så var det 

noget man kunne stå inde for, hvad angår bæredygtighed.  

Mere synlighed omkring bæredygtighed ville også hjælpe. Det kunne være et krav om, at det på 

hver vare, fremgår hvordan det er lavet eller noget i den stil.   

I: Tror du der kan være nogle udfordringer med at bruge et label? 

C: Jamen det ved jeg ikke. Jeg regner med, at hvis en virksomhed fortæller at de er bæredygtige 

eller sætter et label på eller som H&M har en conscious kollektion, så regner jeg da med, at det er 

rigtigt. Hvis jeg ikke kan stole på det, så vil jeg da blive sur og føle mig misvejledt. Men det skal 

jeg måske også selv tage ansvar for. Det kan jo godt være at der bare står conscious, men hvad 

betyder det egentlig? Det har jeg faktisk ikke tænkt over? Men er der ikke et krav om, at hvis det er 

noget man brander sig på, så skal det være sandt, sådan burde det i hvert fald være.  

I: Er der nogen bestemte steder du søger inspirationen igennem, når du skal handle bæredygtigt? 

C: Jeg handler nok mest på nettet, hvis jeg køber nyt. Der bliver jeg inspireret af det de foreslår. Jeg 

får ikke sådan rigtig inspiration til bæredygtigt shopping.  

I: Medierne rapporterer ofte om dårlige forhold for mennesker og miljøet i tøjindustrien. Ikke desto 

mindre genererer de enorme overskud. Kan du forestille dig, hvorfor de nyder godt af en høj grad af 

accept og udbredt popularitet med stor efterspørgsel? 

C: Det tror jeg helt klart er prisen. Og det at de laver noget der følger tiden og moden. De er jo 

sindssygt dygtige til at kopierer fra de store modehuse, så de ved hvilke farver og mønstre, som er 

oppe i tiden. Men det er 100% prisen, tror jeg. Der tror jeg godt folk kan være villige til at lukke 

øjnene for. Selvom man måske bliver konfronteret med de dårlige forhold gennem medierne, så er 

det så billigt, at jeg tror folk lukker øjnene for det. Samtidig med at det er uoverskueligt, fordi det 

ikke er noget der sker for øjnene af en og man derfor ikke bliver konfronteret med det på samme 

måde. Jeg tror også selv jeg kommer til det. Men jeg er alligevel bevidst om det og vil derfor helst 

undgå at gå ind i butikkerne, for så kan jeg blive fristet til at købe noget. Så for ikke at lade mig 

friste, så bliver jeg hellere væk fra de fysiske butikker. 
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I: Kender du den danske virksomhed Better World Fashion? 

C: Nej. 

I: Better World Fashion er en dansk virksomhed, som producerer et 98% cirkulær produkt, kun 

sytråden er ikke genbrug. De laver læderjakker og tasker af genbrugslæder, som de sælger eller lejer 

til forbrugere online. Efter brug tilbyder de deres kunder tilbagekøbsgaranti, som giver dig 50% på 

et nyt køb, for at skabe et closed-loop og derigennem forlænge læderet levetid.  

Lyder det som et produkt du ville købe eller leje? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

C: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Selvom jeg sagde det her med, at jeg godt kan lide at eje noget. Så 

føltes det lidt mere som at eje noget, når det ikke er sådan at jeg skal aflevere det tilbage, men at der 

er nogle fordele ved at gøre det. Så ved jeg samtidig, at hvis jeg bliver træt af det, så har jeg et sted 

at kunne returnere det og få noget ud af det.  

Ved at leje det, så tør man måske også vove sig lidt ud i noget, som man ikke normalt ville købe. 

Altså jeg har jo netop en tendens til at sørge for at det jeg køber, er noget jeg kan have længe og er 

sikker på jeg kommer til at bruge. Men ved at leje, ville jeg måske netop begive mig ud i en anden 

farve eller lignende.  

