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Resumé 
 
 
 
Denne ph.d.-afhandling, Design af strikbluser til lang levetid: strikkede prototyper som redskab for brugerdialog 
i designprocessen, undersøger, hvordan tekstildesigneren kan bidrage til bæredygtige løsninger, som kan 
medvirke til at forlænge levetiden af strikbluser. Projektet forholder sig til udfordringer i tekstil- og 
beklædningsindustrien, i relation til en bæredygtig forandring. Jeg undersøger dette ved at studere, hvordan 
tekstildesigneren kan understøtte udvikling af branchen, i det paradigmeskifte, som industrien står overfor.  
 
Afhandlingen er resultatet af et eksperimenterende og praksis-baseret ph.d.-projekt. Temaet for projektet er 
industriel fremstilling af fladstrik og tekstile designtilgange, til at forlænge levetiden af strikbluser. Samtidig 
undersøges brugsfasen, der her opfattes som central, i omstillingen til en mere bæredygtig adfærd (Fletcher, 
2012; Niinimäki, 2011; Laitala, Boks, & Klepp, 2015). Det overordnede formål med projektet er at generere 
viden, der kan bidrage til bæredygtig udvikling gennem designpraksis. Det er hermed hensigten, at understøtte 
tekstildesignerens rolle i denne udvikling. Selvom behovet, for at tøj holder i længere tid, er bredt anerkendt 
som en bæredygtig strategi, kan det være vanskeligt at omsætte i praksis. Derfor udfordres, og efterprøves, 
elementer af teorier og designstrategier i praksis, med henblik på at udvikle viden, og inspirere tekstildesignere 
og virksomheder.  
 
I afhandlingen anvender jeg teorier, og teoretiske anvisninger, til at gøre rede for hvordan designeren, gennem 
strategiske greb, kan arbejde med forretningskoncepter og designudvikling, rettet mod bæredygtige 
potentialer. For yderligere, at opnå en forståelse af mere konkrete tilgange, undersøges begrebet holdbarhed, 
ved at beskrive det ud fra tekniske, emotionelle og æstetiske aspekter, ved beklædning. Det tydeliggøres 
dermed, på hvilken måde disse aspekter forholder sig til tekstildesignerens faglige kompetencer. Jeg indleder 
afhandlingen med at gennemgå, hvordan tekstildesignerens kompetencer består i, at kunne udvikle tekstile 
konstruktioner, og derudover at arbejde med centrale elementer som farver, ornamentik og 
overfladebehandling. Disse kompetencer giver indsigt i og erfaring, med tekniske og æstetiske egenskaber ved 
beklædning, som kan sættes i relation til førnævnte aspekter omkring holdbarhed. Det er mere vanskeligt for 
designeren, at arbejde målrettet med emotionelle aspekter, fordi mennesker har individuelle oplevelser og 
opfattelser. Der vil derfor aldrig være et entydigt svar at hente. Forskningsstudier viser imidlertid, at glæde og 
tilfredshed, med brug af beklædning, potentielt kan føre til længere levetid (Niinimäki, 2011, s. 210). Jeg gør 
derudover rede for, at det ikke alene er relevant at arbejde med tøjets levetid, men at tøjets brugsfrekvens 
kan have en væsentlig betydning for dets samlede miljøaftryk (Laitala m.fl., 2018, s. 11). Med udgangspunkt i 
denne viden, anser jeg brugsfasen som en værdifuld indsigt, designeren kan inddrage i sit arbejde, rettet mod 
en mere bæredygtig fremtid. 
 
Udviklingen, af digital strik-teknologi, åbner op for nye fremstillingsmetoder, og giver mulighed for at benytte 
flere designstrategier, rettet mod bæredygtighed. I afhandlingen beskriver jeg, hvordan fremstillingsmetoder, 
som fullyfashion og production on-demand, kan resultere i en zero-waste produktion, hvor kun nødvendige 
ressourcer anvendes. Derudover giver den teknologiske udvikling et potentiale, for at kombinere produktion 
on-demand med mass-cutomisation. Jeg tager afsæt i potentialet, for design og produktion af strikbluser, og 
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anvender disse fremstillingsmetoder, som en indfaldsvinkel, til at undersøge en brugerinvolverende 
designtilgang. I den forbindelse udvikler jeg designkonceptet – et koncept til design af strikbluser, der fungerer 
som ramme, til at undersøge en åben designproces. I denne designproces inddrager jeg, som designer, viden 
fra brugsfasen, til udviklingen af konceptets designramme, og brugerne tilbydes en række æstetiske valg, inden 
deres strikbluse produceres. Ydermere kan blusen tilpasses efter den enkelte brugers kropsmål. Forskning 
viser, at størrelses- og pasformsproblemer er den anden mest markante årsag til, at tøj ikke bliver brugt, og 
afskaffes (Laitala m.fl., 2015, s. 98). Standard størrelsessystemer tager ikke højde for forskellige 
kropsbygninger, som eksempelvis smalle skuldre og bred hofte, kort og lang kropshøjde, eller barmstørrelse i 
forhold til resten af kroppens proportioner.  
 
Forskningsprocessen er bygget op omkring designkonceptet, og veksler mellem designeksperimenter med 
brugere, og eksperimenter i strikværkstedet, i følgende tre faser: (1) brug af strikket beklædning, (2) 
brugerinvolvering i designprocessen, og (3) brug af en personlig strikbluse. 
 
(Fase 1) I projektets første fase, søger jeg indsigt i tre brugeres behov og præferencer, i forhold til strikket 
beklædning. Det sker med henblik på, at anvende den indsamlede viden i min egen proces, omkring udvikling 
af designkonceptet, baseret på mass-customisation. Imellem fase 1 og 2, udvikles designkonceptet, baggrund 
af viden og indsigter fra designeksperiment fase 1.  
 
(Fase 2) Projektets anden fase tager udgangspunkt i designkonceptets muligheder for mass-customisation, og 
inddrager brugere i designprocessen, omkring valg af en personlig strikbluse. Designeksperiment fase 2 består 
af en serie af workshops, hvor 46 brugere bliver inviteret til at vælge deres fortrukne strikbluse, ud fra 
konceptets designramme. Mellem fase 2 og 3, fremstiller jeg strikbluserne til udvalgte brugere.  
 
(Fase 3) For at undersøge, hvordan brugerne oplever at anvende en personligt fremstillet strikbluse, udleveres 
de til tre brugere, i projektets tredje fase. I designeksperiment fase 3 følges disse brugere, og deres brug af 
strikblusen gennem ét år.  
 
Gennem disse tre faser, undersøger jeg en brugerinvolverende designtilgang, til udvikling af strikbluser. Jeg 
gør dette med udgangspunkt i, hvordan denne tilgang påvirker min egen designproces, og hvordan den 
modtages af brugerne. Designeksperiment fase 1 gav indsigter i, hvordan brugernes æstetiske oplevelse med 
strikbluser har indflydelse på deres præferencer, og ydermere kan påvirke brugsfrekvensen af deres 
strikbluser. Brugerfortællingerne viste, at brugernes erfaring med strikbluser har gjort dem bevidste om, hvilke 
farver, og hvilken blusemodel og pasform, de foretrækker, og synes, klæder dem bedst. Samtidig er det disse 
typer af strikbluser, som er blandt dem, der bruges oftest. De opnåede indsigter belyser et potentiale for at 
udvikle variationer af blusemodeller, som passer til forskellige æstetiske præferencer og kropsfigurer. Jeg 
identificerede forskellige kategorier, hvor brugernes præferencer har indflydelse på brugen af de pågældende 
strikbluser: visuelle udtryk, blusemodel, proportioner og pasform, samt materialets taktilitet. Disse kategorier 
anvendes i udviklingen af designkonceptet, som inspiration til at udarbejde designparametre for 
customisation.  
 
I et koncept, baseret på mass-customisation, er kollektionsopbygningen udarbejdet som et system, hvorfra 
brugeren kan træffe designmæssige valg. En tilgang som denne udfordrer designeren på nye måder, 
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sammenlignet med en traditionel kollektion af strikbluser, hvor brugeren ikke involveres i designprocessen, og 
valgmulighederne er mere begrænsede (Fletcher & Grose, 2012, s. 162). Jeg uddyber denne udfordring, 
gennem eksempler fra min egen proces, og inddrager derudover eksempler fra strikvirksomheden Unmade, 
der i afhandlingen fungerer som designcase. Unmade arbejder ligeledes med en brugerinvolverende 
designtilgang, gennem mass-customisation, ved at anvende nyere digital strik-teknologi. Min analyse af 
Unmades kollektionsopbygning, samt min kontakt til Unmade undervejs i projektet, har givet indblik i, hvordan 
denne systemiske tilgang udfordrer designeren med nye arbejdsprocesser, samt nye måder at tænke på. Bl.a. 
ved at designeren her får en rolle som stylist, der faciliterer at brugere kan engagere sig i designprocessen. 
 
Projektets anden og tredje fase fokuserer på, hvordan denne brugerinvolverende designtilgang modtages af 
brugerne. Designeksperiment fase 2 indikerede, at brugerne havde lyst til at tage del i designprocessen, og 
formåede at træffe designmæssige beslutninger, omkring design af deres personlige strikbluse. Brugerne 
benyttede designkonceptets parametre, til at træffe personlige valg. Nogle brugere gik efter enkle og neutrale 
udtryk, mens andre ønskede at bryde et enkelt, eller neutralt udtryk, med en kontrast i form af detaljer. Min 
analyse af eksperimentet viste, at designkonceptets strikkede prototyper også havde en væsentlig betydning, 
i forhold til brugernes designvalg. Brugerne anvendte de strikkede prototyper som narrativer, for hvordan 
deres valg ville komme til at se ud, og hvordan disse, i så fald, ville komme til at passe sammen med deres 
øvrige garderobe. De strikkede prototyper viste sig derfor, at være et vigtigt redskab til at styrke brugernes 
forestillingsevne, idet de blev inddraget i designprocessen.  
 
Designeksperiment fase 3 giver et indblik i, hvordan brugerne anvender deres personlige strikbluse. 
Eksperimentet viser, at brugerne integrerer strikbluserne i deres øvrige garderobe. De har en oplevelse af, at 
deres personlige strikbluse passer godt til dem – gældende for både det visuelle udtryk og pasform. brugernes 
fortællinger indikerer, at æstetiske aspekter, som disse, har indflydelse på deres glæde ved brugen af den. 
Desuden beskriver de, at det har en betydning, at materialet holder sig pænt (tekniske aspekter). F.eks. ved at 
tekstilet ikke har tendens til pilling. I forhold til emotionelle aspekter, oplevede brugerne, at få komplimenter 
for deres strikbluse. De beskriver endvidere, at disse er med til at bekræfte dem i deres personlige valg, og 
understøtter følelsen af, at deres strikbluse er noget særligt for dem.  
 
Det er vanskeligt at vide, hvordan denne følelse påvirker brugernes relation til strikblusen, på længere sigt. 
Hvad jeg kan konkludere, på baggrund af dette eksperiment, er, at brugerne aktivt anvender strikblusen efter 
ét år, og at de udviser glæde og tilfredshed med brugen af den. Derudover viser eksperimentet eksempler på, 
hvordan brugerne yderligere personliggør deres strikbluse gennem anvendelse og styling. Disse eksempler 
belyser et potentiale for, at designere i højere grad kan arbejde med beklædning, der giver brugeren mulighed 
for, at tage ejerskab for tøjets udtryk – også i brugsfasen. 
 
Mine undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem brugerens personlige præferencer, hendes 
æstetiske oplevelse med egen strikbluse, og brugsfrekvensen for strikblusen. Dermed er der et potentiale for, 
at tekstildesignere, og virksomheder, med fordel kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og den 
æstetiske oplevelse. Afhandlingen viser ligeledes et designpotentiale for en brugerinvolverende designproces, 
og giver praktiske eksempler på, hvordan tekstildesigneren kan udnytte og udfolde sine kernekompetencer 
(kendskab til teknologi, æstetiske virkemidler og emotionel værdi), i en sådan proces. I forlængelse af dette, 
vil jeg især fremhæve anvendelsen af strikkede prototyper, som et resultat af projektet. Igennem projektets 
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tre faser, har jeg benyttet forskellige typer af strikkede prototyper, til at skabe dialog med brugerne. Min 
anvendelse af prototyperne eksemplificerer, hvordan designeren kan bruge dem til at opnå indblik i 
brugsfasen. Desuden viste mine undersøgelser, at de strikkede prototyper understøttede brugerne i deres 
deltagelse i designprocessen. 
 
Projektets udvikling af viden er genereret gennem praksis. Dette er også afhandlingens hovedbidrag, som 
dermed bidrager til diskussionen om tekstildesignerens rolle, i den udvikling branchen står overfor, 
forskningsmæssigt, såvel som i praksis. Det er mit ønske, at min praksisbaserede tilgang, i dette projekt, kan 
være til inspiration for tekstildesigneren og virksomheder, der tilstræber at arbejde hen imod aktiv brug og 
lang levetid. Forskningsmæssigt bidrager projektet, i særlig grad, til feltet bæredygtig tekstil- og 
beklædningsdesign, ved at jeg anvender min designfaglighed til at udfordre teoretiske perspektiver, og derved 
genererer ny viden. Jeg udvikler dermed viden gennem praksis. Projektet bidrager således til den 
igangværende diskurs omkring brugsfasen, som en vej til bæredygtig forandring.  
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Summary 
 
 
 
This PhD thesis – Design of Knitted Jumpers for Longevity: Knitted Prototypes as a Tool for User Dialogue in the 
Design Process – examines ways in which the textile designer can contribute to sustainable solutions that can 
help extend the life of knitted jumpers. The project addresses challenges in the textile and clothing industry 
related to sustainable change. My research is focussed on the role of the textile designer in the development 
of the industry in view of the paradigm shift that the industry faces. 
 
The thesis is the product of an experimental and practice-based PhD project. The theme of the project is 
industrial manufacturing of flat-bed knitting and textile design approaches aimed at extending the life of 
knitted jumpers. At the same time, the use phase is examined, which is perceived as central in the transition 
to more sustainable behaviour within the industry (Fletcher, 2012; Niinimäki, 2011; Laitala, Boks, & Klepp, 
2015). The overall objective of the project is to generate knowledge that can contribute to sustainable 
development through design practice, and the intention is to support the textile designer's role in this 
development. Although the need for clothing to last longer is widely recognized as a sustainable strategy, it 
can be difficult to implement. Therefore, elements of theories and design strategies are tested and challenged 
in practice, in order to develop knowledge and inspire textile designers and companies. 
 
In the thesis I apply theories and theoretical framworks to explain how the designer, through strategic 
approaches, can work with business concepts and design development aimed at sustainable potentials. To 
further gain an understanding of more concrete approaches, the concept of durability is examined and 
explained based on the technical, emotional and aesthetic aspects of clothing. This illustrates the close 
relationship between the technical, emotional and aesthetic aspects and the textile designer's professional 
competencies. The beginning of the thesis highlights the textile designer's ability to develop textile 
constructions and work with key components such as colours, ornamentation and surface treatment. This 
ability provides insight into and experience with the technical and aesthetic properties of clothing that relate 
to the aforementioned aspects of durability. Working purposefully on emotional aspects is more difficult for 
the designer since people have individual experiences and perceptions. Hence an unambiguous answer can 
never be provided. Nonetheless, research studies show that joy and satisfaction with the use of clothing can 
potentially lead to longer life (Niinimäki, 2011, p. 210). In addition, I explain that it is not only relevant to 
consider the life of the clothing, but that the use frequency of the clothing can have a significant impact on its 
overall environmental footprint (Laitala et al., 2018, p. 11). Based on this knowledge, I consider the use phase 
as a valuable insight that the designer can incorporate into her work aimed at a more sustainable future. 
 
The development of digital knitting technology opens up for new manufacturing methods and the opportunity 
to use several design strategies aimed at sustainability. The thesis explains how manufacturing methods such 
as fullyfashion and production on-demand may result in zero-waste production in which only essential 
resources are used. In addition, the technological development offers the potential to combine production on-
demand with mass-customisation. My starting point is the potential of design and production of knitted 
jumpers, and I use these manufacturing methods in my analysis of a user-involved design approach. In that 
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connection, I develop the design concept – a concept for the design of knitted jumpers that serves as a 
framework for examining an open design process. I use my experience as a designer to incorporate knowledge 
from the use phase into the development of the design framework concept, and the users are offered a 
number of aesthetic choices prior to the production of their knitted jumpers. Furthermore, the jumper can be 
adapted to the individual user's body measurements. Research shows that problems related to size and fit are 
the second most significant reason why clothes are not used and are being discarded (Laitala et al., 2015, p. 
98). Standard size systems do not take into account various bodily structures, such as narrow shoulders and 
wide hips, short and long body height or bust size relative to the rest of the body's proportions. 
 
The research process is built around the design concept alternating between design experiments with users 
and experiments in the knitting workshop proceeding through the following three phases: (1) use of knitwear, 
(2) user involvement in the design process, and (3) use of a personal knitted jumper. 
 
(Phase 1) In the first phase of the project, I seek insight into three users’ needs and preferences in terms of 
knitwear. The purpose is to apply the collected knowledge in my own process of developing the design concept 
based on mass customisation. The design concept is being developed between phase 1 and phase 2 based on 
knowledge and insights from the design experiment phase 1. 
 
(Phase 2) The starting point of phase 2 is the options for mass-customisation of the design concept, and it 
involves the users in the design process regarding the choice of a personal knitted jumper. Design experiment 
phase 2 consists of a series of workshops in which 46 users are invited to select their favourite knitted jumper 
based on the design framework of the concept. I produce the knitted jumpers for selected users between 
phase 2 and phase 3. 
 
(Phase 3) In phase 3 of the project three users are given a jumper, and their experience wearing an individually 
made knitted jumper is the subject of my analysis. In design experiment phase 3 these users and their use of 
the knitted jumper are followed for an entire year. 
  
Through these three phases I investigate a user-involved design approach to the development of knitted 
jumpers. The objective is to study how this approach affects my own design process and how it is received by 
the users. The design experiment phase 1 provided insights into how the users' aesthetic experience with 
knitted jumpers influences their preferences and furthermore may affect the frequency of use of their knitted 
jumpers. The user narratives showed that the users' experience with knitted jumpers has made them aware 
of which colours, jumper styles and fits they prefer and which they believe suit them best. The experiment 
also showed that these are the types of knitted jumpers that are used most often. The acquired insights 
highlight a potential for developing variations of jumper style that suit different aesthetic preferences and 
body shapes. I identified three categories where the users' preferences affect the use of the particular knitted 
jumpers: visual expression, jumper style, proportions and fit, as well as the tactility of the material. These 
categories are used in the development of the design concept as an inspiration for preparing design 
parameters for customisation. 
 
In a concept based on mass customisation, the collection system is designed as a system from which the user 
can make design choices. Such an approach challenges the designer in new ways compared to a traditional 
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collection of knitted jumpers, where the user is not involved in the design process and the options therefore 
are limited (Fletcher & Grose, 2012, p. 162). I elaborate on this challenge through examples from my own 
process and also include examples from the knitwear company Unmade, which serves as a design case in the 
dissertation. Unmade also works with a user-involved design approach through mass customisation using 
newly developed digital knitting technology. My analysis of Unmade's collection system, as well as my contact 
with Unmade throughout the project, has provided insight into how this systemic approach challenges the 
designer to venture into new work processes and new ways of thinking, for example when the designer takes 
on the role of a stylist who facilitates the users’ engagement in the design process. 
 
The second and third phases of the project focus on how this user-involved design approach is received by the 
users. Design experiment phase 2 indicated that the users were interested in taking part in the design process 
and were capable of making design decisions related to the design of their personal knitted jumper. The users 
took advantage of the design concept parameters to make personal choices. Some users preferred simple and 
neutral expressions, while others wanted to disrupt a simple or neutral expression with contrasting details. 
My analysis of the experiment demonstrated that the knitted prototypes of the design concept also had a 
significant impact on the users' design choices. The users treated the knitted prototypes as narratives of what 
their choices would look like and how they would fit in with the rest of their wardrobe. Therefore, the knitted 
prototypes proved to be an important tool for expanding the users' imagination when they were included in 
the design process. 
 
Design experiment phase 3 provides insight into how users use their personalised knitted jumpers. The 
experiment shows that the users integrate the knitted jumpers into the rest of their wardrobe. They have a 
feeling that their personal knitted jumper suits them well – both in terms of visual expression and fit. The 
users' stories indicate that aesthetic aspects such as these affect their joy of wearing the garment. In addition, 
they describe that the durability (technical aspects) of the garment is important, e.g. that the textile will not 
pill. As far as the emotional aspects are concerned, the users received compliments for their knitted jumpers, 
which, they declare, help them confirm their personal choices underscoring the feeling that their knitted 
jumper is something special to them. 
 
It is hard to know how this feeling will affect the users' relationship to the knitted jumper in the long run. What 
I can conclude, based on this experiment, is that the users still actively use the knitted jumper after one year, 
and that they express joy and satisfaction with using it. In addition, the experiment exemplifies that users 
further personalise their knitted jumper through use and styling. These examples illustrate a potential for 
designers to focus to a greater extent on clothing that allows the user to take ownership of the expression of 
the clothing – also during the use phase. 
 
My studies show that there is a connection between the user's personal preferences, her aesthetic experience 
of her own knitted jumper and the use frequency of the jumper. Thus it could be advantageous for textile 
designers and companies to focus their attention on material qualities and the aesthetic experience. The 
dissertation also demonstrates a design potential for a user-involved design process and provides practical 
examples of how textile designers can utilise and further develop their core competencies (knowledge of 
technology, aesthetic means and emotional value) in such a process. Furthermore I would particularly like to 
emphasise the use of knitted prototypes as an outcome of the project. Throughout the three phases of the 
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project I have used different types of knitted prototypes in order to create a dialogue with the users. My use 
of the prototypes exemplifies how the designer can use them to gain insight into the use phase. In addition, 
my studies reveal that the knitted prototypes reinforce the users’ participation in the design process. 
 
The project's development of knowledge is generated through practice. This is also the main contribution of 
the thesis, which thus adds insight to the discussion about the role of the textile designer in the development 
that the industry is facing in regard to research as well as in practice. I would like my practice-based approach 
in this project to be an inspiration to the textile designer and to companies that strive to work with active use 
and longevity. In terms of research, the project contributes specifically to the field of sustainable textile and 
clothing design, since I apply my design expertise to challenge theoretical perspectives, thereby generating 
new knowledge. I thus develop knowledge through practice, and the project contributes to the ongoing 
discourse about the use phase as a path to sustainable change in the field of textiles and clothing. 
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Indledning 
 
 
 
Denne afhandling er resultatet af et ph.d.-projekt, inden for praksisbaseret designforskning, omkring 
strikbluser. I en tid, med øget fokus på bæredygtighed, omhandler dette projekt, hvordan tekstildesigneren 
kan bidrage til bæredygtige løsninger i tekstil- og beklædningsindustrien. Temaet for projektet er tekstile 
designtilgange, til at forlænge levetiden af strikbluser, for derved at spare ressourcer. Samtidig undersøges 
brugsfasen, der her opfattes som værende central, i omstillingen til en mere bæredygtig adfærd. Dette gør jeg 
ud fra en antagelse om: 
 

At designere (og virksomheder) kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og 
æstetiske oplevelser, i kombination med nyere digital strik-teknologi; med henblik på 
at forbedre brugeres tilfredshed med deres strikbluse, og derved skabe grobund for 
øget aktiv brug og lang levetid. 

 
Projektet fokuserer derved på brugeres oplevelse med strikbluser. En værdifuld indsigt omkring brugsfasen, 
som designeren kan inddrage i sit arbejde rettet mod en mere bæredygtig fremtid. Målet med projektet er 
således at generere viden, som bidrager til en bæredygtig udvikling gennem tekstildesignpraksis. Dette 
undersøger jeg ved at studere, hvordan tekstildesigneren kan understøtte udviklingen i branchen, i det 
paradigmeskifte, som tekstil- og beklædningsindustrien står overfor.  
 

Bæredygtig tekstil- og beklædningsdesign 

Forskningsfeltet, bæredygtig tekstil- og beklædningsdesign, har, inden for de senere år, foreslået brugsfasen 
som indfaldsvinkel, til at arbejde mod en bæredygtig forandring. Denne afhandling tager afsæt i en del af disse 
teorier (Fletcher, 2012; Niinimäki, 2011; Laitala m.fl., 2015). I det følgende beskriver jeg bevæggrunde for, at 
inddrage viden om brugsfasen, som et led i bæredygtig omstilling. 
 
Industriel fremstilling af tekstiler og beklædning har, igennem de seneste tre årtier, haft et øget fokus på at 
nedbringe miljøbelastning, gennem teknologisk udvikling (Fletcher, 2008, s. 3-4). Modsat har udflytning af 
produktion, øget effektivitet, og dermed lavere priser, ledt til større produktion og et stigende forbrug, hvor 
billigt tøj, af ringe kvalitet, fører til kort levetid og bortskaffelse (Fletcher, 2012; Klepp m.fl., 2015; Niinimäki & 
Armstrong, 2013). Mens vores forbrug bliver større, bliver jordens ressourcer færre. I Skandinavien (her: 
Sverige, Finland, Norge og Danmark) er det årlige forbrug af tekstiler (tøj og husholdningstekstiler) omkring 
13-16 kg pr. indbygger. En mængde det ville være urealistisk at slide op på ét år, som en rapport, udviklet for 
Nordisk Ministerråd, pointerer (Klepp m.fl., 2015, s. 20). Det estimeres, at mere end halvdelen (54-80%), af 
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brugt tøj og andre tekstiler, ender på lossepladsen eller forbrændingen, uden at være slidt op (Palm m.fl., 
2014, s. 16).  
 
Det globale økonomiske og industrielle system, som i dag er normen, baserer sig på hyppigt skiftende trends, 
der skaber begær efter nyt tøj, og dermed også skaber psykologisk forældelse (Fletcher, 2012; Niinimäki, 
2013b). Det betegnes ofte som fast fashion – et begreb, der er blevet definerende for nutidens tekstil- og 
beklædningsbranche, hvor hurtig produktion gør det muligt, at designs på skitseplan bliver til færdige modeller 
på få uger (Fletcher, 2008, s. 161). Dette har ført til et højere antal af årlige kollektioner, forringet kvalitet og 
faldende priser i branchen, hvilket kommer til udtryk gennem et stort forbrug (Fletcher, 2016, s. 60). ”I 
Danmark er husstandenes årlige forbrug af tøj og andre tekstiler økonomisk set steget med 30% i årene 2000 
til 2010. I samme periode er det blevet billigere at købe tøj” (Nordisk Ministerråd, 2015, s. 8). Udviklingen 
kræver en forandring i beklædningsindustrien, gældende for såvel det høje produktionsniveau og forbrug, som 
måden hvorpå tekstil og beklædning fremstilles (se eksempelvis Fletcher & Grose, 2012; Fletcher & Tham, 
2015; Gardetti & Torres, 2013). Omlægning, til en mere bæredygtig industri, involverer således alle led i tøjs 
livscyklus: fra råmateriale og produktion, over brug til bortskaffelse, og evt. genanvendelse (Fletcher, 2008, s. 
77). Betegnelsen, tekstil- og beklædningsindustri, omfatter derfor også designudvikling og forbrug i denne 
afhandling.  
 
Kort levetid af tøj er problematisk, i forhold til miljømæssig belastning af kloden, som følge af tekstil- og 
beklædningsindustriens CO2-udledning, samt store mængder af spildevand og affald (Nordisk Ministerråd, 
2015; WRAP, 2012, 2017). Bortskaffelse af brugt tøj, og erstatning med nyt, skaber en miljømæssig byrde, ved 
at producere affald og opbruge sparsomme ressourcer. Flere rapporter, der omhandler livscyklusanalyse (på 
engelsk life cycle analysis, LCA) af beklædning, påviser at den største miljømæssige fordel, opnås ved genbrug 
og lang levetid. Dette ved at forbruget af råmaterialer, energi og vand nedbringes; ydermere reduceres 
udledningen af CO2 (Klepp m.fl., 2015, s. 19). Andre studier påviser, at fast fashion har kort levetid, og medfører 
et øget behov for at anskaffe nyt, der yderligere belaster miljøet. Lang levetid kan derved have en positiv effekt 
på miljøaftrykket, fremkaldt af tekstil og beklædning (Klepp & Laitala, 2015, s. 123). Til forståelsen af hvad lang 
levetid indebærer, har britiske WRAP (Waste & Ressource Action Programme) udarbejdet rapporten Valuing 
Our Clothes: The Cost of UK fashion (2017), der undersøger effekten af at forlænge tøjs levetid. Beregningerne 
viser, at ved at forlænge tøjs aktive brug med 3 måneder, kan miljøpåvirkningen årligt nedbringes med 4% 
CO2, 5% spildevand og 2% affald (beregnet ved at forlænge levetiden på halvdelen af alt beklædning i England, 
Ibid., s. 47). Ved at sætte en tidshorisont på bare 3 måneder, bidrager disse tal konkret til forståelsen af, hvilken 
betydning det kan have at forlænge tøjs levetid. Men ifølge norske forskere er tøjs levetid langt mere 
komplekst (Laitala m.fl., 2018, s. 15). De gør opmærksom på, at levetid typisk refererer til tidsperioden for 
ejerskab, men det siger ikke noget om, hvordan og hvor ofte, det bliver brugt; selvom dette kan have væsentlig 
betydning for tøjets samlede miljøaftryk (Ibid., s. 11). Levetid siger heller ikke noget om, hvor ofte tøjet vaskes, 
eller om det repareres. Et stykke beklædning, der bruges én gang og derefter smides ud, sætter immervæk et 
større negativt aftryk, end hvis det bliver brugt flere gange (Ibid., s. 15). Denne forskning peger således på et 
potentiale for mindre miljøbelastning, hvis vi kan designe tøj, der bliver brugt mere, gennem længere tid. 
 

 “The most effective solutions for reducing the environmental impacts from the 
production and consumption of clothing most likely lie within reducing consumption 
and making fewer and better clothes.” (Laitala m.fl., 2018, s. 17)   
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En sådan forandring af tekstil- og beklædningsindustrien udfordrer traditioner og måder at tænke på (Fletcher, 
2016, s. 33), som ydermere giver et behov for alternative forretningsmodeller (Armstrong m.fl., 2014, s. 30). 
Udover at udfordre branchen, mener jeg, at det ligeledes bibringer potentialer. Med dette projekt er jeg 
optaget af innovative forretningskoncepter, der kan understøtte udvikling, produktion og design af strikbluser, 
der bliver brugt mere, og har en lang levetid. 
 
I de seneste to årtier har flere mindre beklædningsvirksomheder taget nye initiativer, mod en mere 
bæredygtig udvikling (Fletcher, 2016, s. 21). Dette har resulteret i fremstilling af beklædning, der benytter 
materialer og processer, med et lavere miljøaftryk i en, for brugerne, mere transparent produktion. I det 
følgende beskriver jeg kort et eksempel på dette, gennem den danske virksomhed Aiayu, der bl.a. fremstiller 
strikket beklædning. Aiayu bygger på en forretningsmodel med social omtanke, og effektiv anvendelse af 
lokale ressourcer. Samtidig er virksomheden transparent i hele værdikæden. Det bruges aktivt i deres 
historiefortælling, når de kommunikerer værdien af deres produkter (se figur 1.1). F.eks. broderes strikkerens 
navn, indeni de håndstrikkede produkter, som en personlig hilsen til brugeren (Aiayu, 2017a), hvilket er med 
til at gøre produktet autentisk og unikt. Aiayu producerer både håndstrikkede og maskinstrikkede produkter, 
der fremstilles i Bolivia af lokalt lamauld. På den måde benytter Aiayu det bolivianske folks specialviden 
omkring lamauld, spinding af garner og fremstilling af strik. Samtidig giver det Bolivia en mulighed for at 
eksportere varer (Ibid.).  
 

   
Figur 1.1: (Venstre) Fremstilling af håndstrik af boliviansk kvinde. (Højre) Initaler broderet af strikkeren, der har fremstillet produktet. 
(begge billeder fra Aiayus Instagramprofil - Aiayu, 2017b). 

 
Da grundlæggerne, Maria Høgh Heilmann og Maria Glæsel, etablerede Aiayu i 2004, var deres ideologi, om en 
social bæredygtig forretning, et nyt tiltag, der gjorde produktion af strikket beklædning transparent for 
brugeren. En tilgang som på det tidspunkt virkede uhåndgribelig, og måske endda utopisk. Alligevel er Aiayu 
vokset, og har udvidet med andre produktgrupper, produceret i andre lande, med samme tilgang som 
udgangspunktet i Bolivia. Dette har virksomheden formået, uden at give køb på deres ideologi om, i højere 
grad, at tage socialt ansvar for arbejdernes vilkår og arbejdsforhold. Eksemplet understreger potentialet for 
forandringer i branchen, også selvom de kan virke uopnåelige i udgangspunktet. 
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Brugerdrevet designtilgang 

De komplekse relationer, omkring brug af beklædning, har i afhandlingen dannet afsæt for en række 
brugerstudier, som undersøger de mekanismer, der kan understøtte dybere relationer til beklædning. Dette 
med henblik på at forlænge tøjets levetid (se f.eks. Fletcher, 2016; Klepp & Laitala, 2015; Skjold, 2014). Mens 
noget beklædning har en kort levetid, viser flere forskningsstudier også, at der er beklædning i vores 
garderobe, som vi bruger igen og igen, og knytter særlige bånd til (Fletcher, 2016; Laitala m.fl., 2015; Niinimäki 
& Koskinen, 2011; Skjold, 2016). Forskning peger derfor på, at designere, der ønsker at arbejde med 
beklædning til lang levetid, med fordel kan inddrage viden fra brugsfasen (Fletcher, 2016, s. 271; Laitala & 
Klepp, 2011, s. 19; Niinimäki, 2011, s. 210). 
 
Beklædning har den funktion at dække vores nøgenhed, beskytte os og holde os varme. Det vælges ud fra 
individuel smag og præferencer. Derudover bliver beklædning brugt til at udtrykke personlighed og identitet i 
sociale sammenhænge. Dette afspejler, den forbindelse beklædning har til mode (fashion), som udtrykker en 
symbolsk betydning, der stimulerer emotionelle behov for social manifestation (Fletcher, 2008, s. 119). I denne 
afhandling anerkender jeg den forbindelse, der er mellem mode og beklædning, og den måde hvorpå vi bruger 
beklædning. Jeg anvender dermed ordet beklædning ud fra en bevidsthed om, at det er forbundet med sociale 
og emotionelle behov.  
 
I slutningen af 1980’erne introducerede Donald A. Norman, professor i kognitiv psykologi, sin teori omkring 
design af dagligdagsting (på engelsk design of everyday things) (1988). Normans teori omhandler aflæsning 
og afkodning af ting. Eksempelvis hvordan de bruges (Ibid., s. 2-3). Han advokerer for en designtilgang med 
udgangspunkt i brugeren, og er en af de første til at anvende begrebet brugercentreret design (user-centered 
design). Norman foreslår en række principper, som en guide til designudvikling af brugbare og forståelige 
dagligdagsting (Ibid., s. 188). Disse principper retter opmærksomheden på, at brugeren kan forstå, hvordan 
produktet anvendes, og hvad ’det går ud på’. I en senere udgave af bogen, ved samme navn (The Design of 
Everyday Things), italesætter Norman oplevelsen af godt og dårligt design, og hvordan disse differentierer sig 
fra hinanden: 
 

”Good design is actually a lot harder to notice than poor design, in part because good 
designs fit our needs so well that the design is invisible, serving us without drawing 
attention to itself. Bad design, on the other hand, screams out its inadequacies, 
making itself very noticeable.” (Norman, 2013, s. xi) 

 
I 1990’erne skabte den teknologiske udvikling af elektroniske apparater, herunder computere, et behov for 
øget fokus på anvendelse af og interaktion med disse produkter. Derfor fik begrebet brugeroplevelse (user 
experience) stor indflydelsen på designprocessen (Ibid., s. xiii). Ligesom Norman, blev antropologen Elizabeth 
B.-N. Sanders (1992) optaget af udviklingen omkring brugeroplevelsen af produkter, og anses i dag som en af 
pionererne, inden for brugerdrevne designtilgange. I sin artikel fra 1992 beskriver Sanders problematikken 
omkring elektroniske apparater: 
 

“The enormous number of product failures indicates that companies need to 
dramatically improve the research that goes into the development process so results 
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are simultaneously useful (needed), usable (understandable), and desirable 
(wanted).” (Sanders, 1992, s. 49) 

 
Siden disse betragtninger, omkring produktudvikling blev fremført, er forskellige brugerdrevne metoder og 
tilgange blevet udviklet, og har ledt til øget fokus på udvikling af navnlig interaktionsdesign. Brandt, Binder og 
Sanders (2012, s. 146–147) peger f.eks. på brugerinvolverende teknikker og redskaber, som tilgang til at 
designe med brugere. 
 
Norman og Sanders beskæftiger sig ikke direkte med beklædningsdesign, men Normans teori, omkring 
brugeroplevelse, er anvendt af Kirsi Niinimäki (2011, s. 81), i forhold til oplevelse af tekstiler og tøj. Situationen, 
som Sanders beskriver i artiklen fra 1992, kan delvis sammenlignes med den udfordring, vi står overfor i tekstil- 
og beklædningsindustrien i dag, hvor der produceres for meget tøj af ringe kvalitet, som ikke bliver brugt 
(Fletcher, 2016, s. 60). Som beskrevet ovenfor, peger forskning inden for dette felt ligeledes på, at en 
brugerdrevet tilgang til designudvikling, potentielt kan føre til beklædning med en længere levetid (Fletcher, 
2016, s. 271; Laitala & Klepp, 2011, s. 19; Niinimäki, 2011, s. 210). Brugerinvolverende designtilgange i tekstil- 
og beklædningsbranchen anvendes ikke i samme omfang, som det er set inden for andre designfaglige 
retninger. Eksempelvis er designvirksomheden IDEO, toneangivende for brugerinvolvering, i udvikling af 
produktdesign (Coughlan, Suri, & Canales, 2007, s. 2). Jeg ser ligeledes her et potentiale, inden for 
tekstildesign, som jeg undersøger gennem dette projekt. 
 

Indsigt i brugsfasen 

Inden for forskning i brug af beklædning, er et såkaldt garderobestudie anvendt og foreslået, som en tilgang 
til at opnå indsigter i brugsfasen (Klepp & Bjerck, 2014, s. 373). Tilgangen er ofte baseret på et feltstudie af 
brugeres garderober (se eksempelvis Fletcher & Klepp, 2017). Gennem de seneste årtier, har tilgangen 
bidraget til forskning i brug af beklædning, i et bredt omfang af faglige discipliner, heriblandt også 
designforskning (Ibid., s. 6). Hvor en dominerende forståelse, af beklædning og mode, er baseret på 
nyhedsværdi og forandring, handler garderobestudier om, at rette opmærksomheden mod det eksisterende 
tøj i brugeres garderober. På den måde opnåes en udvidet forståelse af brugerne og deres tøj, i sammenhæng 
med deres dagligdag, kompetencer, idéer og prioriteter (Fletcher & Klepp, 2017, s. 2). I forlængelse af dette, 
er garderobestudier også anvendt som en tilgang til forskning i forbrug af tøj, med henblik på at opnå en bedre 
forståelse, for skabning af bæredygtige forandringer i tekstil- og beklædningsindustrien. 
 

”/…/ what happens in and around wardrobes profoundly shapes a garment’s 
sustainability potential, it is to wardrobes that we must turn to engage with radical 
sustainability change.” (Fletcher & Klepp, 2017, s. 5)  

 
I dette projekt anvender jeg garderobestudier, som en tilgang til indsigt i brugsfasen. Med projektets fokus på 
brugere, finder jeg denne tilgang central, i forhold til at opnå en udvidet forståelse, for brugeres anvendelse 
og oplevelse af strikket beklædning. Projektet er derfor baseret på en empirisk tilgang til at undersøge, 
hvordan tekstildesigneren kan inddrage viden, omkring brugsfasen, i designudviklingen, med henblik på at 
bidrage til bæredygtig forandring igennem designpraksis. Jeg er derfor interesseret i, hvordan jeg gennem 
dette projekt kan inspirere tekstildesignere og virksomheder, til at arbejde med en brugerdrevet tilgang i 
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designprocessen. Som tidligere beskrevet kræver forandringer i branchen, at vi udvikler alternative 
forretningsmodeller og nye måder at tænke forbrug på. Det kræver tilmed alternative tilgange til 
designprocessen. 
 

“The ability of a traditional design process to reach into the life world of the user and 
influence behavior appears to be weak, and in the context of fashion clothes, 
weakened further by fashion’s social nature, which sees it influenced by human 
exchanges and actions and not just material objects.” (Fletcher, 2012, s. 235) 

 
En brugerdrevet tilgang, til udvikling af tekstil- og beklædningsdesign, adskiller sig væsentligt fra traditionelle 
relationer, mellem designeren og brugere af tøjet. Den traditionelle designproces er typisk baseret på 
forretningsmodeller, hvor brugerens valgmuligheder er begrænsede, i forhold til selv at kunne påvirke 
produkterne på markedet. Udviklingen af tekstiler og tøj foregår således i designerens egen proces, hvorefter 
udvalget af produkter produceres, og tilbydes brugeren (Fletcher & Grose, 2012, s. 143). I den traditionelle 
designproces, begynder designerens arbejde almindeligvis efter, at problemstillingen eller potentialet er 
identificeret (Sanders & Stappers, 2014, s. 6). En brugerdrevet tilgang adskiller sig ved at involvere brugeren i 
designprocessen. Dette kan foregå på forskellige stadier i processen. Eksempelvis i begyndelsen af 
designprocessen, som et led i at identificere problemstillinger eller potentialer.  
 

Systemisk tænkning 

En brugerdrevet tilgang handler ikke blot om brugeren alene. Det handler også om, at se brugeren som en del 
af tøjs livscyklus, og dermed om at tænke i systemer. Hvor bæredygtige løsninger, i tekstil- og 
beklædningsbranchen, tidligere har omhandlet isolerede løsninger, peger forskning på, at systemisk tænkning 
kan bidrage til en mere helhedsorienteret forandring (Fletcher, 2008, s. 60). Som perspektiv på systemisk 
tænkning, i denne branche, introducerer Mathilda Tham, professor i design ved Linnæus University i Sverige, 
begrebet creative resilience thinking (2016). Det er vanskeligt af oversætte resilience direkte til dansk, men 
ifølge ordbogen, kan det bl.a. oversættes til: elasticitet, ukuelighed og robusthed. Tham uddyber, at recilience 
thinking er kendetegnet ved, at kunne overkomme forandring gennem dét, at kunne arbejde med forstyrrende 
elementer (Ibid., s. 225). Thams pointe er, at recilience thinking kan bidrage til den fleksibilitet og 
modstandsdygtighed, som et system under forandring kræver. Som inspiration, til at inddrage principper for 
creative recilience thinking i tekstil- og beklædningsbranchen, foreslår Tham syv temaer. Ét af disse temaer er 
diversitet, som jeg finder særligt relevant, i forhold til at arbejde med brugere, der har individuelle behov og 
præferencer, for forskellige typer af tøj. Tham understreger, at et system, baseret på one-size-fits-all, ikke er 
gearet til individuelle brugssituationer, og derfor er sårbart overfor forstyrrende elementer (Ibid., s. 228). 
Systemer, der kan reagere på forskellige kontekster, er derimod mere omstillingsparate, og kan bedre 
imødekomme en helhedsorienteret forandring i branchen (Ibid., s. 235). Tham argumenterer for, at creative 
resilience thinking kan: 
 

”enable us to turn our attention and capabilities – as students, educators, researchers, 
designers, makers and users – towards thinking and practice that draw on a broad 
epistemology; that celebrate the interconnectedness of complex systems; and, most 
importantly, that embrace and advance the deep joy so many of us find through 



 7 

engagement with textiles and fashion. Altogether, the notion of creative resilience 
thinking helps to position ourselves as solutions holders instead of problem causers.” 
(Tham, 2016, s. 225) 

 
I denne afhandling er jeg inspireret af denne systemiske måde at tænke på, og det optager mig, hvordan 
tekstildesignere kan bidrage, til at imødekomme brugeres forskellige behov og præferencer.  
 