I: BWF er ydermere en B-Corp certificeret virksomhed og er den første danske virksomhed 

nogensinde, som modtager ‘Best for environment’ i 2017 og 2018. Hvad tænker du om det? Har du 

hørt om det eller disse to certificeringer? 

C: Nej. Det har jeg aldrig hørt om. Jeg undrer mig lidt over, at det ikke er noget man hører mere 

om. Det lyder smart og måske netop et kvalitetsstempel, som ville gøre det nemmere for 

forbrugeren. 

Det burde være noget, som jeg havde hørt, hvis det er den første danske virksomhed, det er da stort. 

Jeg ville tro man havde hørt det, gennem de sociale medier eller sådan noget som Go’ aften 

Danmark. Man hører så ofte om alt muligt ligne indenfor beauty verden, både stempler og labels, så 

hvis det var mere en ting i tøjbranchen, ville der måske også være mere konkurrence indenfor 

virksomhederne om at få det her stempel som forbrugeren kender og ønsker.  

Afrunding. Tak for i dag. 
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Bilag 9 – Transskribering af interview med forbruger 3, Marie 
M: Marie 

I: Interviewer 

I: (Introduktion læses højt) Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? 

M: Jeg hedder Marie, jeg er 29 år. Jeg bor i København og arbejder som controller.  

I: Kan du huske sidste gang du købte et stykke tøj. Hvad var grunden til det køb? 

M: Ja, det var en kjole. Jeg kom til at gå ind i en butik, som havde tilbud og så synes jeg at jeg 

manglede en kjole. Men det gjorde jeg nok ikke, men den var flot og på tilbud. 

I: Hvor mange stykker tøj køber du, i gennemsnit, på en måned?  

M: Omkring 1-2 stykker, det svinger lidt.  

I: Hvor køber du størstedelen dit tøj? 

M: I fysiske butikker, jeg kan godt lide at prøve tøjet inden jeg køber. Og så kan jeg godt lide at 

mærke kvaliteterne. 

I: Kan du beskrive hvilke kriterier, som er vigtige for dig når du handler?  

M: Jeg kigger altid efter kvaliteter og tekstilerne. Jeg forsøger at købe bomuld, viskose og andre 

ikke kunststoffer, som polyester, som jeg holder mig væk fra, pga. mikro plast. Så går jeg efter 

specifikke brands, som jeg ved er bæredygtige og hvor jeg ved jeg kan handle med god 

samvittighed. Men det skal selvfølgelig også være noget, jeg synes er pænt. Og så kan jeg nok 

heller ikke løbe fra, at pris også har stor indflydelse på mit valg af tøj. Det er ikke engang fordi jeg 

synes det er for dyrt, altså bæredygtigt tøj, når jeg tænker over hvad der skal til for at den kjole, jeg 

har købt, er endt hos mig. Men jeg tror bare det ligger så dybt i mig, og måske også alle andre, på 

grund af butikker som H&M, hvor de sælger tøjet så billigt. Så har jeg svært ved at skulle betale, så 

meget mere, for noget, som ved første øjekast måske ser ens ud.  

I: Hvordan vil du beskrive bæredygtig mode? 
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M: Tøj som er produceret ansvarligt. Hvor der både er tænkte på de ansatte på fabrikken og deres 

forhold, altså sådan noget som løn, men også at produktionen af tøj ikke skader miljøet for meget. 

Så tænker jeg også på, at det har noget af gøre med Brands som gør op med den traditionelle 

tøjproduktion. Altså brands som forsøger at ændre på alt det spild tøj produktionen er skyld i.  

I: Kan du nævne nogle af de brands, du snakker om her? 

M: Ja. Det kunne eksempelvis være Cph Cartel, som laver badetøj til kvinder af fiskenet fra havene. 

Eller Underprotection, som laver undertøj af genbrugsmaterialer og økologisk bomuld. Så er der 

også Aiayu og Planet Nusa og mange flere, men det er lige dem, jeg kan komme i tanke om.  

I: Hvor godt informeret, føler du, at du er på emnet bæredygtig mode? 

M: Jeg vil egentlig sige, at jeg er godt informeret. I hvert fald i forhold til mange andre, de fleste i 

min omgangskreds, ved i hvert fald ikke nær så meget som mig. Men når det så er sagt, føler jeg 

mig alligevel slet ikke godt informeret. Jeg synes det er så svært at finde rundt i, det ene sted læser 

jeg at man skal købe økologisk bomuld, det næste jeg læser siger at det skal man ikke fordi 

produktionen, i hvert fald i forhold til vandforbrug, er mere forurenende end almindelig 

bomuldsproduktion. Så forsøger jeg at undgå polyester, fordi der, når det vaskes, ender mikro plast i 

havet. Og ja, til sidst ved jeg simpelthen ikke hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre. 

Så selvom jeg synes, at jeg læser op på det og forsøger at undervise mig selv, så føler jeg aldrig at 

jeg er færdig med at lære og blive informeret. Måske fordi det er så indviklet at finde rundt i.  

I: Hvor får du information om emnet bæredygtig mode? 

M: Jeg følger en del bloggere, som fokuserer på bæredygtighed og mode. Så jeg får helt sikkert 

meget af min information derigennem. Så følger jeg også sådan noget som fashion revolution, som 

ligger en del op på deres Instagram, om de dårlige forhold i modebranchen. Jeg lytter også til 

forskellige podcast, som snakker om mode branchen, eksempelvis den der hedder Bedre mode, hun 

har også en blog, jeg følger. 

I: Kender du begrebet cirkulær økonomi? Hvis ja, kan du forklare hvad du associerer med CE? 

M: Ja, jeg kender lidt til det. Så vidt jeg har forstået, så handler det om at designe produkter så de 

kan genbruges til nye, så produktet ender i en cirkel og derfor ikke ender med at blive smidt ud. 
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I: Kan du nævne nogle cirkulære tøjbrands? 

M: Ja, MUD jeans. Jeg har flere gange overvejet at blive medlem af MUD jeans. De laver et 

cirkulært produkt, hvor de sælger bukser lavet af genbrugsmateriale og har en abonnementsløsning, 

så man kan være medlem og betaler så et beløb hver måned for bukser. 

I: Nu siger du, at du flere gange har overvejet det. Hvorfor har du ikke gjort det endnu? 

M: Jeg tror, det er fordi, jeg synes det virker lidt besværligt. Jeg har godt nok ikke brugt tid på at 

sætte mig ind i det, så det er jo også min egen fejl. Men ja, jeg kan jo også godt lide at prøve tøj, 

inden jeg køber det og mærke kvaliteter og det er jo lidt svært over nettet. De sælger nemlig kun 

online.  

I: Føler du, at du bærer et ansvar for indvirkningen på miljøet som tøjindustrien medfører? 

M: Ja, helt sikkert. Det er jo mig, som forbruger, der godt nok i sin uvished i sin tid, har shoppet 

rigtig meget i H&M, Zara og Gina Tricot og derfor også været med til at skabe den succes som de 

brands har i dag. Men jeg må da sige at jeg ikke føler jeg bærer ansvaret alene og jeg tror først det 

rigtig kommer til at rykke sig, når de store brands som H&M ændre deres måde at drive forretning 

på. Men jeg tror at jeg har en stemme i det her, ligesom man har set med æg, hvor buræg er fjernet 

fra hylderne i mange supermarkeder. Jeg tror vi som forbruger skal være bedre til at sætte krav og 

vise vores utilfredshed, selvom det kan betyde at vi må sætte os selv og vores egne behov, for den 

nye kjole eksempelvis, til side. Ellers kommer vi ingen vegne og det synes jeg sådan set at den 

individuelle forbruger har et ansvar for om det så må betyde at man skal betale lidt mere for sit tøj, 

hvis det i den anden ende kan give de ansatte i fabrikkerne, den løn og de forhold de fortjener, så vi 

ikke ender ud i endnu en Rana Plaza situation. 