Tekstildesignerens kompetencer 

Design af tekstiler og beklædning omfatter: funktionelle, tekniske og æstetiske egenskaber, som designeren 
tager stilling til i designprocessen. Lidt forenklet kan disse egenskaber beskrives således: (1) De funktionelle 
egenskaber fastlægges ud fra en bestemmelse, omkring tøjets funktion og formål. (2) De tekniske egenskaber 
er stillingtagen til forhold som råmateriale, garntype og konstruktion. (3) De æstetiske egenskaber er udtryk 
for stil og sanselige egenskaber (haptisk, visuel og pasform). Egenskaberne overlapper hinanden, og er 
gensidigt afhængige (Hasling & Bang, 2015, s. 3–4). Ved fremstilling af en strikbluse har eksempelvis 
råmateriale og garntype, indflydelse på funktion og taktil oplevelse. Således er tekstilets overflade et resultat 
af garnvalg og tekstilets konstruktion, ligesom denne kobling har indflydelse på tekstilets volumen og densitet. 
Tekstildesignerens kernekompetencer består derfor i at, kunne udvikle tekstile konstruktioner, der tager 
hensyn til alle parametre i ovennævnte 3 kategorier. Derudover er arbejdet med farver, ornamentik og 
overfladebehandling, også centrale i tekstildesignerens arbejde. 
 

Min baggrund 

Med en baggrund som tekstildesigner, med speciale inden for strik, er det naturligt for mig at arbejde med, 
hvordan tekstiler og beklædning opleves mod huden og på kroppen. Materialers æstetik er, i relation til vores 
sanser – den måde hvorpå vi føler et materiales taktilitet, og måden hvorpå vi oplever farver, mønstre og form. 
Som tekstildesigner bruger jeg materialer, til at kommunikere med sanserne gennem æstetik. Endvidere har 
jeg, gennem min erfaring som tekstildesigner, viden om tekstil konstruktion, med indsigt i de tekniske 
processer omkring fremstilling, som følge af et tæt samarbejde med teknikere fra produktionen. Jeg mener, 
at tekstildesigneren i den forbindelse har den fordel, at kende til både design, æstetiske udtryk og tekniske 
muligheder. Dette giver et fagligt sprog, til at gå i dialog med forskellige typer af samarbejdspartnere: 
teknikere, såvel som brugere. Med praktisk erfaring som tekstildesigner, anser jeg æstetiske kvaliteter 
sammen med teknologisk udvikling, for at være designerens mest direkte måde, til at påvirke fremtidig 
forandring i tekstil og beklædningsindustrien.  
 
Min erfaring fra designpraksis, i kommercielle beklædningsvirksomheder, er, at tøj bliver skabt og udviklet ud 
fra flade, todimensionelle arbejdstegninger. Tøjet bliver produceret fjernt fra designeren, og det sker med en 
hastighed, der ikke tillader mange justeringer undervejs i fremstillingen. Derved kan jeg genkende Fletchers 
betragtning om, at tøj, i kommercielle sammenhænge, ikke udvikles og præsenteres på måder, der referer til 
brug over tid: 
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“Fashion is created and presented in ways that do not refer to, or imagine, use over 
time. Commercial fashion imagery is directed to the fashion offer of this one isolated 
moment. The image show pieces available to buy now; they are unworn, uncrumpled, 
capturing the idealised moment before a person slips on a piece, before time and life 
enters the sleeves, marks the collar and creases the fabric at the front hip of the 
trouser leg.” (Fletcher, 2016, s. 101) 

 
Jeg er motiveret til at undersøge, hvordan vi, som tekstildesignere, kan inddrage viden om brugsfasen i vores 
egen designproces; for derved i højere grad at designe til aktiv brug og lang levetid. 
 
Fagligt er jeg passioneret omkring strik. Jeg kommer ud af en familie med stolte strikketraditioner, og har selv 
stor erfaring med at strikke i hånden. Jeg er fascineret af de uendelig mange muligheder, inden for design, 
som fremstilling af strikkede tekstiler og beklædning tillader. Disse muligheder har udvidet sig enormt, med 
de digitale maskiners udvikling. En udvikling som jeg har kunnet følge gennem min uddannelse, og senere i 
forbindelse med arbejde og efteruddannelse. I 2005 stiftede jeg bekendtskab med maskinstrik for første gang. 
Dette var under et halvårligt forløb på Skals - højskolen for håndarbejde og design, hvor min interesse for strik 
på maskine blev vakt. Under mit afgangsprojekt (MA) blev jeg inviteret til at deltage i Strick- und Textilworkshop 
Apolda 2012. En workshop, i byen Apolda (Tyskland), hvor mode- og tekstildesignstuderende i en uge 
samarbejder med en stor strikfabrikant, som fremstiller strikdesign til beklædning. Motivationen, for at 
arbejde med strikkede konstruktioner, blev for alvor vakt, i det tætte samarbejde med maskiner og 
programmører på strikfabrikken. En interesse som jeg sidenhen har videreført, både som selvstændig, og som 
værkstedsleder og underviser i strik, på Designskolen Kolding. Som værkstedsleder har jeg modtaget 
efteruddannelse i programmering, til strikfremstilling på en digital strikkemaskine. Disse færdigheder har 
spillet en aktiv rolle i projektets designeksperimenter. Kombinationen af den viden, der ligger i tekstile 
håndværkstraditioner og digital teknologi, optager mig meget. Omdrejningspunktet, for dette projekt, bærer 
præg af denne interesse, for at undersøge potentialet i at arbejde med design, i feltet mellem teknologi og 
menneskelig kreativitet. Et potentiale jeg mener kan være til inspiration for alternative produktionssystemer, 
og kilde til et mere bæredygtigt forbrug. Min baggrund er ligeledes afsæt, for det faglige fokus omkring 
strikdesign. 
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Problemformulering 

Projektet tager udgangspunkt i tekstildesignerens kompetencer, inden for industrielt produceret strikket 
beklædning. Projektet anvender nyere digital strik-teknologi, til at undersøge brugerdrevne designtilgange, 
med henblik på at forlænge levetiden af strikbluser. Som det beskrives i det ovenstående, er dette projekt 
baseret på de udfordringer, som tekstil- og beklædningsindustrien står overfor, i forhold til en bæredygtig 
forandring. Selvom behovet, for at tøj holder i længere tid, er bredt anerkendt, kan det være vanskeligt at 
omsætte til praksis. Derfor finder jeg det relevant, at bidrage til videnudvikling i dette felt. Jeg stiller følgende 
forskningsspørgsmål, som danner ramme for projektets forskningsstrategi: 
 

Hvordan kan tekstildesigneren, i praksis, bidrage til at forlænge levetiden af 
strikbluser? 
 
Hvordan kan tekstildesigneren inddrage brugere i designprocessen, med henblik på at 
understøtte deres tilfredshed med egen strikbluse? 

 
Omdrejningspunktet, for projektet, er brugeres oplevelse med strikbluser. En værdifuld indsigt, som 
tekstildesigneren kan inddrage i sit arbejde, rettet mod en mere bæredygtig fremtid. Det overordnede formål 
med projektet er at generere viden, der kan bidrage til bæredygtig udvikling gennem designpraksis, med 
henblik på at understøtte tekstildesignerens rolle i industrien. Det er således hensigten at projektet 
præskriptivt bidrager med viden, der kan anvendes i designpraksis. Af samme grund er projektet funderet i 
praksisbaseret designforskning, og anvender strikkede prototyper, som indgår i kvalitative undersøgelser med 
brugere. I den forbindelse udvikles et innovativt koncept for design af strikbluser, som ramme for projektet.  
 

Forskningsmiljø 

Dette projekt er forankret i to stærke forskningsmiljøer, inden for feltet bæredygtig tekstil- og 
beklædningsdesign. Igennem ph.d.-studiet har jeg haft min daglige gang på Designskolen Kolding, og har i to 
perioder været en del af forskningsgruppen Fashion/Textile Futures på Aalto University, School of Arts, Design 
and Architecture i Finland. Begge forskningsmiljøer har et særligt fokus på brugere, og har bidraget til udvikling 
af teori og metoder, som jeg bringer i anvendelse i dette projekt. 
 
Designskolen Kolding har arbejdet med forskning i bæredygtighed, tekstildesign og mode siden 2001. Det har 
skabt en bred viden, inden for feltet, gennem forskningsprojekter med fokus på bl.a. designprofessionen, 
læring gennem materialer og brugerinvolvering. En del forskere, på Designskolen Kolding, har ligeledes 
bidraget med udvikling af metoder til at studere af brugeres garderober. Derudover har mine to kolleger, 
Vibeke Riisberg og Anne Louise Bang, gennem deres forskning, bidraget med viden omkring tekstildesignerens 
æstetiske råderum i teknologisk udvikling af trykte tekstiler (Riisberg, 2006), og udvikling af metoder til at indgå 
en dialog, omkring tekstilers emotionelle værdi (Bang, 2010). Disse emner er centrale for dette projekt. Jeg har 
derfor fundet stor inspiration i Riisberg og Bangs bidrag til forskning i tekstildesign. 
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Forskningsgruppen Fashion/Textile Futures på Aalto University beskæftiger sig med en bred vifte af 
bæredygtige forandringer, i tekstil- og beklædningsindustrien. De arbejder bl.a. med  teknisk orienterede 
forskningsprojekter, omkring regenerering af fibre, og andre projekter omhandlende potentialer for 
fremtidige designtilgange. Kirsi Niinimäki, som er leder af forskningsgruppen, studerer brugeres tilfredshed 
med deres tøj, med henblik på at undersøge, hvordan designere kan arbejde med forlænget levetid (2011). 
Niinimäki’s forskning inddrages, som en del af afhandlingens teoretiske grundlag.  
 
Derudover har jeg, i løbet af projektet, fundet faglig sparrig hos andre ph.d.-studerende, hvis arbejde på 
forskellig vis overlapper mit. Julia Valle Noronha, ph.d.-studerende i forskningsgruppen Fashion/Textile Futures 
på Aalto University, arbejder i sit igangværende ph.d.-projekt, med kvinders relationer til deres tøj. Valle (2017) 
er optaget af en mere holistisk tilgang til tøj, i form af designudvikling og brug af tøjet. Hun anvender ligeledes 
garderobestudier, til at skabe dialog med brugere, i en praksisbaseret designforskningsproces. Mila Burcikova 
er ph.d.-studerende ved University of Huddersfield i England. Burcikova (2017) anvender ligeledes en 
praksisorienteret tilgang, ved at kombinere studier af brugeres garderober, med sin egen praksis omkring 
reparationer af tøj. Burcikova tager udgangspunkt i slow fashion, og undersøger hvordan sanselige aspekter 
kan integreres i design og udvikling af tøj, med henblik på en forstærket brugeroplevelse. Valle, Burcikova og 
jeg arbejder derfor med flere fællestræk, omkring et brugerdrevet perspektiv på designpraksis, og anvendelse 
af garderobestudier, til at indgå dialog med brugere. Bekendtskabet, med de to har, givet grobund for mange 
diskussioner omkring alternative potentialer for tekstildesign. Disse diskussioner har ligeledes været frugtbare 
for udviklingen af dette projekt. 
 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen består af 10 kapitler. Som beskrevet, gennem dette kapitel 1,  tager projektet afsæt i et ønske 
om at afsøge viden, omkring tekstildesignerens bidrag, til bæredygtig forandring af industrien. Projektet er 
udført som praksisbaseret designforskning, og anvender en kvalitativ empirisk tilgang, til udvikling af viden. 
Projektets empiri består af interviews og designeksperimenter, der er centreret omkring brugere, og 
prototyper, som udvikles i praksis. Disse interviews og eksperimenter er udført sideløbende med studier af 
litteratur, og forskningsprocessen er dermed forløbet iterativt. Afhandlingen er opbygget, med henblik på at 
give en kronologisk forståelse af projektets udvikling, indsigter og konklusioner.  
 
Kapitel 2 omhandler industriel fremstilling af strikket beklædning. Ved at beskrive teknologisk udvikling og 
strikdesign, uddyber jeg projektets udgangspunkt, for at arbejde med teknologiske potentialer, inden for 
strikfremstilling. Kapitlet omhandler en kort historisk beskrivelse, af relevant udvikling af strik-teknologi, og 
eksempler, samt en designcase fra praksis. Det gør således rede for rammen omkring projektet. 
 
Kapitel 3 redegør for afhandlingens teoretiske grundlag. Kapitlet består af en gennemgang af udvalgte teorier, 
inden for bæredygtighed, tekstil- og beklædningsdesign. Det uddyber de teorier, som kortfattet er nævnt i 
denne indledning, og er hovedsageligt baseret på teorier omkring brugere og brugsfasen. Gennem disse 
teorier, søger jeg at give en forståelse af begrebet lang levetid, samt hvordan tekstildesigneren kan arbejde 
med, og bidrage til dette. 
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Kapitel 4 beskriver projektets forskningstilgang. I dette kapitel positionerer jeg projektet, inden for 
praksisbaseret designforskning, og forklarer, hvordan projektet er bygget op af flere designeksperimenter med 
en empirisk tilgang. Det beskriver, hvordan jeg gennem disse designeksperimenter adresserer projektets 
problemstilling. I den forbindelse gør jeg rede for, min tilgang til research through design, og hvordan strikkede 
prototyper er en central del af mine undersøgelser. Derudover beskriver dette kapitel også min analysetilgang 
og håndtering af empirisk materiale.  
 
De første fire kapitler i afhandlingen danner baggrund for projektets empiriske undersøgelser. Herefter er 
afhandlingen bygget op af kapitler, der afdækker og uddyber projektets designeksperimenter. Selvom disse 
eksperimenter er sammenhængende, er de beskrevet i selvstændige kapitler, idet de hver især belyser 
problemstillingen fra forskellige vinkler. Designeksperimenterne er bygget op omkring tre faser, hvor 
omdrejningspunktet er inddragelse af brugere gennem interviews, garderobestudier, dialogmøder og 
workshops. Derudover udfører jeg eksperimenter i strikværkstedet. Disse omhandler udvikling af strikkede 
prototyper, som anvendes i eksperimenterne, der involverer brugere. Tilgangene til de forskellige 
eksperimenter varierer derfor, og jeg har valgt at beskrive metoder, og benyttede tilgange, i de individuelle 
kapitler, hvor jeg uddyber, hvordan det enkelte eksperiment er forløbet. På samme måde præsenteres 
anvendte begreber, gennem en ordliste i det pågældende kapitel. 
 
Kapitel 5 præsenterer designeksperiment fase 1 – brug af strikket beklædning. Kapitlet beskriver, hvordan jeg 
gennem eksperimentet søger at inddrage viden fra brugsfasen, i udviklingen af et koncept for design af 
strikbluser. Eksperimentet danner grundlag, for den efterfølgende række af eksperimenter. I relation til dette, 
beskrives mit valg af deltagere, til projektets eksperimenter. Kapitlet omhandler mit møde med deltagerne, 
og hvordan jeg benytter strikkede prototyper, og strikket beklædning fra deres egen garderobe, til at opnå 
indsigt i deres erfaring med, og personlige præferencer for, strikket beklædning. Kapitlet beskriver ligeledes 
min analyse af, hvilke designmæssige parametre, der har indflydelse på, hvor ofte deltagerne bruger deres 
strikbluser. 
 
Kapitel 6 designudvikling omhandler designerens proces, når brugere inddrages i designprocessen. Kapitlet 
beskriver min udvikling, af et koncept for design af strikbluser, som er baseret på brugerinddragelse. Det 
uddyber, hvordan jeg anvender indsigter fra eksperimentet, i projektets første fase, til at udvikle parametre 
for customisation (brugertilpasning). I den forbindelse anvender jeg mine egne tekstile eksperimenter, til at 
reflektere over, hvordan denne tilgang påvirker designprocessen og tekstildesignerens rolle. Samtidig udvikles 
konceptet som en prototype, der kan indgå i andre eksperimenter. 
 
Kapitel 7 uddyber designeksperiment fase 2 – brugerinvolvering i designprocessen. Dette designeksperiment 
tester prototypen, på mit koncept for design af strikbluser, sammen med brugere. De inviteres til at vælge 
deres foretrukne strikbluse, ud fra konceptets parametre for customisation. Kapitlet beskriver således min 
undersøgelse af, hvordan brugerne oplever at være en del af designprocessen, hvor de træffer designmæssige 
beslutninger omkring deres egen strikbluse.  
 
Kapitel 8 består af en visuel gennemgang af processen, omkring fremstilling af personlige strikbluser. På 
baggrund af eksperimentet i projektets anden fase, fremstilles udvalgte strikbluser til videre undersøgelser. 
Denne proces er samtidig en evaluering, af ovennævnte koncepts muligheder for customisation, da den er 
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med til at afklare begrænsninger, og potentialer, for anvendelse af fremstillingsmetoden production on-
demand; hvilket giver en indsigt i designmæssige muligheder. 
 
Kapitel 9 omhandler designeksperiment fase 3 – brug af en personlig strikbluse, der anvender de fremstillede 
prototyper til en undersøgelse af, hvordan de opleves i brug. Kapitlet beskriver, hvordan udvalgte brugere får 
udleveret den strikbluse, som de selv har været med til at designe, ud fra konceptets rammer. Det omhandler 
således, hvordan brugerne anvender deres strikbluse, samt hvordan brugerne oplever de designmæssige valg, 
de har truffet. 
 
Kapitel 10 Afhandlingens konklusion sammenfatter eksperimenternes indsigter, og giver min besvarelse af 
projektets forskningsspørgsmål. Kapitlet gør rede for mit bidrag til ny viden, i forhold til forskning og 
designpraksis. Derudover perspektiverer jeg projektet, i forhold til fremtidige muligheder i tekstil- og 
beklædningsindustrien. 
 
Afhandlingen er skrevet på dansk, mens størstedelen af de referencer, jeg anvender, er skrevet på engelsk. 
Ligeledes er mange engelske ord og begreber, også brugt som termer på dansk. Afhandlingen bærer præg af 
dette, ved at jeg, i nogle tilfælde, oversætter engelske begreber til dansk, og andre gange benytter jeg den 
engelske terminologi. Dette kommer særligt til udtryk i citater eller uddybende beskrivelser, hvor jeg mener, 
sproglige detaljer ellers ville gå tabt, ved en oversættelse. 
 
Som en del af, at artikulere min egen proces gennem projektet, har jeg arbejdet med billeder og andre 
illustrationer, der visuelt dokumenterer, og formidler, nuancer af mine undersøgelser. Med mindre andet er 
angivet, er jeg ophavskvinde til disse. 
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2 

Teknologisk udvikling og strikdesign 
 
 
 
Inden for de senere år, har den teknologiske udvikling åbnet op for nye potentialer, for industriel fremstilling 
af strik i en mere bæredygtig retning. Denne udvikling giver samtidig designeren nye muligheder for at 
involvere brugeren i designprocessen. Dette kapitel tager afsæt i potentialerne for denne udvikling ved at 
inddrage eksempler som har haft indflydelse på rammerne for dette projekt og mine designeksperimenter. 
For at skabe en forståelse for produktionsmetoder af strikkede tekstiler beskrives indledningsvis punkter af 
væsentlig teknologihistorisk betydning. 
 

Ordliste 

Customisation 
Relaterer ifølge Frank Piller og Mitcell M. Tseng til en ændring, sammensætning eller modifikation af produkt- 
eller servicekomponenter efter brugerbehov eller -efterspørgsel (2003, s. 7). 
 
Fullyfashion 
Begrebet anvendes i industrien om produkter, for det meste tøj, der strikkes direkte i form (modsat strikkede 
metervarer). Formen fremkommer ved fashionering, hvor antallet af masker i tekstilets bredde gradvist øges 
og/eller mindskes ved ind- og udtagninger. 
 
Jacquard 
Betegnelsen dækker over tekstiler med et detaljeret mønster. Inden for strikkede tekstiler fremstår et mønster 
typisk ved to eller flere farver. Mønsteret kan også fremkomme ved brug af forskellige masketyper, der giver 
en varieret tekstur. 
 
Mass-customisation 
Defineres af Joseph B. Pine (1999, s. 48) som et koncept, der udbyder en sådan variation og individuel 
tilpasning, at de fleste vil kunne finde, hvad de efterspørger, i et prisleje der er sammenligneligt med 
masseproducerede produkter.  
 
Zero-waste 
Er en terminologi, der dækker over fremstillingsmetoder, hvor design og produktion ikke efterlader 
materialespild (Rissanen, 2013, s. 2). 
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Strik-teknologi 

Et strikket stykke tekstil består af sammenbundne løkker opbygget af én tråd. Derved adskiller konstruktionen 
sig fra et vævet tekstil, hvor to eller flere tråde forholder sig vinkelret til hinanden. Forskellen fremgår af figur 
2.1, der viser tre af de mange forskellige variationer af strikkede og vævede konstruktioner. Kendetegnende 
for strikkede tekstiler er, at konstruktionen af løkker naturligt giver et elastisk tekstil, som er fleksibelt. Det gør 
konstruktionen særligt anvendelig for kropslig bevægelse (Hatch, 1993, s. 343). En væsentlig del af 
beklædningstekstiler er derfor strikkede – oftest set som eksempelvis bluser, sweatre, t-shirts, undertøj, 
strømper, vanter og sportstøj.  
 

    
Figur 2.1: Eksempel på tekstile konstruktioner. Fra venstre ses kædestrik, enkelttrådsstrik og vævning  (Hatch, 1993, s. 312, 342, 321). 

 
Strikkonstruktioner kan inddeles i to typer: kædestrik og enkelttrådsstrik. Kædestrik fremstilles udelukkende 
industrielt, og anvendes typisk til tekniske tekstiler, polstring til møbler eller strik af net-strukturer som f.eks. 
gardiner og blonder (Spencer, 2001, s. 12–13). Størstedelen, af strikket beklædning, er konstrueret som 
enkelttrådsstrik, da den er mere elastisk og derved kan formes efter kroppen. Derudover giver 
konstruktionsteknikken mulighed for en stor diversitet af masketyper, farver og mønstringer, som giver 
designeren en stor palette af æstetiske udtryk. Min beskrivelse vil derfor, i det følgende, fokusere på 
teknologiudviklingen indenfor enkelttrådsstrik (også kaldet strik), som også anvendes i mit empiriske arbejde. 
Tekstiler, konstrueret som strik, fremstilles enten i hånden ved hjælp af to strikkepinde, på en manuel 
strikkemaskine eller en fuldautomatisk strikkemaskine. Enten konstrueres tekstilet rundt eller fladt. Dvs. at 
tråden i rundstrik løber som en spiral op gennem tekstilet. Ved fladstrik løber den fra side til side. Dette er 
illustreret ved håndstrik i figur 2.2.   

 
Figur 2.2: Eksempel på rundstrik (venstre) og fladstrik (højre) ved hjælp af håndstrikkepinde. 
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De samme to konstruktionsmetoder er gældende for industriel maskinstrik. Ved industriel produktion har 
fladstrikning den fordel, at tekstilet let kan justeres i bredden, hvorimod rundstrikning er mere eller mindre 
afhængigt af maskinens omkreds. Dette betyder, at fladstrikkede tekstiler kan konstrueres i form, og har en 
fast kant i begge sider og evt. forneden, hvorved maskerne ikke vil løbe. Rundstrikkede tekstiler fremstilles 
primært som metervarer, hvoraf mønsterdelene til formen klippes ud, og efterfølgende sys sammen.  
 
Formen, i et fladstrikket tekstil, fremkommer som en del af konstruktionen ved gradvist at aftage og/eller øge 
antallet af masker i tekstilets bredde. Dette sker ved indtagning og udtagning af masker, som fælles betegnes 
fashionering (illustrerede eksempler vist i figur 2.3). Fashionering anvendes primært til formgivning af strik til 
beklædning, som i industrien kaldes fullyfashion. Fullyfashion-begrebet omfatter egenskaberne ved fladstrik, 
hvor fashionering kombineres med faste kanter i tekstilets sider og forneden, f.eks. som ribkant (Brackenbury, 
1992, s. 63). Kendetegnende for fullyfashion er, at fashioneringerne er synlige: eksempelvis indtagningerne 
ved ærmegab og -kuppel (vist på billedet til højre i figur 2.3).  
 

  
Figur 2.3: Eksempel på udtagning (venstre) og indtagning (midtfor) (Brackenbury, 1992, s. 64–65). (Højre) Fashionering i fullyfashion-
strik. 

 
Fullyfashion-strik er forbundet med visse fordele, i forhold til pasform og produktion. Idet formen skabes, som 
en del af tekstilets konstruktion, kan det tilpasses kroppens figur. Det forhindrer eller mindsker samtidig, at 
der skal klippes i materialet, hvilket giver en stærkere søm ved sammensyning. Sømmene bliver herved fladere, 
og er mere komfortable at have ind mod kroppen. Derudover reduceres eller elimineres spild og det 
produktionsled, som vedrører tilskæring af beklædningsdele. Industrielt fremstilles strik ud fra fire forskellige 
produktionsmetoder. I figur 2.4 ses disse fire metoder, vist ved fremstilling af den samme type af strikbluse. 
Metoderne adskiller sig primært ved minimering af produktionsled, og i hvor høj grad spild er en del af 
fremstillingen. I industrien anvendes de engelske betegnelser. Derfor er disse også brugt i beskrivelsen her. 
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Figur 2.4: Oversigt over de 4 metoder til produktion af strik vist ved fremstilling af én blusemodel. (Figuren er lavet med 
inspiration fra kilderne: Power, 2008, s. 178; Spencer, 2001, s. 82–89; Brackenbury, 1992, s. 10–11). Bilag 2.1 viser nævnte 
maskiner til montering af strikket beklædning. 
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Historisk overblik 

Jeg vil kort beskrive dele af strik-teknologiens historie, som har haft indflydelse på udviklingen af fullyfashion. 
Det gør jeg med henblik på at skabe en dybere forståelse af baggrunden og potentialet ved fullyfashion-
teknikken i en industriel sammenhæng. Til trods for at fullyfashion-teknikken, flere gange i historien, er blevet 
udkonkurreret af hurtigere og billigere fremstillingsmetoder, har fordelene ved fullyfashion været en drivkraft 
i strikteknologiens udvikling. Formålet, med den manuelt betjente strikkemaskines opfindelse i 1589, var at 
udnytte efterspørgslen på fashionerede strømper, ved at effektivisere og forfine håndstrik (Brackenbury, 1992, 
s. 2-5) (se bilag 2.1 for en visuel præsentation af strikkemaskinerne omtalt i dette afsnit). Frem til slutningen 
af 1700-tallet, er det primært strømper, der fremstilles maskinelt. Herefter sker en udvikling, hvor strikkede 
tekstiler også klippes og sys til andre formål, på samme måde som man gør med vævede tekstiler. Dette er 
starten på at producere strik som metervarer, og det tager fart, da rundstrikkemaskinen opfindes i 
begyndelsen af 1800-tallet. Produktionen bliver dermed langt hurtigere og billigere. Denne udvikling får også 
indflydelse på fladstrikning og fullyfashion-fremstilling, som til sammenligning er tidskrævende og teknisk 
udfordrende – hvilket medfører et dyrere produkt (Brackenbury, 1992, s. 7; Spencer, 2014, s. 178). Det 
bremser samtidig udviklingen af fladstrikkemaskiner. Desuden medfører det, at produktion på disse maskiner, 
gennem en længere årrække, dækker et afgrænset marked for fremstilling af kanter og bånd. Disse anvendes 
til f.eks. kraver eller ved lukningen forrest på en cardigan m.m. – en produktion, som det ikke er muligt at 
fremstille på en rundstrikkemaskine.  
 
Fremstilling af strik mekaniseres med dampmaskinens indtog i 1800-tallet (Brackenbury, 1992, s. 7). Den 
øgede hastighed i produktionen af strikkede metervarer, og anvendelsen af cut & sew-metoden, gav imidlertid 
grobund for flere anvendelsesmuligheder. I årene 1880-1910 blev strik derfor en etableret del af kvindemoden 
(Power, 2008, s. 191). Samtidig med, at interessen for fritidstøj stiger i 1920’erne og 30’erne, udvikles den 
første automatiserede fladstrikkemaskine med hulkort i 1926 (Ibid.). Hulkortet er en teknik, der forud for 
digitaliseringen, anvendes til lagring af koder. Det opfindes til manuelle maskiner allerede i 1720’erne, hvor 
det bruges til styring af mønsterfremkomst på vævede tekstiler (Schoeser, 2007, s. 107). Inden for strik giver 
opfindelsen mulighed for kompleks mønstring, også kaldet jacquard. Denne udvikling skabte et nyt potentiale 
for fladstrik, og endvidere et marked for beklædning fremstillet som fullyfashion i eksklusive garner (Power, 
2008, s. 191; Brackenbury, 1992, s. 7). Fremstillingsmetoden efterlader meget lidt eller slet intet 
spildmateriale, hvilket er en økonomisk fordel i konkurrencen med rundstrikkede metervarer. I figur 2.4 ses, 
hvordan fremstillingsmetoden cut & sew efterlader markant mere spild end fullyfashion. Det i dag klassiske 
cardigansæt (på engelsk twin-set) er et eksempel på fullyfashion, der traditionelt er fremstillet i eksklusive 
garner, som f.eks. kashmir. Et cardigansæt består af en kortærmet bluse og langærmet cardigan, der passer 
sammen i materiale, mønster og/eller farve (Black, 2012, s. 87). Det er typisk ensfarvet, hvilket gør 
maskeindtagningerne tydelige og markerer fremstillingsmetoden uden sammensyninger; visuelt fremhæver 
det produktets kvalitet. (se figur 2.5 billedet til højre).  
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Figur 2.5: (Venstre) Pringle of Scotland kashmir twin-set på forsiden af Vouge april 1955 (Pringle of Scotland, 2017). (Højre) Illustration 
af twin-set (Nørgaard, 2002, s. 363). 

 
Fashionering i strik er derved på flere måder blevet et udtryk for et eksklusivt produkt, hvor det har været 
eftertragtet at effektivisere maskinfremstillingen. Da den computerstyrede fladstrikkemaskine indførtes i 
1975, blev det muligt at kombinere jacquard-mønstre med forskellige masketyper. Digitaliseringen i 
strikindustrien er et konkurrenceparameter, der har nedbragt produktionstiden væsentligt, ligesom den også 
har haft indflydelse på avancerede strikdesigns, frem for reduktion af produktets pris (Eckert, 1997, s. 3). 
Teknologien har tillige udvidet designerens æstetiske muligheder markant, og har medvirket til at fullyfashion, 
også i dag, er attraktivt for kunden. I 1980’erne bliver fladstrikkemaskinen væsentligt optimeret, og det bliver 
rentabelt at fremstille fullyfashion selv i garner af lavere kvalitet. Dette fik stor indflydelse på design af strik, 
idet fullyfashion-teknikken herefter for alvor udforskes og udfordres, i forhold til hvad det er muligt at 
fremstille. 1990’ernes udvikling af fashionering i strik, skabte også et grundlag for at udvikle teknikken 
complete garment (Power, 2008, s. 192–194). Konceptet for complete garment-fremstilling er inspireret af 
håndstrik på rundpind. Her er rammerne for fashionering frie, og det er muligt at strikke beklædningen i ét 
stykke uden efterfølgende montering og syning. (Se afsnit omkring gansey-sweatre, s. 20) Ved fullyfashion-
metoden strikkes beklædningsdelene enkeltvis og samles efterfølgende; ved complete garment-metoden 
elimineres denne proces (se illustration i figur 2.4, s. 16). 
 
Complete garment-fremstilling, er på samme måde som fullyfashion, baseret på teknikkerne bag fashionering. 
Allerede i 1950erne udvikledes et patent for complete garment. På dette tidspunkt var fashionering i strik 
stadig en tidskrævende proces, og teknikken vandt derfor ikke indpas i industrien (Ibid., s. 188). Den første 
kommercielle complete garment strikkemaskine blev lanceret under International Textile Machinery 
Exhibition (ITMA) i 1995. Denne første generation af strikkemaskinen, kunne fremstille strik uden sømme og 
eliminerede, eller minimerede, montering efter strikfremstilling. De to primære producenter af 
strikkemaskiner, Shima Seiki (Japan) og Stoll (Tyskland), har siden investeret i teknologi til at udvikle 
koncepterne Wholegarment (Shima Seiki) og Knit and Wear (Stoll) (Ibid., s. 189). Udgangspunktet for denne 
udvikling var oprindeligt, at skabe innovative produkter som udnyttede de nye teknologiske potentialer for 
strikkede konstruktioner, men programmering blev imidlertid en forhindring pga. udfordringer med softwaren 
(Eckert, 1997, s. 2–3). Derfor endte man med at bruge maskinerne til, i en længere årrække, at fremstille 
allerede programmerede styles, frem for at innovere (Power, 2008, s. 189). På samme tid udfordrede denne 
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digitale udvikling kommunikationen mellem designeren og strikprogrammøren, i forhold til en fælles forståelse 
af begrænsninger og potentialer (Eckert, 1997, s. 4). Udviklingen af programmeringssoftwaren har siden år 
2000 gradvist gjort dem mere brugervenlige. I dag kan programmer, som f.eks. Stolls M1+, visualisere det 
strikkede tekstil og konstruktionen af masker, før det fremstilles. Dette gør at programmet fungerer som et 
”tegneprogram”, hvor fashioneringer indtegnes, og softwaren omdanner til et strikkeprogram. Min egen 
erfaring med strikprogrammering (og løbende dialog med strikprogrammør Jesper Hvisthule siden 2012) er, 
at den tid det tager at klargøre strikdesignet inden fremstillingen, dermed er blevet væsentligt kortere og 
processen forenklet. Denne nye tilgængelighed og tidsmæssige besparelse på et ”tungt” produktionsled, som 
programmeringen hidtil har været, giver et potentiale til at udfordre teknologien på ny (Larsson, 2010).  
 

Zero-waste som bæredygtig design- og fremstillingsstrategi 

Som beskrevet i det historiske overblik, er fashionering en traditionel teknologi inden for strik. Med indførelsen 
af de digitale og fuldautomatiske fladstrikkemaskiner, har teknologien medført nye muligheder, som tekstil- 
og beklædningsindustrien med fordel kan drage nytte af, ved omlægning til en mere bæredygtig produktion. 
Som vist i figur 2.4 s. 16 minimeres eller elimineres spild ved fremstillingsmetoderne fullyfashion og complete 
garment. Grunden til det er, at disse metoder er baseret på teknologi, der formgiver det strikkede tekstil 
undervejs i fremstillingen. Derved undgås det ressourcespild, som opstår ved cut and sew i metervarer. Denne 
form for fremstilling betegnes også som zero-waste (oversat til dansk nul spild), idet design og produktion ikke 
efterlader materialespild (Rissanen, 2013, s. 2). Timo Rissanen, der er designforsker inden for feltet 
modedesign og bæredygtighed ved Parsons School of Design i New York, anvender zero-waste som en strategi 
til at nedbringe spild ved tilskæring af snitmønstre til beklædning. Denne tilgang betegner han zero-waste 
fashion design. Ifølge Rissanen dækker denne betegnelse over designaktiviteter, der resulterer i zero-waste-
fremstilling af tøj (Ibid., s. 2). Rissanens praksisbaserede forskning har, i samarbejde med designforsker Holly 
McQuillan, bl.a. udmøntet sig i bogen Zero Waste Fashion Design (2016). Her formidler de zero-waste-
teknikker i et format, der henvender sig til designere, som ønsker at anvende denne tilgang. 
 

Customisation 

Designvirksomheder møder en større interesse fra kunder, der ønsker mere varierede produkter (The Law of 
Fashion, 2018). Stadig flere produktgrupper - fra biler over sodavand til beklædning - introducerer muligheder 
for customisation for at imødekomme denne efterspørgsel. På dansk kan customisation oversættes til 
brugertilpasning, men jeg vil her bruge det engelske udtryk. I det følgende afsnit vil jeg beskrive customisation 
i relation til strikdesign. Begrebet customisation relaterer, ifølge Frank Piller og Mitcell M. Tseng, til en 
ændring, sammensætning eller modifikation af produkt- eller servicekomponenter efter brugerbehov eller -
efterspørgsel (2003, s. 7). Begrebet dækker over det, håndstrikkere har gjort i århundreder, og er dermed ikke 
et nyt koncept inden for strik (se f.eks. Brackenbury, 1992; Turney, 2009). Digitalisering og den 
strikteknologiske udvikling har derimod indflydelse på, at customisation af strik også er mulig til industriel 
produktion.  
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Jeg har i en årrække været fascineret af gansey-sweatrene, som er et eksempel på, hvordan customisation er 
en del af historien for håndstrik. Konceptet bag disse sweatre skildrer et forhold, mellem den der strikker 
sweateren og den der bruger den. Sweaterens funktion og æstetik fremstilles efter den enkelte brugers behov, 
hvilket kan være med til at inspirere og udvikle digitalstrik. Gansey-sweatrene har også været inspiration for 
min egen udvikling af konceptet for strikbluser i kapitel 6. 
 

Gansey-sweatrene 

Gansey-sweatrene har sine rødder i Kanaløerne, Guernsey og Jersey, ud for Frankrigs nordlige kyst. Her havde 
de et praktisk formål forbundet med fiskernes arbejde på havet (se figur 2.6). Sweatrene blev typisk strikket 
af fiskernes mødre eller hustruer, og blev senere en industri af håndstrik for øsamfundet, da handelsruterne 
blev åbnet i slutningen af 1700-tallet (Marr, 1982). 
 

  
Figur 2.6: v) Victorianske fiskere i deres gansey-sweatre. h) Eksempel på en gansey-sweaters mønstring (Flamborough Marine, 2017). 

 
En gansey-sweater fremstilles af uldgarn - typisk i en marineblå farve. Den er strikket meget fast, for at gøre 
materialet slidstærkt og vandskyende, og samtidig varm for fiskeren at have på. Hver sweater blev strikket i et 
unikt mønster, som varierede for hver egn og familie. Opskrifterne gik i arv fra generation til generation. 
Mønsterteknikkerne er navngivet efter symboler, der repræsenterer ting i fiskerens dagligdag, så som anker: 
ruder (fiskenet), snoninger, lyn, stige og reb. Derudover blev det en tradition, at strikkeren af gansey-
sweateren tilføjede et antal fejl i strikkeprocessen, der gjorde sweateren personlig. En forlist fisker kunne sågar 
identificeres på sin sweater (Thompson, 2013, s. 5–6). 
 
Sweateren består af mønsterfelter, koncentreret omkring øverste del af overkroppen: skuldre, overarme og 
bryst. Resten af sweateren strikkes glat (se figur 2.6). Placeringen af mønstret har til funktion, at gøre 
sweateren kraftig, og dermed varm omkring brystkassen; for derved at beskytte de livsvigtige organer - hjerte 
og lunger. Den glatstrikkede del er placeret på de områder af kroppen, som er mest udsat for slid. Sweateren 
kan derved let pilles op i de mere udsatte områder, og nyt kan strikkes til, uden at hele sweateren må strikkes 
på ny (Ibid., s. 5–6). Gansey-sweatrene er et eksempel på, at funktion og æstetik er tænkt ind i konstruktionen. 
Dette er både for vedligeholdelse og for fiskernes arbejdsvilkår i det, særligt i Nordeuropa, omskiftelige vejr. 
Sweatrene sælges fortsat, både færdigstrikkede (håndstrik), eller i form af gør det selv strikke-kit med mulighed 
for customisation (Flamborough Marine, 2017), ligesom håndstrikkere i almindelighed stadig kan finde 
inspiration i  strikkeopskrifterne (se f.eks. Thompson, 2013; Ravelry, 2017). 
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Mass-customisation 

Ordet Mass-customisation er sammensat af de to ord mass-production (på dansk: masseproduktion) og 
customisation. Terminologien introducerer dermed customisation i sammenhæng med masseproduktion. 
Mass-customisation anvendes for første gang af Stanley M. Davis, i bogen ”Future Perfect” fra 1987. Her 
anvender Davis termen, i sammenhæng med en industriel strategi (Davis, 1987, s. 243). Sidenhen har Joseph 
B. Pine anvendt og videreudviklet termen specifikt i relation til produkter. Pine (1999, s. 48) definerer mass-
customisation som et koncept, der udbyder en sådan variation og individuel tilpasning, at de fleste vil kunne 
finde, hvad de efterspørger, i et prisleje der er sammenligneligt med masseproducerede varer. Denne tilgang 
kombinerer, ifølge Piller og Tseng, fordelene ved masseproduktion, med muligheden for differentiering 
forbundet med customisation (2003, s. 6). I sin afhandling, omkring digitale processer inden for tekstildesign 
og -produktion; pointerer Riisberg, at tilgange som mass-customisation kræver et fleksibelt 
produktionssystem, som kan producere mindre mængder i relation til efterspørgslen (2006, s. 33), som nyere 
teknologi til strikfremstilling eksempelvis tillader. I det følgende beskrives tre eksempler på den her skitserede 
teknologiudvikling, der tillader brugeren at træffe personlige designvalg.  
 

Pringle Deconstructed  

Pringle of Scotland har produceret strik siden 1815 (Pringle of Scotland, 2017). I 2015 introducerede 
virksomheden en online-platform Pringle Deconstructed, der tilbyder brugere at sammensætte deres egen 
strikbluse med colour blocking (oversat til dansk: farvede felter) på beklædningsdele (forstykke, bagstykke, 
ærmer, kanter mm.) (se figur 2.7). Konceptet Pringle Deconstructed er baseret på signatur-modeller fra 
virksomhedens arkiv, så som twin-set, cardigan, kortærmet bluse og langærmet bluse med rudemønster 
(Pringle Deconstructed, 2017b). Pringle of Scotland har produceret en film, der viser hvordan virksomheden 
anvender industrielle maskiner, der betjenes i hånden, til fremstilling af Pringle Deconstructed (Ibid.). Dette 
betyder, at virksomheden ikke har udgifter forbundet med programmering, idet de ikke anvender digitale 
strikkemaskiner. Da produktionen er drevet med håndkraft, bliver prisen for en strikbluse til gengæld relativ 
høj: 650 pund ~ 5800 dkr. (priseksempel på en kashmir cardigan, som vist i figur 2.7 tredje billede fra venstre). 
Prisen afspejler det eksklusive håndværk og materialekvalitet, og forholder sig derved til en begrænset 
kundegruppe, med et vist økonomisk råderum, svarende til de øvrige luksuriøse produkter fra Pringle of 
Scotlands kollektioner (Pringle Deconstructed, 2017a; Pringle of Scotland, 2017).  
 

      
Figur 2.7: Eksempler på customised strikbluser fra Pringle Deconstructed (Pringle Deconstructed, 2017a). 
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A-POC  

Med det banebrydende koncept A-POC var Issey Miyake den første til at introducere customisation af 
industrielt fremstillet strik i slutningen af 1990’erne. A-POC er et eksempel på, hvordan produktion af strik 
undersøges og udfordres, gennem et tæt samarbejde mellem teknologi- og designudvikling. A-POC står for ”A 
Piece of Cloth”, som oversat til dansk betyder ”ét stykke stof”. A-POC blev lanceret i 1998, som et samarbejde 
mellem den japanske modedesigner Issey Miyake og tekstilingeniøren Dai Fijiwara. I en årrække præsenterede 
de strikkollektioner under dette koncept, der blev udviklet med fokus på at eliminere spild, og begrænse 
håndtering af tekstilet efter fremstilling (Issey Miyake, 2017). En af kollektionerne var ”King and Queen”, der 
er en serie af strik til beklædning, fremstillet som en dobbelt kædestrik-konstruktion strikket i tubeform (se 
figur 2.8).  
 

 
Figur 2.8: A-POC King and Queen, Spring/Summer 1999 (Roulin, 2015). 

 
Tuberne var strikteknisk konstrueret med integrerede tilskærings- og sømlinjer, der afgrænsede de forskellige 
beklædningsstykker og angav, hvordan de kunne klippes ud. Grunden til at tekstilet ikke trævlede ved klip, 
skyldtes måden hvorpå materialet var konstrueret i samspil med garnet, bestående af polyester og elastan. 
Kombinationen af garn og teknik låser maskerne, idet der blev klippet i tekstilet, og forhindrede maskerne i at 
løbe (Fogg, 2010, s. 203). Disse tekniske detaljer var et led i konceptets strategi, om at minimere håndteringen 
af den strikkede metervare efter fremstillingen. Brugeren købte således et stykke af en tube strik og klippede 
selv beklædningsstykkerne ud efter ønsket længde og stiludtryk. Den designmæssige og tekniske udvikling af 
produktet var tæt forbundet, og viser digitaliseringens betydning for nye innovationer. Kollektionen ”King and 
Queen” var ikke alene innovativ på grund af den tekniske konstruktion, A-POC udnyttede også industriel 
fremstilling af strik til at skabe et helt nyt mass-customised koncept, der gjorde brugerinvolvering og -tilpasning 
let tilgængeligt vha. et enkelt redskab: en saks. 
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Nike iD Flyknit  

Nike var det første brand i modeindustrien, der udviklede en linje for customisation af produkter til 
masseproduktion. Konceptet Nike iD blev lanceret i 1999 som et tilbud, hvor kunden fik mulighed for at designe 
en personlig sportssko, ved at vælge mellem forskellige visuelle elementer og materialer fra en kollektion af 
udvalgte produkter. I begyndelsen fokuserede Nike iD på sko. Sidenhen er konceptet udvidet med andre 
produktgrupper, så som beklædning og tilbehør (Nike News, 2017). Nikes webshop er den primære adgang til 
denne service. Brugere kan ved hjælp af et online system vælge mellem forskellige designparametre, og få 
deres valg visualiseret i en tredimensionel gengivelse. Derudover er udvalgte butikker verden over indrettet 
med et Nike iD studio, hvor det er muligt at prøve, se og føle de aktuelle modeller, materialer, farver og 
mønstre.  
 

Brugerens valgmuligheder 

Nike har ligeledes været på forkant med at anvende fullyfashion-teknikken til fremstilling af sportssko. Denne 
produktlinje blev introduceret som Flyknit i 2012. Nikes hensigt var at skabe en letvægtssko, der minimerede 
ressourceforbruget ifm. fremstillingen (Nike News, 2017). Flyknit er blevet en del af konceptet Nike iD, og 
forener derved fullyfashion med mass-customisation. Kunden kan vælge mellem forskellige detaljefarver og 
effekter, som eksempelvis overstof, snørebånd, yder- og inderside logo, sål og label på pløs. Desuden er det 
muligt at tilføje et grafisk symbol eller en personlig tekst (fem karakterer), på skosnuden. Det valgte design 
produceres efter bestilling, og kan leveres indenfor tre uger, med en omkostningsfri returservice indenfor 30 
dage. Prisen for en customised Flyknit-sko er tilsvarende andre sko fra produktlinjen Flyknit (Nike iD, 2017). 
 

Inspirationsmuligheder 

Som inspiration foreslår Nike et antal af mulige designs under overskriften ”Spark your creativity with these 
designs” (Nike iD, 2017). Disse forslag viser eksempler på sko, der lige så vel kunne være en af Nikes andre 
skokollektioner: der vises et par nedtonede modeller og andre med elementer af klare farver (se figur 2.9, 
billede til venstre). Menuen for customisation åbner for et utal af kombinationsmuligheder, samt mulighed for 
en personlig tekst. Jeg synes det er modigt af Nike, at overlade så mange valg til kunden. I gadebilledet ses det 
umiddelbart ikke, at en sko med Nikes logo, kan være personligt sammensat. F.eks. er det muligt at vælge en 
sammensætning af fem forskellige farver i én sko. Det kræver grundig planlægning i designfasen, at skabe 
rammerne for, at også customised designs lever op til virksomhedens øvrige branding. Det rejser spørgsmål 
omkring, hvordan designeren kan arbejde med æstetiske parametre til et system, hvor kunden har 
medindflydelse i designprocessen og det deraf følgende produkt. 
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Figur 2.9: (venstre) Flyknit model med mulighed for customisation, eksempler til inspiration. (højre) Mit eget forsøg med customisation 
af Flyknit iD. (Skærmbilleder af Nike iD, 2017) 

 

Min egen oplevelse med Nikes customisation af Flyknit iD 

For at forstå brugeroplevelsen har jeg eksperimenteret med Nikes visualisering af forskellige valgmuligheder 
med udgangspunkt i skomodellen i figur 2.9. Flere af farverne vil umiddelbart ikke være mine fortrukne, og jeg 
prøver for sjov, om det er muligt at lave, hvad jeg opfatter som en grim sko. Alligevel giver mine forsøg nogle 
sko, som tiltaler mig til trods for min skepsis omkring en sko bestående af 5 farver - foruden et overstof strikket 
i multifarvet garn (se eksemplet i figur 2.9, højre billede). Designet ville ikke være mit favoritvalg, og jeg ville 
ikke betale 1250 kr. for en - i min optik - ”sjov” sko, men jeg ville ikke have noget problem med at gå med den. 
 
Nikes koncept for mass-customisation repræsenterer en ny måde at tænke design på. Her udvikles ikke kun ét 
design efter et andet, men et utal af muligheder udvikles samtidig. Eksempelvis kan én skomodel komme til 
udtryk på mange forskellige måder, som designeren må tage højde for i sin udviklingsproces. I sådanne 
koncepter udvikler designeren den samlede ramme for mulige valg, som nøje må efterprøves og 
gennemarbejdes. Det kan f.eks. være for at sikre en variation, der spænder bredt; hvilket er en stor udfordring, 
der kræver en anderledes designproces, end ved en traditionel kollektionsopbygning. 
 

Designcase: Unmade  

Unmade er en virksomhed, der ligesom Nike iD, arbejder med brugerens medindflydelse i designfasen gennem 
mass-customisation. Dette gør Unmade gennem udvikling af software til fremstilling af mass-customisation 
strik på digitale fladstrikkemaskiner. Unmade arbejder derved med kundens oplevelse af eget tøj gennem 
inddragelse i designprocessen. Derudover arbejder virksomheden med en bæredygtig agenda, der minimerer 
spild fra produktionen og eliminerer lagerføring (Unmade, 2018). Unmade har derved en særlig relevans for 
dette projekt, og anvendes i afhandlingen som designcase; ligesom min kontakt til virksomheden har bidraget 
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til projektet gennem forskellige faser. Metodemæssigt har jeg anvendt virksomhedsbesøg og interviews med 
ansatte, til at samle viden i casestudiet.  
 
Virksomheden blev etableret i 2013 under navnet Knyttan, der i sin begyndelse var en prototype på at vise, 
hvad mass-customisation af strikket beklædning kan. Prototypen udvikles i 2015 til en digital platform, som 
får navnet Unmade – ud fra mottoet, at intet produkt er færdiglavet, før brugeren har været involveret (min 
oversættelse, Unmade, 2016a). De første år fungerer Unmade som en strikvirksomhed, der ønsker at vise, 
hvad en ny teknologi kan tilbyde brugerne og branchen. Sidenhen er virksomheden blevet lagt om, og de 
sælger herefter licenser til deres software, så andre virksomheder kan anvende den til produktion af strik. 
Mens jeg har været i gang med dette projekt har Unmade undergået flere forandringer, og jeg har kunnet 
følge med undervejs. Da jeg startede dette projekt var Unmade på stadiet, hvor de kørte deres egen 
strikvirksomhed, samtidig med udviklingen af software til mass-customisation af strikket beklædning. På den 
måde har Unmade demonstreret, hvordan andre virksomheder kan benytte deres software. I det følgende vil 
jeg beskrive Unmade som strikvirksomhed, med henblik på at uddybe, hvilke potentialer denne teknologiske 
udvikling bidrager med. 
 

Unmade som strikvirksomhed 

Gennem Unmades digitale online platform demonstreres mulighederne i den nye teknologi, udviklet af 
virksomheden. Platformen fungerede som en webshop i årene oktober 2015 – juni 2017. I den periode havde 
Unmade et lokale indrettet som en strikfabrik, hvor de kunne producere de varer, som blev bestilt online. 
Virksomheden viste dermed, at det selv for en mindre virksomhed, med få faciliteter, er muligt at tilbyde en 
større kollektion af strik til mass-customisation. Deres kollektion bestod af tørklæder og bluser, strikket i 
garnkvaliteterne ekstra-fin merinould og pima bomuld, og henvendte sig både til mænd og kvinder (Unmade, 
2016a). De forskellige designs varierede i jacquard-mønstre og farvekombinationer, hvor det var muligt for 
brugeren, at interagere med strikblusens designudtryk (se figur 2.10), for derved at tilpasse den visuelle 
æstetik efter egen smag. Unmades strikbluser forhandles i small, medium og large (Ibid.) 
 

 
Figur 2.10: Brugerindflydelse af strikblusens jacquard-mønster (Unmade, 2016b). 

 
Unmades software er udviklet til at reagere på brugerens justeringer, og sender derefter informationen 
direkte videre til strikkeriet, hvis blusen bestilles. Herved produceres strikblusen on-demand (Unmade, 2016a). 
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Produktionsmetoden production on-demand eller manufacturing on-demand (MOD), er baseret på at 
fremstille produkter på bestilling. Det vil sige, at produktet produceres efter at bestillingen er gennemført (se 
f.eks. Walter, Kartsounis & Carosio, 2009). Metoden giver en økonomisk fordel for producenten, idet 
produktet er købt forud for produktionen, og behovet for lager mindskes (Peterson, 2016, s. 1).  
 

“Things aren’t made until they are wanted which means there is no wastage. Because, 
it is so expensive at the moment with other processes to actually make these designs 
– to iterate and manufacture, people (designers/producers) have to make hundreds 
of them (garments) /…/ a lot of them aren’t wanted in the first place, and they just 
become landfill. So we just make things only when they are wanted” (interview med 
med Kirsty Emery, medstifter og designansvarlig i Unmade, juli 2016). 

 
Som det fremgår af interviewet med Emery fra Unmade, betyder denne produktionsmetode samtidig, at 
lagerføring, af forskellige designs, farver og størrelser, undgås fuldstændigt. Jeg fik dette bekræftet, ved et 
virksomhedsbesøg den 1. juli 2016, hvor jeg erfarede, at Unmades lager udelukkende bestod af garn, i et 
udvalg af farver repræsenteret i kollektionen. På den måde undgår virksomheder, som Unmade, samtidig at 
skulle kassere eventuelle restlagre (billedet i figur 2.11 viser Unmades produktions- og lagerforhold). 
Bestillingerne som foretages på platformen, programmeres direkte i softwaresystemet. Det betyder, at et 
ellers tungt produktionsled af de customised bestillinger frigives (Eckert, 1997); hvilket gør det rentabelt at 
kunne producere strik på denne måde. 
 

 
Figur 2.11: Produktions- og lagerforhold hos Unmade (Unmade, 2016b). Ved mit virksomhedsbesøg i juli 2016 havde de akkurat 
investeret i endnu en strikkemaskine, og havde derved tre i alt. 

 
De forskellige designs i Unmades kollektion er udviklet til at brugeren har forskellige valgmuligheder, der 
varierer fra model til model. Nogle designs kan justeres ved at klikke på billedet i webshoppen - og trække 
computermusen henover den digitale visualisering af strikken (se figur 2.11 ovenfor). Andre justeringer sker 
ved indtastning af bogstaver, som frembringer mønstret. Dette vist i figur 2.12, hvor striber varierer i tykkelse, 
placering og farve, som følge af indtastede bogstaver og deres sammenhæng. Unmades koncept bygger 
derved på forskellige muligheder for, at deres brugere har indflydelse på visuelle effekter.  
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Figur 2.12: Brugerindflydelse gennem bogstavkode. Eksempel fra Unmades profil på Instagram (Unmade, 2016b). 

 

Strik-teknologiens relevans for ph.d.-projektet 

Den nyere udvikling, inden for strik-teknologi, åbner op for en mere bæredygtig fremstillingsmetode, hvor 
fullyfashion kombineres med production on-demand. En fremstillingsmetode som resulterer i en zero-waste 
produktion, hvor kun nødvendige ressourcer anvendes. Ydermere har Unmade demonstreret, hvordan det er 
muligt at kombinere production on-demand med mass-customisation til strik af beklædning. Denne udvikling  
kan altså imødekomme brugerefterspørgsel på customised tøj. Denne tilgang er også inspiration for 
forretningskoncepter med ambition om en mere bæredygtig produktion, der samtidig give brugeren en 
oplevelse i forbindelse med anskaffelse af strikbluser. Unmade har allerede indgået samarbejder og solgt licens 
til deres software til andre virksomheder. Dette tyder på at flere lignende koncepter vil blive lanceret i 
fremtiden.  
 
Andre ph.d.-projekter, ét afsluttet og ét igangværende, har ligeledes beskæftiget sig med potentialet for 
koncepter, der bygger på mass-customisation og production on-demand. I afhandlingen Mass customised 
fashion – Development and testing a responsive supply chain for mass customised fashion garments (2010) af 
Jonas Larsson fra Swedish School of Textiles, University of Borås undersøges mass-customisation og production 
on-demand ud fra logistiske muligheder, ved anvendelse af ny teknologi inden for strikproduktion. Dette 
studeres gennem forskningsprojektet Knit on Demand. Et strikkoncept der tilgodeser æstetiske og 
størrelsesmæssige behov hos brugeren. Knit on demand var et samarbejde mellem tøjforretningen 
SOMconcept i Stockholm og strikproducenten Ivanhoe, der fremstiller strik efter complete garment-metoden. 
Samarbejdet gjorde det muligt at opstille en simulation af forretningskonceptet, hvor man i forretningen 
kunne træffe personlige valg ved bestilling af strikket beklædning, som kunne afhentes et par uger efter. 
Formålet med projektet var at undersøge produktions- og leveringstider ved en produktion med denne type 
af forsyningskæde, og ligeledes undersøge kunders velvilje i forhold til pris og leveringstid. 
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 ”Customers were surprisingly not bothered about long lead-times (< 3 weeks) and 
high price (< 1600 SEK). Instead they saw the service provided in the store, the quality 
of the garment and the configuration possibilities as key factors. The sense of being 
actively involved in the production of a unique garment, a one-off just for that 
customer, builds the authenticity of a concept like Knit on Demand.” 
(Larsson, 2010, s. 89) 

 
Fra et andet relevant perspektiv beskæftiger Irene Maldini fra Amsterdam University of Applied Sciences sig, i 
sit igangværende phd.-projekt, med customisation og production on-demand, som middel til at mindske 
mængden af tøj, der produceres og forbruges. Dette gør hun ved kritisk at undersøge muligheder herfor 
gennem modehistorie i kombination med empirisk tilgang (Maldini, 2018). I artiklen ”On paradigm shifts and 
industrial revolutions: tracing prevalent dressmaking practices and apparel production systems in the 
Netherlands and northwest Europe (1850-2016)” (2017, s. 4) fremhæver Maldini, at ”smartere industri” 
(oversat fra engelsk ”smarter industry”), som eksempelvis mass-customisation i kombination med production 
on-demand, kan udnytte viden om håndværk og skræddersyet tøj. En betragtning jeg deler med Maldini. Som 
tidligere beskrevet er der ressourcemæssige besparelser forbundet med denne produktionsform. Dog 
påpeger Riisberg (2006, s. 31), at de positive miljøaspekter forbundet hermed kan risikere at blive udfordret, 
hvis forretningskonceptet ligeledes kontinuerligt præsenterer nye produkter, der giver kunden lyst til at øge 
forbruget. På den måde er det ikke udelukkende produktionsmetoden, der har indflydelse på miljøaspektet, 
men også strategien for forretningskonceptet. Som i eksemplet med Nikes koncept for mass-customisation. 
Her er Nikes formål med produktionsmetoden ikke at producere færre sko, men at tilbyde deres kunder en 
mulighed for et personligt produkt.  
 
Fra et designmæssigt perspektiv, udfordrer sådanne forretningskoncepter designerens arbejde på flere 
måder: (1) Det kræver et tæt samarbejde mellem programmører og designere, foruden teknisk indsigt og 
forståelse af strikfremstilling. (2) Involvering af brugeren i designprocessen gør designerens arbejde med 
æstetik kompleks, idet der samtidig arbejdes med systemer, som tager hensyn til brugerbehov og -
præferencer. Jeg ser, at tekstildesigneren med fordel kan indgå i udvikling af sådanne forretningskoncepter, 
hvor tekniske aspekter og digital teknologi ændrer designprocessen, og har indflydelse på designerens 
æstetiske råderum; en betegnelse Riisberg (2006, s. 23-24) definerer og anvender omkring designerens brug 
af æstetiske virkemidler inden for forskellige kontekster og økonomiske rammer. I sin afhandling undersøger 
Riisberg digitale mediers betydning for designerens æstetiske råderum, i relation til trykte tekstiler. Herunder 
argumenterer Riisberg for, at mass-customisation, udover miljømæssige fordele, også giver nogle 
designmæssige fordele, hvor producenten ikke taber på at præsentere mere eksperimenterende designs 
(Ibid., s. 30-31). Design, af mere eksperimenterende karakter, kan anskues som f.eks. showpieces, der lanceres 
sammen med den øvrige basiskollektion for at tiltrække opmærksomhed.  
 
I dette ph.d.-projekt bruger jeg min erfaring som tekstildesigner, med viden om digital strikfremstilling, til at 
udvikle et designkoncept, som bygger på mass-customisation af fullyfashion strik, der produceres on-demand. 
Konceptet anvendes til den videre undersøgelse af projektets problemstilling og forskningsspørgsmål (jf. s. 8). 
I det følgende kapitel anvender jeg relevant teori til at styrke forståelsen af bæredygtigt tøj, og undersøger 
samtidig hvordan jeg som designer kan inddrage viden herom, i udviklingen af konceptet.   
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3 

Teoretisk grundlag  
 
 
 
I dette kapitel vil jeg undersøge, hvordan teori, inden for feltet bæredygtig tekstil- og beklædningsdesign, kan 
understøtte forståelsen af holdbarhed og levetid, med henblik på designerens praktiske anvendelse af denne 
viden, i designprocessen. Samfundets, forskningens og branchens stadigt tiltagende opmærksomhed, på 
klodens begrænsede ressourcer og øgede befolkningstilvækst, har i de seneste to årtier i stigende grad sat 
fokus på bæredygtighed. Dette har resulteret i en omfattende produktion af litteratur inden for feltet. Af 
samme grund vil jeg understrege, at litteraturgennemgangen, i dette kapitel, er et begrænset uddrag heraf. 
Jeg har primært valgt at anvende tre centrale kilder, Kate Fletcher, Kirsi Niinimäki og Ingun G. Klepp, som alle 
tre er pionerer inden for feltet, og derfor har haft særlig stor betydning for forskning og praksis. Fælles for de 
tre er også, at de anvender empiriske studier til udvikling af teori om, hvilke parametre der kan være 
medvirkende til at forlænge tøjs levetid. Disse kilder har derfor en særlig relevans for dette projekt, da det er 
denne viden, jeg her videreudvikler. Derudover har disse pionerers metode også inspireret min egen tilgang 
til empiri og designeksperimenter. 
 

Tøj i brug 

Kate Fletcher er professor i bæredygtighed, design og mode på Centre for Sustainable Fashion ved University 
of the Arts London, Storbritannien. Fletcher er formodentlig en af de første tekstildesignere, der har en ph.d. 
inden for bæredygtighed, med afhandlingen Environmental Improvement by Design: An Investigation of the 
UK Textile Industry, som blev færdiggjort i 1999. Igennem de sidste tyve år har Fletcher (2016) været med til 
at forme og definere forskningsfeltet bæredygtig mode- og tekstildesign. Her vil jeg primært anvende to kilder, 
der er mest relevante for denne afhandling. Jeg er desuden stærkt inspireret af Fletchers kvalitative 
forskningstilgang og hendes forståelse af holdbarhed og lang levetid (Fletcher, 2012, 2016).  
 
Fletchers forskning handler bl.a. om strategier til at forlænge tøjs levetid gennem aktiv brug, og hvordan 
tøjforbrug kan mindskes. Hun arbejder med dette ved at studere holdbarhed med udgangspunkt i brugsfasen, 
hvor de sociale aktiviteter omkring tøjet er i fokus, mere end tøjet i sig selv. 
 

”I conclude by suggesting fashion as a system of dress can act to promote longevity of  
garments by viewing durability as an outcome of activities linked to satisfying use of 
clothing. I propose that durability in fashion can-not only be promoted as a product-
based phenomenon, but rather it emerges from an individual and collective practice 
with dynamic implications for our use of materials.” (Fletcher, 2012, s. 223) 
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Fletchers forståelse af holdbarhed er herved forankret i brug af tøj og de processer, der er omkring dette – 
sociale relationer og menneskelige handlinger. I den forbindelse refererer Fletcher til antropolog Karen 
Tranbjerg Hansens betegnelse ”beklædningskompetencer” (oversat fra engelsk, ”clothing competencies”) 
(Ibid., s. 223). I figur 3.1 ses et eksempel på et brugerportræt og en -fortælling omkring brugerens egen 
cardigan fra et af Fletchers feltstudier. Her fortæller brugeren bl.a., at cardigan-jakken, som nu er hendes, er 
gået i arv gennem fire generationer. Eksemplet er taget fra projektet Local Wisdom, hvor hensigten var at 
opnå indsigter og generere viden omkring brugspraksis, som ifølge Fletcher, ofte overses af branchen (2012, 
s. 230).  
 

 

 
“Well this is a knitted cardigan jacket, in wool and it was knitted 
by my great grandma. Her name was Sigrid as well. She’s the one 
that I got my name from. I’m the fourth generation that’s used it. 
I really like the colours and it’s really high-quality but I think it’s 
been passed down because we know that she has put so much 
time into making it.” (Bruger fra Oslo, Norge, 2012 refereret i 
Fletcher, 2016, s. 192). 

Figur 3.1: Eksempel på en brugerfortælling fra Local Wisdom-projektet. Her vist i brugerportræt og udtalelse omkring brugerens egen 
cardigan (Fletcher, 2016, s. 192). 
 
Fletcher anvendte en kvalitativ forskningstilgang inspireret af etnografiske feltstudier, og under Local Wisdom-
projektet gennemførte hun op mod 500 brugerinterviews i ni forskellige lande på tværs af kontinenterne New 
Zealand, Nord Amerika og Europa - heriblandt også Danmark (2016, s. 16). Disse interviews foregik i offentlige 
bygninger (f.eks. biblioteker), hvor borgere på forhånd var inviteret gennem lokale medier, så som lokalavisen, 
lokalradioen, sociale medier og annonceopslag i den pågældende by. Borgerne blev inviteret til at medbringe 
et stykke tøj, fortælle om brugen af det og få taget et portrætbillede iført tøjet. En fotograf tog disse 
portrætbilleder i de lokale omgivelser, mens Fletcher foretog interviews (Ibid., s. 50 og egne erfaringer som 
assisterende ved Fletchers feltstudie i Kolding, Danmark i 2012). Derved dokumenteredes samtidig brugernes 
fortællinger omkring deres tøj, vha. noter, lydoptagelser, tøjets visuelle og fysiske repræsentation, som vist i 
eksemplet ovenfor (figur 3.1). Fortællingerne angiver brugernes praktiske kompetencer, viden og idéer 
forbundet med brug, så som vedligeholdelse og reparationer af tøj – en praksis som Fletcher betegner ”craft 
of use” (2016, s. 16). Begrebet er vanskeligt at oversætte til dansk. Min oversættelse er ”kunsten at bruge tøj”, 
men fremadrettet vil jeg bruge det engelske udtryk.  
 
En af de opdagelser Fletcher gjorde, i løbet af projektet, var at se hvordan ”mange af os, som en del af 
dagligdagen, allerede er dygtige til at bruge tøj fuldt ud – og gør det med fornøjelse.” (Min oversættelse, 
Fletcher, 2016, s. 50). I bogen Craft of Use – Post-Growth Fashion (2016) formidler Fletcher disse indsigter 
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gennem brugernes personlige fortællinger ud fra en hensigt om: ”to give attention to tending and wearing 
garments; to favour their use as much as their creation. And in so doing to adopt a more ecological idea of 
fashion that recognises what happens beyond design and production as rich, powerful, valuable.” (Fletcher, 
2016, s. 16). Brugerfortællingerne belyser tøjets design og brug, over længere tid, samtidigt afspejler de 
opfindsomhed og understøtter brugernes personlige (på engelsk empowerment) interaktion med tøj. Fletcher 
argumenterer for at disse handlinger, som ikke forholder sig til hastige modeskift, anskueliggør andre former 
for modeudtryk; i kontrast til det polerede billede, der oftest tegnes i modebranchen (Fletcher, 2016, s. 23). I 
forlængelse heraf påpeger hun, at ”hvad én person vælger at tage på, og bruger igennem længere tid, påvirkes 
også af valg og handlinger, som andre har taget.” (min oversættelse, Fletcher, 2012, s. 222). Dermed mener 
Fletcher, at ”craft of use” kan afsætte ringe i vandet og inspirere til alternative forbrugsmønstre på samme 
måde som social adfærd, omkring trends i branchens modesystem, kan (Ibid., s. 222).  
 
Fletchers brugerfortællinger og -portrætfotos baseres på en Grounded Theory-tilgang, hvor disse er 
kategoriseret ud fra grupperede temaer. Tabel 3.1 viser de 17 temaer, Fletcher (2016) har defineret ud fra sit 
studie. I bogen beskrives disse temaer i separate kapitler, og er underbygget af et udvalg af brugerfortællinger. 
Jeg samler disse temaer i tabellen for at give en bedre forståelse af, hvad Fletcher mener med betegnelsen 
”craft of use”. 
 
Tabel 3.1: Grupperingen af brugerfortællingerne fra projektet Local Wisdom, har dannet grundlag for temaerne præsenteret i bogen 
Craft of Use – Post-Growth Fashion (Fletcher, 2016). 

Tema Beskrivelse 

Ethics of use 

”Brands control fashion supply chains assiduously; but downstream, after a garment is sold, the user is in 
charge. A user’s subsequent actions can uphold a brand’s value, be incurious about them or defy them in a 
range of direct or subtle ways. When it happens, subversion comes in many forms: the protestations of a 
blog, the cutting and reworking of scissors and thread, or the attitude with which a garment is worn, 
upending the worldview of the corporation that made it.” (Fletcher, 2016, s. 10) 

Material 
resourcefulness 

”Garments are fusion of materials and energy brought to the body in myriad configurations, yet the 
dominant force in fashion, consumerism, tends to value only a narrow spectrum of fashion activity. The 
practices of material resourcefulness broaden the view and show a burgeoning testing ground of an 
alternative flow of fabric and product.” (Ibid., s. 24) 

Transfer of 
ownership 

”Giving a garment to someone else is sometimes a straightforward and spontaneous act. At other times a 
transfer of ownership is more circuitous. Periods of overlapping ownership often intensify resource use and 
stud a garment’s story with memories.” (Ibid., s. 36) 

Alternative dress 
codes 

”The choices we make about what we wear are influenced by our past experiences, our present choices and 
desires, and our ideas about our future selves. Expressions of values, aspirations, heritage, understanding and 
the physical shape of our bodies build a rationale for dress that transcends narrow commercial views about 
fashion. They gave us broader perspectives that honour our reality as well as our aspirations; and connect 
our psyche with our fibre and fashion choices.” (Ibid., s. 64) 

Skills of 
resourcefulness 

”Creative activities contribute greatly to society through innovation and experiment, taking on projects that 
fail to hit the radar of conventional industry. Their work is a training ground for new practices, for trialling 
novel approaches and reviving old skills that promote alternative ideas about fashion and consumption.” 
(Ibid., s. 89) 

Open and adjust 
”Garments can be reworked to meet changing needs. The knowledge and skills to open up a garment and 
adjust it to fit contribute to a rich and confident society. They remind us about ingenuity and resourceful 
possibility and help replace consumption with action.” (Ibid., s. 105) 
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Garment co-
operation 

”Some garments require a wearer’s involvement for them to work well on the body. Others act altogether 
differently and mould themselves around our frames and the actions of our lives. Such pieces remind us that 
garments and users are in dialogue; that clothes aid and abet and shape our world.” (Ibid., s. 124) 

Never washed 

“Laundering is high impact and yet not laundering is socially unacceptable. But some pieces defy social 
pressure and are never washed, often motivated be fear that laundering causes something precious to be 
lost: a scent, a memory, the particular way a garment fits, its colour, the quality of handwork, and even a 
political stance.” (Ibid., s. 147) 

Perfect piece 

“Consumerist fashion is all about what is right on trend, right for uniform mass-manufacture and ultimately 
right for the figures on a balance sheet. Lost in the mix are a garment’s finesse, fit, appropriateness; and the 
space to nature individuality, skills and confidence in a wearer to recognise and revel in the ‘rightness’ of a 
particular piece.  

Finding the right partnership between wearer and garment is the difference between using a piece time and 
again or throwing it away. Each partnership, like each person, is different. Matching one with the other and 
being open to the almost limitless variety of possibilities this enables, underscores fashion system diversity.” 
(Ibid., s. 162) 

My community 

“In smaller communities people can more easily see the effects of their own actions on each other and the 
environment. They can also better understand the ramifications of their choices; enabling them to through 
our garment choices sews the seeds of a new type of fashion interdependence based on connection to people 
and place.” (Ibid., s. 173) 

Super long life 
“Making a garment last is very different to making a long-lasting garment. Enduring use is often difficult to 
predict. It is specific and personal, linked less with materials and finding ways to access these may be critical 
to third, fourth or fifth lives.”  (Ibid., s. 186) 

Patina of use 

“With our garments, as with our bodies, the passing of times leaves its mark. In both domains, our 
relationship with these imprints is complex. With clothes, we sometimes discard pieces because they are 
aging, dated, jaded or worn; at other times we buy vintage or pre-distressed pieces, coveting that which 
looks old. Yet too often these overlook the power and pleasure of marking the passing of time as it is 
recorded in our clothes; forging of memories, learning through doing, evolution of appearance.” (Ibid., s. 198) 

Flexible thinking 
“In wearing the same piece over and again but with a fluid attitude of openness and flexibility we can find 
novelty in familiar garments. The garment itself stays the same, but the rules and roles of wearing it are re-
interpreted. Use is intensified; resources are saved; individuality is reclaimed.” (Ibid., s. 213) 

Shared use 

“Sharing clothes saves resources if it means fewer pieces are bought and we meet a need for novelty without 
an expansive, ever chancing wardrobe. For garments to have multiple users, fit matters; but they also have to 
be shared with the right people. Sharing works when a bond and joint identity is reinforced by common use; 
when a memory is re-lived; and when access is gained not just to more and different pieces but also to the 
values, taste and sensibilities of the owner.” (Ibid., s. 227) 

Mending 

“To repair a garment and keep it in active service is to practise the skill of usership (see Chapter 5). It calls 
upon human senses to diagnose what needs to be done and the right emotional tone to carry it through. 
Stitching, darning, patching and remodelling oversee a subtle shift in the power relations associated with 
garments: for the work of mending, unlike the world of production, is about people not machines.” (Ibid., s. 
244) 

Action tools 
“The tools of use become an extension of our creative expression and shape our engagement with the world. 
Courtesy of simple or sophisticated technology, they open up alternative pathways of action.” (Ibid., s. 259) 

Intensive use 
“Some garments are worn almost daily. They become both a backdrop to – and practical facilitator of – our 
lives and reflect true resourcefulness. Their features speak of an ethic of extended, iterative use.” (Ibid., s. 
277) 
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På baggrund af temaerne pointerer Fletcher: “Using things is not dependent on producing and consuming 
more, and yet it fulfils many of the needs we try to meet when we buy new goods.” (Fletcher, 2016, s. 17). Ved 
dialogen med brugerne oplevede hun, hvor vanskeligt det var for den enkelte, at sætte ord på oplevelser med 
brug af tøj, at tage vare på det og vedligeholde det. I forlængelse heraf sammenligner hun med, at vi ikke, på 
samme måde, har udfordringer med at beskrive følelser og oplevelser forbundet med køb af nyt tøj (Ibid., s. 
51). Jeg ser denne betragtning, omkring brugernes vanskeligheder med at sætte ord på deres oplevelser, 
afspejlet i måden hvorpå Fletcher på poetisk vis beskriver temaerne, og belyser denne tavse viden. 
 
Fletcher (Ibid., s. 271) foreslår, at de ovennævnte temaer og brugerfortællinger kan være inspiration for 
utallige designprojekter, forretningsmodeller og sociale foretagender, der kan fremme holdbarhed og lang 
levetid af tøj. Dette forslag understøtter Fletcher ved, ud fra de enkelte temaer, at beskrive og informere om 
projekter og virksomheder, der har fokus på forskellige aspekter ved holdbarhed. Som en del af Local Widom-
projektet havde Fletcher inviteret syv designuniversiteter: London College of Fashion i England, California 
College of the Arts i San Francisco, USA, Parsons School of Design i New York, USA, Emily Carr University of Art 
and Design i Vancouver, Canada, RMIT i Melbourne, Australien, Massey University i Wellington, New Zealand 
og Designskolen Kolding. Invitationen var til at udforske, hvordan viden om brugspraksis (”craft of use”) kan 
indgå i designprocessen i bachelorstuderendes projekter. Universiteterne blev valgt ud fra kontinenter, 
karakteriseret ved at have et stort forbrug af modetøj – herunder Europa, Nordamerika og Australien. 
Formålet hermed var at undersøge design af tøj ud fra ”craft of use”, i lande med behov for at ændre 
forbrugsmønstre (Ibid., s. 53). Fletcher bruger nogle af designprojekterne fra universiteterne, til at illustrere 
sine pointer i bogen Craft of Use – Post-Growth Fashion (2016). 
 
I formidlingen af Local Wisdom, anvender Fletcher fotografiet til at skærpe fokus på hovedpointen bag ”craft 
of use” (se figur 3.2). Billederne er taget som Polaroid af Kerry Dean sammen med Alex McIntosh fra London 
College of Fashion (Ibid., s. 55). Nogle af billederne er taget med flere eksponeringer, der leder tankerne hen 
på en forestilling om forbigået tid, som et symbol på tøj i brug. Dette kan ses som en kontrast til 
beklædningsbranchens modefotos, hvor tøj vises ”ubrugt og ukrøllet”, som Fletcher betegner det (2016, s. 
101), og ikke relaterer til brug over tid.  
 

  
Figur 3.2: Fotografier som en del af formidlingen omkring forskningsprojektet Local Wisdom (Fletcher, 2016, s. 100). 
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Bæredygtighed og produktrelation 

Kirsi Niinimäki har ligeledes bidraget til udviklingen af dette forskningsfelt i det seneste årti. Niinimäki er 
professor i design, med et særligt forskningsfokus inden for bæredygtig mode og tekstil på Aalto University, 
School of Arts, Design and Architecture, Finland. I sin afhandling From Disposable to Sustainable – The Complex 
Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing (2011) undersøger Niinimäki relationer 
mellem brugere og deres tøj. Afhandlingens omdrejningspunkt er brugeres tilfredshed med tøj, med henblik 
på produkttilknytning og bæredygtig brug af tøj, gennem forlænget levetid. Dette har siden karakteriseret 
Niinimäkis arbejde omkring bæredygtighed. Ligesom Fletcher (2016) argumenterer Niinimäki (2011 ; Niinimäki 
& Koskinen, 2011) også for, at mode- og tekstildesignere med fordel kan inddrage en brugerorienteret tilgang 
til design af tøj. I det følgende afsnit vil jeg anvende de mest relevante af Niinimäkis tekster, i forhold til mit 
arbejde med tekstildesignerens rolle og relationen mellem brugere og deres strikkede beklædning (Niinimäki, 
2011; Niinimäki & Koskinen, 2011; Niinimäki & Armstrong, 2013).  
 
Niinimäki anvender både kvalitative og kvantitative forskningstilgange. Her vil jeg referere til hendes 
kvantitative studier, hvor hun har anvendt et spørgeskema, som er formidlet til to forskellige grupper. I første 
studie blev et online link delt blandt designstuderende ved Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 
University of Lapland og ansatte ved University of Arts and Design Helsinki (i alt 246 respondenter, primært 
unge kvinder under 35 år (80%)). For at nå bredere ud anvendtes samme online link til spørgeskemaet i andet 
studie. Her blev det sendt ud til 30 udvalgte personer, som videresendte linket (snebold-effekt) (i alt 204 
respondenter). I alt deltog 450 respondenter (Niinimäki, 2011, s. 67-70). Spørgeskemaet omhandlede 
brugernes holdninger og ønsker i forhold til forbrug, etik og miljømæssige problematikker, f.eks. 
miljømærkning af tekstiler og tøj, parathed til at betale ekstra for bæredygtige produkter og ønsker for 
produkter i fremtiden. Derudover fokuserede en anden sektion i spørgeskemaet på brugernes vilje til at ændre 
forbrugsadfærd. De to første sektioner var bygget op ud fra afkrydsning af svarmuligheder. De sidste sektioner 
omhandlede produkttilfredshed og -tilknytning, som lagde op til åbne svarmuligheder; f.eks. ved at 
respondenterne kunne svare på, hvilke elementer ved tøj de følte sig mest tiltrukket af. Derudover blev 
respondenterne bedt om at skrive en kort beskrivelse af tekstiler og tøj, der holder i længere tid, og dem der 
holder i kortere tid, og endvidere beskrive bevæggrunde til lang levetid og kort levetid af disse (Ibid. s. 68). 
Disse to studier har dannet afsæt for Niinimäkis teoriudvikling omkring tøj og bæredygtige produktrelationer 
med særligt fokus på langtidsbrug.  
 

”I have a woolen jumper that I got from my grandmother. She bought it in Helsinki in 
the 1930s. The jumper is simple, classical in style and timeless in color (black/red), and 
very well kept. From its appearance no one can guess that it is so old.” (Brugerudsagn 
refereret i Niinimäki, 2011, s. 203). 

 
Ovenstående udsagn stammer fra den del af spørgeskemaet, der giver åbne svarmuligheder. Som en del af 
sine studier, afsøger Niinimäki, hvordan beklædnings- og tekstildesignere kan understøtte bæredygtig brug af 
tøj.  
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”The designer can use certain design styles, material choices, quality aspects, 
functionality considerations and strategies for designing and manufacturing in a 
consumer-centered way when aiming for deep product attachment in order to 
promote sustainability.” (Niinimäki, 2011, s. 211) 

 
I samarbejde med Ilpo Koskinen, anvender Niinimäki studiets data til at kortlægge afgørende faktorer for 
produkttilknytning og endvidere udvikle en teoretisk ramme, der forener egenskaber for bæredygtige 
produktrelationer med designprocessen (Niinimäki & Koskinen, 2011, s. 181). Formålet var at give designeren 
en bevidsthed om, hvordan produkttilfredshed påvirker relationen mellem bruger og produktet, og ydermere 
hvordan designeren kan integrere strategier, med dette fokus, i udviklingen af nye produkter og 
forretningskoncepter. Senere i dette kapitel vil jeg give en mere dybdegående beskrivelse af den teoretiske 
ramme. 
 
Niinimäki har en baggrund som tekstildesigner og har dermed erfaring fra praksis. I forhold til at opnå 
tilfredshed ved brug af tøj, er Niinimäki særligt optaget af de æstetiske aspekter ved tøj. I et samarbejde med 
Cosette Armstrong, undersøger Niinimäki, hvilke parametre der understøtter tilfredshed ved brug af tøj. 
Ydermere var det hensigten, at opnå indsigter i brugsfrekvens og tøj, der har en lang levetid (Niinimäki & 
Armstrong, 2013, s. 192). Her blev Niinimäkis studier (de to beskrevet ovenfor) sammenholdt med Armstrongs 
amerikanske onlinespørgeskemaundersøgelse med 401 respondenter. Dette spørgeskema gav, ligesom 
Niinimäkis, mulighed for at respondenterne kunne svare åbent på spørgsmål omkring tøj, de følte sig særligt 
knyttet til. Respondenterne blev bedt om at kategorisere, det tøj de beskrev, i forudbestemte kategorier som 
følgende: Accessory (ikke smykker), træningstøj, beklædning til pænere brug (inkl. arbejdssituationer og -
dresscode, som f.eks. jakke/blazer, bluse/skjorte, nederdel, kjole/jakkesæt), jeans eller fritidsbukser, overtøj 
(frakke og læderjakke), nattøj og undertøj, T-shirt eller sweatshirt, og en kategori for andet. Dernæst blev 
respondenterne bedt om at beskrive, hvorfor de var knyttet til tøjet. Afslutningsvis blev de spurgt om et 
estimat på, hvor ofte de brugte tøjet (seks mulige valg fra dagligt til aldrig), hvor længe de havde haft tøjet 
(måneder og år) og hvordan de havde anskaffet det (Ibid., s. 193). Den samlede analyse, af Niinimäkis finske 
studie og Armstrongs amerikanske studie, blev derved lavet på baggrund af svar fra i alt 851 respondenter. 
 
Forfatterne beskriver, hvordan undersøgelsen viste, at betydningsfuldt tøj ikke udelukkende er forbundet med 
en særlig betydning eller minder, men også andre egenskaber som god funktion, følelsesmæssig tilfredshed 
og æstetiske oplevelser relateret til tøjets design, stil, farve og materiale. De argumenterer for, at disse 
parametre også er vigtige for at understøtte tilfredshed i brugsoplevelsen, på både det fysiske og emotionelle 
plan (Ibid., s. 193). Ifølge deres undersøgelse er favorit-tøj forbundet med tilfredshed ved brug. Ud fra 
undersøgelsen kunne de også se, at favorit-tøj gennemgår flere forskellige stadier af tilknytning, i løbet af dets 
levetid. Ved ejerskab gennem længere, tid stiger tilknytningen til tøjet, mens brugsfrekvensen aftager. 
Niinimäki og Armstrong (Ibid., s. 197) tilføjer, at hvis tøjet bliver brugt gennem længere tid, øges muligheden 
for, at det forbindes med personlige minder. De kunne også konkludere, at tøj med mere end 22 års ejerskab 
hovedsageligt ligger til opbevaring som et minde. Niinimäki og Armstrong (Ibid., s. 198) argumenterer for, at 
designere med fordel kan bruge denne viden, omkring brugsfrekvens, brugere og tøj, i designprocessen. 
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Brug og bortskaffelse af tøj 

Ingun G. Klepp er en af pionererne inden for garderobestudier – en metode som hun i særlig grad har været 
med til at udvikle. Hun er uddannet etnolog, med en ph.d.-grad i kulturarv og friluftsliv, fra 1996. Siden 1999 
har Klepp bl.a. arbejdet som forsker, i forbrug af tekstiler og tøj, ved Forbrugsforskningsinstituttet SIFO ved 
Oslo Metropolitan University (tidligere Højskolen i Oslo og Akerhus), Norge. Klepp (2001) skildrer, hvordan tøj 
bevæger sig imellem forskellige stadier i løbet af dets levetid, og beskriver disse stadier som anskaffelse, 
vedligeholdelse og bortskaffelse, samt aktiv brug og passiv opbevaring. Disse forskellige stadier kan ligeledes 
påvirke hinanden, f.eks. kan anskaffelse af nyt tøj, have indflydelse på at andet tøj henligger i skabet eller bliver 
bortskaffet (Laitala m.fl., 2015, s. 94). 
 
I de senere år har Klepp bl.a. samarbejdet med Kirsi Laitala, der har en baggrund som tekstilingeniør, forsker i 
tekstilvidenskab og bæredygtighed. Sammen står de bag det norske forskningsprojektet ”From textile waste 
to material resources in a grave to cradle perspective”, der undersøger tøjs livscyklus (Laitala & Klepp, 2011, s. 
1). Studiet viste, at den gennemsnitslige levetid for tøj er 5,4 år, mens den for kvinders tøj er 5,2 år (Laitala & 
Klepp, 2015, s. 184). Til trods for den gennemsnitlige levetid, fremhæver Laitala og Klepp, at en stor del af tøjet 
i undersøgelsen ikke havde været brugt (8%), eller kun havde været brugt få gange (hvert femte stykke tøj). 
Ud fra dette argumenterer forfatterne for, at tøjs aktive brug er kortere end dets fulde levetid (Ibid, s. 185). 
For at opnå en bæredygtig effekt af lang levetid, er det derfor væsentligt, at skelne mellem aktiv brug og passiv 
opbevaring. Nærmere beskrevet er det en fordel, at udsætte bortskaffelsen, og samtidig øge den aktive brug 
af tøjet (Laitala m.fl., 2015, s. 93). I forlængelse heraf, påpeger Laitala og Klepp (2015), at mængden af tøj i 
vores klædeskab har indflydelse på, hvor meget vi har mulighed for at gå med hvert enkelt stykke tøj. Af samme 
grund fandt de det væsentligt, at undersøge årsager til bortskaffelse af tøj. 
 
Forskningsprojektet ”From textile waste to material resources in a grave to cradle perspective” kombinerer 
kvantitative spørgeskemaer med kvalitative interviews, med henblik på at undersøge forbrugsmønstre 
omkring anskaffelse, vedligeholdelse og bortskaffelse af tøj. Den kvantitative del af studiet omhandlede 
brugeres oplevelser og holdninger omkring brugsfasen, vedligeholdelse (vask, tørring og strygning) og 
bortskaffelse. Respondenterne var tilfældigt valgt fra telefonregistret, gennem personlige og 
arbejdsrelaterede netværk og gennem annoncering i medierne. I alt svarede 546 respondenter på 
spørgeskemaet. Deltagerne i den kvalitative del af studiet blev valgt blandt de frivillige, der i den kvantitative 
del, havde indvilget i at blive kontaktet igen.  
 
I det følgende vil jeg referere til den kvalitative del af studiet, der omhandler brugernes overvejelser og årsager 
til bortskaffelse af tøj. Da dette er særlig relevant for, at opnå indblik i, hvordan vi som designere kan arbejde 
med tøj, der har en lang levetid. De kvalitative interviews involverede et studie af deltagernes garderober, 
samt tekniske laboratorietests af det bortskaffede tøj. For på den måde, både at undersøge sociale og tekniske 
aspekter. Denne del af studiet er baseret på 620 stykker tøj, som i alt 16 husholdninger skilte sig af med 
gennem en seksmåneders periode. Husholdningerne bestod af 35 børn og voksne (8 børn, 2 teenagers, 16 
kvinder og 9 mænd) (Laitala & Klepp, 2015, s. 183).  
 