I: I tråd med det du nævner nu, har du så nogensinde ændret din adfærd eller skiftet mening om en 

virksomhed/ brand, efter at have hørt godt eller dårligt om etiske problemer i modebranchen? 

M: Ja, som sagt shoppede jeg meget i H&M og Zara mv. i sin tid. Men efter at have lært meget 

mere om modebranchen, så er jeg stoppet med at handle der. Især på grund af de ting jeg har set i 

nyhederne og på sociale medier som Rana Plaza, som jo i sig selv er helt forfærdeligt at det kan ske. 

Det kan jeg slet ikke forstå og jeg bliver så sur og ked af, når jeg tænker på det. Men også de 

tilfælde vi ser herhjemme, hvor de på tv viser at H&M og andre brands brænder tøj, som de ikke 
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lige fik solgt, fordi de jo producere og udkommer med så ufattelig mange kollektion hvert år. Det er 

jo slet ikke til at forstå, at den slags ting sker, man skulle da tro at vi vidste bedre. Så ja, jeg 

forsøger ikke at shoppe i H&M og lign. Butikker og forsøger at tænke over, om det jeg er ved at 

købe, rent faktisk er noget jeg mangler og har behov for. 

I: En vigtig faktor, når der snakkes om bæredygtigt tøj, er ressourcer. Kan du forestille dig at 

forbruge genbrug eller reproduceret tøj? (fx genbrugstøj, tøjbytte, upcycling?) 

M: Ja og nej. Jeg har flere gange forsøgt at gå i genbrugsbutikker og finde tøj, men jeg synes tit jeg 

ender med at gå uden at købe noget. 

I: Hvorfor tror du det er? 

M: Jeg synes tit det er uoverskueligt, når man går ind i en Røde Kors og det hele hænger på rækker 

og ser bare ikke særlig indbydende ud. Og så synes jeg tit der er en lugt i den slags butikker, det 

lugter gammelt og hengemt og når jeg køber tøj, så skal det helst lugt nyt og lækkert, så jeg glæder 

mig til at gå med det. Jeg går hellere på loppemarkedet og finder tøj, som jeg kan købe, eller 

Trendsales. Og det tror jeg især har noget af gøre med, at jeg kan se den person jeg køber af, tit er 

loppemarkeder udendørs og personen jeg køber af, kunne være mig selv. Så det kan jeg egentlig 

bedre lide end de lidt gamle genbrugsbutikker.  

Jeg var faktisk inden i en ny genbrugsbutik, eller second-hand, som de kaldte det og det var en 

rigtig god oplevelse. Men det var også som at gå ind i en almindelig butik, det hang pænt, de havde 

forsøgt at farvekoordinere og fremhæve nogle item de synes var fede og igen kunne jeg se, at det 

var tøj som var, både fed stil men brugt af folk som mig selv. 

Jeg tror måske jeg forbinder genbrugsbutikker med noget gammelt og måske meget min farmors 

gamle tøj. Jeg tænker egentlig nok, at det er sådan et sted hvor folk afleverer tøj de ikke kan bruge 

mere eller fra personer, som måske ikke er mere? Og den tanke kan jeg ikke så godt lide. 

I: Hvad er din holdning til leje af tøj? Er det noget du har benyttet eller overvejet?  

M: Det har jeg ikke rigtig benyttet mig af. Jeg overvejede i en periode og prøve Veras vintage, tror 

jeg det hedder, hvor man kan aflevere sit eget tøj og så bytte til noget nyt. Men så tænkte jeg på om 

der overhoved var noget jeg ville kunne lide eller om jeg så bare var ”stuck” med nogle bytte 

billetter og så lod jeg være. Det er selvfølgelig ikke leje, men det er ikke noget jeg har overvejet.  
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I: Hvis du skulle, hvornår kunne du så se dig selv leje tøj? 