Gennem de kvalitative interviews, beskrev deltagerne årsagerne til bortskaffelsen af de enkelte stykker tøj: 
hvor meget tøjet havde været brugt, og hvor lang tid de havde haft det. Efterfølgende blev tøjet undersøgt i 
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laboratoriet, hvor dets stand blev vurderet ud fra tekniske tests. Deltagerne kunne frit tale omkring årsager til 
bortskaffelse af deres tøj, og der var ikke på forhånd givet kategorier for årsager til bortskaffelse. I alt 
registreredes 70 årsager, som efterfølgende er grupperet som vist i tabel 3.2. Hvert stykke tøj havde 
gennemsnitsligt 1,7 årsager til bortskaffelsen og maksimalt 5 forskellige årsager (Laitala m.fl., 2015, s. 96).  
 
Tabel 3.2: Årsager til bortskaffelse af tøj (Laitala, Boks & Klepp, 2015, s. 97-98). 

Årsager til bortskaffelse Beskrivelse 

Forandringer ved tøjet  

(changes in the garment) 

Hul eller flænge, ser meget slidt eller brugt ud, pletter (ikke fra sved), slidt op, forandring af 
farve eller blegning, mistet elasticiteten, forandring af form (dimensional forandring), pilling, 
misfarvning – farveafsmitning fra andet tøj, ødelagt søm eller fejl ved syning, krympning 
(dimensional forandring), defekt lynlås, materialet er blevet tyndt, udvasket, svedlugt, 
fejlreparation, pletter af sved, falmet print, gulnet farve, udtrukne tråde, ødelagte 
dekorationer, filtning, bh-bøjle ødelagt eller bøjet, fnuller, materialet et blevet hårdt, 
mistede knapper, snoning af materialet. 

Størrelses- og pasformsproblemer 

(size and fit issues) 

For lille (vokset ud af det), pasform (længde), for stor (har altid været det), for lille (har altid 
været det), pasform (generel eller ikke specificeret), pasform (talje), pasform (hofte), ”vil 
vokse ud af det inden næste sæson”, pasform (skuldre), pasform (bryst), pasform (krave), 
for stor (vægttab). 

Præferencerelaterede årsager 

(Tasterelated unsuitability) 

”Kan ikke lide design eller form”, ikke egen stil, ”kan ikke lide farven”, ”kan ikke lide 
mønstret eller printet”, ”kan ikke lide” (uspecificeret). 

Situationsbestemte årsager 

(situational reasons) 

”Har adskillige lignende eller bedre stykker tøj”, ”har ingen anledning til at bruge det”, 
”passer ikke sammen med andet tøj”, ændring af livssituation, ”én anden havde brug for 
det”. 

Funktionel utilstrækkelighed 

(functional shortcommings) 

Ringe materiale, ukomfortabel (fysisk), upraktisk, krøller (har foldemærker eller har brug for 
strygning), for varm, ruller op, statisk elektrisk, kradser, ikke vand-resistent, ”falder ikke 
flot”, knapper eller lynlås går op, funktionsfejl, for kold. 

Mode- eller stilmæssig forandring 

(fashion or style changes) 

”Forandring eller forældelse af mode”, forandring af egen stil, ”mistet interessen for tøjet”. 

Andet eller uvis 

(other or unknown) 

Uvis, andet, ”mistet par”, har mistet affektionsværdi. 
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Figur 3.3: Procentvis fordeling af årsager for bortskaffelse af tøj. (fra venstre) Vist for mænd, kvinder og børn og teenagere (en 
gengivelse af Laitala, Boks & Klepp, 2015, s. 89). 

 
Figur 3.3 viser den procentvise fordeling af de syv årsager opdelt i brugergrupperne, inkl. den totale mængde 
af tøj disse brugergrupper har bortskaffet: mænd (på baggrund af 76 stykker tøj), kvinder (320 stykker tøj) og 
børn og teenagere (221 stykker tøj).  
 
Undersøgelsen viste, at især to årsager er markant repræsenterede for alle tre brugergrupper: at særligt 
materialets holdbarhed og problemer med størrelse og pasform er mere udpræget som årsag til bortskaffelse. 
 
Ses der samlet på procentfordelingen, er forandringer ved tøjet den mest dominerede årsag til, at deltagerne 
er holdt op med at bruge tøjet. For kvinder og mænd er denne årsag aktuel med omkring 50%. For børn og 
teenagere er størrelses- og pasformsproblemer den mest repræsenterede årsag. I den forbindelse uddyber 
Laitala og Klepp (2011, s. 16), at børn vokser ud af deres tøj mere end de slider tøjet op. Og endvidere at børns 
tøj også kan blive slidt, men størrelsesproblemet ”at være for lille”, er mere åbenlyst frem for at beskrive andre 
årsager. Sammenligningen mellem kvinder og mænd er forholdsvis ens, men adskiller sig ved netop problemer 
med størrelse og pasform. For kvinder er dette en årsag til bortskaffelse af tøj, i mere end dobbelt så mange 
tilfælde, som for mænd. Dette er et sammenfald med resultater fra et tidligere studie omkring tøjstørrelser, 
som bl.a. Laitala og Klepp også står bag (Laitala, Klepp, & Hauge, 2011). Her var størrelse og pasform 
problematisk, for navnlig kvinder, pga. tøjets tilpasning til kvinders kropsfigur. Ready-to-wear-beklædning 
fremstilles efter standardstørrelser, som ofte ikke passer til kvinders forskellige kropsfigurer. Typisk fordi 
kvindetøj sidder tæt til kroppen, og ikke tillader fleksibilitet til afvigende kropsfigur eller kropsforandring, ved 
eksempelvis vægtøgning. Dette gør, at kvinder generelt har sværere, end mænd, ved at finde tøj, hvor 
størrelse, kropsform og stil passer deres behov (Ibid., s. 35). Laitala og Klepp foreslår, at designeren med fordel 
kan anvende viden om disse årsager: ”The information we have on use and disposal of clothing can in theory 
be used for improved design. Better quality must be combined with fewer clothes by each owner so that the 
technical improvements can result in reduced consumption and decreased environmental impact.” (Laitala & 
Klepp, 2011, s. 19). 
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Holdbarhed og lang levetid 

Lang levetid (på engelsk longevity) er inden for forskningsfeltet blevet et integreret fænomen, som også 
anvendes i relation til begrebet holdbarhed, som udtryk for tøjs levetid (Fletcher, 2016). Lang levetid er et 
komplekst fænomen, sammensat af flere aspekter. Tidsaspektet er i sig selv vanskeligt, når det handler om 
brug af tøj. For hvad er lang tid? Og hvad er kort tid? Det forudsætter en målbar enhed, at kunne lave en sådan 
sammenligning. Eksempelvis kan tøj have en lang levetid, som i de to eksempler fra henholdsvis Fletchers og 
Niinimäkis brugerstudier, beskrevet ovenfor. Her går strikbluserne i arv gennem generationer og har ud fra 
dette perspektiv en lang levetid. Bliver bluserne derimod ikke brugt, og ligger til opbevaring som et minde, 
mens resten af garderoben bugner, resulterer den lange levetid ikke i ressourcebevarelse.  
 
Som beskrevet, i de forudgående afsnit, peger teori inden for feltet på forskellige parametre, der kan være 
medvirkende til at forlænge tøjs levetid. F.eks. tilfredshed ved brug, tekniske egenskaber, æstetisk oplevelse 
og emotionel relation til tøj. Disse parametre dækker over forskellige aspekter ved holdbarhed, som kan 
identificeres som tekniske-, emotionelle-, sociale- og æstetiske egenskaber. Fletcher, Niinimäki og Klepp 
anerkender disse forskellige aspekter, og har i de her valgte tekster, hver især deres fokusområde. Fletcher er 
optaget af samfundsøkonomisk og politisk forandring, der kan føre til ændringer af den nuværende 
modebranche. Fletcher er endvidere optaget af, at vi som brugere af tøj ser nytteværdien i at bruge tøj 
gennem længere tid, for derved at ændre forbrugsmønstre (Fletcher, 2012, s. 222). Niinimäki foreslår at ændre 
produktsystemet, og gøre produktet til en del af et større system. Dette foreslår hun bl.a. gennem et øget 
fokus på emotionelle og æstetiske aspekter ved udvikling af tøj. Klepp og Laitala beskæftiger sig særligt med 
de tekniske og sociale aspekter forbundet med brug af tøj, så som kropsidealer og kulturelle normer. De 
henviser til, at tøj eksempelvis kan bruges til at fremhæve eller skjule kroppens figur (Klepp, 2011, s. 453) og 
derved påvirke emotionelle relationer omkring brug af tøj. Som jeg forstår de tre forskere, anvender især 
Niinimäki emotionelle relationer i sit arbejde med aspekter for holdbarhed, mens Klepp undgår at bruge den 
terminologi. Fletcher refererer punktvis til Jonathan Chapman (2005) og hans teori om emotionel tilknytning 
mellem brugere og deres elektroniske produkter. 
 
I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i aspekterne teknisk, emotionel og æstetisk holdbarhed, for ud fra 
disse vinkler at opnå en bedre forståelse af holdbarhed og lang levetid, ved tekstil- og beklædningsdesign. 
 

Teknisk holdbarhed 

Teknisk holdbarhed forholder sig til naturvidenskab og de aspekter, der kan måles og vejes. I laboratoriet kan 
tekstilingeniøren vurdere tekstilers holdbarhed, ved at teste deres robusthed på forskellige måder. I bogen 
Textile Science, af tekstilingeniør Kathryn L. Hatch, defineres tekstiler og tøjs holdbarhed, ved dets evne til at 
bevare sin helhed under mekanisk belastning, inden for en rimelig tidsperiode (Hatch, 1993, s. 15). Brug og 
vask af tøj belaster tekstilet, syninger, påsætninger m.m. – fordi tøjet trækkes, foldes og gnubbes. Hvordan 
tekstilerne og tøjet modstår disse mekaniske belastninger, kan testes i et tekstillaboratorium. Tabel 3.3 viser 
de mest almindelige testparametre. Testene laves ud fra systematiske standardiserede undersøgelser af 
tekstilernes egenskaber. Der findes flere forskellige etablerede kvalitetsstandardsystemer, hvoraf det mest 
kendte inden for tekstil og beklædning er ISO-systemet (International Organisation for Standardization, 2018). 
Test af beklædning ses oftest for arbejdsbeklædning, uniformer og sportstøj, men test af beklædning er ikke 
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på samme måde, som visse interiørtekstiler, underlagt lovkrav på forskellige parametre, eksempelvis 
brandhæmning og hygiejne. Det er derved ikke en selvfølge, at test af tøj og tekstiler til beklædning foretages. 
Det er derimod op til producenten, at iværksætte dette eller stille krav til leverandører. 
 
Tabel 3.3: Tabel over de mest almindelige tekstile laboratorietests (Hatch, 1993, s. 13, 26, 44, 56, 70). 

 Testparameter Beskrivelse 

Fysiske egenskaber 

Trækstyrke  
Tekstilets evne til at modstå træk, samt bestemmelse af dets 
fysiske forlængelse ved brug. 

Rivstyrke 
Tekstilets evne til at modstå yderligere brist ved at en 
tværgående trækkraft tilføres et snit eller et hul. 

Bristestyrke Tekstilets evne til at bevare helheden ved udspiling. 

Slidstyrke Tekstilets evne til at modstå friktion (slid).  

Pillingtendens 
Tekstilets evne til at modstå at klumper af fibre opstår på dets 
overflade. 

Elasticitet 
Tekstilets evne til at vende tilbage til dets oprindelige 
dimensioner efter almindelig forlængelse. 

Komfortegenskaber 

Vandafvisningsevne Tekstilets evne til at modstå vandgennemtrængning. 

Vanddampsgennemtrængningsevne Tekstilets evne til at lade vanddamp trænge igennem. 

Vægt Masse pr. enhed – bestemmelse af tekstilets tyngde. 

Egenskaber for 
æstetiske udtryk 
(aesthetic appeal) 

Farveægthed /vask 
Tekstilets evne til bevare farve ved vask. Her testes også for 
evt. farveafsmitning. 

Farveægthed /sved 
Tekstilets evne til at bevare farve i kontakt med sved. Her 
testes også for evt. farveafsmitning. 

Farveægthed /gnidning 
Tekstilets evne til at bevare farve ved våd og tør gnidning. Her 
testes også for evt. farveafsmitning. 

Farveægthed /lyspåvirkning Tekstilets evne til at bevare farve ved påvirkning af lys (falme). 

Krølmodstand og restitution 
Tekstilets evne til at modstå folder og formationer af krøller 
inkl. dets evne til at genvinde flad tilstand. 

Vedligeholdelse 

Dimensionsstabilitet 
Tekstilets evne til at bevare oprindelige dimensioner ved vask. 
Ved denne test bestemmes tekstilets tendens til at krympe 
eller udvide sig ved vask og tørring. 

Renlighed 
Tekstilets evne til at modstå snavs og pletter. Og derudover 
evnen til at udskille olier, smudspartikler og pletsubstanser ved 
almindelig vask. 

 
I ovennævnte studie, omkring bortskaffelse af tøj, gennemførte Laitala og Klepp ligeledes laboratorietests af 
tøjet. Her kunne de konkludere at en væsentlig del af tøjet (40%) viste i nogen grad tegn på pilling eller fnuller, 
også selvom ejeren af tøjet ikke nævnte det, som grund til bortskaffelsen (Ibid., s. 103). Udover at forandringer 
ved tøjet (f.eks. huller, slitage, misfarvning, forandring af form og pilling m.m.) var en stærkt dominerende 
årsag til bortskaffelse, indikerede laboratorietestene, at tøjet og tekstilerne enten ikke har været testet af 
producenten, eller også at kravene til deres styrke har været for lave (Laitala m.fl., 2015, s. 102). Laitala og 
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Klepp (Ibid.) påpeger, at anvendelse af laboratorietests kunne have identificeret de fleste forandringer ved 
tøjet. Studiet bekræftede derved et yderligere potentiale for, at tests af tekstiler og tøj kan afhjælpe eller 
udskyde bortskaffelse af tøj. 
 
Levetid gennem tøjets tekniske holdbarhed, afhænger af en samlet vurdering af tekstilets egenskaber som 
afhænger af materiale, fiberlængde, garnets fremstillingsmetode og snoningsgrad, tekstilkonstruktion og 
densitet, såvel som tøjets konstruktion i form af sømme, besætningskanter, lukninger m.m.. Idet et stykke tøj 
kun vil holde ”så længe som dets mindst holdbare komponent” (min oversættelse af Fletcher, 2012, s. 226). 
Strategier for materialets holdbarhed handler derfor også om, at afbalancere de enkelte komponenters 
tekniske holdbarhed, således at tøjets tekstil og konstruktion harmonerer med dets funktion, og forebygger at 
ressourcer bortødsles. Det indebærer at langtidsholdbare komponenter ikke sammensættes med andre 
komponenter, der potentielt har en kort levetid (Ibid., s. 226).  
 
Et nyere studie omkring brug af tekstiler og tøj viser, at fibertyper, som forskelligt tøj produceres af, er en 
væsentlig komponent i forhold til tøjets levetid og dets samlede miljøaftryk (Laitala m.fl., 2018, s. 2). Studiet 
påpeger, at de fleste livscyklusanalyser af fibertyper fokuserer på fremstillingsprocessen, og ikke tager højde 
for brugsfasen, som eksempelvis hvor meget tøjet bruges, eller hvor ofte det vaskes (ibid., s. 15). 
 

“The different fibers not only have different environmental impacts, but also different 
functionality. To compare clothes in different fibers without taking use into account is 
like comparing apples and oranges; they are fundamentally different and, therefore, 
not suited to comparison. The consequence is that disposable products are equated 
with lasting products. It generally requires less environmental and economic inputs to 
produce clothing for short lifespans. By not including lifetime and use, products with 
short life are favoured; plastic and man-made cellulosic fiber clothes will be favoured 
over those of natural materials which have higher environmental costs at the material 
production stage. The most effective solutions for reducing the environmental impacts 
from the production and consumption of clothing most likely lie within reducing 
consumption and making fewer and better clothes.” (Laitala m.fl., 2018, s. 17)  

 
Citatet fremhæver, at valg af tøjets fibertype kan påvirke, hvordan tøjet bruges, idet funktionalitet og brug er 
grundlæggende aspekter ved tøj. Laitala m.fl. argumenterer endvidere for, at det er væsentligt at tage højde 
for disse aspekter i designudvikling, og at det derfor er relevant for designere at inddrage viden om brugsfasen 
(Ibid., s. 4).  
 
På baggrund af projektet Local Wisdom (beskrevet tidligere), kunne Fletcher (2016, s. 183) konkludere, at tøj 
der aktivt bliver brugt, til trods for at det viser tegn på forældelse, hænger sammen med brugerens egne 
handlinger og intentioner. F.eks. kan en strikbluse vise tegn på forældelse ved pilling eller hulslidte ribkanter. 
Det er derimod brugerens egen opfattelse der afgør, hvorvidt blusen er for slidt til fortsat brug, om den skal 
repareres og vedligeholdes eller bortskaffes. Opfattelsen af holdbarhed er dermed stærkt præget af 
psykologiske og sociale aspekter (Ibid., s. 183). I denne sammenhæng skildrer Fletcher tvetydigheden i 
betydningen af ordet levetid, ved at beskrive to forskelle på tøj, der forældes. Der findes tøj som slides op, og 
tøj som af markedsøkonomiske grunde forældes, da det er billigere at erstatte tøjet med nyt i stedet for at 
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reparere det. Under 2. Verdenskrig var beklædning underlagt restriktioner pga. knappe ressourcer. I tiden 
siden har vi set et skifte: fra tøj som et holdbart produkt med materialemæssig værdi, til et uholdbart produkt 
med brand- og nyhedsværdi (Skov, 2011, citeret af Fletcher, 2012, s. 226). Dette har resulteret i, at 
modesystemet i dag er basseret på kort tid mellem nyanskaffelse og forældelse af tøj. Af samme grund kan 
tekniske aspekter for holdbarhed ikke alene adressere bæredygtige strategier for tøj til lang levetid (Fletcher, 
2012; Laitala m.fl., 2015).  
 

Emotionel holdbarhed 

Et bredt omfang af studier har beskæftiget sig med de psykologiske mekanismer, der har indflydelse på 
relationer mellem bruger og produkt, i forsøget på at fremme bæredygtigt forbrug. Indenfor feltet mode og 
tekstil har både Fletcher og Niinimäki bidraget til udviklingen af designstrategier med dette fokus (Fletcher, 
2008, 2012, 2016; Niinimäki, 2011; Niinimäki & Armstrong, 2013; Niinimäki & Koskinen, 2011). Fletcher (2016) 
refererer til designforsker Jonathan Chapman (2005), hvis afsæt er design af elektroniske produkter. Chapman 
har skrevet bogen Emotionally Durable Design: Objects, Experiences & Empathy (2005). Heri foreslås en 
designtilgang, han definerer som ”emotionelt holdbart design” (oversat fra engelsk ”emotionally durable 
design”). Denne tilgang baseres på strategierne: langtidsholdbare materialer, produkter, systemer og 
oplevelser med designet. Niinimäki refererer både til Chapmans (2005) arbejde og Donald A. Norman (2004), 
professor i kognitiv psykologi. Niinimäki (Niinimäki & Koskinen, 2011; Niinimäki & Armstrong, 2013) 
videreudvikler Normans teori, omkring oplevelser mellem bruger og produkt, som defineres i hans bog 
Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things (2004). Til forståelsen af emotionel holdbarhed, har 
jeg valgt at fokusere på Niinimäkis arbejde, og hendes anvendelse af Normans teori, idet denne tilgang peger 
direkte ind i feltet mode og tekstil, og derfor er relevant i sammenhæng med denne afhandling. Niinimäki 
argumenterer for, at længerevarende tilfredshed gennem brugsoplevelsen med et stykke tøj, potentielt kan 
være en mulighed for at forlænge tøjets aktive levetid (2011; Niinimäki & Koskinen, 2011; Niinimäki & 
Armstrong, 2013). Udfordringen er at skabe en vedvarende tilfredshed med tøj, da det er igennem denne 
vedvarende tilfredshed, at produkttilknytning kan udvikles. Det sker, hvis brugeren af tøjet tillægger det, eller 
brugen heraf, en særlig betydning, der udsætter eller forhindrer, at tøjet erstattes af andet (Niinimäki og 
Koskinen, 2011, s. 167). Niinimäki anvender Normans teori, omkring oplevelser mellem bruger og produkt, til 
at forstå processen bag produkttilknytning og til at undersøge, hvordan tekstil- og beklædningsdesignere kan 
arbejde med emotionel holdbarhed.  
 
I Niinimäkis udlægning, af Normans teori, beskrives den menneskelige bearbejdning af en produktoplevelse 
ud fra tre niveauer (Norman, 2004; citeret i Niinimäki & Armstrong, 2013, s. 192). De tre niveauer er: det 
sanselige (oversat fra det engelske udtryk, visceral), det adfærdsmæssige (behavioural) og det reflekterende 
(reflective) niveau. Det første niveau, et produkt opleves ud fra, er det sanselige, som er forbundet med, 
hvordan produktet ser ud, føles, lugter og lyder. Det sanselige niveau udløser øjeblikkelig underbevidst 
respons, og er dermed også udgangspunktet for følelsesmæssig udvikling. Det næste niveau er det 
adfærdsmæssige, hvor brugeren oplever produktet gennem brug. Her er produktets funktionalitet 
altafgørende, herunder også at brug af produktet er en glæde (på engelsk anvendes pleasure). På det tredje, 
reflekterende niveau, reflekterer brugeren bevidst over produktets betydning på baggrund af personlige og 
sociale aspekter, som følelser, selvbillede, minder, erkendelse og tilfredshed forbundet med produktet 
og/eller brugen af det. Dette omfatter den betydning produktet tillægges, og om det bevarer denne betydning 
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ved brug over tid. Det tredje niveau er derfor både udslagsgivende for følelser og refleksion, hvor oplevelsen 
på det sanselige plan ikke bevidst fortolkes. Processen bag produkttilknytning ser ifølge Norman således ud 
(Ibid., s. 192): 
 

· (1.) Det sanselige niveau – direkte effekt (perception) 
· (2.) Det adfærdsmæssige niveau – glæde ved funktion og brug 
· (3.) Det reflekterende niveau – følelser, selvbillede, minder, erkendelse og tilfredshed. 

 
Imidlertid understreger Niinimäki (2011) også, at det er vanskeligt for designeren at kontrollere udviklingen af 
brugeres relation til tøj, idet alle mennesker har et individuelt udgangspunkt. Derudover kan en persons 
relation til tøj ændre sig over tid, som følge af hendes værdier, holdninger, personlige baggrund, tidligere 
oplevelser, betydninger og associationer (Ibid., s. 196). Ydermere er det ikke entydigt, at produkttilknytning 
fører til, hvad der kan beskrives som bæredygtig holdbarhed. Produkttilknytning kan resultere i, at tøjet aldrig 
bliver brugt, men derimod af emotionelle grunde ligger opbevaret i klædeskabet. Niinimäki og Koskinens 
(2011) teoretiske ramme, for hvordan designeren kan arbejde med produktoplevelser, er netop baseret på de 
muligheder, designeren har for potentielt at kunne fremme længerevarende relationer til tøj; hvilket 
forfatterne betegner som en bæredygtig produktrelation (Ibid., 181-182). 
 

 
Figur 3.4: Niinimäki & Koskinens teoretiske ramme for bæredygtige produktrelation, empatisk viden og designfeltet (Niinimäki & 
Koskinen, 2011, s. 182).  

 
Figur 3.4 viser, hvordan denne teoretiske ramme kombinerer egenskaber for bæredygtige produktrelationer 
med designstrategier. Niinimäki og Koskinen understreger, at designeren primært kan arbejde med 
nuværende og fremtidige emotionelle oplevelsesniveauer, men også kan anvende brugerens personlige 
historie (fortidige oplevelsesniveauer) som afsæt i designprocessen, for at skabe unikke produkter (Ibid., s. 
281). Hvis designeren vælger at arbejde med niveauet for nuværende oplevelser, foreslår Niinimäki og 
Koskinen en brugercentreret designtilgang, som undersøger hvilke produktegenskaber, der er vigtige for 
brugeren. Denne tilgang er vigtig for at skabe tiltalende produkter med god funktion, med henblik på at skabe 
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glæde omkring brugsoplevelsen. Niveauet for fremtidige forhold omhandler vedvarende brugsoplevelse og 
tilfredshed med produktet. Dette kan understøttes af høj produktkvalitet og vedvarende tilfredshed med de 
æstetiske oplevelser af produktet. Endvidere kan produktfunktioner eller services, der muliggør nye 
oplevelser, bidrage til brugerens behov for fornyelse og endnu bedre sikre forlænget levetid (Ibid., s. 281). 
 
Som opsummering kan man sige, at emotionel holdbarhed skabes i form af produkttilknytning på flere 
niveauer, under indflydelse af det reflekterende niveau – brugerens personlige værdier, emotionelle værdier, 
associationer, minder og selvbillede. Niinimäki (2011, s. 81) mener, at designerens mulighed for at fremme 
tilknytning mellem brugere og deres tøj består i at imødekomme den enkelte brugers behov og forventninger, 
for på den måde at skabe tilfredshed. I denne forbindelse fremhæver Niinimäki de afgørende parametre, som 
har indflydelse på tilfredshed med tekstiler og tøj: funktionelle, kvalitetsmæssige og æstetiske egenskaber. 
Herunder skal kvalitetsmæssige egenskaber, forstås som tøjets tekniske holdbarhed. Niinimäki lægger vægt 
på, at æstetiske aspekter er fundamentalt vigtige, særligt for tekstil og tøj fordi disse opleves multi-sensoriskt 
gennem sociale, kulturelle og kropslige sammenhænge, der kan kobles direkte til brugerens reflekterende 
niveau (Ibid., s. 81-82).  
 

Æstetisk holdbarhed  

Den æstetiske oplevelse er ifølge Niinimäki (2011, s. 220) central for tilfredshed ved brug af tøj, og handler 
ikke kun om det visuelle udtryk, men også om taktile egenskaber, lugt og kinetik, såvel som følelsen af komfort 
eller materialets tyngde mod kroppen. Interaktionen mellem bruger og tøj har dermed også en stærk relation 
til taktil erindring og personlige oplevelser, som har væsentlig indflydelse på tilfredshed med tøj. For at opnå 
en bedre forståelse af den æstetisk oplevelse vil jeg fremhæve Ann M. Fiore, professor i merchandising inden 
for beklædning, og Patricia A. Kimle, som er beklædningsdesigner med en ph.d.-grad. De står bag den 
omfattende bog Understanding Aesthetics – for the Merchandising & Design Professional (1997), der netop 
omhandler forståelsen af den æstetiske oplevelse med tekstiler og tøj. I bogen definerer forfatterne æstetisk 
oplevelse som følgende: 
 

”Aesthetic experience can be defined as the sensitive selection or appreciation of 
formal, expressive, or symbolic qualities of the product or environment, providing non-
instrumental benefits that result in pleasure or satisfaction.” (Fiore & Kimle, 1997, s. 
4)  

 
Fiore og Kimle beskriver æstetisk oplevelse ud fra to vinkler: (1) designeren, der skaber produktet eller miljøet, 
og (2) den anden vinkel, som de kalder the appreciator (kan oversættes til dansk med ”den som værdsætter”), 
der fornøjes, ved det designeren har skabt. Disse vinklers æstetiske oplevelse af tekstiler og tøj, opleves som 
en forening af, hvad Fiore og Kimle beskriver som formelle (oversat fra det engelske udtryk, formal), 
udtryksmæssige (expressive) og symbolske (symbolic) kvaliteter. I tabel 3.4 beskrives disse kvaliteter, der hver 
især relaterer til en bestemt del af den æstetiske oplevelse. 
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Tabel 3.4: Forståelsen af æstetisk oplevelse relaterer, ifølge Fiore og Kimle, til formelle, udtryksmæssige og symbolske kvaliteter  (1997, 
s 6-9). 

Kvaliteter Beskrivelse 

Formelle 
Formelle kvaliteter refererer til de karakteristiske egenskaber, der opfattes af produktets strukturelle 
sammensætning. F.eks. farver, tekstur, linjer, former, balance, rytme og proportion. 

Udtryksmæssige 

Udtryksmæssige kvaliteter kan repræsentere følelser, for den der skaber produktet; eller fremkalde følelser 
hos den som bruger eller betragter det. De udtryksmæssige kvaliteter, for produktets form, kan være 
iboende i formen (f.eks. som reaktion på klare og intense farver), eller de kan opstå på baggrund af en tillært 
respons (f.eks. gennem erfarede associationer, som er fælles for en gruppe af mennesker).  

Symbolske 

Symbolske kvaliteter opstår i en betydning eller sammenhæng, der kommunikerer en idé. Det er ikke givet, 
at symbolerne har nogle fysiske ligheder med den idé de udtrykker, men derimod står for eller 
repræsenterer noget andet (f.eks. et peacetegn). Symbolets betydning kan give resonans med ens eget syn 
på verden, og derved give en æstetisk oplevelse. 

 
Æstetisk oplevelse kan, ifølge Fiore og Kimles definition, opstå ud fra et produkt eller et miljø. Produkter forstås 
derved som materielle varer med fysiske egenskaber, der kan opleves gentagne gange. En æstetisk oplevelse 
ved tøj opstår i de fleste tilfælde ud fra interaktionen mellem brugeren og tøjet (Ibid., s. 9). Et miljø skal, i 
denne sammenhæng, forstås som omgivelserne, der interagerer med produktet og evt. også kroppen. F.eks. 
kan modeshows, teaterstykker eller butikker resultere i æstetiske oplevelser af produktet. Niinimäki (2011) er 
derved på linje med Fiore og Kimle (1997) i, at æstetisk oplevelse af tøj opstår ud fra multi-sensoriske 
parametre. I Fiore og Kimles definition er æstetisk oplevelse forbundet med emotionel tilfredshed (oversat fra 
engelsk satisfaction). Her tilføjer de, at både positive og negative følelser kan resultere i en følelse af 
tilfredshed. De sammenligner med en modtagers oplevelse af en film, der fremkalder tristhed. Oplevelsen kan 
være en stærk æstetisk oplevelse, som beskueren fornøjes ved at have gennemgået (Fiore & Kimle, s. 13). 
Med de forskellige kvaliteter (formelle, udtryksmæssige og symbolske), følger forskellige typer af nydelse 
(pleasure) og tilfredshed. Hvor nydelse, ved en sanselig oplevelse, hænger sammen med formelle kvaliteter, 
er stærkere følelser, ved den æstetiske oplevelse, forbundet med udtryksmæssige kvaliteter. Tilfredshed kan 
også opstå ved stimulering af sindet, via bl.a. kognitive tankeprocesser og relatere til symbolske kvaliteter. 
Nydelse eller tilfredshed, gennem aktivering af sindet, er en mere avanceret mental proces, der består i at 
skabe forståelse, indhold eller symbolsk mening (Ibid., s. 18). For at drage en parallel til projektet her, kan 
denne beskrivelse af tilfredshed, f.eks. sammenlignes med at de traditionelle mønstre, anvendt til at strikke 
gansey-sweatre (jf. beskrivelsen s. 20), er symboler på fiskernes liv og arbejde på havet. Af samme grund, 
understreger Fiore og Kimle, at æstetiske præferencer kan være forskellige under påvirkning af individuelle 
erfaringer og kulturel baggrund (Ibid.). 
 

Designstrategi for æstetisk holdbarhed 

Et nyere bud på æstetikkens betydning kommer fra Kristine Harper (2015), der introducerer begrebet æstetisk 
bæredygtighed i sin bog af samme i titel. Her kombinerer Harper den æstetiske oplevelse, med strategier for 
design af bæredygtige produkter. Harper har en MA grad i Idehistorie, filosofi og kunsthistorie og underviser i 
bæredygtigt modedesign ved KEA - Københavns Erhvervsakademi, hvor hun er lektor. Bogen Æstetisk 
Bæredygtighed (2015) præsenterer et koncept omkring æstetisk holdbare produkter, ud fra en kobling af 
filosofi og design. Harper undersøger i bogen, hvordan designeren kan arbejde med æstetik, for at understøtte 
brugeres bæredygtige adfærd omkring anskaffelse og brug af produkter. I bogen introducerer Harper sin 
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”model for æstetisk strategi”, der tager udgangspunkt i design af produkter til en lang levetid. Gennem bogen 
undersøger Harper, hvordan design kan medvirke til at bremse overforbrug, ved ”at ’opdrage’ forbrugeren, 
via design, til at købe færre, men bedre produkter. Produkter, der har en holdbarhed – ikke kun 
kvalitetsmæssigt, men også æstetisk. Ting, man har lyst til at passe på, reparere og give videre!” (Ibid., s. 10). 
Ifølge Harper forstås æstetisk bæredygtighed ved ”at skabe objekter, der har lang levetid og derfor bliver brugt, 
indtil de ikke længere er brugbare, i stedet for at arbejde med at finde metoder til at genanvende 
spildmaterialet fra nedbrudte objekter.” (s. 10-11) 
 
I sin æstetiske strategi, arbejder Harper med to typer af æstetisk nydelse, som ifølge hende grundlæggende 
knyttes til æstetisk oplevelse: (1) ”nydelsen ved at alt er som forventet” og (2) ”nydelsen ved at intet er som 
forventet”. Harper argumenterer for, at begge former for nydelse repræsenterer behagelige og 
tilfredsstillende følelser (Ibid., s. 12): 
 

(1) ”/…/ et udtryk, der er let aflæseligt, velafbalanceret og velproportioneret. Et udtryk, som indeholder en 
vis ”neutralitet” og derfor er karakteriseret ved dets minimalisme. Neutralitet forstået på den måde, 
at der er tale om objekter, der, på skøn vis, kan indgå i mange sammenhænge og behage bredt – og 
at der dermed er tale om en form for udtryksmæssig universalitet eller almenmenneskelighed. Og 
yderligere: at æstetisk bæredygtighed er knyttet til et udtryk, der vækker en nydelse, som er baseret 
på, at forventninger understøttes, at æstetiske grundregler for farveharmonier og symmetrier 
overholdes, at materialer følger designets form, og at det kan indgå i mange sammenhænge og derved 
besidder æstetisk fleksibilitet.” 
 

(2) ”/…/ et udtryk, der vækker en nydelse, der er baseret på, at brugerens komfortzone brydes, at 
farveharmonier sprænges og asymmetri tager over, at uventede materialer anvendes, og at blikket og 
forestillingsevnen kommer på overarbejde. Et sådant designobjekt kan besidde en multifunktionalitet 
(praktisk eller æstetisk), og det kan på denne måde også betegnes som æstetisk fleksibilitet.” 

 
Disse to overordnede typer af æstetisk oplevelse anvender Harper til at undersøge, hvilke overvejelser 
designeren kan gøre sig, for at brugeren af produktet får en æstetisk oplevelse (Ibid., s. 202). ”Den æstetiske 
strategimodel” er bygget op af fire modsatte begrebspar, der afspejler de to overordnede typer af æstetisk 
oplevelse (bilag 3.1 viser Harpers model): 
 

· (1) Instant pay-off versus instant presence 
· (2) Comfort booster versus breaking the comfort zone 
· (3) Pattern booster versus pattern breaker 
· (4) Blending in versus standing out  

 
Hvor begrebspar (1) og (2) er rettet mod at give brugeren en æstetisk oplevelse, baseret på aflæsning af 
produktets fysiske og sanselige kvaliteter, er begrebspar (3) og (4) rettet mod en æstetisk oplevelse, baseret 
på afkodning af en tillagt symbolsk merværdi (Ibid., s. 204-207). Modellen lægger op til, at designeren, som en 
del af designprocessen, kan arbejde med en tilsigtet æstetisk oplevelse for brugeren; dette ved at udvikle en 
strategi omkring én eller flere kategorier samtidig. F.eks. kan instant pay-off og comfort booster være en 
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strategi, der understøtter antagelser omkring en hjemlig og tryg stemning, hvor symmetri og farve- og 
materialekombinationer harmonerer godt, og derved er let aflæselige for brugeren (Ibid., s. 243).  
 
Niinimäki (2011) arbejder ligeledes med den æstetiske oplevelse af tekstiler og tøj. Dette gør hun i forhold til, 
hvordan brugsoplevelse påvirker brugeres relation til deres tøj. Niinimäkis brugerstudie, beskrevet tidligere i 
dette kapitel (jf. s. 34), undersøgte de komponenter ved respondenternes ældste stykke tøj, der skabte 
tilknytning. Niinimäki identificerede ni komponenter, der havde indflydelse på tøjets levetid. Disse ni 
komponenter angiver Niinimäki som ”The elements of attachment in clothing with a long life span” (min 
oversættelse til dansk: ”elementer ved tøj til lang levetid, der skaber vedvarende tilfredshed”). Tabel 3.5 viser 
komponenterne i rækkefølge, ordnet efter de mest repræsenterede i informanternes beskrivelse omkring 
deres tøj (Ibid., s 199). 
 
Tabel 3.5: ”The elements of attachment in clothing with a long life span” (Niinimäki, 2011, s. 199). 

Komponenter 

1. Forbindelse til minder der er koblet til en bestemt person eller familie 
2. Kvalitet 
3. Stil 
4. Skønhed 
5. Slidstærkt materiale som ældes med ynde  
6. Andre minder og emotionel værdi (forbundet med steder, events, livsfaser, en selv) 
7. Måden hvorpå det er fremstillet (håndlavet, lavet af en selv) 
8. Farver 
9. Vedligeholdelse, reparationsvenlig, muligheder for modifikation. 

 

Fem af disse komponenter: kvalitet, stil, skønhed, slidstærkt materiale som ældes med ynde, og farve, har 
direkte relation til æstetiske egenskaber og virkemidler, som tekstildesigneren kan arbejde med, og kan 
kombinere på utallige mange måder, i forhold til kontekst og den økonomiske ramme, der designes indenfor.  
 

Design og lang levetid 

Med udsagnet “Making a garment last is very different to making a long-lasting garment” beskriver Fletcher 
(2016, s. 186) kompleksiteten af tøjs holdbarhed og levetid. Min oversættelse til dansk er: ”at skabe et stykke 
tøj der kan holde, er meget forskelligt fra at skabe et stykke tøj med lang levetid”. Sætningens ordspil er med 
til at understrege forskellen mellem de to begreber: holdbarhed og lang levetid, samtidig med at disse 
overlapper hinanden. For nok er det muligt at forlænge tøjs holdbarhed gennem modstandsdygtige materialer 
og tøjets konstruktion, men hvis tøjet kun bliver brugt få gange, for derefter at blive erstattet af nyt, er dets 
levetid ikke særlig lang. Der kan derfor argumenteres for, at forskellen mellem holdbarhed og lang levetid, er 
forbundet med brug af tøjet. Som designere, der vil arbejde med lang levetid, er vi derfor interesserede i, at 
tøj bruges aktivt, til det er slidt op.  
 
Som en opsummering, af de forudgående afsnit omkring forståelsen af holdbarhed, handler det om, at 
afstemme tøjs holdbarhed med dets funktion (Fletcher, 2012), ved at udnytte potentialet for at forlænge dets 
tekniske holdbarhed (Laitala, Boks & Klepp, 2015). Ydermere kan designeren arbejde med brugeroplevelse, 
for at øge tilfredsheden med brug af tøj, hvilket kan stimulere emotionelle relationer mellem brugeren og 
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deres tøj (Niinimäki & Koskinen, 2011). Særligt inden for tøj handler dette om æstetiske aspekter, som kan 
give en æstetisk oplevelse, der skaber tilfredshed for den enkelte bruger (Fiore & Kimle, 1997; Niinimäki, 2011; 
Harper, 2015). 
 
Niinimäki (2011) har arbejdet med designerens tilgang til produktudvikling, i forhold til lang levetid. På 
baggrund af tidligere nævnte brugerstudie (jf. s. 34), har hun udviklet en teoretisk ramme, med henblik på at 
gøre designeren bevidst om parametre for holdbarhed, for derved strategisk at kunne arbejde med lang 
levetid. Den teoretiske ramme ”Attributes that create sustainable attachment to clothes” tager udgangspunkt 
i tekstil- og beklædningsdesignerens arbejde med aspekterne teknisk-, emotionel- og æstetisk holdbarhed 
(Niinimäki, 2011, s. 210) (se tabel 3.6). Denne ramme peger direkte ind i emnet for min afhandling, derfor vil 
jeg i det følgende beskrive den nærmere. 
 
Tabel 3.6: Niinimäkis teoretiske ramme ”Attributes that create sustainable attachment to clothes” (Niinimäki, 2011, s. 210). 

Attributes that create sustainable attachment to clothes 

Design/style 

Classical, timeless design, not overly loud visual messages 
Strong design, represents some unique period of design style 
The experience of beauty in multi-sensorial ways 

Quality 
High quality in design, materials and manufacturing 
Durability 

Material Ageing well, aesthetically and gracefully (e.g. wool, leather) 

Functionality 

Multifunctionality 
Fit 
Reparability 

Personal values 

Uniqueness 
Tailor-made 
Self-made 
Self-design 
Made for me 
Expression of one’s own ideology 

Emotional values 

Memories (history/past, places, people, moments, childhood) 
Family ties 
Positive associations (e.g. safe and soft tactile feeling) 
Expression of self 

Present/future 
experiences 

Promise of experiences (e.g. modification possibility, party clothes, opportunities for narratives to emerge) 
Family ties and continuity aspect 
Suitability for gift-giving 
Satisfying experiences 

 
”Attributes that create sustainable attachment to clothes” er baseret på det tidligere beskrevne brugerstudie 
(jf. s. 34), hvor 246 respondenter beskrev deres ældste stykke tøj (Ibid., s. 197). Herudfra præsenterer 
Niinimäki designkendetegn og produkttyper, som hun mener, skaber en positiv interaktion med tøj - med 
henblik på at skabe muligheder for meningsfulde oplevelser, der kan igangsætte en tilknytning (Ibid., s. 210). 
I forlængelse heraf understreger Niinimäki, at én af designerens væsentligste opgaver, i denne sammenhæng, 
er at skabe en betydning for brugeren (Ibid., s. 211). Gennem de forskellige designkendetegn og produkttyper, 
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giver Niinimäki sit bud på, hvordan designeren har forskellige muligheder for at tilrettelægge en strategi 
omkring udviklingen af tøj til lang levetid. 
 
De foreslåede designkendetegn og produkttyper tager afsæt i 1Schiffersteins og Zwartkruis-Pelgrims (2008) 
teori om, at glæde og nydelse (oversat fra engelsk enjoyment) er vigtige aspekter for at skabe tilknytning til 
nye produkter, og at tilknytning til ældre produkter, skabes gennem minder. Samtidig inddrages betragtninger 
omkring designerens muligheder, for at arbejde med fortidige, nuværende og fremtidige oplevelsesniveauer, 
også i denne teoretiske ramme (Niinimäki & Koskinen, 2011). 
 

Designstrategier - anvendelse i praksis 

Den litteratur jeg har præsenteret i dette kapitel relaterer sig på forskellig vis til problematikker omkring tøjs 
levetid. Hvor Fletcher, Klepp og Laitala overordnet beskriver og diskuterer holdbarhed og lang levetid som 
designstrategi, er Niinimäki og Harper mere eksplicitte (præskriptive) med hensyn til deres anvisninger for 
designpraksis. Dette gør de ved at foreslå parametre, som designeren kan tage stilling til i designprocessen; 
hvilket kan gøre det lettere i praksis. Selvom behovet, for at tøj holder i længere tid, er bredt anerkendt, kan 
det være vanskeligt at omsætte i praksis. Inden for forskningsfeltet bæredygtighed, tekstil- og 
beklædningsdesign er forskellige initiativer foreslået, for at give overblik over strategier til at forlænge 
produkters levetid, med henblik på at forenkle kompleksiteten. På konferencen PLATE – Product Lifetimes And 
The Environment på Delft University of Technology, november 2017, præsenterede Irene Maldini og Ruud 
Balkenende (2017) et litteraturstudie omhandlende designstrategier, der tilstræber at nedbringe omfanget af 
tøjproduktion og -forbrug, og herunder forskellige strategifokus for dette.  
 
En del af den litteratur, de henviser til, fokuserer på at sænke tempoet for forbrug af tøj. Andet er optaget af 
forlænget levetid, og et tredje retter fokus mod aktiv brug. Ydermere er studiet baseret på litteratur, skrevet 
ud fra et designperspektiv. Tabel 3.7 viser en oversigt over deres studie, og kategorisering under de seks 
identificerede strategier: production on-demand, service-based fashion systems, multifunctional, 
transformable and modular garments, design for slowness and longevity, design for repair og user involvement 
in design and/or manufacture. Maldini og Balkenende understreger, at flere af disse kan forbindes i en serie 
af strategier, der samler sig til en overordnet designstrategi, med bæredygtighed som målsætning (Ibid., s. 
236). 
 
  

 
1 Hendrik N. J. Schifferstein er lektor på afdelingen for industriet design ved Delft University of Technology, Holland. Her arbejder han 
med multisensorisk oplevelse af produkter. Schifferstein har en baggrund inden for fødevarer, med et forskningsområde inden for 
sanselige aspekter, som smag og lugt. 
Elly P. H. Zwartkruis-Pelgrims har en kandidatgard i økonomisk psykologi fra Tilburg Universitet, Holland, og en PDEng (Professional 
Doctorate) inden for brugersystemer og interaktion fra Delft University of Technology, i samarbejde med elektronikvirksomheden 
Philips. (Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008). 
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Tabel 3.7: Oversigt over litteratur inden for feltet beklædning og bæredygtighed der tilstræber at nedbringe omfanget af tøjproduktion 
og -forbrug fra et designstrategisk perspektiv (Maldini & Balkenende, 2017, s. 235). 

Strategies 
in random 
order 

Production 
on-demand 

Service-based 
fashion systems 

Multifunctional, 
transformable and 
modular garments 

Design for 
slowness and 
longevity 

Design for 
repair 

User involvement in 
design and/or 
manufacture 

Description Garment 
production 
based on 
individual 
demand, 
avoiding 
whole-garment 
waste 
(obsolete 
inventory). 

Collaborative 
consumption, 
leasing and 
exchange systems 
for increased use 
intensity, 
detaching 
material 
production from 
company revenue. 

Versatile garments 
designed to diminish 
the material 
resources needed to 
keep variety. One 
garment performs 
as many garments. 

Clothing longevity 
through 
attachment based 
on meaningful 
aesthetic 
experiences, 
material and 
confection quality 
and season-free 
styles. 

Enable better 
consumer care 
by design, for 
clothing 
longevity. 

Design for 
customisation and DIY 
leading to production 
on demand and/or 
longevity through 
attachment. User 
involvement in 
production enables 
further repairing. 

Sources Niinimäki & 
Hassi, 2011 
Niinimäki, 
2013, p. 26 

Fletcher, 2008, 
pp. 154-159 
Niinimäki & Hassi, 
2011 
Fletcher & Grose, 
2012, pp. 102-103 
Niinimäki, 2013, 
pp. 132 
Armstrong, 2013 
Armstrong et al., 
2015 

Fletcher, 2008, pp. 
132 
Hur & Thomas, 2011 
Niinimäki, 2012 
Fletcher & Grose, 
2012, pp.77, 80-84 
Koo, 2012 
Karell, 2013 
Cao et al., 2014 
Karell, 2014 

Fletcher, 2008, 
pp. 164-169 
Fletcher, 2010 
Laitala & Boks, 
2012 
Niinimäki & Hassi, 
2011 
Niinimäki, 2012 
Fletcher & Grose, 
2012, pp.85-87 
Cooper et al., 
2013 
Aakko, 2013a 
Aakko, 2013b 
Laitala et al., 2015 

Fletcher, 2008, 
pp.100-103 
Laitala & Boks, 
2012 
Fletcher & 
Grose, 2012, 
pp.60-62, 101 
McLaren & 
McLauchlan, 
2015 

Black, 2008, p.83-84 
Fletcher, 2008, pp.194 
Busch, 2008 
Niinimäki, 2009 
Black et al., 2009 
Niinimäki & Hassi, 
2011 
Laitala & Boks, 2012 
Niinimäki, 2012 
Busch, 2013, pp.226-
229 
Fletcher & Grose, 
2012, pp.105, 143-150 
Hirscher, 2013 
Hirscher & Fuad-Luke, 
2013 
Ballie, 2013 
Armstrong et al., 2015 
 

 
Maldini og Balkenende peger med dette litteraturstudie på, at der er behov for yderligere forskning i strategier 
for lang levetid, og endvidere at disse undersøges i praksis, samt en efterfølgende evaluering af udfaldet (Ibid., 
s. 236). Jeg er enig i denne betragtning, idet mere erfaring med anvendelsen af disse strategier, vil kunne 
”bygge bro” til praksis og vejlede designere i branchen, i højere grad end det er tilfældet nu. Her vil jeg gerne 
tilføje, at en evaluering af strategier i praksis, også omhandler brugernes reaktion, som Maldini og Balkenende 
også peger på, men derudover mener jeg, at det også er vigtigt at evaluere designprocessen, ved 
implementering af strategier som disse. Denne afhandling sætter derfor fokus på designprocessen, hvor 
tekstildesigneren tager bæredygtige designstrategier i anvendelse. I det følgende vil jeg kort introducerer til 
et af de ”redskaber”, der er udviklet af forskere på Designskolen Kolding for at understøtte bæredygtigt design 
i praksis. 
 
Ulla Ræbild, Karen Marie Hasling og Lotte H. Kofoeds (2017; Hasling & Ræbild, 2017) har udviklet et sæt 
metodekort, kaldet ”Sustainable Design Cards”, med henblik på at understøtte praktisk anvendelse af 
designstrategier i forhold til produkters levetid. ”Sustainable Design Cards” omfatter 29 metodekort, der hver 
især beskriver og informerer om strategier og tilgange til produktdesign. Metodekortene omhandler 
produkters levetid, og understøtter tankegangen omkring lang levetid. Hvert kort repræsenterer én strategi. 
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F.eks. belyser et af kortene æstetisk levetid (på engelsk aesthetic lifetime). På kortets ene side visualiseres, 
hvordan den enkelte strategi relaterer til de overordnede kategorier for lang levetid, beskrevet som et kompas 
over lang levetid (longevity compas) (Hasling & Ræbild, 2017, s. 168) (se figur 3.5, venstre billede). De tre 
kompaspunkter defineres ved teknisk, funktionel og emotionel levetid, beskrevet som: 
 

· Teknisk levetid: Længden af tid et produkt er i brug, før det går i stykker eller bliver slidt op. 
· Funktionel levetid: Længden af tid et produkt er i brug, før det ikke længere møder brugerens 
forventninger og behov. 
· Emotionel levetid: Længden af tid et produkt er i brug, før brugeren holder op med at være 
emotionelt tilknyttet til det (min oversættelse, Ibid., s. 168). 

 

   
Figur 3.5: Billede af metodekort fra kortsættet ”Sustainable Design Cards” (venstre og midtfor). Brug af metodekortene (Sustainable 
Design Cards, 2018) (højre). 

 
Kortets anden side (se figur 3.5), billede midtfor) beskriver strategien, ud fra hvordan den understøtter lang 
levetid og hvilke udfordringer, der kan være forbundet hermed. Kortet giver ligeledes eksempler på 
designtilgange og virksomheder, der arbejder med disse. Ydermere informerer denne side af kortet også om 
relevant litteratur, for videre læsning og hvilke andre strategier (kort), der relaterer til denne strategi.  
 
Metodekortene er udviklet som et redskab til praktisk brug, hvor de eksempelvis kan hjælpe designeren til at 
afklare forskellige valg i designprocessen, i relation til produktets levetid (se figur 3.5, højre billede). På denne 
måde kan metodekortene medvirke til, at designeren bliver bevidst om de strategier, der arbejdes med, eller 
potentielt kan arbejdes med i et fremtidigt perspektiv (Hasling & Ræbild, 2017, s. 170). Dette synes at kunne 
give gennemskuelighed og overblik over en designstrategi, som kan rumme flere strategier på en gang. 
Unmade (jf. kapitel 2, s. 25) er et eksempel på en virksomhed i branchen, der arbejder med flere strategier, 
bl.a. production on-demand og mass-customisation.  
 
I dette kapitel har jeg undersøgt tilgange til, hvordan tekstildesigneren kan bidrage til forlænget levetid 
gennem design. Som en del af dette projekt, er det med til at afklare de designstrategier, som jeg vil arbejde 
videre med og yderligere undersøge, gennem praksisbaserede designeksperimenter. Inden dette foldes mere 
ud, vil jeg i det næste kapitel gøre rede for den forskningstilgang, som jeg anvender. 
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4 

Forskningstilgang 
 
 
 
I dette kapitel rammesætter jeg projektet ved at beskrive den empiriske tilgang, og positionerer projektet i 
forhold til praksisbaseret designforskning. Derefter forklarer jeg, hvordan jeg udvikler viden gennem 
designeksperimenternes struktur. Til sidst i kapitlet gør jeg rede for håndteringen af det empiriske materiale 
og anvendte analysetilgange. 
 
Forskningen er drevet frem gennem en empirisk tilgang og praksisbaseret designforskning, hvor projektets 
videns produktion, og bidrag, er baseret på forskningsprogrammets opbygning i samspil med projektets 
empiri. Denne består af interviews og designeksperimenter, som er centreret omkring brugere og prototyper 
udviklet i praksis. Da projektets formål er at opnå en bredere forståelse for design af strikbluser til lang levetid, 
er udgangspunktet for forskningsstrategien at generere viden og eksempler frem for færdige løsninger. 
 
Jeg benytter teoretiske anvisninger om at inddrage brugsfasen i designudviklingen af konceptet (Fletcher, 
2016; Laitala m.fl., 2015; Niinimäki & Koskinen, 2011). Gennem kapitlet omsættes den viden, som jeg har 
præsenteret i de to forgående kapitler, til i praksis at undersøge produktionsmæssige muligheder, inden for 
nyere strik-teknologi til design af tøj med lang, aktiv levetid. For at undersøge dette udvikler jeg et koncept for 
design af strikbluser, der benytter fremstillingsmetoderne mass-customisation, produktion on-demand og 
zero-waste (jf. kapitel 2). Metoderne gør det muligt at involvere brugerne i designprocessen, hvor de tilbydes 
en række æstetiske valg inden deres strikbluse produceres. Ydermere kan blusen tilpasses efter den enkelte 
brugers kropsmål. 
 
Forskningsprocessen er bygget op omkring dette koncept, der undersøger konstellationen mellem designer, 
brugere og konceptet. Processen veksler mellem designeksperimenter med brugere og eksperimenter i 
strikværkstedet i følgende tre faser: (1) brug af strikket beklædning, (2) brugerinvolvering i designprocessen, 
og (3) brug af en personlig strikbluse. Se en oversigt over faseopdelingen i figur 4.1. Jeg inddrager brugere i 
designeksperimenter i hver af de tre faser. Imellem faserne udvikles konceptet og strikkede prototyper, som 
anvendes i eksperimenterne.  
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Figur 4.1: Overblik over projektets empiri og faseopdelingen heraf. Størrelsen på cirklerne viser den betydning designeksperimentet eller 
interviewet har i forhold til det samlede projekt. 

 
(Fase 1) I projektets første fase søger jeg indsigt i brugeres behov og præferencer i forhold til strikket 
beklædning. Det sker med henblik på at anvende den indsamlede viden i min egen proces omkring udvikling 
af et konceptet baseret på mass-customisation. Imellem fase 1 og 2, udvikles konceptet for design af 
strikbluser på baggrund af viden og indsigter fra designeksperiment fase 1.  
 
(Fase 2) Projektets anden fase tager udgangspunkt i konceptets muligheder for mass-customisation, og 
inddrager brugere i designprocessen omkring valg af en personlig strikbluse. Designeksperiment fase 2 består 
af en serie af workshops, hvor deltagere bliver inviteret til at vælge deres fortrukne strikbluse ud fra konceptets 
designramme. Mellem fase 2 og 3, fremstiller jeg strikbluserne til udvalgte deltagere.  
 
(Fase 3) For at undersøge, hvordan deltagerne oplever at bruge en personligt fremstillet strikbluse, udleves de 
til udvalgte deltagere i projektets tredje fase. I designeksperiment fase 3 følges disse deltagere og deres brug 
af strikblusen gennem ét år.  
 
Gennem disse tre faser undersøger jeg en brugerinvolverende designtilgang til udvikling af strikbluser. Det gør 
jeg med udgangspunkt i, hvordan denne tilgang modtages af brugerne, og hvordan den påvirker min egen 
designproces. 
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Ordliste 

Design 
Her anvender jeg begrebet design i bred forstand; dvs. både som ved design af tekstiler, såvel som produkter 
(f.eks. beklædning), og ligeledes som design af services og koncepter vedrørende beklædning. Ifølge Johan 
Redström orienteres design mod fremtiden. Her refererer han bl.a. til, hvad Herbert Simon formulerede som 
”courses of an action aimed at changing existing situations into preferred ones” (Simon, 1996 i Redström, 2017, 
s. 27). 
 
Designeksperiment 
Designeksperimentet, som jeg refererer til her, bygger på forståelsen af ”design der på en eksperimenterende 
måde undersøger grænser og alternativer” (min oversættelse af Redström, 2017, s. 101). Det er en i feltet 
anerkendt tilgang, der på forskellig vis indbefatter prototyper, artefakter, tænkte scenarier o.l., som en central 
del af forskningens udvikling af viden (Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström, & Wensveen, 2011, s. 5–6). 
 
Prototype 
Ifølge Coughlan, Suri og Canales (2007) kan en prototype kategoriseres som en fysisk skitse i form af et artefakt, 
der repræsenterer en idé før den er færdigudviklet. Det er designerens redskab til at undersøge idéer, og en 
central del af designprocessen (Ibid., s. 124).  Ved udvikling af strikbluser i tekstil- og beklædningsbranchen 
fremstilles en eller flere prototyper. Det gør man f.eks. ved at teste materialer, designudtryk, funktion, 
proportioner og pasform.  
 

Empirisk tilgang 

Som tidligere nævnt er omdrejningspunktet for dette projekt brugernes oplevelser af strikket beklædning, og 
hvordan disse kan anvendes i designprocessen. Jeg er derved interesseret i menneskelig erfaring, og optaget 
af at tilegne mig en detaljeret forståelse, omkring brug af strikket beklædning. Projektet er derfor funderet i 
en kvalitativ empirisk tilgang, med mulighed for at undersøge menneskelige oplevelser i det sociale liv 
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 13).  
 
I bogen Kvalitative metoder (2015) beskriver Svend Brinkmann og Lene Tanggaard, at den kvalitative forskning 
typisk er interesseret i menneskers egne perspektiver på verden, ved at forstå menneskelivet ”inde fra livet 
selv – i de lokale praksisser, hvor livet leves – snarere end udefra og på afstand” (Ibid., s. 14). En kvalitativ 
metode indebærer derved et fokus på menneskelig og kulturel tænkning, omkring situationer og aspekter fra 
hverdagen. Dette grundperspektiv udspringer af filosofiske erkendelsestraditioner, som fænomenologi og 
hermeneutik, der søger at beskrive processer og fænomener i verden, før der udvikles teorier om dem (Ibid., 
s. 15). I projektet her kommer dette perspektiv til udtryk i en iterativ forskningsproces, baseret på mødet med 
brugere i deres hverdagspraksis omkring strikket beklædning, og min egen designpraksis. Forskningen er 
herved, i begge henseender, drevet inde fra – i lokale praksisser. I mødet med brugerne anvender jeg 
Interviewforskning, samt observation og fotografering til at opnå indsigter omkring deres brugspraksis. Steinar 
Kvale og Svend Brinkmann (2016, s. 19) bruger terminologien interviewforskning, hvilket jeg her læner mig op 
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ad. Det følgende omhandler derfor dette perspektiv på en kvalitativ metode. Efterfølgende vil jeg rette blikket 
mod designforskning ,med henblik på yderligere positionering af projektet. 
 

Interviewforskning  

Interviewforskning er en af de kvalitative metoder, der muliggør nuancerede og dybe indsigter i menneskers 
liv og deres erfaringer. Jeg anvender her en kvalitativ tilgang, i kombination med designeksperimenter, til at 
forstå verden ud fra brugeres synsvinkel (Kvale & Brinkmann, 2016, s. 19).  
 
For at opnå viden om menneskers perspektiver på dagligdagslivet, foreslår Kvale og Brinkmann (2016) en 
semistruktureret interviewform, som afsæt for at fokusere på deltagerens oplevelse af emnet. Denne type 
interview udføres i overensstemmelse med en interviewguide, som fokuserer på bestemte temaer med åbne 
spørgsmål, der tillader en vis spontanitet over for emner, der måtte opstå i dialogen. Kvale og Brinkmann 
anvender selv en variation, som de kalder det semistrukturerede livsverdensinterview. De definerer det ”som 
et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at 
meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Ibid., s. 22). Forfatterne anvender her begrebet livsverden, 
hvormed de mener den verden, vi møder i hverdagslivet (Ibid., s. 50). Definitionen afspejler et fænomenologisk 
og hermeneutisk perspektiv, til trods for at de fremhæver forskningsinterviewet som et håndværk, der i 
mindre grad fokuserer på teknikkerne, men derimod på opgaven og materialet, der arbejdes med (Ibid., s. 94). 
Imidlertid mener Kvale og Brinkmann, at disse filosofiske perspektiver kan hjælpe til at forstå den viden, der 
produceres i denne type af interview (Ibid., s. 103). I dette projekt anvender jeg en fænomenologisk inspireret 
tilgang til det semistrukturerede interview, hvor jeg er interesseret i at forstå sociale fænomener (temaer), ud 
fra deltagernes perspektiver og antagelsen ”at den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter den som” 
(Ibid., s. 48). I forbindelse med dette grundperspektiv, henviser Kvale og Brinkmann til Maurice Merleau-Ponty, 
der har bidraget til videreudviklingen af fænomenologi i en eksistentiel og dialektisk retning.  Merleau-Pontys 
syn på videnskab tager udgangspunkt i den primære oplevelse af verden: 
 

”Alt hvad jeg ved om verden, også fra videnskaben, ved jeg ud fra mit eget synspunkt 
eller ud fra en oplevelse af verden, uden hvilken videnskabens symboler ikke ville have 
nogen mening. Hele videnskabens univers bygger på den levende verden, og hvis vi 
nøje vil gennemtænke selve videnskaben, bedømme dens mening og rækkevidde, må 
vi først vække denne oplevelse af verden, som den (videnskaben) er et sekundært 
udtryk for.” (Merleau-Ponty, 1945, s. ii-iii, citeret i Kvale & Brinkmann, 2016, s. 50) 

 
Denne fænomenologisk inspirerede tilgang har ligeledes præget min analysetilgang, idet jeg ser selve 
interviewet, og analysen heraf, som to sammenflettede faser. Jeg vil til sidst i kapitlet vende tilbage til dette 
med udgangspunkt i denne analysetilgang. 
 
For at beskrive måden, hvorpå jeg har anvendt det semistrukturerede interview, vil jeg referere til en metafor, 
som Kvale og Brinkmann benytter. De tegner et billede af intervieweren som en rejsende, der på linje med 
den oprindelige latinske betydning af ordet konversation: ”vandring sammen med”, vandrer ud i landskabet 
og snakker med mennesker på sin vej. Som de beskriver det, fører rejsen i sig selv ikke til viden, men beriger 
den rejsende med en refleksionsproces, der giver en fornyet selvindsigt, afdækker værdier og måder at gøre 
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ting  på, som tidligere er blevet taget for givet (Ibid., s. 77-78). Denne beskrivelse af intervieweren, som en 
rejsende, fremstiller interviewsituationen, som en relation for gensidig sparring, hvor viden konstrueres af 
intervieweren og interviewpersonen i fællesskab. Denne type af forskningsinterview er baseret på dialog, og 
kan ifølge Kvale og Brinkmann nærme sig strukturen på en hverdagssamtale. Det, der adskiller sig fra 
hverdagssamtalen, er interviewerens særlige tilgang og spørgeteknik, der aktivt følger interviewpersonens 
svar, for at udvide deres udsagn (Ibid., s. 45). I denne sammenhæng lægger de vægt på interviewerens evner 
for samtale, og understreger at også interviewerens personlige karaktertræk, kan producere forskellige grader 
af sensitivitet i interviewsituationen (Ibid., s. 52). F.eks. trækker jeg i dette projekt også på min faglighed og 
erfaring som tekstildesigner, for at forstå nuancerne i deltagernes udsagn omkring brug af strikket beklædning. 
I forlængelse af denne betragtning, mener jeg at samspillet mellem interviewforskning og 
designeksperimenter, i særlig grad, kan bidrage til viden af nuanceret og detaljerig karakter. I 
designeksperimenterne anvender jeg strikkede tekstiler og beklædning som genstand for den fælles dialog, 
hvilket, jeg mener, er med til at afgrænse interviewet og tillader et dybdegående perspektiv på emnet. Dette 
vil jeg uddybe yderligere i projektets positionering, inden for praksisbaseret designforskning. 
 

Praksisbaseret designforskning - research through design 

Redström beskriver research through design, som designforskning baseret på praksis, eksperimenter og 
fremstilling af prototyper, som et grundlæggende aspekt i forskningsprocessen (Redström, 2017, s. 9). 
Terminologien blev introduceret af Christopher Frayling (1993), den daværende rektor på Royal College of Art 
i London, da han i 1993 beskrev, hvordan en designproces kan anvendes som kilde til udvikling af viden. Den 
danske oversættelse af research through design er forskning gennem design. Jeg vil her anvende den engelske 
betegnelse. Sidenhen er tilgangen blevet anerkendt designforskning, og definitionen af research through 
design har samtidig undergået en vedvarende diskussion, i en stræben efter bedst muligt at understøtte 
integrationen af praksis og teori, i såvel forskningsprocessen, som i teoretisk bidrag (Forlizzi, Zimmerman, & 
Stolterman, 2009, s. 2896; Koskinen m.fl., 2011, s. 4–5). Som et led i denne diskussion, interviewede Jodi 
Forlizzi, Erik Stolterman og John Zimmerman (2009, s. 2889) 12 førende designforskere, for at opnå en fælles 
forståelse af forskellige former for designforskning. På baggrund af deres undersøgelse, identificerede de tre 
typer af designforskning, heriblandt research through design, som de kendetegner ved: ”Research through 
design is an approach to research that leverages the design process of repeated problem reframing as a method 
of scholarly inquiry.” De uddyber endvidere også, at designforskerens force, ved at anvende denne tilgang, er 
at det tillader forskningen at tage aktiv del i komplekse problemstillinger (wicked problems), idet denne tilgang 
gør det muligt, at opstille og undersøge fremtidsscenarier (Forlizzi m.fl., 2009, s. 2894). Zimmerman og Forlizzi 
definerer yderligere, at kendetegnende for måden, hvorpå designforskere anvender denne tilgang, er: 
 

”In research through design, researchers make prototypes, products, and models to 
codify their own understanding of a particular situation and to provide a concrete 
framing of the problem and description of a proposed, preferred state /…/. Designers 
focus on the creation of artefacts through a process of disciplined imagination, 
because artefacts they make both reveal and become embodiments of possible 
futures. Design researchers have particular turned to this method to address emerging 
social situations triggered by technology and materials that are so new, they have not 
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yet generated interaction conventions or social norms around their use /…/. By 
practicing research through design, design researchers can explore new materials and 
actively participate in intentionally constructing the future, in the form of disciplined 
imagination, instead of limiting their research to an analysis of the present and the 
past.” (Zimmerman & Forlizzi, 2008, s. 42–43)  

 
De understreger her, at anvendelsen af artefakter, som f.eks. prototyper og produkter, skaber et håndgribeligt 
perspektiv af fremtidsscenarier, som gør det muligt at undersøge omstændigheder i et sådant scenarie. I 
projektet her benytter jeg denne mulighed, ved bl.a. at undersøge omstændigheder omkring 
brugerinvolvering i designprocessen. 
 
Siden Frayling (1993) introducerede begrebet research through design, har udviklingen af litteratur inden for 
feltet ledt til diskussioner om, hvad betegnelsen dækker over. Hvor nogle forskere er fortalere for at 
formalisere metodiske tilgange til udvikling af viden, argumenterer andre forskere for at værdsætte en bred 
forståelse af research through design, der giver metodologisk og teoretisk fleksibilitet (Koskinen m.fl., 2011, s. 
30). Denne sidstnævnte forståelse af tilgangen præciseres af en række af designforskere, Ilpo Koskinen, John 
Zimmerman, Thomas Binder, Johan Redström og Stephan Wensveen i bogen Design Research Through 
Practice – From the lab, field, and showroom (2011). Dette gør de ved at introducere termen constructive 
design research, som en variation af research through design. I samme ombæring lægger de særligt vægt på 
tilgangens konstruerende elementer. Ifølge Koskinen m.fl. refererer constructive design research til: 
 

”design research in which construction – be it product, system, space, or media – takes 
centre place and becomes the key means in constructing knowledge. Typically, this 
’thing’ in the middle is a prototype /…/. However, it can also be a scenario, a mock-up, 
or just a detailed concept that could be constructed.” (Koskinen m.fl., 2011, s. 5–6)  

 
I dette ph.d.-projekt konstruerer jeg strikkede prototyper. De er et bærende element i mine eksperimenter, 
og centrale for projektets udvikling af viden. Min anvendelse af research through design er derved parallel 
med denne definition. Jeg læner mig ligeledes op ad denne forståelse af constructive design research, der 
anerkender kvaliteten ved denne forskningstilgangs diversitet. Ovennævnte designforskere foreslår, til 
praktisk at understøtte forskerens metodologiske beslutningstagning, tre overordnede retninger, som jeg her 
vil benytte til yderligere at uddybe, hvordan jeg har anvendt tilgangen. 
 
De tre overordnede metodologiske retninger: lab, field og showroom, tager udgangspunkt i designforskning, 
og kategoriseres ud fra andre forskningskulturer, som de er inspireret af (Koskinen m.fl., 2011). Lab er baseret 
på en undersøgelse af emnet udført i et kontrolleret miljø. I modsætning til denne tilgang, er field kendetegnet 
ved, at undersøgelsen af emnet, foregår i en virkelig kontekst. Det handler her i ligeså høj grad om, at 
undersøge konteksten omkring emnet. Showroom dækker over en tilgang, hvor formålet med emnet er at 
skabe refleksion og debat omkring samfundsrelevante aspekter. De tre retninger er yderligere uddybet i tabel 
4.1. 
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Tabel 4.1: Beskrivelse af de tre metodologiske retninger, som en contructive design reseach-tilgang ifølge Koskinen m.fl., dækker over 
(Koskinen m.fl., 2011).  

 Beskrivelse 

Lab (Laboratoriet) 

Denne tilgang er kvalitativ, og er typisk kombineret med logikken i et laboratorium. I den 
sammenhæng refereres til naturvidenskabens laboratorieundersøgelser, hvor ting undersøges i et 
kontrolleret miljø, og fokuserer på årsager, egenskaber og variabler. 
 
”Studying things in a laboratory means that something is taken out from its natural environment and 
brought into a controlled area where it can be subject to experimentation.” (Koskinen m.fl., 2011, s. 
55) 
 
Ud fra denne tilgang anses det som problematisk, at studere et fænomen i den ”virkelige” verden, 
fordi der da er mange aspekter, som kan skabe usikkerhed omkring studiets resultatet. Ved at isolere 
et fænomen i laboratoriet, giver det forskeren mulighed for at fokusere på én ting ad gangen. F.eks. 
ved test af en prototype, der som følge af et teoretisk studie, udmønter sig i en hypotese, som 
undersøges i et kontrolleret miljø (Ibid., s. 51-65). 

Field (felten) 

Denne tilgang foregår i en virkelig kontekst. Den trækker referencer til samfundsvidenskabelige 
metoder fra etnografi og antropologi. Designforskere, der benytter denne tilgang, anvender ofte 
prototyper, i forbindelse med feltarbejde, til at skabe dialog med mennesker. Her er det centralt for 
forskeren at kommunikere med de mennesker, der er relevante for projektet. 
 
”(Field researchers) are interested in how people and communities understand things around designs, 
make sense of them, talk about them, and live with them.” (Ibid., s. 69) 
 
Det der kendetegner designforskeren i felten, er typisk deres fokus på hvordan produktet, tingen, 
prototypen eller mock-up-modellen bruges. Derudover kombineres tilgangen ofte med 
designmetoder, som f.eks. brainstorm-teknikker, co-design-værktøjer og workshops. Designforskere, 
der arbejder med scenarier, kan gennem sådanne metoder introducere deres forestillinger til en 
udvalgt gruppe af mennesker. Det kan f.eks. være forestillinger omkring et fremtidigt scenarie. Herved 
kan designforskeren undersøge, hvordan scenariet påvirker disse menneskers tanker, aktiviteter og 
overbevisninger (Ibid., s. 75-81). 

Showroom 
(udstillingsrummet) 

Denne tilgang relaterer i højere grad til design, som kunst, end som videnskabelig disciplin, som er 
tilfældet i de ovennævnte metodologiske tilgange. Ifølge Konskinen m.fl. er denne tilgang mest 
påvirket af kritisk design (på engelsk critical design), som har rødder i Computer-Related Design, en 
studieretning på Royal College of Art i London i 1990’erne (Ibid., s. 90). Kritisk design forsøgte i 
udgangspunktet at gøre folk bevidste om farerne ved kommercielt design, med henblik på at hjælpe 
disse mennesker til at træffe selvstændige valg på baggrund af egne interesser, i stedet for ukritisk at 
tage udvalget i butikkerne for ”gode varer”. Et eksempel er skepsis overfor elektromagnetisk stråling, 
i forbindelse med 90’ernes elektroniske apparater, og senere hen genmodificerede fødevarer (Ibid., 
s. 90-91). På linje med dette handler tilgangen showroom om at skabe debat. Den sætter spørgsmål 
ved menneskers måde at (se og) opleve verden og forandringer på, gennem debat (Ibid., s. 94).  
 
”For many researchers in Showroom, exhibiting objects such as prototypes, photographs, and video 
are as important as writing books and articles. The exhibition format encourages high-quality finishing 
of designs over theory and explanation. /…/ In research exhibitions, design are exhibited in the middle 
of theoretical frameworks rather than as stand-alone artworks.” (Ibid., s. 95) 
 
I modsætning til at generere detaljerede data af naturvidenskabelig karakter, er denne tilgang optaget 
af en rig forståelse for menneskers fortællinger. På den måde kan det diskuteres om feltstudiet er en 
del af showroom-formatet; men i modsætning til tilgangen field er formålet konceptuelt (Ibid., s. 96). 
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Kendetegnende for disse tre overordnede metodologiske retninger er fortsat, at konstruktionen af 
eksempelvis prototyper er central for forskningstilgangen, der er rettet mod et fremtidigt scenarie: ”We are 
dealing with research that imagines and builds new things and describes and explains these constructions.” 
(Koskinen m.fl., 2011, s. 6). 
 
Tilgangene giver mening for mig, og beskrivelserne er med til, at jeg kan uddybe den overordnede tilgang som 
anvendes i dette projekt. Imidlertid savner jeg en beskrivelse af tilgange eller redskaber, som designeren 
benytter til at udvikle de konstruerede elementer, der anvendes – i dette projekt anvender jeg eksempelvis 
strikkede prototyper, som en del af den praksisbaserede forskning. Anne Louise Bang, Peter Gall Krogh, Martin 
Ludvigsen og Thomas Markussen (2012) har ligeledes pointeret dette. De mener, Koskinen m.fl.’s 
metodologiske retninger kan ses som grundprincipper inden for praksisbaseret designforskning, men at disse 
ikke er dækkende for det fulde spektrum af designerens faglige kompetencer, og at der derfor er et behov for 
at udbygge typologien omkring lab, field og showroom (Koskinen m.fl., 2011, s. 3).  
 
I og med at dette projekt beskæftiger sig med brug af strikket beklædning, er en virkelig kontekst særlig 
relevant. Nærmere betegnet er jeg interesseret i at skabe dialog med mennesker, omkring brug af strikket 
beklædning. Her anvender jeg strikkede prototyper til at skabe denne dialog i forbindelse med feltarbejdet. I 
nogle sammenhænge bliver prototyperne brugt sammen med deltagere under workshops, og i andre indgår 
de som en del af deltagernes dagligdag, hvor prototypen er en del af deres øvrige garderobe. Jeg positionerer 
derfor projektets forskningstilgang som field, da jeg undersøger forskellige brugeres oplevelser med strikket 
beklædning, og derved får en forståelse af, hvordan de bruger det og taler om det (Ibid., s. 69). Dette giver et 
indblik i livet med strikket beklædning, som jeg, ligesom Fletcher (2016) og Niinimäki (2011), mener giver en 
værdifuld indsigt for designeren, der ønsker at arbejde med bæredygtighed, ved også at inddrage viden om 
brugsfasen. Den dialog, jeg løbende har haft med deltagerne i projektet, er derved essentiel for både 
udformningen af prototyperne, og den viden der udvikles herigennem. I sidste del af dette kapitel vender jeg 
tilbage til rækken af designeksperimenter og interviews, samt uddyber andre designfaglige kompetencer, jeg 
har anvendt, som en del af min forskningstilgang. Først vil jeg redegøre for, hvordan viden udvikles gennem 
denne tilgang.  
 

Udvikling af viden gennem praksisbaseret designpraksis 

Johan Redström, der er professor i design ved Umeå Institute of Design i Sverige, har i efteråret 2017 udgivet 
bogen Making Design Theory (2017), der omhandler udvikling af teori gennem praksisbaseret designforskning. 
Bogen stiller skarpt på designforskning i dag, og foreslår et alternativ til, hvordan designteori bliver til gennem 
praksis. Jeg er her optaget af måden, hvorpå Redström adresserer udvikling af viden, gennem en kompleks 
problemstilling, som den jeg arbejder med i dette projekt. 
 
Redström beskriver, hvordan praksis har udviklet sig over tid, og forgrener sig udover det kunstnerisk 
teoretiske fundament, som praksisbaseret designforskning udspringer af (Ibid., s. 91). Denne tidligere 
kunstnerisk orienterede tilgang er, ifølge Redström, problematisk i forhold til at kunne forklare, hvordan 
udvikling af viden gennem designpraksis er understøttet. I den sammenhæng benytter han design for 
bæredygtig forandring som et eksempel. Det er en kompleks designpraksis, der også omfatter andre aspekter 
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af designprocessen end de kunstnerisk betonede (Ibid, s. 91). Redström mener dermed, at praksisbaseret  
designforskning har brug for teorier, der understøtter aktiviteter, som f.eks. konceptualisering, og det at skabe 
sammen med andre (Ibid., s. 25). I forlængelse af denne betragtning introducerer han transitional theory: 
 

”a kind of design theory that is inherently unstable, fluid, and dynamic in character. 
And keeping to one of the basic ideas of research through design, it is through the 
making of this new transitional theory – the making of this example – that we might 
learn something, hopefully also about design theory per se.” (Redström, 2017, s. 2)  

 
Transitional theory kan på dansk oversættes til overgangsteori. Som Redström definerer ovenfor, dækker 
denne type af teori over betegnelser som ”gennemgående ustabil, flydende og dynamisk af karakter”, der 
ifølge Redström understøtter udvikling (min oversættelse, Ibid., s. 66). Sammenlignet med teori, inden for 
andre forskningsdiscipliner, kan disse betegnelser betragtes som atypiske teoretiske definitioner. Redström 
argumenterer for, at: ”to do design theory is not to introduce or articulate the use of long-since-established 
terms in the context of design and designing but rather to, once again, make and create them.” (Ibid., s. 134) 
Hermed adresserer Redström en vedvarende diskussion, omkring relationen mellem praksis og teori, og 
hvordan designpraksis kan føre til teori (Koskinen m.fl., 2011, s. 7; Markussen, 2017, s. 87). Jeg finder 
Redströms transitional theory relevant, i forhold til dette projekt, idet min problemstilling omkring 
bæredygtighed er kompleks, og tilgås gennem flere designeksperimenter og interviews, sammensat i en 
konstruktion kendetegnet af ustabile, flydende og dynamiske karakterer. I det følgende anvender jeg 
Redströms betragtninger, omkring transitional theory, til at redegøre for, hvordan forskningstilgangen i dette 
projekt bidrager til udvikling af ny viden, inden for feltet bæredygtig tekstil- og beklædningsdesign. 
 

A design space  

Redström argumenterer for, at én af de udfordringer, der er forbundet med at anvende statiske definitioner 
inden for praksisbaseret designforskning, bliver særligt tydelig i forhold til aspektet kontekst. Et aspekt som 
designere arbejder med, både når det gælder et design, og det at designe. Udfordringen er ifølge Redström 
forbundet med et spændingsforhold: ”the tension between design’s general orientation toward the particular 
and how theory aims to speak about the general is a foundational problem.” (Ibid., s. 26). I forhold til dette 
projekt, kan denne problematik ses som det spændingsforhold, der er mellem én strikbluse hjemme hos 
brugeren, som ejer den, og designprocessen omkring udviklingen af denne strikbluse. Inden for dette 
spændingsforhold skifter den selvsamme strikbluse kontekst. 
 
Redström foreslår at stille skarpt på forholdet mellem det generelle (på engelsk general) og det specielle 
(particular) (Ibid., s. 26). Dette gør han ved at opstille et spektrum, hvor begreberne produkt og paradigme 
repræsenterer polerne i hver sin ende af spektret (se figur 4.2). Her er produkt angivet som ’hvad et design 
er’, og paradigme er angivet som ’hvad det at designe er’. Redström uddyber, at det spænd, der opstår mellem 
disse poler, optegner et felt, som han kalder ”a design space” (på dansk kan det oversættes til et designfelt). 
Det er ifølge Redström, i dette felt, at designteori kan operere i (Ibid., s. 39).  
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Figur 4.2: Illustrationen viser Redströms spektrum ”a design space” (en gengivelse af Redström, 2017, s. 39). 

 
Polerne her repræsenterer en vis form for fleksibilitet, som er kendetegnende for flere centrale begreber i 
design: de er vanskelige at definere præcist. Redström giver et eksempel med begrebet produkt: ”When I say 
’this product’ I can easily move between talking about a distinct thing and addressing the group of things it 
belongs to.” (Redström, 2017, s. 36). For at drage en parallel til dette projekt, kan begrebet produkt 
eksempelvis både dække én bestemt strikbluse og betegnelsen for strikbluse som produktgruppe. Det er et 
eksempel på, hvordan begreber inden for design kan være kendetegnet ved ustabilitet. Redström 
understreger her, at den fleksibilitet begrebet besidder, ikke nødvendigvis er grundet forvirring, snarere en 
”effektiv respons på dynamikken i deres kontekst” (min oversættelse, Ibid., s. 44). Herved fremhæver Redström 
sit hovedargument omkring transitional theory: at stabile definitioner, inden for et felt som design, der 
konstant søger forandring, på sigt vil skabe større udfordringer, end det vil løse (Ibid., s. 45).  
 
Redström uddyber yderligere, hvad dette ”design space” består af, ved at tilføje begreberne projekt, praksis 
og program. Disse begreber er, ifølge ham, også kendetegnet ved at være flydende og vanskelige at definere 
(se en beskrivelse af begreberne i tabel 4.2).  
 
Tabel 4.2: Beskrivelse af begreberne projekt, program og praksis (Redström, 2017, s. 37–47). 

 Beskrivelse 

Projekt 

Som Redström beskriver, er det vanskeligt at give en konkret definition på, hvad et projekt er, men 
han foreslår dette: 

”a description would most likely entail aspects such as being an effort with given limitations in both 
time and resources, that a project ideally has an objective and thus could be understood as an effort 
to achieve something given, even though this objective might be quite vague at the outset.” (Ibid., s. 
39) 

Imidlertid argumenterer Redström for, at en definition også vil relatere til, hvordan et projekt udføres, 
og hvad det består i, eksempelvis en plan, en proces eller andre struktureringsprincipper. 

Program 

Et program kan tilgås som en beskrivelse af et overordnet rammeværk, der er definerende for en serie 
af forskellige projekter, som er relateret til hinanden. Et forskningsprogram kan eksempelvis være 
mere åbent og udefineret, end et projekt (Ibid., s. 42). 

Praksis 

Begrebet praksis er flydende i sin betegnelse. I nogle sammenhænge referer det til noget individuelt, 
eksempelvis ”min egen praksis”. I andre sammenhænge forstås designpraksis, som en generel 
betegnelse. Den betegnelse, Redstrøm referer til i bogen, er ikke et spørgsmål om praksisteori, men 
en mere daglig anvendelse af begrebet: ”as when we talk about various practices of everyday life in 
general, and in how we talk about different design practices in particular." (Ibid., s. 41) 
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Det interessante ved dette spektrum er, at det optegner strukturelle elementer i designforskning, og sætter 
dem i forhold til hinanden, med en accept af at elementerne, på fleksibel vis, overlapper hinanden. I stedet 
for at optegne et spektrum, hvor praksis og teori er modpoler til hinanden, forsøger Redström med denne 
model at definere nogle begrebsmæssige grundlag, der kan undergå forandring: 
 

”The reasons for our terms to being fluid is not that we do not know how to properly 
define them, but because they are, in practice, defined on the basis of difference and 
where in the spectrum they are located. While this certainly makes them difficult to 
handle in some ways, it also means that they allow us to move and develop; being 
approached through difference rather than static criteria, they are already prepared 
to cope with continuous change.” (Redström, 2017, s. 47)  

 
Med ovenstående mener Redström, at hver af begreberne repræsenterer en variation af spektret inden for 
”a design space”, idet de hver især indeholder en del af ’hvad et design er’, og en anden del af ’hvad det at 
designe er’ (Ibid., s. 45). Det er her Redströms pointe, at fremhæve begrebernes dynamiske karakteristika, for 
derved at illustrere, hvordan vi kan bruge kombinationen af dem til at håndtere kompleksitet; hvilket 
begreberne isoleret set ikke er i stand til (Ibid., s. 47). I stedet for at søge universel stabilitet som 
forskningsmetode, mener han at designforskere med en eksperimenterende tilgang, med fordel kan anvende 
teoretiske rammer. Rammer der understøtter elementer som: konceptualisering, artikulering af 
eksperimenter, en skabende og samskabende proces osv. I den forbindelse foreslår Redström programmet 
som en forskningsstruktur, der kan imødekomme behov for flydende, fleksible og dynamiske karakteristika.  
 

Programmet som forskningsstruktur 

Inden for feltet betegnes programmet som forskningsstruktur, også som programmatisk designforskning (på 
engelsk programmatic design research). Det dækker overordnet over en betegnelse for at arbejde med 
programmet, som ramme for en eksperimenterende tilgang, samtidig med relationen mellem eksperimenter 
i projektet. Programstrukturen tillader derved en kompleks opbygning, hvor artikulering mellem 
eksperimenter og program kan lede til produktion af viden (Redström, 2017, s. 102). Udover at kunne håndtere 
videnproduktion af dynamisk karakter, agerer programmet samtidig som teoretisk ramme for dokumentation 
af forskningsprocessen. Både produktion og dokumentation af viden er diskuteret som kritikpunkter af 
research through design. Denne kritik blev bl.a. diskuteret i det tidligere nævnte studie af Zimmerman, 
Stolterman og Forlizzi. Der gennem interviews, med førende designforskere, undersøgte karakteristika ved 
research through design: ”researchers would need to describe how their problem framing and their perception 
of a preferred state changed over time and document the findings that triggered these changes.” (Zimmerman, 
Stolterman, & Forlizzi, 2010, s. 316). I dette projekt benytter jeg programmet som forskningsstruktur, og 
anvender det ligeledes som en ramme til at beskrive udviklingen i forskningsprocessen. Først vil jeg kort 
beskrive tilgangen, for derefter at uddybe, hvordan jeg har brugt programmet gennem projektet. 
 
XLAB var et forskningsprojekt, støttet af Dansk Center for Designforskning, der satte fokus på programmatisk 
designforskning drevet gennem eksperimenter (Brandt, Redström, Eriksen, & Binder, 2011, s. 9–10). Projektet 
blev gennemført i årene 2006-2007, og bestod af en serie af workshops, hvor designforskere mødtes og 
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diskuterede aspekter af eksperimenterende designforskning. Med udgangspunkt i hvordan denne type af 
forskning udføres og italesættes, var det endvidere hensigten, at udforske rollerne for henholdsvis 
programmet og designeksperimenterne (Ibid., s.10). 
 