M: Så tror jeg det skulle være, for eksempel hvis man skal til fest eller fint bryllup, så skal man altid 

ud og have en eller anden fin, dyr kjole, som man kun kan have på den ene gang. Fordi gud forbyde 

at du havde den samme kjole på flere gange, i samme selskab (griner ironisk). Så der ville jeg synes 

det var rigtig smart. Jeg så faktisk at, var det Malene Birger eller noget lignende, som tilbød leje af 

deres kjoler. Det kunne jeg godt finde på at bruge, for det er nogle rigtig lækre produkter, som jeg 

normalt ikke har råd til.  

I: Hvordan skaffer du dig af med tøj, du ikke længere bruger? Hvorfor? 

M: Jeg forsøger at sælge det eller giver det til min mor, mormor eller andre i familien. Men jeg er 

generelt dårlig til at sortere i mit tøj, jeg kan ikke lide at smide ud og tænker altid, måske jeg 

kommer til at gå med den igen. Jeg har faktisk en pose stående i min lejlighed, på loftet, med tøj jeg 

ville sælge. Men den har stået der snart et år og jeg har ikke fået gjort noget ved det, så har jeg ikke 

lige tid eller ved ikke om jeg skal tage på loppemarked eller hvad jeg skal og så får jeg ikke gjort 

mere ved det, desværre. 

I: Forestil dig at du skal ud og handle i her i København – Ved du hvor du kan købe de brands eller 

labels? 

M: Ja det gør jeg. Som sagt er jeg meget bevidst om hvilke brands jeg kan stå indenfor og hvilke jeg 

ikke kan. Og så begynder jeg som sagt, at finde nogle genbrugsbutikker som jeg kan bruge og rent 

faktisk finde ting i.  

I: Efter din mening, vil du så mene at du forbruger bæredygtig tøj? 

M: Jeg prøver i hvert fald. Jeg tror aldrig man kan blive 100% bæredygtigt, der vil altid være noget 

jeg gør som ikke er den mest korrekte måde at gøre tingene på. Men jeg synes, jeg gør meget i mit 

forsøg på at forbruge bæredygtigt. Men det er også bare lidt en jungle at finde rundt i, hvad må man 

og hvad må man ikke.  

I: Hvorfor vælger du bæredygtigt tøj, fremfor ikke bæredygtigt tøj? 
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M: Jamen det er fordi jeg ikke kan holde mig selv ud, hvis ikke jeg gør. Med den viden jeg har og 

ting som Rana Plaza, så kan jeg ikke være i mig selv, hvis jeg ikke forsøger at gøre mit, for at gøre 

verden til et bedre sted at være.  

I: Hvor ofte køber du bæredygtigt tøj, når du køber tøj? (hver gang, hver anden mv.) 

M: Det er svært at sige, det er oftest bæredygtigt, men der er desværre nogle smuttere ind imellem. 

Så måske 3 ud af 4 gange, altså 3 stykker bæredygtigt og så 1 stykke ikke bæredygtigt. 

I: Hvad er dine grunde til ikke at handle bæredygtig mode? Kom evt. med et eksempel. 

M: Et godt tilbud, hvis jeg kommer til at gå ind i en butik for bare lige at kigge og jeg så finder 

noget jeg godt kan lide eller et godt tilbud. Så kan jeg have svært ved ikke at slå til. Og kommer jeg 

desværre til at gå i H&M nogle gange, det er jo så dumt og dobbeltmoralsk, men altså hvis jeg for 

eksempel mangler strømper, så går jeg altid i H&M, fordi de har dem jeg godt kan lide, jeg ved de 

passer. Og så er det nok et produkter, jeg ikke bruger så meget tid på at købe, altså de skal bare 

være sorte og sidde godt på min fod. 

I: Oplever du nogle udfordringer i forbindelse med køb af bæredygtig mode? 