XLAB var inspireret af det svenske forskningsprojekt IT+Textiles, som anvendte programmatisk 
designforskning, til at undersøge potentielle designområder omkring IT og tekstiler (Redström, Redström, & 
Mazé, 2010, s. 8). I IT+Textiles kombinerede programmet flere perspektiver og tilgange fra modedesign, tekstil 
og interaktionsdesign, tekstil og elektroteknik, samt filosofi og adfærdsvidenskab. På baggrund af dette 
forskningsprojekt, foreslår Lars Hallnäs og Johan Redström (2006), at anvende denne struktur med henblik på 
at støtte udviklingen af viden i designeksperimenter. Ifølge Hallnäs og Redström fungerer programmet som 
ramme for en serie af eksperimenter, der på den måde kan sammenlignes med andre forskningsprogrammer. 
Det der adskiller programmet ved programmatisk designforskning, er at denne type af struktur understøtter 
evaluering af designede emner (Ibid., s. 152-153). Thomas Binder og Redström (2006), der begge var en del af 
XLAB-projektet, uddyber endvidere, at refleksion over eksperimenterne i sig selv er givende, men at den mest 
væsentlige viden, ifølge dem, udvikles i relationen mellem eksperiment og program. Dette forstået ved at 
designeksperimentet adresserer det givne forskningsspørgsmål i programmet (Ibid., s. 4-5).  
 
Redström (2017) specificerer dette forhold mellem eksperiment og program. I forhold til udvikling af viden er 
det væsentligt, at programmet besidder et større abstraktionsniveau, end de enkelte eksperimenter i sig selv 
formår (Ibid., s. 102). De enkelte eksperimenter kan adressere forskellige formål, men vil referere til 
programmet, som repræsenterer projektets grundlæggende overbevisninger og antagelser, der omfatter et 
givet syn på verden (på engelsk worldview). Redström anvender ikke begrebet hypotese, idet han er af den 
opfattelse, at programmet kan erstatte, at anvende en sådan. Det mener han, da programmet som struktur 
er fleksibelt på en måde, der egner sig til forskning gennem designeksperimenter. 
 

”The perhaps most important difference between the design program and other 
constructs such as a hypothesis, is that while the hypothesis ideally should be quite 
precise and ‘testable’, a design program needs to be suggestive and open for the 
unexpected. Whereas the hypothesis ideally is addressed through one experiment, the 
design program needs to open up a space where innovation and future development 
is possible, thus typically requiring us to perform series of experiments to illustrate the 
diversity it affords.” (Redström, 2017, s. 4)  

 
Redströms vinkling er i stedet, at antagelser (assumptions) eller overbevisninger (believes) er en del af 
programmet. Det er derved ikke kun et program, men ”et program for noget, og det er dette noget, som 
eksperimentet materialiserer” (min oversættelse Redström, 2011, s. 4). Det er denne karakteristika, som gør 
at programmet kan understøtte eksperimenter, der undersøger fremtidsscenarier, som var de virkelige 
forhold. Med disse iagttagelser mener Redström, at vi bør se programmet som et terræn til, på en 
eksperimenterende måde, at udforske betydninger af antagelser og overbevisninger, fremfor at se 
programmet, som en struktur for et stabilt fundament (2017, s. 97-98). 
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Designeksperimenter i relation til programmet 

De hér nævnte designforskere, Redström, Hallnäs og Binder, lægger særlig vægt på relationen mellem det 
enkelte eksperiment og programmet, og understreger at denne relation handler om mere end at styre 
forskningsprocessen. Som det er beskrevet ovenfor, er denne relation kompleks og dynamisk. Jeg finder denne 
betragtning særligt relevant, i forhold til rækken af eksperimenter og interviews, i projektet her. Dette set i 
perspektiv af projektets udvikling af viden, samt udførelse og dokumentation af forskningens progression. 
Forskningssamarbejdet i XLAB-projektet resulterede bl.a. i en visualisering af programmatisk designforskning 
(Brandt m.fl., 2011, s. 26–27), med henblik på at opnå en bedre forståelse af den gensidige dynamik mellem 
eksperiment og program, men også for at operationalisere en eksperimenterende tilgang.  
 
Jeg refererer her til Eva Brandt og Thomas Binder, der i deres artikel, Experimental Design Research: Genealogy 
– Intervention – Argument (2007), beskriver diagrammet udviklet under XLAB-projektet (se diagrammet i figur 
4.3).  

 
Figur 4.3: Diagrammet illustrerer relationen mellem forskningsspørgsmål (question), program og eksperiment(er) (Brandt & Binder, 
2007, s. 5). 

 
Diagrammet illustrerer forskningsspørgsmålet, som en overordnet ramme for program og eksperimenter. 
Programmet afspejler konteksten, som er givet i forskningsspørgsmålet. Herunder er projektets formål, valg 
af teori og tilgang, samt forhold som tid, økonomi og muligheder for empiri. Brandt og Binder understreger 
dog, at selvom forskningsspørgsmålet danner rammen for gennemførelse af programmet, er rækkefølgen ikke 
en given fremgangsmåde. Eksperimentet kan f.eks. danne basis for programmets kontekst og udformning af 
forskningsspørgsmål. Ligeledes kan bevægelserne mellem program, forskningsspørgsmål og eksperiment 
skærpes og tage form af den gensidige påvirkning. Pilene i diagrammet repræsenterer denne dynamik mellem 
de forskellige elementer, og illustrerer, hvordan de kan have indflydelse på hinanden i takt med forskningens 
progression (Ibid., s. 5).  
 
Sidenhen har en række forskere arbejdet med og videreudviklet den visuelle repræsentation (se eksempelvis 
Bang & Eriksen, 2014; Markussen, Bang, Knutz, & Pedersen, 2012). Dette har resulteret i en række 
arbejdsdiagrammer, brugt som støtte i forskningsprocessen (se eksempelvis Markussen m.fl., 2012). Jeg har i 
dette projekt været inspireret af Anne Louise Bang og Mette Agger Eriksens (2014) videreudvikling af 
diagrammet, da deres version lægger vægt på anvendelse af det i praksis, hvormed de understreger 
delprocesserne i denne beskrevne dynamik. 
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Diagrammet som redskab for praksis 

Bang og Eriksen præsenterer deres videreudvikling af diagrammet i artiklen Experiments all the Way in 
Programmatic Design Research (2014), hvor de uddyber forståelsen af de forskellige stadier i en 
eksperimenterende tilgang (se figur 4.4). I deres version skelner de mellem forskningsspørgsmål og 
forskningsprojektets overordnede udfordring. De betragter denne udfordring, forskningsprojektet  adresserer, 
som en ramme om de elementer, der er i dynamisk samspil med programmet (Ibid., s. 2.5). 
Forskningsspørgsmålet er, ifølge dem, ét af disse elementer. I diagrammet er dette indikeret med mindre 
modsatrettede pile. Ifølge Bang og Eriksen er elementer, som teoretiske perspektiver og relaterede studier, 
ligeledes en del af denne gensidige dynamik (min oversættelse, Ibid., s. 2.13). Bang og Eriksen anvender her 
programmatiske argumenter, som betegnelse for det Redström (2017), i sin betragtning, formulerer som 
antagelser og overbevisninger. På dette punkt læner jeg mig op ad Redströms vinkling, og arbejder med en 
antagelse af programmet, som de enkelte eksperimenter refererer til på forskellig vis. Denne antagelse vender 
jeg tilbage til, i den uddybende beskrivelse af forskningstilgangen i dette projekt. 
 

 
Figur 4.4: Bang og Eriksens version af arbejdsdiagrammet (2014, s. 2.13). 

 
Det, som ydermere adskiller Bang og Eriksens version fra Brandt og Binders diagram (2007), er, at de 
differentierer mellem designeksperimenter på forskellige stadier. I den forbindelse refererer de til Donald A. 
Schöns kategorisering af tre typer af eksperimenter: exploratory, move testing og hypothesis testing (Schön, 
1983, refereret i Bang & Eriksen, 2014, s. 2.13). Dette for at forstå eksperimentets rolle hele vejen gennem et 
designforskningsprojekt. Bang og Eriksen viderefortolker Schöns kategorisering af eksperimenter inden for 
designforskning. Disse betegnes som: ’initiated or driving eksperiments’ (kan oversættes til dansk, indledende 
eksperimenter), ’drifting or maturing experiments’ (drivende eksperimenter) og ’finalizing experiments’ 
(afsluttende eksperimenter). ’Initiated or driving’ eksperiments (symboliseret i diagrammet ved +) kendetegner 
eksperimenter, der bibringer drivkraft, eller fungerer som indledende eksperimenter i udformningen af 
programmet. ’Drifting or maturing experiments’ (x eller X) kendetegner typen af eksperimenter, som 
forårsager ændringer og justeringer af programmet. Denne type kan også medvirke til styrkelse af 
programmet. Sidste kategori ’finalizing experiments’ (symboliseret ved *) forstås ved typen af eksperimenter, 
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der medvirker til programmets positionering og kontekstualisering (Ibid., s. 2.13). Jeg mener, at Bang og 
Eriksens kategorisering, af eksperimenternes rolle, kan være et relevant analyseredskab. Særligt for 
programmer med mange forskelligartede eksperimenter, som det er tilfældet i mit projekt. Jeg anvender 
derfor denne kategorisering, gennem afhandlingen, til at skærpe mine beskrivelser af, hvordan de enkelte 
eksperimenter refererer til programmet og dets videnproduktion. 
 

Åbne eksperimenter i opstartsfasen 

Redström (2011) argumenterer for, at åbne eksperimenter i forskningens startfase kan være en drivkraft, der 
kan udfordre konceptet, samt teste intuitioner og få dem til at give mening. I den forbindelse er han på linje 
med Bang og Eriksen, i betragtningen om at eksperimenter har forskellige roller gennem forskningsprocessen. 
Redström mener, at denne proces er central for, at kunne opbygge et stærkt og udbytterigt program (Ibid., s. 
4). Til at eksemplificere denne pointe fremhæver Redström et tekststykke af væver og designer Anni Albers2, 
hvor hun giver et eksempel på, hvordan et udgangspunkt med åbne eksperimenter medvirker til at forme 
programmet, og derved giver struktur og perspektiv til eksperimenterne: 
 

“At the Bauhaus, those beginning to work in textiles at that time, for example, were 
fortunate not to have had the traditional training in the craft: it is no easy task to 
throw useless conventions overboard. /.../ 

 
But how to begin? At first they played with the material quite amateurishly. Gradually, 
however, something emerged which looked like the beginning of a new style. 
Technique was picked up as it was found to be needed and insofar as it might serve as 
a basis for future experimentation. 

 
Unburdened by any considerations of practical application, this uninhibited play with 
materials resulted in amazing objects, striking in their newness of conception in regard 
to use of color and compositional elements. 
 
A most curious change took place when the idea of a practical purpose, a purpose 
aside from the purely artistic one, suggested itself to this group of weavers. Such a 
thought, ordinarily in the foreground, had not occurred to them, having been so deeply 
absorbed in the problems of the material itself and the discoveries of unlimited ways 
of handling them. This consideration of usefulness brought about a profoundly 
different conception. A shift took place from the free play with forms to a logical 
building of structures. /.../ Concentrating on a purpose had a disciplining effect, now 
that the range of possibilities had been freely explored.” (Albers, 2000, s. 3-4, citeret i 
Redström, 2011, s. 3-4) 

 

 
2 Anni Albers var studerende og senere underviser på Bauhaus-skolen i Tyskland. Udover sit virke som designer, kunstner og underviser 
skrev Albers i årene 1937-1965 og 1982 en serie essays, hvor hun formidler sin egen forståelse af tekstildesign og den forandring faget 
undergik fra håndværk til fremstilling i en industriel kontekst (Albers, 1974).  
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Albers refleksioner over en eksperimenterende tilgang skaber, for mig, resonans til eksperimenterne i dette 
projekt. I udgangspunktet for projektet har jeg arbejdet med en antagelse, som har dannet udgangspunkt for 
en række eksperimenter. Denne antagelse var et første udkast til programmet, som i en iterativ proces blev 
styrket og udfordret, eksperiment for eksperiment. Albers beskriver ”a purpose /…/ suggested itself”. Jeg har, 
på samme måde, oplevet at en åben tilgang i startfasen af dette projekt, har givet mig et mere konkret billede 
af min antagelse. Dette har endvidere gjort det muligt at udfordre programmet og justere eksperimenter 
undervejs i forskningsprocessen. Som beskrevet ovenfor, er det ifølge Redström den åbne tilgang, der styrker 
programmet. Han mener ydermere, at denne åbne og vovede tilgang overfor det uventede, med fordel også 
kan præge programmet i sin helhed; da fleksibiliteten i denne type program vil kunne fremme innovation og 
fremtidig udvikling af koncepter og produkter. Samtidig understreger Redström, at det typisk kræver en række 
af eksperimenter at give den nødvendige fleksibilitet, hvilket er en forudsætning, som programmet som 
forskningsstruktur, netop kan håndtere (Redström, 2011, s. 3-4).  
 

En konstruerende tilgang 

I det følgende beskrives mere detaljeret den tilgang, jeg anvender i projektet. Desuden forklares sammenfald 
og forskelligheder, til det teoretiske materiale jeg benytter mig af. Overordnet anvender jeg en konstruerende 
tilgang til viden (Koskinen m.fl., 2011; Kvale & Brinkmann, 2016), hvor jeg tager udgangspunkt i min egen 
faglighed som tekstildesigner, og aktivt benytter denne faglighed i mit møde med brugere. I tråd med Koskinen 
m.fl.s (2011) definition af constructive design research, udvikler jeg et designkoncept og strikkede prototyper 
i ét af programmets eksperimenter. Konceptet og prototyperne spiller sammen en central rolle, der danner 
ramme for de efterfølgende eksperimenter. Jeg anvender ligeledes det semistrukturerede interview, som 
format til at skabe dialog med brugere, for at opnå viden og indsigter til at drive projektet videre (Kvale & 
Brinkmann, 2016). En konstruerende tilgang er på den måde bærende i de enkelte eksperimenter. Det samme 
er tilfældet i konstellationen af eksperimenter og program, der understøtter udvikling af viden (Redström, 
2017). Dette sker ved, at den dynamiske relation mellem eksperimenter og program, giver perspektiv til de 
enkelte eksperimenter. Derigennem adresserer jeg en udvalgt del af den komplekse udfordring, omkring 
bæredygtig omstilling som tekstil- og beklædningsindustrien står overfor.  
 
Indledningsvis i dette kapitel beskrev jeg, hvordan projektet udføres i tre faser: (1) brug af strikket beklædning, 
(2) brugerinvolvering i designprocessen, og (3), brug af en personlig strikbluse. Disse tre faser er centreret 
omkring designkonceptet af strikbluser, og dertilhørende prototyper, der gør det muligt at undersøge 
fremtidige scenarier for tekstildesignerens arbejdsproces, i lyset af bæredygtig forandring. Tilsammen 
skitserer dette konstruktionen af programmet, der sammenflettet med eksperimenter og interviews, bidrager 
med ny viden – viden som ikke ville kunne udvindes af de enkelte eksperimenter (Ibid., s. 102). I tråd med 
Redströms argumenter for transitional theory (Ibid., s. 2), må forskningsstrukturen i dette projekt, efter min 
mening, kunne håndtere karakterer som flydende og dynamisk, idet alle eksperimenter og interviews er 
forskelligartede – og alligevel sammenhængende. 
 
For endvidere at uddybe dette, benytter jeg Redströms spektrum ”a design space” (Ibid., s. 39), til at illustrere 
det felt jeg opererer inden for, samt relationen mellem de forskellige elementer (se figur 4.5). 
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Figur 4.5: Anvendelse af Redströms (2017) spektrum ”a design space”. 

 
I Redströms ”a design space” viser jeg de forskellige elementer, som forskningsprojektet er bygget op af. De 
forskellige elementer overlapper hinanden, hvilket understreger hvert elements betydning, for optegningen 
af det samlede felt. Spektrets element project skal her ikke forveksles med forskningsprojektet; det er derimod 
en betegnelse for ”designprojektet”. I midten finder vi programmet, igennem hvilket forskningsprojektets 
eksperimenter udføres. Ydermere understøttes eksperimenterne af programmet ved at repræsentere 
forskningsprojektets antagelse: 

 
At designere (og virksomheder) kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og 
æstetiske oplevelser, i kombination med nyere digital strik-teknologi; med henblik på 
at forbedre brugeres tilfredshed med deres strikbluse, og derved skabe grobund for 
øget aktiv brug og lang levetid. 

 
Denne antagelse relaterer sig til projektets forskningsspørgsmål: 
 

Hvordan kan tekstildesigneren, i praksis, bidrage til at forlænge levetiden af 
strikbluser? 
 
Hvordan kan tekstildesigneren inddrage brugere i designprocessen, med henblik på at 
understøtte deres tilfredshed med egen strikbluse? 

 
 

Programmets konstruktion 

Med baggrund i antagelsen (se ovenfor) stiller jeg her skarpt på konstruktionen af programmet. I den 
forbindelse anvender jeg Bang og Eriksens (2014) arbejdsdiagram, til at vise samspillet mellem de 
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grundelementer, der er involveret i forskningsprocessen for dette projekt: overordnet udfordring, 
litteraturstudier samt andre relaterede studier, eksempler og cases. Derudover også programmet, antagelsen, 
forskningsspørgsmålene og designeksperimenterne. Figur 4.6 viser min videreudvikling af diagrammet, set i 
forhold til projektet her. Hermed benytter jeg Redströms (2017, s. 102) argument om, at programmet 
repræsenterer projektets grundlæggende antagelse. Imidlertid ser jeg, at antagelsen og 
forskningsspørgsmålene udfordrer hinanden, i takt med at jeg, undervejs i forskningsprocessen, opnår nye 
indsigter. Dette er illustreret ved de dobbeltrettede pile og betegnelsen RQ, for forskningsspørgsmål. 
Diagrammet viser ligeledes, hvordan samspillet imellem disse elementer, forskningsprocessen igennem, 
adresserer den overordnede udfordring i tekstil- og beklædningsindustrien. 
 

 
Figur 4.6: Arbejdsdiagram for dette projekt – anvendelse af Bang og Eriksens (2014) model i kontekst af dette projekt. P står for program 
og RQ står for forskningsspørgsmål. 

 
Som en del af denne praksisbaserede designforskning ser jeg, at jeg anvender min faglighed som designer, i 
en vekselvirkning med min rolle som designforsker. Som designforsker reflekterer jeg over, hvordan jeg kan 
udvikle viden omkring tekstildesignerens bidrag til bæredygtig forandring gennem strikdesign, aktiv brug og 
lang levetid. I rollen som designer ser jeg eksperimenterne i perspektiv af, at skabe holdbare produkter (strik), 
der imødekommer brugernes behov, og samtidig tilgodeser miljømæssige aspekter af produktion og 
brugsfase. Denne vekselvirkning foregår som en del af designeksperimenterne, hvor de to roller fylder mere 
eller mindre afhængigt af de forskellige eksperimenter. Jeg har illustreret dette ved en dobbeltrettet pil inden 
for programmets afgrænsning.  
 
Det er netop omkring denne vekselvirkning, mellem min rolle som designer og min rolle som designforsker, at 
jeg ser en kobling mellem de to figurer 4.5 og 4.6. Redström (2017, s. 39) beskriver dette spænd som ”a design 
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space” mellem ’hvad et design er’ og ’hvad det at designe er’. Jeg ser dette som et væsentligt element for 
projektets videnproduktion.  
 
Jeg har her valgt, selv at være en aktiv del af projektets udvikling af prototyper. Da det har givet mig muligheder 
for at udføre designeksperimenterne selv, i stedet for at bede brugere interagere med et eksisterende 
koncept, som eksempelvis Unmades koncept for digitalstrik (jf. beskrivelsen i kapitel 2). Dette har gjort det 
muligt at undersøge designparametre, bl.a. farvepalette, teksturer, strikkefasthed og customisation af 
pasform. Derved videreudvikler jeg Unmades koncept, men tilføjer også nye elementer. Derudover viser det 
sig også at være en heldig beslutning, da Unmade har lagt deres forretningskoncept om i løbet af mit projekt, 
og ikke længere fungerer som en strikvirksomhed, men sælger softwarelicenser til deres koncept for mass-
customisation af strikket beklædning. 
 

Sammenhænge mellem designeksperimenter og interviews 

Først i dette kapitel beskrev jeg kort forløbet for projektets empiri. Dette er vist i figur 4.7, som illustrerer, 
hvordan de enkelte eksperimenter og interviews hænger sammen i en iterativ proces. Dette er illustreret som 
et rundstrikket tekstil, hvor tråden angiver processens kronologiske forløb. Trådens løkker er forbundet i 
horisontale og vertikale rækker. De viser, hvordan nogle eksperimenter informerer hinanden, mens andre er 
en del af en serie. F.eks. hvor elementer i et eksperiments opstilling gentages, som en variation af det forrige. 
De empiriske studier er derved sammenhængende i en iterativ proces, hvor et eksperiment eller interview er 
inspireret af, eller bygger på, det forudgående. Videnudvikling er illustreret som sorte prikker i 
bindingspunkterne mellem løkkerne. 

 
Figur 4.7: Illustration af sammenhænge mellem de forskellige designeksperimenter og interviews. Modellen viser, hvordan disse på 
kryds og tværs genererer viden i en iterativ proces.  

 
Figuren illustrerer ligeledes en nuanceforskel i farven af de forskellige eksperimenter og interviews (cirklerne). 
Som tidligere beskrevet kategoriserer Bang og Eriksen (2014, s. 2.13) eksperimenter efter betegnelserne: 
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’initiated or driving eksperiments’, ’drifting or maturing experiments’ og ’finalizing experiments’. I forhold til 
denne kategorisering anvender jeg ’initiated or driving eksperiments’, som en tilgang til at igangsætte 
processen. Punkterne 1, 2 og 4, markeret med en lys nuance, og kan kategoriseres som værende 
igangsættende eksperimenter. De har i udgangspunktet været særligt åbne. Samtidig har de medvirket til at 
afgrænse og styrke programmet. Denne åbenhed gjorde det muligt for mig at anvende min intuition og 
udfordre konceptet for programmet i startfasen (Redström, 2011). De andre eksperimenter driver derimod 
forskningen frem, og stabiliserer programmet gennem processen. Denne tilgang beskriver Bang og Eriksen 
(2014, s. 2.13) som ’drifting or maturing experiments’. Deres tredje kategorisering ’finalizing experiments’ 
anvender jeg imidlertid ikke i dette projekt. Dertil skal det nævnes, at Bang og Eriksen skriver artikelen på 
baggrund af deres afsluttede ph.d.-afhandlinger. Som eksempel på ’finalizing experiments’, fremhæver de 
elementer fra det afsluttende arbejde med deres afhandlinger, så som at sammenføje indsigter på tværs af 
andre eksperimenter. I mit eget arbejde med at skrive denne afhandling, benytter jeg ligeledes at se på tværs 
af eksperimenterne, men integrerer ikke denne proces, som et særskilt eksperiment. Jeg ser derimod denne 
proces som en del af den videnudvikling, der opstår mellem eksperimenter og program.  
 

Metoder og tilgange til udvikling af empirisk materiale 

Som før beskrevet antager eksperimenter og interviews forskelligartede karakterer. I den forbindelse benytter 
jeg forskellige metoder og tilgange til at understøtte artikulation og udvikling af viden i de enkelte 
eksperimenter og interviews. Tabel 4.3 viser en oversigt over hvilke tilgange jeg anvender.  
 
Tabel 4.3: Kronologisk oversigt over ph.d.-projektets designeksperimenter og interviews. De lysegrå markeringer indikerer de 
eksperimenter, der er udført i strikværkstedet. Punkterne markeret med brunt viser eksperimenter, der inddrager deltagere. De 
lillafarvede markeringer indikerer virksomhedsbesøg og interviews, vedrørende strikvirksomheden Unmade.  

 Empiri Metoder og tilgange 

1. 
Strikbluser og materialeprøver som 
dialogredskab 
(marts-april 2016) 

Prototyping og udvalg af relevante strikbluser 

2. Pilot-studie (brugere) 
(april 2016) 

Semistruktureret interview i kombination med Repertory Grid og 
garderobemetode 

3. Designcase - Unmade  
(juli 2016) 

Semistruktureret interview kombineret med virksomhedsbesøg 

4. 
Designeksperiment fase 1  
 – brug af strikket beklædning 
(september 2016) 

Semistruktureret interview i kombination med Repertory Grid og 
garderobemetode 

5. Designudvikling 
(januar-februar 2017) 

Konceptudvikling og prototyping 

6. 
Designeksperiment fase 2  
 – brugerinvolvering i designprocessen 
(februar 2017) 

1:1 workshop og brugerinvolvering med nøgle-deltagere 

7. Fremstilling af personlige strikbluser 
(marts 2017) 

Prototyping 

8. 
Designeksperiment fase 3  
 – brug af en personlig strikbluse 
(april 2017) 

Deltageres selvdokumentation inspireret af design probes 
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9. Pilot-interview (Unmade-bruger) 
(april 2017) 

Semistruktureret interview 

10. 
Designeksperiment fase 3 
 – opfølgning på brug af en personlig strikbluse 
(september 2017) 

Semistruktureret interview i kombination med anvendelse af fotos og 
design probes 

11. 
Designeksperiment fase 2  
 – brugerinvolvering i designprocessen 
 (oktober 2017 og marts 2018) 

Workshop og brugerinvolvering med grupper af deltagere 

12. 
Designeksperiment fase 3  
 – opfølgning på brug af en personlig strikbluse 
 (april-juni 2018) 

Semistruktureret interview i kombination med anvendelse af fotos og 
design probes 

 
De her nævnte metoder og tilgange uddybes i de kapitler, hvor det pågældende eksperiment og interview 
introduceres, med henblik på at forklare hvordan jeg bringer dem i anvendelse. I det følgende vil jeg give en 
kort beskrivelse af de tilgange, jeg anvender i designeksperimenterne i relation til projektets tre faser. 
 
Designeksperiment fase 1 – brug af strikket beklædning udføres ved at benytte semistrukturerede interviews. 
Interviewet finder sted hjemme hos hver af de tre deltagere, som indgår i eksperimentet. Ydermere inddrager 
jeg strikkede prototyper og tøj fra deltagernes egen garderobe, til at skabe dialog omkring brug af strikket 
beklædning. Samtidig anvender jeg interviewteknikken Repertory Grid til at understøtte deltagerne i at 
udtrykke sig, omkring deres sanselige oplevelser med de strikkede prototyper og egne erfaringer fra tidligere 
brugssituationer. Eksperimentet er tilrettelagt med henblik på at opnå indsigt i deltagernes præferencer for 
strikket beklædning (uddybes i kapitel 5). 
 
Indsigterne fra designeksperiment fase 1 indgår i designudvikling af det tidligere beskrevne koncept for design 
af strikbluser (jf. s. 53). Denne del af projektet gennemføres som et eksperiment i strikværkstedet, som et led 
i at undersøge tekstildesignerens egen proces, når viden omkring brugsfasen inddrages. På den måde er 
deltagerne en væsentlig del af inspirationsmaterialet for udviklingen af konceptet, og er dermed udgangspunkt 
for designerens reflekterende proces i forbindelse med prototyping af strikkede tekstilprøver, samt konceptets 
designramme. Formålet med eksperimentet er, at udvikle en prototype af konceptet i fysisk form, således at 
det kan indgå i projektets anden fase (uddybes i kapitel 6). 
 
Designeksperiment fase 2 – brugerinvolvering i designprocessen opstiller et senarie af en købssituation, hvor 
deltagere får muligheden for, at træffe designvalg omkring deres strikbluse, inden den produceres. Det er 
således hensigten at undersøge, hvordan deltagerne oplever at være en del af designprocessen omkring deres 
egen strikbluse. Eksperimentet udføres som en serie af seks workshops med i alt 46 deltagere. I den 
sammenhæng anvendes konceptet for design af strikbluser, som en prototype på et sådant 
forretningskoncept. Konceptet, bestående af strikkede prototyper, farveprøver arbejdstegninger af 
blusemodeller, er dermed en central del for eksperimentets undersøgelse, samt dialogen med deltagerne 
(uddybes i kapitel 7). 
 
Efterfølgende bruger jeg tre af deltagernes designvalg til fremstilling af personlige strikbluser. Strikbluserne 
fremstilles med henblik på at indgå i projektets tredje fase. Jeg producerer strikbluserne i strikværkstedet, 
hvor fremstillingen samtidig giver mig mulighed for at evaluere på konceptets designramme i relation til 
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strikteknologiske muligheder. I den forbindelse benytter jeg prototyping til at udføre tekniske og 
konstruktionsmæssige tekstile undersøgelser (uddybes i kapitel 8). 
 
Designeksperiment fase 3 – brug af en personlig strikbluse inddrager de tre deltagere, hvis valg af strikbluse er 
fremstillet. Med inspiration i design probes, får deltagerne udleveret deres personlige strikbluse til at kunne 
bruge sammen med deres øvrige garderobe. Jeg beder deltagerne dokumenterer, hvordan de bruger 
strikblusen, ved at tage billeder, når de har den på, og evt. kort beskrive deres oplevelse med den. 
Eksperimentet benytter deltagernes selvdokumentation ved to opfølgende interviews omhandlende 
deltagernes oplevelse med at bruge en strikbluse, de selv har valgt designet af. De to interviews gennemføres 
i et semistruktureret format med udgangspunkt i deltagernes billeder og beskrivelser omkring brug af den 
personlige strikbluse (uddybes i kapitel 9). 
 
Disse overordnede beskrivelser tager udgangspunkt i projektets centrale eksperimenter. Beskrivelserne 
indikerer, hvordan de tilgange jeg anvender er tilrettelagt efter eksperimenternes formål, og om de udføres 
sammen med deltagere eller i strikværkstedet. Eksperimenterne i disse beskrivelser er ligeledes centrale for 
udviklingen af projektets empiriske materiale, som ligger til grund for afhandlingens analyser og videnbidrag. 
 

Analyse af empirisk materiale 

Projektets empiriske materiale er tilgået og analyseret, med henblik på at akkumulere indsigter omkring brug 
af strikket beklædning, og brugeres æstetiske oplevelse med samme. Dette rettet mod at udvikle viden om 
tekstildesignerens mulighed, for at bidrage til at forlænge levetiden af strikbluser. Jeg er derfor særligt 
interesseret i at analysere de designeksperimenter der involverer brugere. I denne sammenhæng ser jeg min 
løbende kontakt til virksomheden Unmade, og eksperimenterne i strikværkstedet, som informerende og 
katalyserende for eksperimenterne med brugerne; da det er i strikværkstedet at de strikkede prototyper, jeg 
anvender sammen med brugerne, udvikles og fremstilles. Derfor er designeksperimenterne med brugere, 
fremhævet gennem afhandlingen. 
 
Jeg er bevidst om, at der er en bias forbundet med både at have rollen som designer og designforsker, i dette 
projekt, idet jeg skaber det scenarie og de artefakter, der danner rammen for eksperimenterne med brugere. 
Dette giver mig mulighed for at undersøge konkrete fænomener, som var de virkelige, samtidig undgås det 
ikke, at der, med denne opstilling, er en vis risiko for at jeg påvirker undersøgelsen. For at imødegå denne bias 
anvender jeg forskelligartede eksperimenter, og involverer et større antal deltagere med forskellig alder og 
beskæftigelse. Desuden repræsenterer mine nøgle-deltagere tre forskellige kropsfigurer, som er valgt for at 
dække tre ”arketyper” i forhold til kvinders kropsfigur og -mål (Laitala m.fl., 2011, s. 30–31) (jf. kapitel 5, s. 84).  
 

Analysestrategi for designeksperimenter med brugere  

I dette projekt er jeg interesseret i den type af viden, der bygger på nuancerede og komplekse indsigter, fra 
det virkelige liv, i mikro-perspektiv. For at skabe gyldighed og genkendelighed analyseres mine undersøgelser 
ud fra triangulering, ved at skabe rationale gennem flere designeksperimenter med forskellige typer af brugere 
(Yin, 2009, s. 114). Eksperimenterne søger bl.a. at afdække brugernes holdning til nye forretningskoncepter, 
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der inddrager dem i designfasen før produktion. Derfor har jeg valgt at anvende to forskellige typer af brugere, 
udvalgt på baggrund af den information disse vil kunne give indsigt i, med henblik på grundlaget for analysen 
(Flyvbjerg, 2015, s. 507). Jeg betegner disse typer ved at være first movers og mere mainstream-orienterede3 
brugere. De to typer indgår i forskellige faser af projektet, med udgangspunkt i designeksperimenternes formål 
(se tabel 4.4). 
 
Tabel 4.4: Oversigt over typer af brugere i designeksperimenterne i fase 1, 2 og 3. 

 Type af brugere 

Designeksperiment fase 1  
 – brug af strikket beklædning 

First movers 

Designeksperiment fase 2  
 – brugerinvolvering i designprocessen 

First movers og mere mainstream-orienterede brugere 

Designeksperiment fase 3  
 – brug af en personlig strikbluse 

First movers 

 
Tre brugere følger projektet gennem alle tre eksperimenter, med henblik på at undersøge disse brugeres 
holdninger og præferencer mere dybdegående. Det er dem, jeg her betegner som first movers. De indgår som 
individuelle brugere. I form af det Bent Flyvbjerg kalder: ekstreme eller atypiske. Idet denne type af bruger 
giver adgang til en afgrænset og specifik indsigt (Ibid., s. 508). Min bevægegrund for at inddrage dem, er 
baseret på, at disse brugere senere vil indgå i designprocessen. Nærmere beskrevet vil de afprøve mit koncept 
for design af strikbluser, hvor de kan træffe valg omkring deres egen strikbluse. Jeg antager, at denne type af 
bruger vil have mod på at indgå i en sådan proces, der peger frem mod nye mere bæredygtige typer 
forretningsmodeller. Derudover antager jeg, at denne type af bruger, også vil have lyst til at prøve et sådant 
koncept i den virkelige verden. I designeksperiment fase 2 indgår både first movers og mere mainstream-
orienterede brugere. Jeg har valgt denne forskellighed mellem brugerne med henblik på at opnå større 
variation i forudsætningerne for de indsigter, eksperimentet giver (Ibid., s. 508). I den forbindelse har jeg 
interesse i at undersøge, om den mere mainstream-orienterede bruger har lyst til at indgå på dette 
designkoncepts præmisser. 
 
Analysestrategien er inspireret af Robert K. Yins (2009, s. 54) beskrivelse af multiple cases, der er baseret på 
analyse af forskellige typer af cases. I dette projekt arbejder jeg ikke med cases, men casestudietilgangen 
hjælper mig til at beskrive, hvordan anvendelsen af de forskellige typer af brugere bidrager til min triangulering 
af det empiriske materiale. Designeksperiment fase 1 og 3 analyseres ud fra individuelle deltagere (first 
movers), mens designeksperiment fase 2 også analyseres ud fra grupper af deltagere (first movers og 
mainstream-orienterede). Anvendelsen af flere brugere gør det muligt at studere mine forskningsspørgsmål 
fra flere vinkler.  
 
Ifølge Yin tillader tilgangen at udvikle en theoretical og literal replication (på dansk oversat til teoretisk og 
bogstavelig gengivelse), for på den måde at skabe gyldighed og genkendelighed i analysen (Ibid., s. 54). 
Teoretisk gengivelse betegner en analysetilgang, hvor teori og indsigter fra et casestudie sammenlignes, hvilket 
samtidig kan vise forskellige perspektiver på det samme fænomen. Bogstavelig gengivelse betegner repetition 

 
3 Jeg betegner her first mover, som en type af bruger, der ”hviler” i sin egen stil og ikke er afhængige af et hurtigt skiftende trendbillede. 
De er desuden optaget af den verden de lever i, og følger med tidens problemstillinger og kulturelle strømninger. Den mere 
mainstream-orienterede bruger er typisk mere optaget af, hvad der rører sig på markedet. 
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af en case med en forventning om det samme udfald (Ibid., s. 59). Med denne tilgang analyseres hver case for 
sig, og anvendes afslutningsvis til at drage kryds-konklusioner (cross-case conclusions), med henblik på 
udvikling af viden (Ibid., s. 57). Illustrationen i figur 4.8 viser et overblik over, hvordan jeg tager inspiration i 
Yins teori mutiple cases, med udgangspunkt i projektets tre faser og de to typer af deltagere. 
 

 
Figur 4.8: Overblik over analysestrategien for designeksperiment fase 1, 2 og 3. 

 
I designeksperiment fase 1 anvender jeg indsigter og teori fra andre forskeres empiriske studier af brugsfasen, 
og brugeres oplevelser med tøj. Dette til at undersøge mine egne observationer omkring brug af strikket 
beklædning (teoretisk gengivelse). Ved at drage disse paralleller mellem teori og indsigter, fra mit eget 
designeksperiment kan jeg derigennem lægge ny viden til eksisterende teorier. I designeksperiment fase 2 og 
3 benytter jeg at gentage dele af eksperimentet, for på den måde at skabe en større volumen af empirisk 
materiale (bogstavelig gengivelse). Dette sker ved, at indsigter fra designeksperimentet med de tre first 
movers, i designeksperiment fase 2, sammenholdes med indsigter fra det samme eksperiment, med grupper 
af deltagere. I designeksperiment fase 3 anvendes indsigter, om hver af de tre first movers til at belyse konkrete 
oplevelser med en personlig strikbluse. Indsigter fra hver af designeksperimenterne i fase 1, 2 og 3 adresserer 
forskningsspørgsmålene fra forskellige perspektiver, og kan derved medvirke til at diskutere og besvare disse. 
Analysestrategien sammenføjer indsigter fra designeksperimenterne der involverer brugere, og drager 
krydskonklusioner, danner således grundlag for denne afhandlings videnbidrag. 
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Analysetilgang  

Projektet, med de tre designeksperimenter med brugere, involverer i alt 46 deltagere. Derudover består 
designcasen – Unmade, af interviews med 3 medarbejdere og 1 kunde. Til sammen bidrager dette med en 
omfangsrig mængde af empirisk materiale, der består primært af lydoptagelser, transskriptioner, noter og 
fotos. Desuden anvender jeg et spørgeskema, i forbindelse med et af eksperimenterne (designeksperiment 
fase 2). Materialet giver en detaljerig indsigt i deltagernes oplevelser og handlinger, samt et indblik i deres 
synpunkter, og viden omkring brug af strikket beklædning.  
 
Som en del af min tilstedeværelse under eksperimenter og interviews, påbegyndes analysen undervejs, som 
følge af mine observationer, iagttagelser og interviewsamtaler (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 45). Dette 
kommer til udtryk i de spørgsmål, jeg bruger til at følge op på deltagernes svar, samtidig med de handlinger 
og situationer, jeg dokumenterer ved fotografering. Idet analyseprocessen påbegyndes under udførelsen af 
eksperimenter og interviews, er det lettere at gennemgå det empiriske materiale, og vende tilbage til de 
situationer, der opstod (Brinkmann, 2013, s. 189). I den forbindelse anvender jeg fotografiet, som en form for 
visuel note, der kan fremkalde erindringer. Derved fungerer mine fotos som noter, samtidig med at de er 
dokumentation af deltagernes handlinger og deres strikkede beklædning. Jeg ser derfor disse fotos, som en 
vigtig del i samtlige af analyseprocessens faser. 
 
Figur 4.9 giver et overblik over den samlede analysetilgang, hvilket er illustreret inden for modellens grønne 
felt. Analysetilgangen består af flere delfaser, hvorved jeg har kombineret flere tilgange: ”analyzing in the 
present” (Revsbæk & Tanggaard, 2015), ”stumbling upon objects” (Brinkmann, 2014), clustering (Friis, 2015) 
og meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2016). Tilgangene beskrives i det følgende. Disse anvendes i en 
reflekterende proces mellem de forskellige delfaser og det empiriske materiale. Dette forstås ved, at jeg 
gennem analyseprocessen gentagende gange vender tilbage til de forskellige delfaser, i takt med at jeg opnår 
nye indsigter. Dette er markeret ved modellens rosa felt. 

 
Figur 4.9: Model over analysetilgang og -proces. 
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Analyzing in the present 

Analysetilgangen ”analyzing in the present” – ”at analysere ved tilstedeværelse” (min oversættelse til dansk), 
af Revsbæk og Tanggaard (2015), gennemfører jeg ved at lytte til lydoptagelsen af et interview, hvorved jeg 
kan genkalde mig de øjeblikke, og den fortolkning, som allerede begyndte i interviewsituationen. Tilgangen 
baserer sig derved på, at ”forskerens tidligere oplevelser bliver genskabt og genfortolket ud fra en nuværende 
synsvinkel” (min oversættelse, Ibid., s. 377). ”Analyzing in the present” beror derved på betragtningen om, at 
analyseprocessen allerede påbegyndes under selve designeksperimentet eller interviewet. Ifølge Revsbæk og 
Tanggaard tager denne analysetilgang højde for interviewerens rolle, i den situation der analyseres (Ibid., s. 
382). 
 
Jeg benytter ”analyzing in the present” både før, under og efter transskriberingen af lydoptagelserne, til aktivt 
at reflektere gennem skrivning (se figur 4.10). Det giver mig adgang til at finde strukturer i det empiriske 
materiale. F.eks. gennem fortolkningsdannelse, ud fra en kobling af brudstykker af informationer, i samtalen 
med deltagere. Tilgangen fremhæver derved aspekter ved det empiriske materiale, som ikke umiddelbart 
fremgår af selve materialet, men i oplevelsen af det (Ibid., s, 384). Jeg finder denne tilgang særligt anvendelig, 
idet designeksperimenterne involverer fysiske artefakter, og interaktion med dem. Dette er elementer fra 
interviewsituationen, som ikke kommer til udtryk ved f.eks. transskribering. Derudover hjælper tilgangen til, 
at danne et overblik over forløbet i eksperimenterne. Det kan eksempelvis være sammenhænge mellem, hvad 
en deltager fortæller ud fra en strikket tekstilprøve, og senere i samme interview fortæller om en strikbluse. 
 

 
Figur 4.10: Eksempel på ”analyzing in the present” i form af noter og skitser på baggrund af en lydoptagelse under designeksperiment 
fase 1 – brug af strikket beklædning. 
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Stumbling upon objects 

Eksperimenterne med brugere belyser situationer, interaktioner og fortællinger omkring strikket beklædning 
– en type af data der kan beskrives som ”vanskelig” (Brinkmann, 2014, s. 721; Revsbæk & Tanggaard, 2015, s. 
384). Sanselige oplevelser, som eksempelvis brug af strikket beklædning, er vanskelige at italesætte. Jeg har 
derfor valgt en analysetilgang, som kan hjælpe mig til at tilgå disse ”vanskelige” data. Svend Brinkmans 
analysetilgang, ”stumbling upon objects” (2014), fremhæver ligeledes den type af data, som umiddelbart ikke 
fremgår af det empiriske materiale. ”Stumbling upon objects” kan oversættes til dansk med betegnelsen ”at 
studse over objekter”. Betegnelsen dækker over situationer, som almindeligvis ikke fremstår som data, men 
som i bestemte sammenhænge, får os til at studse over dem – og derved bliver de til data. Dette kan f.eks. 
opstå omkring forbrugsgenstande, samtaler eller hverdagssituationer (Brinkmann, 2014, s. 724). Jeg mener, 
at situationer omkring brug af strikket beklædning, kan tilhøre denne kategori. 
 
Jeg anvender denne tilgang i kombination med ”analyzing in the present”, ved afspilning af lydoptagelser. 
Derudover finder jeg ”stumbling upon objects” særlig anvendelig i håndtering og analyse af fotos, eksempelvis 
af deltageres interaktion med strikkede prototyper. En del af denne analyse har bestået i at koble fotos med 
deltagernes udsagn. Her forbindes sproglige udtalelser med handlinger og fysiske genstande. I denne kobling 
har jeg studset over erkendelser, som umiddelbart ikke er fremgået af materialet tidligere (fotos, lyd, 
transskriptioner eller noter). Bilag 4.1 viser et eksempel på, hvordan jeg anvender tilgangen i dette projekt. 
 

Clustering  

Data, fotos og deltagernes udsagn er kategoriseret ud fra metoden clustering (Friis, 2015, metodekort 32, 
Clustering). Det er en visuel måde, at organisere en større mængde af information på, at samle dem i klynger. 
Dette kan skabe klarhed omkring sammenfald (Ibid.). Clustering er en metode, der inden for designpraksis 
anvendes til kategorisering i designprocessen. Eksempelvis i forbindelse med produktudvikling, hvor 
tekstilprøver, farver og billeder kategoriseres ud fra stemninger; hvilket understøtter beslutningstagning. I 
forbindelse med projektets analyseprocesser benytter jeg metoden til at kategorisere og gruppere data, for 
dermed at undersøge modstillinger og relationer. Dette gøres med henblik på at identificere temaer i analysen 
(se figur 4.11). Bilag 4.2 viser eksempler på kategorisering af disse data. 
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Figur 4.11: Kategorisering af fotos og uddrag af transskriptioner fra analyse af designeksperiment fase 1 – brug af strikket beklædning. 

 

Meningskondensering 

Som et led i at analysere projektets transskriberede materiale, benytter jeg mig af analyseteknikken 
meningskondensering, som består i at reducere større tekstsegmenter (Kvale & Brinkmann, 2016, s. 267-268). 
Teknikken består således i en kategorisering af det transskriberede materiale fra designeksperimenter og 
interviews. I den forbindelse anvender jeg teknikken til at afsøge temaer, i de komplekse informationer i 
deltagernes udsagn. Forstået på den måde, at kategoriseringen finder sted, samtidig med at deltagernes 
udsagn komprimeres i kortere udsagn. Figur 4.12 viser et eksempel på meningskondensering af materiale fra 
et af eksperimenterne med brugere (se også bilag 4.3). 
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Figur 4.12: Eksempel på meningskondensering af materiale fra designeksperiment fase 1 og 2. 

 
Som tidligere illustreret i modellen over projektets analysetilgang (figur 4.9), forløber analysen som en iterativ 
proces mellem de her beskrevne analysetilgange og -teknikker. Analyseprocessens delfaser overlapper derfor 
hinanden, hvilket samtidig er med til at styrke analysen undervejs. 
 
I dette kapitel har jeg gjort rede for min empiriske forskningstilgang. Jeg har positioneret tilgangen inden for 
praksisbaseret designforskning, og har beskrevet, hvordan jeg anvender designeksperimenter og programmet 
som forskningsstruktur. Kapitlet leder således videre til projektets række af designeksperimenter, som 
beskrives individuelt i de følgende kapitler. Det næste kapitel omhandler designeksperiment fase 1, hvor jeg 
involverer brugere, og anvender strikkede prototyper, samt tøj fra brugernes egen garderobe, som 
udgangspunkt for dialog omkring brug af strikket beklædning. 
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5 

Designeksperiment fase 1 

 – brug af strikket beklædning 
 
 
 
Kapitlet her sætter fokus på projektets første eksperiment med brugere, og tager udgangspunkt i strikket 
beklædning i form af bluser, cardigans og trøjer. Designeksperiment fase 1 er et af projektets indledende 
eksperimenter, og det har været med til at igangsætte og forme programmet i opstartsfasen. Indsigter fra 
dette eksperiment har ligeledes været med til at forme de efterfølgende designeksperimenter, hvor et koncept 
for design af strikbluser udvikles, med inspiration i hvordan strik bruges. Således bygger designeksperiment 
fase 1 på en teori om, at der er et bæredygtigt potentiale i, at viden fra brugsfasen inddrages i designprocessen 
(jf. kapitel 3). Ved at inddrage viden om brugsfasen har designeren mulighed for, bevidst, at arbejde med at 
imødekomme funktionelle, emotionelle og æstetiske behov, og derved øge tilfredsheden med tøjet (Niinimäki, 
2011). Det kan f.eks. ske ved, at designere lader sig inspirere af fortællinger om oplevelser af brugssituationer, 
der kan være medvirkende til, at tøjets levetid forlænges (Fletcher, 2016). Set ud fra et bæredygtigt perspektiv 
er det en fordel, fordi stadiet for bortskaffelse udsættes, samtidig med at tøjets aktive brug øges (Laitala m.fl., 
2015, s. 93). Det er med andre ord væsentligt at skelne mellem, tøj der er i aktiv brug, og tøj der ligger passivt 
til opbevaring. Jeg er optaget af, hvordan vi som designere kan være med til at understøtte bæredygtighed i 
brugsfasen. Derfor finder jeg det relevant at undersøge, hvordan pasform, materialekvaliteter og æstetiske 
præferencer har indflydelse på, hvor ofte strikket beklædning bliver brugt. I designeksperiment fase 1 stiller 
jeg derfor skarpt på netop disse aspekter af brugsfasen.  
 
Eksperimenterne i dette projekt er sammenhængende. Design af indhold, planlægning, udførelse og analyse 
af det enkelte eksperiment har derfor indflydelse på det efterfølgende. Derfor vil jeg først gøre rede for de 
overvejelser, der ligger til grund for valget af deltagere til dette eksperiment. Dernæst beskrives tilgangen og 
udførelsen af eksperimentet med henblik på at kunne uddrage viden om brugsfasen. Derefter stiller jeg skarpt 
på selve eksperimentet og de indsigter det har bidraget med i relation til projektet. Afslutningsvis vil jeg kort 
beskrive, hvordan disse indsigter anvendes i de efterfølgende eksperimenter. 
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Ordliste 

Garderobe 
Her anvendes ordet garderobe i bred forstand. Ordet dækker både over det sted en persons tøj opbevares, og 
som samlet betegnelse over personens egen samling af tøj, som vedkommende vælger daglig beklædning fra. 
 
Tekstile virkemidler 
Begrebet dækker over de æstetiske egenskaber, som designeren kan arbejde med, for at påvirke sanserne. 
Dette kan være egenskaber, som et tekstils visuelle udtryk, taktilitet, lyd og duft. Det er således karakteristiskt, 
at tekstilets æstetiske egenskaber også hænger sammen med dets tekniske egenskaber (Hatch, 1993, s. 44). 
 

Baggrund 

Laitala og Klepps studie fra 2011 undersøgte bl.a. årsager til bortskaffelse af tøj. Studiet viste at den anden 
mest markante grund, til at voksne skiller sig af med tøj, omhandler størrelses- og pasformsproblemer (jf. 
beskrivelsen af deres studie, s. 38). Deres studie viste også, at denne problematik er mest udbredt hos kvinder; 
hvor 22% af dem angav dette, som årsag til at tøj blev bortskaffet (Laitala m.fl., 2015, s. 98). Ready-to-wear-
beklædning fremstilles typisk efter standardstørrelser, angivet ud fra bryst-, talje- og hoftemål (Laitala m.fl., 
2011, s. 20) Udviklingen af internationale standarder for størrelser startede i 1969, og udmøntede sig i 
størrelsessystemet ISO 3635 i 1977. Senere har The European Committee for Standardization videreudviklet 
denne standard til en betegnelse for et europæisk system (EN 13402) (Ibid., s. 21). Jeg har, uden held, søgt en 
reference for at undersøge, hvilke størrelsessystemer der anvendes i danske virksomheder. Derfor har jeg 
indhentet kvalificeret information hos Mette Terkildsen, som er adjunkt og ph.d. studerende ved VIA Design i 
Herning, hvor hun forsker i pasform og størrelsessystemer. Terkildsens erfaring er, at danske virksomheder 
tager udgangspunkt i internationale (ISO 8559) eller europæiske standarder (EN 13402). 
 
Det problematiske ved standard størrelsessystemer, er at de ikke tager højde for forskellige kropsbygninger, 
som eksempelvis smalle skuldre og bred hofte, kort og lang kropshøjde eller barmstørrelse i forhold til resten 
af kroppens proportioner (Laitala m.fl., 2011, s. 31). Ud fra et designmæssigt perspektiv er jeg interesseret i at 
anvende Laitala og Klepps indsigter, i min forskning, da jeg klart ser et potentiale for at arbejde med størrelse 
og pasform, med en digitaliseret strikproduktion og nye forretningsmodeller (customisation og production on-
demand, jf. kapitel 2). Jeg nævner denne betragtning her, fordi det har indflydelse på valg af deltagere til mine 
eksperimenter.  
 

Valg af deltagere 

Indledningsvis gennemførte jeg et pilotstudie under et forskningsophold ved Aalto University, School of Arts, 
Design and Architecture i Finland. Jeg så opholdet, som en oplagt mulighed for at teste min tilgang, og 
diskutere den med fagfæller i forskningsgruppen Fashion/Textile Futures. Pilotstudiet blev udført med fem 
deltagere, og forløb henover april måned 2016. Hensigten med dette studie var først og fremmest at teste 
brugernes respons på de strikkede prøver jeg havde udviklet og de eksempler jeg havde samlet af eksisterende 
striktrøjer. Dette var med til at ”skærpe (min) sensitivitet” omkring selve interviewsamtalen (Kvale & 
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Brinkmann, 2016, s. 100). Pilotstudiet gav mig mulighed for at reflektere over designeksperimentets opstilling, 
og sammenhænge mellem dette eksperiment og de efterfølgende. På den måde var pilotstudiet et åbent 
eksperiment, der har været med til at udfordre mine antagelser for programmet, og forme rækken af 
eksperimenter (Redström, 2011). Jeg beskriver ikke pilotstudiet i detaljer, men inddrager nogle af de 
refleksioner, jeg har taget med videre til dette eksperiment.   
 
I pilotstudiet talte jeg med finske og udenlandske kvinder4 bosat i Finland. Her erfarede jeg, at deltagerne 
havde vanskeligt ved at formulere sanselige oplevelser med tekstiler og tøj på engelsk, som ikke var deres 
modersmål. I de efterfølgende eksperimenter valgte jeg derfor at tale med dansktalende kvinder i Danmark. 
Det besluttede jeg også af praktiske grunde, da det har givet mig mulighed for at mødes med deltagerne flere 
gange gennem forskningsprocessen. I det følgende eksperiment deltager i alt tre kvinder, som jeg har fundet 
gennem mit netværk. 
 
Deltagerne i designeksperiment fase 1 er specifikt udvalgt på grund af deres vilje til at indgå i de efterfølgende 
eksperimenter, og ud fra to perspektiver: (1) at skulle involveres i designprocessen omkring det endelige valg 
af en strikbluse. (2) Deres kropsfigur afviger fra standardmålene for størrelse 36 og 38, og repræsenterer tre 
forskellige figurtyper, som mange forskellige kvinder har (se figur 5.1). I et senere eksperiment fremstilles en 
strikbluse efter deres kropsmål. Gennem en periode følger jeg, hvordan strikblusen fungerer i brug og 
observerer hvordan deltagerne oplever en strikbluse lavet efter mål.  
 

 
Figur 5.1: Eksempel på indikation af figurtyper (Jedinak, 2017).  
 
Deltagerne er endvidere valgt ud fra, at de ”hviler” i egen tøjstil, og ikke synes at være afhængige af fast fashion 
med hurtigt skiftende trends. De er desuden optaget af den verden de lever i, og følger med i tidens 
problemstillinger og kulturelle strømninger  – en type kvinder, som jeg anser som first movers, i forhold til en 
mere generel omstilling til bæredygtig adfærd. Min antagelse er ligeledes, at de har mod på at indgå i 
designprocessen i et af mine senere eksperimenter. Da et koncept, baseret på customisation af strikbluser, er 

 
4 De udenlandske vindernes modersmål var colombiansk, brasiliansk, russisk og urdu (Pakistan). 



 

 86 

i en dyrere prisklasse end masseproduceret standard tøj, har jeg valgt at arbejde med deltagere, der 
økonomisk vil have råd til at købe bluser i den prisklasse (omkring 1800 dkr.5). 
 
Idet jeg vender tilbage til disse deltagere flere gange, betegner jeg dem gennem afhandlingen som nøgle-
deltagere. Tabel 5.1 viser en oversigt over nøgle-deltagerne og deres baggrund.  
 
Tabel 5.1: Oversigt over de tre nøgle-deltagere og deres baggrund ved deres første involvering i projektet i september 2016.  

Nøgle-deltager Profession Bopæl Alder Fritid  

Pernille Butiksindehaver 
(interiør) og udvikler 
hækleopskrifter til 
hobbymagasiner 

Aarhus 
 
(Bor i lejlighed 
sammen med sin 
partner) 

27 Ser sit arbejde som en hobby.  
 
”Jeg synes, jeg har masser af tid. Fordi alt det 
jeg laver, synes jeg, er mega fedt. Så alt det jeg 
laver, bliver sådan blandet sammen”. 

Marie Louise Ph.d.-studerende 
(digitaldesign) 

Aarhus 
 
(Bor i lejlighed 
sammen med sin 
partner) 

25 Er en hjemmetype, der godt kan lide at agere 
gartner i plantekasserne på altanen, lave mad 
og bage. Derudover koncerter, kunst og kultur 
og pop-up events. 
 
”Jeg prøver så vidt muligt - når jeg sidder med 
computeren hele dagen, eller ting som er på 
alle måder digitale - så prøver jeg, at når jeg 
kommer hjem, at det så er lidt noget andet. 
Selvfølgelig ser jeg også en masse serier og 
sådan noget, men der er brug for lidt noget 
andet”. 

Kirsten Selvstændig konsulent 
og underviser (Ph.d. i 
Design Thinking) 

Skanderborg 
 
(Bor i hus med sin 
mand, hund og 2 
teenagere) 

47 Gåture med hunden, sommerhus på Samsø, 
venner og at opsøge genbrugsfund. 

 

Tilgang 

Til udførelse af designeksperimentet anvender jeg et semistruktureret interview i felten (Kvale & Brinkmann, 
2016), hvor jeg inddrager strikkede prototyper i dialogen med nøgle-deltagerne (Koskinen m.fl., 2011). I den 
forbindelse anvendes åbne spørgsmål med fokus på nøgle-deltagerens oplevelse af prototyperne, for derved 
at give dem mulighed for at udtrykke sig frit og tillade dialog om spontane emner, der måtte opstå undervejs. 
Dette gør jeg med henblik på at opnå personlige og konkrete beretninger, med nuancer fra nøgle-deltagerens 
eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, s. 48). Samtidig benytter jeg en kombineret version af en 
garderobemetode og Repertory Grid-teknikken. Dette gør jeg for at skabe rammerne for en dialog, der favner 
og eksemplificerer både hverdagsbrug (garderobemetode) og sanselig oplevelse (Repertory Grid) af strik. 
Intentionen er hermed at understøtte nøgle-deltagerne i at udtrykke sig om strikket beklædning, med 

 
5 Denne pris er baseret på Unmades erfaringer med investering og omkostninger forbundet med produktionen. Alle deres strikbluser 
ligger i dette prisleje (Unmade, 2017). 
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udgangspunkt i kvalitet, udseende, berøring, form, pasform, detaljer, anvendelighed og funktion, og derved 
sætte ord på personlige præferencer og oplevelser, med brug af strikket beklædning. I de følgende afsnit vil 
jeg beskrive garderobemetoden og Repertory Grid-teknikken, med henblik på at uddybe, hvordan jeg 
anvender dem sammen. 
 

Garderobemetode 

Garderobemetoder undersøger relationen mellem brugere og deres tøj, med henblik på at udvinde viden om 
dette specifikke emne (Fletcher & Klepp, 2017, s. 4). Det gælder både relationen til det enkelte stykke tøj og 
andre stykker tøj, som er en del af den samlede garderobe. Derved opnås indsigter i menneskers interaktioner 
med tøj, og en forståelse af tøj og mode, i sammenhæng med folks hverdag. Der findes mange variationer af 
denne metode, som siden slutningen af 1990’erne er blevet anvendt af flere forskellige faggrupper, til studier 
indenfor mode og beklædning (Ibid., s. 7). Udviklingen af garderobemetoder har særligt taget til i starten af 
det 21. århundrede, hvilket Kate Fletcher og Ingun G. Klepp dokumenterer i metodebogen Opening up the 
Wardrobe (2017). Bogen beskriver 50 forskellige måder at anvende garderobemetoder på. Den viser 
variationer ud fra forskellige formål, og inden for forskellige forskningsdiscipliner, såvel som designpraksis. I 
de senere år er garderobemetoder særligt anvendt, som en tilgang til forskning i forbrug af tøj, samt til at øge 
forståelsen af brugsfasen, med henblik på at opnå en bedre mulighed for at skabe bæredygtige forandringer i 
tekstil- og beklædningsindustrien.  
 

”/…/ what happens in and around wardrobes profoundly shapes a garment’s 
sustainability potential, it is to wardrobes that we must turn to engage with radical 
sustainability change. /…/ piecing together the social, relational, material, practical 
questions that are played out in and around wardrobes, perhaps enables us to better 
understand how to create sustainable futures for clothes, and maybe even life in 
general, in a new way.” (Fletcher & Klepp, 2017, s. 5) 

 
Ingun G. Klepp har siden 2001 aktivt bidraget til udviklingen af garderobemetoder. Bl.a. anvendes en variation 
af garderobemetoden i det tidligere nævnte studie om årsager til bortskaffelse af tøj (Laitala & Klepp, 2011; 
Laitala m.fl., 2015) (jf. beskrivelsen s. x). I et samarbejde mellem Ingun G. Klepp og Mari Bjerck (2014) beskrives 
metoden som et garderobestudie, og defineres som en form for statusopgørelse, der gør det muligt at 
analysere materielle og symbolske egenskaber ved tøj. Dette forstås ved, at tøjets materielle og fysiske 
repræsentation i garderoben, minder brugeren om specifikke overvejelser, oplevelser og følelser, som denne 
metode kan italesætte (Ibid., s. 375). Ifølge Klepp og Bjerck handler et garderobestudie særligt om den dialog, 
der kan opstå omkring de specifikke begivenheder og narrativer, der er knyttet til det enkelte stykke tøj. Tøjets 
fysiske tilstedeværelse er derfor essentielt for dialogen, der kan frembringe konkrete og nuancerede 
beskrivelser, som en interviewer muligvis ikke ville være bevidst om, at skulle spørge ind til, i en traditionel 
interviewopstilling (Ibid., s. 377-378).  
 
Ud fra Klepp og Bjercks beskrivelse af garderoben og dens materielle indhold, kan den opfattes som et aktivt 
element til at opnå indsigter, der afspejler såvel personlige som sociale aspekter ved brug af tøj. Else Skjold 
har ligeledes spillet en central rolle i udviklingen af garderobemetoder. Hun beskæftiger sig bl.a. med, hvordan 
personlige og sociale cyklusser relaterer til voksne menneskers garderobe. Skjold har efter min mening en 
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interessant betragtning, i forhold til hvad garderoben ”gemmer” på: ”what is particularly interesting about the 
space of the wardrobe is that this is where people store what they wear.” (2016, s. 137). Skjold uddyber dette 
med en beskrivelse af, hvordan man kan se garderoben som et udtryk for menneskers selvforståelse, hvor det 
at klæde sig på, og møde omverdenen i sociale sammenhænge, forhandles (Ibid., s. 137). 
 
Bogen Opening up the wardrobe (Fletcher & Klepp, 2017) udbreder kendskabet til variationer af 
garderobemetoder, og belyser forskellige måder at arbejde med mikro-dynamikker, omkring brug af tøj. Den 
bidrager ligeledes til en diskussion om et fælles sprog, ved at forfatterne grupperer de mange variationer,  
beskrevet i bogen, og inddeler dem i underkategorier. Grupperingen er foretaget på baggrund af udførelsen 
af det enkelte studie og dets fokus. Fletcher og Klepps gruppering understøtter også mig, i at uddybe min 
tilgang i dette eksperiment. De inddeler følgende underkategorier af garderobemetoder: Fashion transect, 
Wardrobe audit, Historical wardrobe audit, Wardrobe interview, Wardrobe actor network method, Textile text 
analysis, Participatory wardrobe method, Clothing archaeology, Textile laboratory testing, Wardrobe 
triangulation method, Self-reflexive wearers, Wardrobe activism og Wardrobe consultation.  
 
I dette designeksperiment anvender jeg dialogen, som en væsentlig del af min garderobemetode, til at opnå 
indsigt i nøgle-deltagernes praksis, omkring brug af tøj. Det omhandler derved både den fysiske og den 
materielle repræsentation af nøgle-deltagernes tøj, men også deres fortællinger og mentale bevidsthed 
omkring tøjet. I forhold til Fletcher og Klepps grupperinger kan denne variation kategoriseres som et Wardrobe 
interview (på dansk garderobeinterview). Denne variation er forstået ved garderobe-baserede interviews, der 
typisk forløber hjemme hos deltageren, omkring garderoben og hvert stykke tøj (Ibid., s. 173). Et 
garderobeinterview er inspireret af antropologien og etnografien, kombineret med en visuel tilgang til at 
dokumentere indholdet i garderoben, f.eks. ved fotografering eller videooptagelse (Ibid., s. 174).  
 
Jeg er her optaget af nøgle-deltagernes oplevelse af strikkede materialer, deres overflade og hvordan de føles 
mod huden. Derfor kombinerer jeg garderobeinterviewet med teknikken Repertory Grid, som guider nøgle-
deltageren til at beskrive strikkede tekstilprøver og strikbluser. Jeg vil først beskrive denne interviewteknik, for 
derefter yderligere at uddybe den kombinerede tilgang, som jeg anvender her. 
 

Repertory grid 

Interviewteknikken, Repertory Grid, er oprindeligt brugt inden for psykoterapi, og er udviklet på baggrund af 
psykologen George Kellys teori Personal Constructs i 1950’erne. Teorien omhandler menneskelig kognition, og 
er baseret på terapeutisk praksis (Kelly, 1955). I bogen A Manual for Repertory Grid Technique (2004) giver Fay 
Fransella, Richard Bell og Don Bannister en gennemgang af proceduren for Repertory Grid. I bogen uddyber 
de, at Repertory Grid-teknikken betegner strukturen for et interview, som tillader intervieweren, at studere 
interviewpersonens opfattelse af sammenhænge, og hendes syn på verden (Ibid., s. 5). Ifølge Fransella m.fl. 
står repertory for repertoire, mens grid indikerer en systematisk opbygning. Repertoiret kan bestå af 
eksempelvis personer, ting, begivenheder eller andet, som har indflydelse på interviewpersonens liv (Ibid., 18). 
Systemet i Repertory Grid er baseret på rangering og vurdering af sammenligneligheder og 
modsætningsforhold. Det kan eksempelvis karakteriseres ved brug af triader, hvor tre elementer diskuteres 
samtidig. De diskuteres et ad gangen, samtidig med at interviewpersonen spørges, hvordan to af elementerne 
har ligheder i modsætning til det tredje. På den måde kan teknikken lede til en forståelse af elementerne, på 
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baggrund af sammenhænge, ligheder og forskelle (Ibid., s. 29-30). Elementerne i repertoiret svarer altid til den 
situation, der studeres. Det betyder, at Repertory Grid også er anvendt inden for andre fagområder, udover 
psykologi (Ibid., s. 168). 
 
I de senere år er Repertory Grid (RG) også anvendt inden for designforskning af bl.a. tekstiler. I afhandlingen 
Emotional value of applied textiles: dialogue-oriented and participatory approaches to textile design anvender 
Anne Louise Bang (2010) RG-teknikken, til at skabe dialog omkring emotionelle aspekter ved tekstiler (2010, 
2013). Disse aspekter knytter sig til personlige oplevelser, idet de er baseret på mange forskellige parametre: 
som udseende, følelse, anvendelse, hukommelse, personlig smag, stil og sammenhæng (jf. uddybende 
beskrivelse af den æstetiske oplevelse, s. 44). Bang pointerer, at det kan være vanskeligt at tale om emotionel 
værdi ved tekstiler (2013, s. 10). Af denne grund undersøger hun, hvordan RG-teknikken, sammen med 
vævede møbeltekstiler, kan understøtte en dialog omkring sanselige oplevelser ved berøring. 
 
Bang undersøger dette i to forskellige designeksperimenter, som begge har været inspirerende for udførelsen 
af mit eget eksperiment. I det ene bruges RG til at undersøge tekstildesigneres beslutninger i designprocessen. 
En proces der oftest er forbundet med diskussioner omkring oplevelser af de tekstiler, der arbejdes med at 
udvikle (Ibid., s. 10). Bang studerede her hvordan RG-teknikken sammen med ”hands-on-undersøgelser” af 
tekstilerne, kunne danne fælles grundlag for en dybdegående dialog omkring emotionel værdi ved tekstiler, 
med henblik på at udvikle en metode til tekstildesigneres proces. (Ibid., s. 10). I denne del af studiet benytter 
Bang 12 forskellige fleksible materialer bestående af: møbeltekstiler, plastik, skum og metalnet; holdt i toner 
af farverne sort, grå og hvid (Ibid., s. 15). Deltagerne i Bangs eksperiment fik besked på at berøre disse 
materialer med flad hånd og fingre, som var de polstret på et møbel. Først blev materialerne undersøgt i en 
pose, så deltagerne ikke kunne se, hvad de følte på. Derefter fortsatte eksperimentet, hvor den taktile 
oplevelse kunne kombineres med den visuelle. Samtidig benyttede Bang RG-interviewteknikken til at spørge 
ind til deltagernes oplevelse med materialerne. På den måde understøttede RG, tekstildesignernes artikulering 
og deres samtale i designprocessen (Ibid., s. 22). I det andet eksperiment anvendes RG til at opnå indsigter i 
brugeres oplevelse med tekstiler på kontorstole. Dette for at undersøge om brugerindsigter kan bidrage til 
forståelsen af emotionelle aspekter, i relation til design af denne type af tekstiler (Bang, 2010, s. 158). I dette 
eksperiment gives et udvalg af kontoransatte en række opgaver, med henblik på at få disse brugere til at 
artikulere egne oplevelser af deres kontorstol. RG-teknikken benyttes i én af opgaverne, der involverer syv 
forskellige møbeltekstiler, som brugerne bliver bedt om, at relatere til deres egen kontorstol. Gennem 
forskellige øvelser bliver brugerne bedt om at vurdere møbeltekstilerne, ud fra sammenlignelighed og 
forskellighed, i relation til egne præferencer (Ibid., s. 161). 
 
I dette projekt er jeg inspireret af måden, hvorpå Bang (2010; 2013) anvender tekstilprøver som katalysator 
for artikulering og dialog, samt hendes tilgang til at undersøge brugeres personlige præferencer med 
tekstilprøverne. I forhold til designeksperiment fase 1 ser jeg RG-teknikken, i samspil med strikkede prototyper 
som en mulighed for at skabe et fælles grundlag for en dybdegående samtale, omkring deltagernes oplevelser 
og erfaringer med brug af strikket beklædning. 
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Kombination af garderobemetode og Repertory Grid 

I de senere år er RG blevet udforsket og videreudviklet i forskningsprojekter på Designskolen Kolding, med 
henblik på at studere sanselige oplevelser og tavs viden, omkring tekstiler og tøj i brug. Dette har ligeledes 
inspireret den tilgang, jeg har anvendt i dette eksperiment. 
 
I projektet, The Awareness Experiment, satte Vibeke Riisberg, Laura Locher og Alina B. Moat (2014) fokus på 
brugeres taktile sanselige oplevelse af tekstiler og tøj. Dermed udbyggede de Bangs (2010) tilgang til RG, bl.a. 
ved at involvere unge brugere i workshops og ved, udover tekstilprøver, også at inddrage tøj, som deltagerne 
fik på, for at sanse materialer og form på kroppen. Riisberg m.fl. (2014, s. 7) fik derved indsigt i deltagernes 
oplevelse af at føle med hænderne, samt deres kropslige oplevelse, mens de havde bind for øjnene. Hensigten 
med eksperimenterne var, at anvende tekstiler og tøj til, at skabe dialog mellem brugere og designere. For 
derved at skabe bevidsthed hos de unge, om andre sanselige oplevelser af tøj, udover de visuelle, når de køber 
tøj. Det gjorde de ud fra en antagelse om at taktil bevidsthed, potentielt kan føre til en mere bæredygtig 
adfærd, uden dog at nævne begrebet bæredygtighed for deltagerne (Ibid., s. 5). Denne pointe er væsentlig, 
idet den fremhæver taktil bevidsthed som mulig indgang for kognitive erkendelser. Jeg har fundet inspiration 
i dette, til min egen dialog med nøgle-deltagerne i projektet her. De har fået fortalt, at mit projekt omhandler 
bæredygtighed, men jeg har ikke brugt ordet som en aktiv del af dialogen, med nøgle-deltagerne, da jeg her 
er interesseret i deres personlige oplevelser. 
 
Bangs tilgang til Repertory Grid (2010) er rettet mod møbeltekstiler. The Awareness Experiments (Riisberg 
m.fl., 2014) omhandler beklædning og tekstiler til beklædning, ligesom jeg, i dette projekt, arbejder med 
beklædning strikket på en fladstrikkemaskine. I den sammenhæng er den kropslige oplevelse væsentlig. F.eks. 
følelsen af komfort og materialets tyngde mod kroppen (Niinimäki, 2011, s. 81–82). I et tidligere samarbejde, 
jeg havde med Bang, anvender vi en variation af RG, hvor vi ligeledes bruger tekstilprøver og tøj, som redskab 
for dialog med brugere (Ravnløkke & Bang, 2016). Konteksten er babytøj, og studiet omhandler mødres 
sanselige oplevelse på vegne af deres barn. Tøjet prøves ikke på, men benyttes sammen med tekstiler, som 
genstand for berøring og visuel perception. Tøjets form og tekstilet, i relation til et bestemt stykke tøj, er 
væsentlig i denne sammenhæng, da det bl.a. henleder samtalen på pasform. I designeksperiment fase 1 bygger 
jeg videre på denne tilgang, ved at anvende prototyper i form af strikkede tekstilprøver og strikket beklædning. 
Jeg lader det være op til den enkelte bruger, hvordan de bedst oplever tekstilprøverne og den strikkede 
beklædning. Sammenlignet med Bangs studie af møbelstof, opleves strikket beklædning tæt på kroppen. 
Nøgle-deltagerne, i dette eksperiment, kunne derfor røre ved tekstilprøverne mellem to fingre, kramme det i 
hånden, dufte til det, og føle det mod større hudområder, som eksempelvis armen osv. Såfremt nøgle-
deltagerne havde lyst, kunne de prøve tøjet. Det sidste var ikke et krav, da den strikkede beklædning, som jeg 
medbragte, kun var i én størrelse. 
 
I afhandlingen, The Daily Selection (2014), anvender Skjold en garderobemetode til at anvise, ”hvordan 
forskning i garderober kan bidrage til en bedre forbindelse mellem produktion og forbrug af 
beklædningsobjekter” (Ibid., s. 7). I Skjolds version af garderobemetoden, lader hun sig inspirere af Repertory 
Grid, og anvender denne tilgang som en del af sin interviewteknik (Ibid., s. 61). Det kommer til udtryk ved, at 
hun beder deltagerne i sine studier, om fysisk at sortere deres garderobe i bunker, som derefter inddeles i 
underkategorier relateret til, hvordan tøjet bliver brugt. På denne måde lader Skjold deltagerne sortere tøjet, 
efter deres eget ønske, og lader denne sortering være central for samtalen under interviewet (Ibid., s. 60). 



 

 91 

Skjold beskriver, at denne proces, som en del af hendes garderobemetode, fik deltageren til at reflektere over 
egne præferencer omkring stil og pasform (Ibid., s. 79).  
 
Jeg finder Skjolds observation relevant i forhold til eksperimentet i projektet her, hvor jeg er interesseret i, 
hvordan materialekvaliteter og æstetiske præferencer har indflydelse på, hvor ofte strikket beklædning bliver 
brugt. Derfor anvender jeg ligeledes en RG-inspireret interviewteknik, i forbindelse med min 
garderobemetode, hvor jeg beder nøgle-deltagerne om at sortere deres garderobe, efter hvor ofte tøjet 
bruges, og benytter deres sortering til at guide dialogen. Tilgangen jeg anvender, er derfor på flere måder en 
kombination af et garderobeinterview og Repertory Grid. I det følgende vil jeg beskrive de strikkede artefakter, 
som jeg benytter til at skabe dialog med nøgle-deltagerne. Derefter vil jeg vise sammenhængen mellem disse 
og udførelsen af eksperimentet, med henblik på at forklare den her anvendte  tilgang. 
 

Tangible Dialogue Tools  

Hensigten med dette eksperiment er, at opnå indgående viden om kvinders præferencer for brug af strikket 
beklædning. Som tidligere beskrevet anvendes forskellige artefakter, som en central del af i interviewet med 
nøgle-deltagerne, for derved at belyse deres oplevelser med strikket beklædning, og tavs viden forbundet med 
brug. Denne type af artefakter beskrives også som Tangible Dialogue Tools (Ravnløkke & Bang, 2016, s. 379). 
På dansk kan det oversættes til håndgribelige dialogredskaber, men i det følgende bruges det engelske udtryk. 
I dette eksperiment benytter jeg Tangible Dialogue Tools, i form af strikkede tekstilprøver og strikket 
beklædning. Jeg medbringer et udvalg af strikkede tekstilprøver og strikbluser, og anvender ligeledes strikket 
beklædning fra deltagernes egen garderobe, som redskab for samtalen. Da dette projekt omhandler industrielt 
fremstillet fladstrik, tager de medbragte tekstilprøver og strikbluser udgangspunkt heri. Det samme er tilfældet 
for udsnittet af nøgle-deltagernes garderobe. Såfremt nøgle-deltagerne havde hjemmestrikket beklædning, 
blev det også inddraget i samtalen, men tynde kvaliteter, som eksempelvis jersey-strik til undertøj og t-shirts, 
er udeladt i denne sammenhæng. I tilfælde hvor nøgle-deltageren var i tvivl om tøjets konstruktion, f.eks. om 
noget er strikket eller vævet, hjalp jeg undervejs.  
 
Designeksperiment fase 1 er baseret på forudgående forberedelser, som særligt har omhandlet anvendelsen 
af Tangible Dialogue Tools, idet de spiller en væsentlig og central rolle gennem interviews’ne med nøgle-
deltagerne. Jeg har derfor gjort mig forskellige overvejelser, omkring oplevelser med strikket beklædning, og 
hvordan jeg bedst muligt kan skabe rammerne for en samtale om emnet. Tabel 5.2 viser de parametre, som 
tekstilprøverne er udviklet ud fra, samt de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af strikbluserne. 
Repertory Grid er, som tidligere beskrevet, baseret på rangering og vurdering af sammenfald og 
modsætningsforhold. Det er derfor væsentligt, at repertoiret af tekstilprøver og strikbluser repræsenterer 
forskellige elementer, der kan bruges til dialog gennem triader af bipolare konstruktioner (Bang, 2013, s. 13). 
Tabellen viser parametrene for de forskellige typer af bipolare konstruktioner, jeg har arbejdet med. 
Eksempelvis forholdet mellem et fast og et løst strikket tekstil, samt oplevelsen af en tæt- eller løstsiddende 
blusemodel. De forskellige parametre kan overlappe hinanden, og ét tekstil kan dække flere parametre. 
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Tabel 5.2: Parametre for udvikling af strikkede tekstilprøver, samt kriterier for udvælgelse af strikbluser. +/- står for en betegnelse af 
mere eller mindre, flere eller færre, større eller mindre. 

Parametre 

Taktil oplevelse 

Blød / Hård Ru / Glat Finstrik / Grovstrik Fast / Løs Tynd / Tyk 

Robust Elastisk    

Visuel oplevelse 

Jacquard-mønster 
+/- 

Struktur 
+/- 

Detaljer 
+/- 

Striber 
+/- 

Farver 
+/- 

Blonde 
+/- 

Farve-
sammensætning 

+/- 
   

Oplevelse af pasform 
og detaljer 

Tætsiddende / 
Løstsiddende  

Lukket model / 
Åben model 

Halsudskæring 
(varianter) 

Høj hals 
+/- 

Lommer 
+/- 

Formdetaljer 
+/- 

Længde  
+/- 

Kanter 
(varianter) 

Lukninger 
(varianter) 

 

 
Forud for mødet med nøgle-deltagerne, kunne jeg af gode grunde ikke vide, hvilke stykker tøj, i deres 
garderobe, der ville blive genstand for samtalen. Derimod havde jeg mulighed for, at guide samtalen gennem 
de strikkede prototyper, som jeg medbragte. I det følgende uddyber jeg mine overvejelser omkring de 
strikkede prototyper, som jeg medbragte til mødet med nøgle-deltagerne i pilotstudiet, og dette eksperiment. 
Som tidligere beskrevet er Repertory Grid karakteriseret ved brug af triader. Jeg har derfor inddelt de strikkede 
prototyper i grupper af tre. To triader består af strikkede tekstilprøver, mens to andre består af strikbluser. 
 

Strikkede tekstilprøver 

Disse to triader består af et udvalg af seks forskellige strikkede tekstilprøver. Det er hensigten, at disse danner 
udgangspunkt for samtalen omkring taktil og visuel oplevelse af strukturer, mønstre og farver. På baggrund af 
parametrene, beskrevet i tabel 5.2 ovenfor, benytter jeg følgende tekstile aspekter til at udarbejde prøverne: 
 
 · Farver (en repræsentation af neutrale, klare og brækkede farver) 
 · Konstruktion (masketype, maskestørrelse og struktur) 
 · Jacquard, der angiver mønster, antal af garner/farver og struktur 

· Garner (fibertype og overflade) 
 

Tekstilprøverne er grupperet således, at de giver triader med en stor variation; for derved at give mulighed for 
en detaljeret dialog med nøgle-deltagerne. F.eks. er fire tekstilprøver tofarvede, og to er ensfarvede, mens to 
har et jacquard-mønster, og fire har mønster-karakter, med større eller mindre struktur i overfladen. Således 
har tekstilprøverne hver især karakteristika, der giver mulighed for et bredt spænd af oplevelser med strikket 
beklædning. For at skærpe fokus på tekstilprøvernes taktile og visuelle egenskaber, har prøverne en passende 
størrelse, til at kunne føle på dem med begge hænder. De måler 34x26 cm. De strikkede tekstilprøver og 
inddelingen i triader ses i tabel 5.3. 
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Triaderne er delt op således, at den ene triade består af neutrale nuancer af grå og sort, mens den anden 
repræsenterer farver: så som grøn, fersken og okker. Farver er et bredt emne. Én ting er, hvordan farver 
opfattes, en anden er personlige præferencer for farver. Idet farver primært bestemmes af lysrefleksion fra 
tekstilet, kan farver optræde på forskellige måder, alt efter materiale, og hvordan det anvendes (Hatch, 1993, 
s. 49). Her har jeg kun kunnet medtage få farver. Disse er nøje udvalgt med henblik på, at få nøgle-deltageren 
til at beskrive egne præferencer for farver. Derfor har jeg bevidst valgt farver i mellemtoner, og kombinationer 
af farver, der kan provokere i større eller mindre grad, og dermed frembringe en detaljeret dialog.  
 
Tabel 5.3: Oversigt over strikkede tekstilprøver. Herunder er triade 1 og 3 brugt til det forudgående pilotstudie. Triade 1 og 2 er anvendt 
i eksperimentet med nøgle-deltagerne. Billederne viser både den tekniske ret- og vrangside af tekstilprøverne. 

Triade  Beskrivelse af tekstilprøverne 

1  

 
 

A – Diagonal jacquard, tofarvet (E126 /finstrik). 
Garnkvalitet: elastan (ukendt garntykkelse) og 

merinould (Nm 30/2)7. 
B – Ret/vrang, ensfarvet (E12 /finstrik). 
Garnkvalitet: merinould (Nm 30/2). 
C – Fang-mønster, tofarvet (E10 /finstrik). 
Garnkvalitet: kashmir Nm 25 og uld/nylon Nm 32 

2 

 

E – Single jacquard, tofarvet (E6 /grovere strik). 
Garnkvalitet: uld (Nm 2/2) og uld (Nm 1,5/2). 
F – Hulstrik, tofarvet (E6 /grovere strik). 
Garnkvalitet: Akryl/uld (Nm 3/2) og uld (Nm 1,5/2).  
G – Rib med nåletræk og rib effekt, ensfarvet 
(E10/finstrik). 
Garnkvalitet: merceriseret bomuld Nm 25/2 
 

3  

 
 

 
D – Rib med nåletræk, ensfarvet (E10 /finstrik). 
Garnkvalitet: merinould (Nm 48/2). 
E – gentagelse fra triade 2E 
F – gentagelse fra triade 2F 
 

 
Igennem pilotstudiet blev det tydeligt, at to af tekstilprøverne mindede for meget om hinanden i materiale og 
konstruktion. Selvom tekstilprøverne (1C og 3D) var separeret i triaderne, hvor de repræsenterede forskellige 
udtryk for farve og mønster, viste det sig, at nøgle-deltagerne refererede til sammenligneligheden mellem 
disse to. Dette i stedet for den øvrige sammenhæng, og/eller forskellighed, med de øvrige tekstiler i samme 

 
6E12 er en angivelse for størrelsen på strikkemaskinens nåle. E’et står for den engelske betegnelse gauge. På dansk kaldes dette for en 
deling. Tallet 12 er antallet af nåle per tomme (2,54 cm). Des højere tal, des finere masker (Hatch, 1993, s. 344). 
7Nm er et nummereringssystem, som angiver garnets længde pr. vægtenhed. 1 Nm = 1 meter pr. gram. Flertrådede garner betegnes 
f.eks. Nm 2/25 (Hatch, 1993, s. 291). 
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triade. Det gjorde, at dialogen blev fragmenteret, ved at nøgle-deltagerne gentog sig selv, eller sagde: ”det er, 
det samme som før..”. Jeg oplevede derved, at deltagernes mulighed for at udtrykke sig blev begrænset. Af 
denne grund blev det ene tekstil (3D), skiftet ud med 2G til eksperimentet med nøgle-deltagerne. 
 

Strikbluser 

Strikbluserne blev anvendt med henblik på at indlede dialogen på form, pasform og detaljer. Grunden til at 
vælge netop strikblusen, frem for andre beklædningstyper, er at afgrænse eksperimentet til en 
beklædningsdel der ofte er strikket. Derudover mener jeg, at strikblusen er velkendt for de fleste, og derfor 
let at genkende og aflæse.  
 
Strikbluserne blev også inddelt i to triader, med udgangspunkt i at favne et bredt spektrum af oplevelser med 
strikbluser. Tabel 5.4 viser et overblik over anvendte strikbluser, nedenfor ses strikbluserne afbildet enkeltvis. 
For at repræsentere forskellige udtryk, typer og kvaliteter af strikbluser, er de valgt ud fra prisklasserne: lav, 
middel og eksklusiv. Alle labels, der kunne indikere tøjmærket, var fjernet eller tildækket med tape under 
interviewet, for at bevare fokus på tøjets visuelle og taktile æstetik. Triaderne er derudover sammensat på 
baggrund af de tidligere angivne parametre, i tabel 5.2 ovenfor:  
 

· Blusemodel (åben og lukket, lang og kort, forskellige typer af ærmer) 
· Form (løstsiddende og tætsiddende, mønster som en del af den formmæssige konstruktion) 
· Detaljer (udsmykning, ribkant og halsudskæring m.m.)  
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Tabel 5.4: Oversigt over strikbluser. Triaderne A og C blev anvendt i pilotstudiet, mens triade A og B blev brugt i dette eksperiment. 

Triade  Beskrivelse af bluser 

A 

 

1 – Højhalset ”blondestrik”, ensfarvet/creme 
finstrik (prisklasse: 1800 kr.) 
Materialekvalitet: Alpakauld  
2 – Højhalset ribstrik, graduering i orange 
nuancer (prisklasse: 250 kr.). Materialekvalitet: 
Akryl og uld 
3 – Raglan-strik med hulmønster, 
ensfarvet/rosa grovstrik (prisklasse: 1000 kr.) 
Materialekvalitet: Uld, alpakauld og akryl. 

B 

 

7 – ”Sømandsstrik”, ensfarvet/blå (prisklasse: 
700 kr.) 
Materialekvalitet: Merinould. 
8 – Bluse med ribdetaljer ved sidesøm og 
håndled, melleret/koksgrå og sort (prisklasse: 
1600 kr.) 
Materialekvalitet: Alpakauld 
9 – Cardigan med knapper og lommer, 
ensfarvet/lys fersken (prisklasse: 1000 kr.) 
Materialekvalitet: Uld. 

C 

 

4 – Lang cardigan med lommer og tofarvet 
struktur/lys grå og creme (prisklasse: 1200 kr.) 
Materialekvalitet: Merinould. 
5 – Bluse med snoningsmønster, sort 
(prisklasse: 200 kr.) 
Materialekvalitet: Viskose/polyester 
6 – Bluse med jacquard mønster, 
tofarvet/turkis og lys grå (prisklasse: 1800 kr.) 
Materialekvalitet: Merino uld. 

 
Jeg ønskede, som en konsekvens af mine refleksioner over pilotstudiet, at interviewsamtalen med nøgle-
deltagerne skulle fokusere på deres oplevelse af kvalitet og holdbarhed. Dette gjorde jeg ved, at justere på 
udvalget af strikbluser. Strikbluserne i triade B viser derfor tegn på slitage eller mislighold: så som pilling, 
misfarvning, huller/løbede masker og krympning efter vask. Jeg oplevede, at denne justering i højere grad 
åbnede op for, at nøgle-deltagerne inddrog oplevelser med slitage, og ligeledes uddybede disse oplevelser i 
gennemgangen af deres garderobe. 
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Strikbluse A1 
Højhalset ”blondestrik”, ensfarvet/creme finstrik (prisklasse: 1800 kr.) 
Materialekvalitet: Alpakauld  
 

  

Strikbluse A2 
Højhalset ribstrik, graduering i orange nuancer (prisklasse: 250 kr.).  
Materialekvalitet: Akryl og uld 
 

  

Strikbluse A3 
Raglan-strik med hulmønster, ensfarvet/rosa grovstrik (prisklasse: 1000 kr.) 
Materialekvalitet: Uld, alpakauld og akryl. 
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Strikbluse B7 
”Sømandsstrik”, ensfarvet/blå (prisklasse: 700 kr.) 
Brugt strikbluse med løbende masker på forstykke og ærme. 
Materialekvalitet: Merinould. 
 