M: Ja, sådan noget som udbuddet. Jeg synes der mangler butikker. For eksempel strømperne, altså 

jeg ville ikke vide hvem der lavede bæredygtige strømper eller hvor jeg skulle finde dem og så ville 

de sikkert være meget dyrere. Generelt synes jeg også bare der er få valgmuligheder og det er en af 

de største udfordring jeg oplever når jeg skal vælge bæredygtigt. 

I: Hvor får du inspiration til at handle bæredygtigt tøj? 

M: Det gør jeg rigtig meget ved de bloggere jeg følger på Instagram og så følger jeg samtidig 

mange af de bæredygtige brands. På den måde kan jeg følge med i hvad de laver og blive inspireret 

derigennem.  

I: Hvad skal ændres for at du kan forbruge (mere) bæredygtigt? 

M: Min egen opfattelse af hvad pris er. Jeg synes jo det er dyrt, men når man tænker over det, så er 

det jo slet ikke dyrt. Jeg er bare vant til, at du kan købe ”det samme” billigere i H&M. Måske også 

flere valgmuligheder. Jeg synes altså det er begrænset, hvad der findes, især hvis man er på udkig 

efter en specifik stil eller item, som man har set andre steder.  
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I: Medierne rapporterer ofte om dårlige forhold for mennesker og miljøet i tøjindustrien. Ikke desto 

mindre genererer de enorme overskud. Kan du forestille dig, hvorfor de nyder godt af en høj grad af 

accept og udbredt popularitet med stor efterspørgsel? 

M: Det tror jeg helt sikkert er den billige pris og de tusindvis af valgmuligheder, der er, når man 

træder ind i deres butikker. Der er jo noget til enhver smag som alle kan have råd til.  

I: Kender du den danske virksomhed Better World Fashion? 

M: Nej, dem har jeg aldrig hørt om. 

I: Better World Fashion er en dansk virksomhed, som producerer et 98% cirkulær produkt, kun 

sytråden er ikke genbrug. De laver læderjakker og tasker af genbrugslæder, som de sælger eller lejer 

til forbrugere online. Efter brug tilbyder de deres kunder tilbagekøbsgaranti, som giver dig 50% på 

et nyt køb, for at skabe et closed-loop og derigennem forlænge læderet levetid.  

Lyder det som et produkt du ville købe eller leje? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

M: Ja, de lever jo netop op til de kriterier som jeg søger i brands, altså at de forsøger at gøre op med 

den traditionelle måde at producere tøj på. Dog ved jeg ikke om jeg vil købe en læderjakke, men jeg 

synes helt sikkert det lyder som en god ide.  

I: Hvorfor tror du ikke du vil købe en læderjakke? 

M: Jeg tror bare ikke lige det er min stil. 

I: BWF er ydermere en B-Corp certificeret virksomhed og er den første danske virksomhed 

nogensinde, som modtager ‘Best for the environment’ i 2017 og 2018. Hvad tænker du om det? Har 

du hørt om det eller disse to certificeringer? 

M: Nej det har jeg ikke hørt om, men det lyder da rigtig godt. Det skal jeg da hjem og læse lidt 

mere om, så kan jeg måske nemmere gennemskue de produkter som er bedst for miljøet.  

I: Hvorfor tror du, at du ikke har hørt om Better world fashion? 

M: Jeg har nok ikke ledt efter en læderjakke.  

Afrunding. Tak for i dag. 
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Bilag 10 - Better World Fashion hjemmeside, gennemgang af leje 
processen 
à https://betterworldfashion.com/ Forside  

 

 

à Rul ned på forside: 
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à Klik på ’Lease & Buy back, for information om leje  

 

 

à Retur til forside og vælg et item 
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à Klik på ’Rent it’ 

 

à Opret profil samt overblik over betaling af leje 
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Bilag 11 - Husstandenes gennemsnitlige forbrug efter prisenhed, 
forbrugsgruppe og tid 

 

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 

Statistikbanken.dk → priser og forbrug → Forbrug → Forbrugsundersøgelsen: FU02: 
husstandenes gennemsnitlige forbrug efter forbrugsgruppe og prisenhed 