  

Strikbluse B8 
Bluse med ribdetaljer ved sidesøm og håndled, melleret/koksgrå og sort (prisklasse: 1600 kr.) 
Brugt strikbluse som er krympet i vask. 
Materialekvalitet: Alpakauld 
 

  

Strikbluse B9 
Cardigan med knapper og lommer, ensfarvet/lys fersken (prisklasse: 1000 kr.) 
Strikbluse som viser tegn på pilling og deformation efter brug. 
Materialekvalitet: Uld. 
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Strikbluse C4 
Lang cardigan med lommer og tofarvet struktur/lys grå og creme (prisklasse: 1200 kr.) 
Materialekvalitet: Merinould. 
 

  

Strikbluse C5 
Bluse med snoningsmønster, sort (prisklasse: 200 kr.) 
Materialekvalitet: Viskose/polyester 
 

  

Strikbluse C6 
Bluse med jacquard mønster, tofarvet/turkis og lys grå (prisklasse: 1800 kr.) 
Materialekvalitet: Merino uld 
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Udførelse af eksperimentet 

Eksperimentet er gennemført i september måned. Det er i Danmark et tidspunkt på året, hvor vejret skifter, 
og flere striktrøjer ofte tages i brug. Hvert eksperiment varede ca. halvanden time, og fandt sted i nøgle-
deltagernes eget hjem, hvor der var adgang til deres strikgarderobe. Interviewsamtalen blev lydoptaget, og er 
efterfølgende transskriberet. Derudover fotoregistrerede jeg de enkelte stykker tøj i nøgle-deltagerenes 
garderobe, samt deres interaktion med tøjet, og de medbragte strikkede prototyper. Nøgle-deltagerne har 
underskrevet tilsagn om, at dette materiale, og deres fornavn, må blive brugt i forskningssammenhænge.  
 
Eksperimentet kan deles op i tre dele, hvoraf hver del leder videre til næste. De forskellige dele sætter fokus 
på forskellige emner, vedrørende brug af strikket beklædning. Det giver derved nøgle-deltageren mulighed 
for, at udtrykke sig om forskellige aspekter ved brug. Tabel 5.5 viser udførelsen af eksperimentet. Samt 
hvordan Repertory Grid, og et studie af nøgle-deltagernes garderobe, anvendes i en kombineret version, i 
samspil med de forskellige Tangible Dialogue Tools (bilag 5.1 viser en drejebog for de spørgsmål, der stilles 
under interviewet). 
 
Tabel 5.5: Udførelsen af designeksperimentet vha. den kombinerede tilgang. 

Metode 
Tangible 
Dialogue Tools 

Inddeling af 
designeksperimentet Beskrivelse 

Repertory Grid 
Triader af 
strikkede 
tekstilprøver 

1 - 
 

 
 

 
 

Denne del omhandler haptisk og visuel perception, som 
angår tekstilets densitet, overflade, farver og mønster. I 
den forbindelse anvendes to triader af strikkede 
tekstilprøver, som undersøges af nøgle-deltageren.  

Først blev nøgle-deltageren bedt om at beskrive hver af 
de tre tekstilprøver, mens de var i en pose af 
polyesterstof (se øverste billede). Det er her hensigten, 
at posens stof adskiller sig væsentligt fra de strikkede 
tekstilprøver. Posens mål: 35x50 cm. Deltagerne blev 
derudover spurgt, om de var bekendt med de enkelte 
typer af strik, og i så fald fra hvilke sammenhænge. 

De åbne spørgsmål ledte nøgle-deltageren til at beskrive 
materialets densitet og overflade, ved at relatere til 
tidligere oplevelser med andre kvaliteter og beklædning. 
Efter beskrivelse af hver tekstilprøve i posen, blev 
Repertory Grid-teknikken anvendt. Dette ved at nøgle-
deltageren blev bedt om at parre to tekstilprøver, som 
ifølge hende besidder én eller flere fællesnævnere. 
Ydermere blev nøgle-deltageren bedt om at beskrive, 
hvordan den tredje er forskellig fra dette par. Denne del 
gjorde det muligt for personen, at udtrykke sig yderligere 
omkring egne præferencer. 

Efter undersøgelsen af tekstilprøvernes taktile 
egenskaber, blev nøgle-deltageren bedt om at gentage 
fremgangsmåden, med fokus på tekstilprøvernes visuelle 
fremtræden (se nederste billede). Tekstilprøverne blev 
taget ud af posen, og proceduren, beskrevet ovenfor, 
gentaget. 
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Triader af 
strikbluser 

2 - 
 

 
 

Eksperimentets anden del leder diskussionen videre, fra 
haptisk og visuel perception, til også at omhandle form 
og detaljer ved strikket beklædning. I den forbindelse 
blev de to triader af strikbluser anvendt ud fra samme 
fremgangsmåde, som beskrevet ved triader med 
tekstilprøver: hvor dialogen opstår på bagrund af 
beskrivelser af bluserne, en ad gangen. Samtidig med at 
nøgle-deltageren fortæller, hvordan to af bluserne har 
ligheder, i modsætning til den tredje.   

Det er hensigten, med denne del, at opnå indsigter i 
nøgle-deltagerens oplevelser med pasform, snit, 
udsmykning og andre detaljer, for derved at få et indblik 
i deltagerens personlige præferencer, forbundet med 
brug. 

Garderobe-
interview i 
kombination 
med  
Repertory Grid 

Nøgle-
deltagernes 
egen garderobe 

3 - 
 

 

Tredje del omhandler de daglige valg og brug af strikket 
beklædning. Garderobemetoden anvendes i den 
forbindelse, til at få et uddybende indblik i nøgle-
deltagerens personlige præferencer. Det giver mulighed 
for, at nøgle-deltagerne kan fortælle om eget tøj, 
samtidig med at jeg kan se og røre de enkelte stykker tøj, 
der bliver fortalt om. 

Nøgle-deltageren bliver bedt om, at tage sit strikkede tøj 
ud af skabet, eller hvor hun måtte opbevare det. Typisk i 
et skab i soveværelset.  Derefter beder jeg nøgle-
deltageren om at kategorisere sin strikgarderobe i tre 
bunker:  

1 Favoritter – det der bliver brugt ofte.  

2 En gang imellem – det der bliver brugt en gang imellem. 

3 Sjældent eller aldrig – det som bliver brugt sjældent 
eller aldrig (se nederste billede, nævnt rækkefølge fra 
højre mod venstre).  

Samtidig med inddelingen blev nøgle-deltageren bedt om 
at beskrive de forskellige stykker tøj, og grunden til at 
placere tøjet i de respektive bunker. Nøgle-deltagerens 
fortællinger omkring tøjet, og denne hierarki-inddeling, 
giver nøgle-deltageren mulighed for at uddybe oplevelser 
og erfaringer, omkring brug af strikket beklædning.  

 

 
                       3                                 2                                    1 
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Eksperimentets inddeling viser, hvordan nøgle-deltageren guides til at fortælle om forskellige aspekter ved 
brug af strikket beklædning, med fokus på hendes egne oplevelser. Eksperimentets sidste del skiller sig 
imidlertid ud fra den øvrige samtale, da nøgle-deltagerne bliver bedt om at inddele deres garderobe efter 
brugsfrekvens. Denne inddeling giver sammen med nøgle-deltagernes fortællinger omkring tøjet, og hvordan 
de bruger det, et indblik i hvordan brugsfrekvens og præferencer hænger sammen. Ligesom i Fletchers (2016) 
brugerstudie, belyser dette tøjets design, og brug over tid, samtidigt, hvilket giver et detaljeret billede af, hvad 
der fungerer for den enkelte nøgle-deltager. Det er disse indsigter, der er interessante at folde ud og inddrage 
i designprocessen, omkring udvikling af strikket beklædning. 
 

Refleksion over tilgangen 

Jeg har her redegjort for, hvordan denne kombinerede tilgang giver et nuanceret indblik i personlige oplevelser 
med strikket beklædning. I den forbindelse er der nogle væsentlige pointer, som jeg mener er medvirkede til, 
hvordan tilgangen fungerer. I det følgende vil jeg beskrive mine refleksioner omkring dette. 
 
Som jeg tidligere har været inde på, anvender jeg aktivt min egen rolle, i forhold til designeksperimentet og 
mødet med deltagerne. Dette gør jeg ved at bruge min faglige baggrund til at skærpe sensitiviteten omkring 
strikket beklædning. Som tekstildesigner, er jeg fortrolig med at udtrykke mig omkring tekstile og sanselige 
aspekter, og jeg kan derfor guide samtalen ud fra denne kompetence. Derudover anvender jeg mine personlige 
og sociale kompetencer til at skabe tillid, således at deltageren kan føle sig tryg, ved at fortælle om personlige 
oplevelser (Kvale og Brinkmann, 2016, s. 37).  
 
Jeg mener, at stedet hvor samtalen finder sted, på samme måde, har indflydelse på deltagerens tryghed og 
frihed til at fortælle. Under pilotstudiet oplevede jeg to tilfælde, hvor eksperimentets opstilling blev ændret i 
sidste øjeblik. Den ene deltager i pilotstudiet ønskede i stedet at mødes offentligt. Hun medbragte derfor sin 
garderobe til det mødelokale på universitetet, hvor vi mødtes. En anden deltager i pilotstudiet syntes, der var 
så rodet i hendes soveværelse, hvor hendes garderobeskab var. Hun tog derfor tøjet med hen til bordet i 
stuen, hvor vi sad. Disse situationer under pilotstudiet skabte en anden vinkel på samtalen. Hjemmet, og i 
særdeleshed soveværelset, er intime rum. De giver et unikt indblik i deltagerens liv, og er derigennem med til 
at skabe et mere helstøbt billede af de hverdagsfortællinger, som beskriver brugssituationer og strikket 
beklædning.  
 
Pilot-interviewet, der foregik i et mødelokale, forløb mere formelt. Deltageren fortalte flere gange om 
eksempler, hun ville have vist mig, hvis vi havde været hjemme hos hende. Det brød samtalen op, og gjorde, 
at vi ikke havde fælles referencepunkter for det, der blev fortalt om. Samtalen forholdt sig derfor primært til 
de konkrete opgaver, om at beskrive de medbragte prototyper, og inddele deltagerens strikgarderobe, som 
hun havde taget med. Deltagerens egne erfaringer trådte dermed ikke så tydeligt frem. I den forbindelse 
mener jeg, at det er relevant for samtalesituationen, at deltageren er på hjemmebane og omgivet af ting, der 
minder deltageren om hendes hverdag. Det kan ikke udelukkes, at andre forhold kan have indflydelse på de 
to situationer, jeg nævner. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at disse to oplevelser, som afveg fra de andre, 
var eksempler på, at samtalerne forløb anderledes. Jeg bemærkede, at disse to deltagere ikke fortalte med 
samme frihed, som de andre deltagere. 
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Inddragelse af Tangible Dialogue Tools  

Den fysiske repræsentation af strikkede tekstiler og strikbluser, samt deltagernes egen garderobe, belyser, 
deltagernes erfaringer og oplevelser (Klepp & Bjerck, 2014, s. 377–378). Ydermere gør de det muligt, at 
deltagerne kan fortælle om deres brugspraksis og uddybe deres egne præferencer. I samspillet mellem 
interviewet, og inddragelsen af Tangible Dialogue Tools, kan jeg bruge mine egne sanser, til at opnå en 
empatisk forståelse omkring deltagerens fortælling. Det er derved både den verbale beskrivelse og de fysiske 
artefakter, der giver indsigter og viden om brug. Denne pointe er både aktuel i forhold til selve samtalen, og 
for fortolkningen af deltagernes fortællinger. 
 
De medbragte prototyper er inddraget i designeksperimentets første del (anvendelse af Repertory Grid), hvor 
de åbner for en samtale om sanselig erfaring. Det viste sig, at de også var en ice breaker for mødet. Deltagerne 
og jeg kendte ikke hinanden på forhånd. Forinden havde vi haft en kort telefonsamtale eller korrespondance 
over sms, om hvad interviewet ville omhandle. Da interviewet bl.a. indebar, at jeg bevægede mig ind på et 
privat og intimt område (hjemmet og soveværelset, hvor de fleste garderober er opbevaret), er det væsentligt, 
at deltageren er tryg ved situation. Dette set ud fra et etisk synspunkt, såvel som deltagerens tillid til at kunne 
fortælle frit (Kvale & Brinkmann, 2016, s. 37). Prototyperne var med til at skabe denne tillid, mens interviewet, 
og anvendelsen af RG-teknikken, kunne foregå i deltagernes køkken eller stue.  
 
Derudover var prototyperne med til at modne samtalen. Da jeg kontaktede deltagerne, og spurgte om de 
havde lyst til at være med i projektet, var de usikre på, hvad de havde at byde ind med, og hvilken viden de 
ville kunne bidrage med til et forskningsprojekt. Anvendelsen af prototyperne og spørgeteknikken fungerede 
som et ”spil”, hvor deltagerne kunne opleve, at ingen svar blev opfattet korrekt eller forkert. Det gjorde dem 
samtidig fortrolige med, hvad det er for en viden, de ligger inde med – viden om brug. Jeg oplevede dermed, 
at prototyperne var med til at varme deltagerne op, ved at give dem et ordforråd. Jeg ser det derfor som en 
fordel, at kombinere et garderobestudie med Repertory Grid-teknikken og anvendelsen af prototyper. I denne 
sammenhæng fungerede det godt, at prototyperne og Repertory Grid blev inddraget i interviewets 
begyndelse. 
 
I garderobestudiet bad jeg de enkelte deltagere om at dele deres strikkede beklædning op i bunkerne: 
favoritter, en gang imellem og sjældent eller aldrig. Denne fysiske repræsentation indikerer, hvor ofte tøjet 
bliver brugt. Deltagernes beskrivelse af de enkelte stykker tøj, og hvorfor de placeres, som de gør, kan 
imidlertid være flertydig. F.eks. oplevede jeg i flere interviews (pilotstudiet og dette eksperiment), at strikket 
beklædning, hvortil deltageren havde en særlig emotionel tilknytning, blev placeret i bunken, en gang imellem, 
selvom fortællingen om tøjet understregede, at tøjet stort set ikke blev brugt. Dette var særligt gældende for 
arvestykker, eller tøj som deltageren havde brugt betydeligt mere, på et tidligere tidspunkt. På den måde var 
både den fysiske tilstedeværelse, og den verbale fortælling om tøjet, vigtig for helhedsforståelsen omkring 
brug; hvilket jeg har taget højde for i min analyse. 
 
Tilgangen omhandler aspekter omkring brug på forskellig vis. Dette gør det muligt, for nøgle-deltagerne, at 
uddybe deres oplevelser og erfaringer, og giver mig en mulighed for, på tværs af forskellige informationer, at 
danne en samlet fortolkning. Jeg har benyttet mig af denne tilgang til analyse af dette eksperiment. Derudover 
har jeg bearbejdet eksperimentets empiriske materiale ud fra den, i kapitel 4, beskrevne analysestrategi og -
tilgang (jf. s. 77). 
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Analyse – perspektiver på brug af strikbluser 

I analysen af dette eksperiment stiller jeg skarpt på, hvordan materialekvaliteter, pasform og æstetiske 
præferencer har indflydelse på, hvor ofte strikket beklædning bliver brugt. Dette gør jeg med henblik på at 
opnå indsigt i, hvordan tekstildesignere kan arbejde med at imødekomme brugeres præferencer, og derved 
understøtte en mere aktiv og længerevarende brug af tøj.  
 
Analysen begynder med en beskrivelse af, hvordan nøgle-deltagerne bruger strikket beklædning. Derefter 
benytter jeg den kategorisering, som de lavede af tøjet, til at få et overblik over de kendetegn der er ved det 
tøj, som bruges mere eller mindre aktivt. Den videre analyse tager afsæt i dette. 
 

Brug af strikbluser 

Figur 5.2 viser et overblik over hvilke typer af strikket beklædning, der var i nøgle-deltagernes garderobe. 
Oversigten illustrerer, at deres strikgarderober hovedsageligt består af overdele, med overvejende flest 
strikbluser. I alt rummede de tre garderober 47 stykker strikket beklædning. 33 af disse var strikbluser – 
svarende til 76,6%. Jeg har derfor valgt strikblusen, som et fælles referencepunkt for analysen. 
 

 
Figur 5.2: Fordeling af nøgle-deltagernes strikgarderobe. 

 
I nøgle-deltagernes overordnede beskrivelser af, hvordan og hvornår de bruger strikbluser, giver de udtryk for, 
at de bruges ved mange forskellige anledninger. Typisk beskrives strikbluser som tøj, der er praktisk, 
komfortabelt og anvendeligt i flere sammenhænge. F.eks. at en strikbluse kan bruges indendørs om vinteren 
og udendørs om sommeren, hvor den kan fungere som en jakke. Derudover anvender nøgle-deltagerne 
strikbluser, når de er på arbejde, ved festlige lejligheder, og når de slapper af hjemme. De lægger vægt på, at 
en strikbluse skal kunne holde kroppen varm, og de anser dette som en markør for kvalitet. Modsat betragter 
de det som en mindre god eller ringe kvalitet, hvis blusen ikke besidder denne egenskab. Nøgle-deltagerne 
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forbinder dermed strikblusen med en praktisk funktion. Samtidig kan den variere i type og karakter, som passer 
til forskellige anledninger. 
 

Strikbluser og brugsfrekvens 

I forbindelse med garderobestudiet beskrev nøgle-deltagerne også nogle mere detaljerige mønstre, omkring 
brug, ud fra de tre kategorier: favoritter, en gang imellem og sjældent eller aldrig, som jeg havde bedt dem om 
at inddele tøjet i (jf. udførelsen af eksperimentet, se tabel 5.5, s, 99). I tabel 5.6 ses en samlet oversigt over 
nøgle-deltagernes kategorisering og beskrivelser af, hvad der kendetegner deres strikbluser. Tabellen viser det 
antal gange de enkelte kendetegn bliver nævnt. Det betyder, at der kan være knyttet flere kendetegn til den 
samme bluse. Nogle kendetegn beskrives som positive, mens andre er negativt ladede. En strikbluse kan være 
beskrevet med både positivt og negativt ladede kendetegn. De negativt ladede kendetegn er i tabellen 
markeret med farven brun.  
 
Tabel 5.6: Samlet oversigt over nøgle-deltagernes inddeling af deres strikbluser, samt beskrivelser af de kendetegn der knytter sig til 
disse. Felterne markeret med brun angiver de kendetegn, der beskrives som negative. 

Kategori Nøgle-deltagernes beskrivelser af kendetegn for strikbluserne Nævnt antal gange  

Favoritter 
-bruges ofte 
(15 strikbluser) 

Jeg kan godt lide detaljerne (krave, dekoration, ærme eller kanter) 12  

Jeg kan godt lide farven, farverne eller mønstret  11 

Jeg kan godt lide formen (den er anderledes eller enkel) 4   

Slitage (mangler knapper eller er nusset) 3   

God taktil kvalitet (føles rar eller er varm) 2  

Mindre god taktil kvalitet (”den er ikke så lækker”) 1  

God pasform 1  

Mindre god pasform (for lang) 1  

Flere anvendelsesmuligheder (passer godt til øvrige garderobe) 1  

En gang imellem 
-bruges en gang imellem 
(13 strikbluser) 

Jeg kan godt lige farven, farverne, mønstret eller strukturen 11  

Slitage (ser slidt ud, fnulrer, har huller eller er nusset) 5  

Jeg kan godt lide detaljerne (krave eller dekoration) 4  
Mindre god pasform (skuldrene ”hænger”, klæder ikke kropsfiguren, for 
tætsiddende) 

4  

Mindre god taktil kvalitet (for tung, kradser, føles ikke behagelig) 4  

God taktil kvalitet (føles rar) 3  

Få anvendelsesmuligheder (passer i få sammenhænge) 2  

Flere anvendelsesmuligheder (passer godt til øvrige garderobe) 1  

Et arvestykke, der betyder noget for mig 1  

Sjældent eller aldrig 
-bruges sjældent eller aldrig 
(5 strikbluser) 

Slitage (har huller, er nusset eller fnulrer) 4  

Jeg kan godt lige farven, eller mønstret 3  

Mindre god taktil kvalitet 2  

Jeg kan godt lide detaljerne (syning) 1  

Flere anvendelsesmuligheder (passer godt til øvrige garderobe) 1  

Farven (duer ikke) 1  
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Som det fremgår af tabellen, indeholder kategorierne favoritter og en gang imellem flest kendetegn. Det skal 
dertil nævnes, at det ligeledes er i disse kategorier, de fleste strikbluser blev placeret – 28 ud af de i alt 33. 
Nogle af de beskrevne kendetegn går igen i de tre kategorier. F.eks. fremgår positive beskrivelser af kendetegn 
som farve, mønster og detaljer, i samtlige kategorier. Det samme er tilfældet med slitage, der beskrives som 
et negativt ladet kendetegn. De kendetegn, der går igen, nævnes med varierende hyppighed i de enkelte 
kategorier. I kategorien sjældent eller aldrig, nævnes slitage med størst hyppighed, mens det er det andet mest 
nævnte kendetegn for strikbluserne i kategorien en gang imellem. For kategorien favoritter, nævnes slitage 
som det fjerde mest hyppige kendetegn, men nævnes kun få gange, sammenlignet med de positive kendetegn, 
som det at kunne lide strikblusens detaljer, farve eller mønster. Overordnet ses det, at strikbluser, der bliver 
brugt en gang imellem og sjældent eller aldrig, beskrives med flere negativt ladede kendetegn som: slitage, 
mindre god pasform, mindre god taktil kvalitet og få anvendelsesmuligheder. Modsat beskrives de strikbluser, 
der bruges aktivt (favoritter), med flere kendetegn, som nøgle-deltagerne synes godt om. I forlængelse af 
denne pointe beskrev nøgle-deltagerne, at samtlige strikbluser, der blev brugt sjældent eller aldrig, ligeså godt 
kunne gives videre eller blive kasseret. Idet nøgle-deltagerne på den ene eller anden måde var skuffende over 
bluserne, og ikke havde lyst til at tage dem på. Dette tegner et billede, der er i tråd med Niinimäki og 
Armstrongs indsigter om, at tilfredshed med tøjet, også har indflydelse på brugen af det (2013, s. 197). 
 
Det er ud fra et designmæssigt perspektiv, interessant, hvordan tekstile virkemidler har indflydelse på 
brugsfrekvens. Eksempelvis fremgår det af tabellen, at detaljer er et af de kendetegn, som beskriver 
strikbluserne, der bliver brugt aktivt. Disse detaljer beskrives af nøgle-deltagerne som kravedetaljer, 
dekoration, detaljer omkring ærmerne eller kanterne. Netop disse kendetegn er nævnt markant flere gange i 
kategorien favoritter, sammenlignet med de to andre kategorier (en gang imellem og sjældent eller aldrig). For 
at få en dybere indsigt i, hvordan tekstile virkemidler opleves i forbindelse med brug, vil jeg fremhæve nogle 
af nøgle-deltagernes fortællinger. Først anvender jeg brugerfortællingerne, til at få et indblik i de komplekse 
sammenhænge der er forbundet med aktiv brug og holdbarhed. Derefter anvender jeg dem til at uddybe, på 
hvilken måde tekstile virkemidler har indflydelse på brugssituationer. 
 

Brugerfortællinger 

Brugerfortællingerne, i dette eksperiment, viser eksempler på, hvordan aspekter af holdbarhed havde direkte 
indflydelse på situationen omkring brug. Jeg har derved kunnet genkende flere af de observationer, som 
Fletcher, Niinimäki, Klepp og Laitala også har gjort i deres respektive empiriske studier (jf. beskrivelserne i 
kapitlet for teoretisk grundlag). Som tidligere beskrevet er holdbarhed en kompleks størrelse. I afhandlingens 
teoretiske grundlag har jeg opdelt viden herom, ud fra de tre aspekter: teknisk, emotionel og æstetisk 
holdbarhed (jf. kapitel 3). Jeg vil her bruge denne kategorisering, til også at inddele analysen. For at forstå, 
hvordan designere kan arbejde med disse, er det vigtigt først at få en forståelse af, hvordan aspekterne 
påvirker hinanden. Jeg fremhæver derfor nogle elementer i nøgle-deltagernes fortællinger, med henblik på at 
beskrive og uddybe kompleksiteten, af forholdet mellem holdbarhed og brugeroplevelser. 
 

Teknisk holdbarhed 

Kort tid efter at interviewet er begyndt, fortæller Marie Louise om følelsen af strikkede tekstiler, ud fra 
tekstilprøverne og RG-teknikken. Hun fortæller om en kedelig oplevelse, hun har haft med en strikbluse, hun 
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var rigtig glad for. Hun beskriver, at den føltes både blød og varm at have på. Samtidig er strikblusen 
anderledes, og skiller sig ud fra de fleste andre, Marie Louise har set: den er kortærmet, strikket i angora-uld, 
og har en ”flot” azurblå farve (billeder af blusen, vist i figur 5.3). Hun beskriver at situationen ændrede sig, idet 
blusens materiale fik en ny karakter. Under studiet af Marie Louises garderobe, viser hun strikblusen frem og 
fortæller: 
 

”/…/ den begyndte at nusse her nede (nederst på blusen) /…/. Det er jo bare super 
grimt - den gjorde det også indeni. Så dér, hvor den havde været blød og rar, var den 
pludselig.. virkelig træls. /.../ Det var ellers en flot farve.” (interview med Marie Louise, 
sept. 2016)  

 

  
Figur 5.3: Billede af Marie Louises strikbluse, der har tendens til pilling (interview med Marie Louise, sept. 2016). 

 
Marie Louise viser, at materialet har tendens til pilling, og fortæller, at det gør, at hun ikke længere bruger 
den. Alligevel kan hun ikke nænne, at skille sig af med den, fordi hun synes så godt om farven. I dette eksempel 
er det ikke kun det visuelle, at pilling er ”super grimt”, der gør, at strikblusen ikke bliver brugt. Pillingen gør 
også, at blusen ikke længere føles rar at have på. Marie Louise er ikke længere tilfreds med strikblusen, og 
ærgrer sig over den ændring, der er sket. 
 
Eksemplet her beskriver en oplevelse med materialer, der ændrer karakter efter brug over kort tid. Ifølge 
Laitala og Klepps brugerstudie, af årsager til bortskaffelse af tøj (2011), var forandringer ved tøjet, som 
eksempelvis pilling, den mest hyppige årsag til bortskaffelse. Blandt studiets kvindelige deltagere, var 
forandringer ved tøjet årsagen til bortskaffelse i 47% af tilfældene (Laitala m.fl., 2015, s. 89) (jf. den uddybende 
beskrivelse af studiet s. 36). Eksemplet, med Marie Louises strikbluse, viser ligesom Laitala og Klepps studie, 
at grundlæggende beslutninger i designprocessen, som valg af materiale, kan have indflydelse på, hvor længe 
en strikbluse bliver brugt. 
 

Emotionel holdbarhed 

Mødet, med en af de andre nøgle-deltagere viser nogle andre aspekter omkring holdbarhed, som relaterer sig 
til situationer omkring brug og emotionel tilknytning. Dette eksempel illustrerer endvidere Fletcher’s begreb  
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”craft of use”, og ”super long life” som er en af de kategorier, hun inddeler sine studier i (Fletcher 2016, s. 
186). Pernille fortæller mig om en af sine strikbluser, som hun er meget glad for, selvom den er hulslidt, så 
maskerne løber: 
 

”Den (strikblusen) var min morfars, som min mor også har brugt. /…/ Hun fik den da 
hun var 18. Så den er minimum 36 år. /…/ Og den er jo fantastisk – verdens bedste 
trøje. Men den er simpelthen så smadret, fordi jeg har brugt den rigtig meget.” 
 
”Manchetterne er sådan helt... Jeg har tænkt, at jeg skal strikke nogle nye på, for den 
er meget ødelagt, og så er jeg bange for at den går mere i stykker. Så bruger jeg den 
ikke, for hvis den nu går mere i stykker... hvilket jo er totalt åndsvagt.” (interview med 
Pernille, sept. 2016) 

 
Her fortæller Pernille, at strikblusen som minimum er 36 år gammel, da både hendes morfar og mor har haft 
den før hende. Eksemplet viser samtidig, at et super langt liv ikke altid hænger sammen med konstant aktiv 
brug, men også kan være emotionelt betinget. I tilfældet her bruger Pernille ikke strikblusen, for tiden, da den 
er gået i stykker ved ærmekanten; og hun ønsker ikke, at ødelægge den endnu mere. Den ligger derfor til 
opbevaring. Ud fra et bæredygtigt perspektiv understreger eksemplet, at det er relevant, at fokusere på de 
aspekter og håndværksmæssige kompetencer, der kan opretholde aktiv brug (Laitala m.fl., 2015). Des flere 
gange en strikbluse bruges, des lavere miljøaftryk afsætter fremstillingen af blusen. Det er derfor væsentligt, 
at skelne mellem super lang levetid og brugsfrekvens. Det interessante i denne sammenhæng er, hvad der skal 
til, for at Pernille kommer til at bruge sin strikbluse igen. 
 
Pernille finder blusen frem fra en kurv, med udstyr til at reparere med. Hun har sat sikkerhedsnåle i, der hvor 
maskerne er løbet, og uddyber, at hun har en intention om at hæfte maskerne op, så hun kan bruge blusen 
igen (se foto i figur 5.4). Pernilles intention og handling kan på den måde være afgørende for, om hendes 
strikbluse forbliver i brug (Fletcher, 2016, s. 183). Det kræver en indsats og en viden om, hvordan 
ærmekanterne kan repareres. Derudover kræver det også en interesse for, fortsat at ville bruge blusen – her 
bl.a. i form af emotionel tilknytning.  
 

 
Figur 5.4: Billede af ærmekanterne på Pernilles strikbluse. Fotoet viser, hvordan Pernille har sat sikkerhedsnåle i de optrævlede masker, 
så de ikke løber yderligere (interview med Pernille, sept. 2016). 
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I samtalen omkring strikblusen understreger Pernille, at hun ikke kan skille sig af med striktrøjen, selvom den 
er gået i stykker: ”den var min morfars, som min mor også har brugt. Nu har jeg den, så den skal jo repareres, 
den kan jo ikke… (smides ud)”. Derudover fortæller hun, at resten af blusen stadig ”holder”, selvom 
ærmekanterne er slidte. Dette uddyber hun med, at materialet ikke piller, og at den boble-struktur, som 
strikblusen har: ”er jo for fedt, stadigvæk”. Samtidig er blusen marineblå, hvilket er en af Pernilles 
yndlingsfarver. Der er dermed flere faktorer, der gør at hun er glad for blusen, som bidrager med endnu et 
incitament for at reparere den. Dette er et eksempel på, hvordan tekniske egenskaber ved blusen, såvel som 
emotionelle og æstetiske aspekter har indflydelse på personlig handling og intention, som potentielt kan føre 
til forlænget levetid.  
 
I forhold til designerens muligheder for at arbejde med tøj, så det forbliver i aktiv brug, viser dette eksempel 
nogle af de aspekter, der er vanskelige at planlægge i designprocessen. Dette er gældende for, både de 
personlige intentioner, der kan føre til forlænget levetid (Fletcher, 2016), og den emotionelle tilknytning til 
strikblusen, som gør, at Pernille ikke vil smide strikblusen ud (Niinimäki, 2011). Samtidig indikerer eksemplet 
nogle af de tekniske og brugsrelaterede aspekter, som designeren har indflydelse på – aspekter, som er tæt 
forbundet med den æstetiske oplevelse (Ibid.). Det fremhæves ved at sammenligne dette eksempel (B), med 
det foregående (A), hvor Marie Louise ikke længere bruger strikblusen pga. dens tendens til pilling. I eksempel 
A er Marie Louise vild med strikblusens farve, men materialets pillingstendens gør, at hun synes den er blevet 
grim, og ikke længere føles rar at have på. Blusen har som sådan ikke mistet sin funktion, derimod gør den 
æstetiske oplevelse af et teknisk problem som pilling, at den ikke bliver brugt. I eksempel B har den emotionelle 
og æstetiske oplevelse af strikblusen medindflydelse på, at Pernille gerne vil bruge blusen igen: hun synes 
stadig godt om dens farve og strikstruktur, udover at materialet holder sig pænt. Disse eksempler indikerer, at 
nøgle-deltagernes samlede oplevelse, af deres strikbluser, kan have en væsentlig indflydelse på deres 
brugsrelaterede handlinger.  
 
I mit møde med nøgle-deltagerne, så jeg flere eksempler på, hvordan den æstetiske oplevelse havde 
indflydelse på lysten, til at bruge en bestemt strikbluse. Disse eksempler viste ligeledes sammenhænge, 
mellem den æstetiske oplevelse og nøgle-deltagerens egne præferencer, som jeg kommer ind på i det 
følgende afsnit. 
 

Æstetisk holdbarhed 

Under interviewet med Kirsten opstod en situation, hvor jeg kunne observere, hvordan hun vurderede en 
strikbluse, ud fra egne præferencer. Kirsten spurgte, om hun måtte prøve de strikbluser, jeg havde medbragt 
til interviewet. Det at Kirsten prøvede bluserne på, samtidig med at hun beskrev, hvordan hun oplevede dem, 
mindede om situationen i et prøverum i en tøjbutik: hvor tøjet prøves på kroppen, og undersøges for, hvordan 
det passer, føles og ser ud. Til sidst vurderes det, om tøjet imødekommer egne æstetiske præferencer og 
funktionelle behov, i forhold til den kontekst tøjet skal bruges i.  
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Figur 5.5: Billedserie af Kirsten der prøver en af de strikbluser, der var medbragt til designeksperimentet (interview med Kirsten, sept. 
2016). 

 
Kirsten prøver en af bluserne, som vist i billedserien i figur 5.5. Hun beskriver endvidere, hvordan hun oplever 
den og hvilke overvejelser hun gør sig, i relation til at bruge den: 

 
”Den synes jeg er helt vildt fed. Den passer mig.” 
 

Kirsten tager blusen på: 
 

”Den sidder meget sjovt her (Kirsten peger på området ved brystet) – det er lige før, 
det næsten er for meget med de dér babser. /…/ Det vil jeg nok synes, er lige i 
overkanten. /…/ Jeg er slet ikke vant til, at have så meget fokus på mine bryster, så jeg 
tror, jeg ville lægge den tilbage igen. Måske ærmerne skulle være en anelse større – 
det er som om de bliver lige lovlig stramme, synes jeg. /…/ Den kunne godt være lidt 
kortere. Det samme med ærmerne, og en my mere løse. /…/ Men der er noget, der 
passer lige til mig.”(Interview med Kirsten, sept. 2016) 

 
I udgangspunktet kan Kirsten godt lide strikblusen, og udtrykker tilmed, at den er ”vildt fed”. Kirstens oplevelse 
af blusen ændres imidlertid, idet hun får den på. Da bryder hun sig ikke om, hvordan blusens form og detaljer 
føles, og ser ud på hendes krop. Kirstens oplevelse viser derved de multi-sensoriske parametre, der er 
forbundet med det at have tøj på (Niinimäki, 2011). Disse forholder sig, ifølge Fiore og Kimle (1997, s. 6-9), til 
strikblusens æstetiske kvaliteter, af formel, udtryksmæssig og symbolsk karakter (jf. beskrivelsen på s. 44). I 
eksemplet med Kirsten, opleves strikblusens formelle kvaliteter, og karakteristiske egenskaber, i første 
omgang positivt: ”den synes jeg jo, er helt vildt lækker, med det her robuste... virkelig fedt. Jeg synes egentlig 
også, at den er smuk”. Derudover beskriver hun nogle negativt ladede karakteristika, i relation til blusens 
pasform og proportioner. Det udtryksmæssige, er i denne sammenhæng, forbundet med en oplevelse af, at 
blusens strikstruktur fremkalder et øget fokus på hendes bryster, hvilket hun ikke bryder sig om. Den samlede 
oplevelse, af disse multi-sensoriske parametre, giver ikke Kirsten lyst til at bruge den, og hun udtrykker, at hun 
i en købssituation ville lægge den tilbage på hylden. 
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Eksemplet skildrer derudover to vinkler på begrebet præferencer. Den ene vinkel omhandler generelle 
æstetiske præferencer og personlig smag, f.eks. stilmæssige udtryk; den anden vinkel sættes her i forbindelse 
med brug. I forhold til afhandlingens tema, er jeg interesseret i, at stille skarpt på de af nøgle-deltagernes 
præferencer, der forholder sig til brugssituationer.  
 

Personlige præferencer i relation til brug 

I dette eksperiment udtrykte nøgle-deltagerne primært deres præferencer, i forhold til haptiske og visuelle 
sanser: eksempelvis hvordan strikket beklædning føles mod huden, hvordan det føles at have på, og hvordan 
det ser ud på kroppen. På den måde er mine observationer i tråd med Niinimäkis (2011, s. 220) teori, om at 
disse sanselige aspekter er centrale for tilfredshed ved brug af tøj. Nøgle-deltagernes fortællinger var særligt 
fremtrædende, i relation til strikblusernes visuelle udtryk, deres pasform, form og proportion, samt 
materialets taktiltet. Jeg vil derfor beskrive, hvordan nøgle-deltagernes personlige præferencer har indflydelse 
på brugssituationen ud fra disse perspektiver.  
 

Visuelle udtryk 

Som det fremgår af tabel 5.6 side 104, anvender nøgle-deltagerne hyppigst visuelle kendetegn, som farver, 
mønstre og detaljer, til at fortælle om, hvad de godt kan lide ved deres strikbluse. I det følgende vil jeg beskrive, 
hvordan nøgle-deltagernes visuelle oplevelse, af deres strikbluser, har indflydelse på brugssituationen. 
 
Under interviewet med Kirsten, fortæller hun om en brugssituation, der er påvirket af et visuelt udtryk som 
farve. Kirsten beskriver en ”knald gul” strikbluse, som hun var meget glad for. Hun sled den op, og til sidst 
måtte hun smide den ud. Som erstatning købte hun en anden gul strikbluse, som endte med at blive en 
skuffelse: ”/…/ den gule jeg købte i stedet, den havde en anden gul. Altså gul er mange ting. Så den blev lidt for 
varm gul.” (interview med Kirsten, sept. 2016). Kirsten uddyber her, hvor vigtigt farvenuancer er i forhold til 
personlige præferencer og at denne nuance af gul ikke fungerede for hende, og at blusen derfor ikke bliver 
brugt.  
 
Dette er et eksempel på at et visuelt kendetegn, kan have indflydelse på en strikbluses brugsfrekvens. Visuelle 
udtryk danner en bred vifte af kendetegn, der sammen danner udtrykket for hvert enkelt stykke tøj. Der er 
derfor flere visuelle elementer i spil, i denne helhedsbetragtning. Af samme grund kan det være vanskeligt, at 
adskille disse elementer i nøgle-deltagernes beskrivelser. Ser jeg derimod på fotos fra nøgle-deltagernes 
garderober, tegner der sig et billede, som viser en interessant variation af visuelle udtryk. Disse repræsenterer 
et spektrum: fra visuelt neutrale udtryk, til visuelt komplekse udtryk. Den visuelle perception sker som en 
kombination af det vi ser og processer i hjernen. På øjets nethinde dannes synsindtryk, der er sammensat af 
eksempelvis farve, form, linjer, rytme, proportion og opdeling af dybde i teksturer, mønstre, transparens, lys 
og skygge. Mængden af information er derfor stor, og hjernen sorterer, forenkler og genkender synsindtrykket 
(Hatch, 1993, s. 45-49). Begreberne, neutrale og komplekse udtryk, omhandler derved graden af kompleksitet 
i kombination med aflæsningstiden – jo længere tid vi skal bruge på at aflæse detaljer jo mere stimuleres 
hjernen. 
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Neutrale udtryk kan beskrives som designs, der er diskrete og let aflæselige, fordi øjet hurtigt ser en 
overskuelig helhed. De kan eksempelvis have en enkel form, være ensfarvet, bestå af nedtonede farver (som 
f.eks. grå, sort og beige) og evt. have få diskrete detaljer (se figur 5.6). Flere af de strikbluser, der kan beskrives 
som neutrale, fremhæves typisk af brugerne, ved kendetegn som god kvalitet og detaljer, som den enkelte 
nøgle-deltager godt kan lide: 
 

 
”Den hér bruger jeg virkelig meget. Den er ellers bare sådan lidt 
simpel. Måske det simpleste stykke tøj i mit skab. Den er vist nok 
lavet i uld. Ja, det er den. Det var også derfor jeg købte den. Fordi 
den var simpel og lavet i uld. Den har holdt helt vildt godt. Jeg kan 
godt lide, at den har det hér forneden, og at det sådan går op (ML 
peger på blusens rullekant). Så der er sådan lidt detalje. Og så har 
den nogle ærmer, der strammer lidt ind (nederst på armen).” 
(Interview med Marie Louise, sept. 2016) 
 
 
 
 
 

Figur 5.6: Eksempel på en strikbluse med et visuelt neutralt udtryk (interview med Marie Louise, sept. 2016). 

 
Komplekse udtryk kan beskrives som designs, der tager længere tid at aflæse, fordi de består af flere forskellige 
komponenter hvor form, farve, tekstur og/eller detaljer, der kræver ekstra opmærksomhed. Komplekst 
aflæselige udtryk kan også indeholde symboler, som det tager ekstra tid for hjernen at afkode; f.eks. figurer, 
ord eller tegn med symbolsk betydning (Fiore & Kimle, 1997, s. 9). Her fortæller Pernille, hvordan det er 
sammenhængen mellem forskellige komponenter, der gør at hendes strikbluse får det udtryk, hun godt kan 
lide (se figur 5.7): 
 

”Den elsker jeg, fordi den er stribet - men den er ikke ”stribet”, fordi den har kiler: den 
er tyk på den ene side, og tynd på den anden side. Og sådan helt lige op og ned med 
påsat ærme. Og det kan jeg jo godt lide i stedet for et raglanærme. /…/ Den bliver bare 
sådan lidt mere afslappet i looket. Sådan lidt mere casual. Jeg kan bare godt lide de 
der drop-skuldre, jeg synes, det er cool.” (Interview med Pernille, sept. 2016) 
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Figur 5.7: Eksempel på strikbluse med et visuelt komplekst udtryk (interview med Pernille, sept. 2016). 

 
Figur 5.8 viser et spektrum, fra visuelt neutrale til visuelt komplekse udtryk, med udgangspunkt i de strikbluser, 
der er kategoriseret som favoritter, der bruges ofte. Umiddelbart kan man tænke, at det hænger sammen med 
en personlig stilpræference, men hver af nøgle-deltagerne har strikbluser, der er kendetegnet ved både 
neutrale og komplekse udtryk. Det tyder dermed ikke på, at det kun er et spørgsmål om stilmæssig 
præference. Marie Louise beskriver, at der for hende er en sammenhæng mellem visuelle udtryk og funktion: 
”Jeg har strikbluser, der har lidt forskellige funktioner. Nogle som man bare har inden under noget andet, for 
at holde varmen, og andre der skriger lidt mere”. Hun udtrykker her, at der kan være forskellige behov og 
præferencer forbundet med en strikbluse, alt efter måden hvorpå den bruges.  
 

  
Figur 5.8: Spektrum over neutrale til komplekse udtryk af nøgle-deltagernes strikbluser. Neutral til venstre – kompleks til højre. Disse 
strikbluser var af nøgle-deltagerne placeret i kategorien favoritter (de strikbluser der bruges ofte) (fotos fra garderobestudier med de 
tre nøgle-deltagere, sept. 2016). Dette billede findes også under bilag 5.2. 

 
Præferencer, for visuelle udtryk, beskrives primært ud fra sammenhænge mellem de forskellige designvalg, 
der er truffet i designprocessen. Det kan f.eks. være designvalg, som: farver, struktur, materiale, mønster, 
form og detaljer. Der er på den måde sammenhænge, mellem farver og mønster, materialets densitet og form 
m.m., der gør, at strikblusen får det bestemte visuelle udtryk, som falder i nøgle-deltagerens smag. I det næste 



 

 113 

eksempel fortæller Kirsten om nogle præferencer for strikket beklædning, hvor materialets visuelle udtryk 
spiller en væsentlig rolle. 
 

   
Figur 5.9: Fotos af Kirstens præference for strik-materialers visuelle udtryk. (Venstre) Fra billedets venstre side ses strikprøve 1C og 
dernæst prøve 1A. (Højre) Eksempel fra Kirstens garderobe (interview med Kirsten, sept. 2016).  

 
Først anvender Kirsten to strikprøver, til at beskrive den type af visuelle udtryk, hun godt kan lide. Bagefter 
eksemplificerer hun med strikbluser, fra sin egen garderobe. 
 

”Jeg synes, den føles lækker den bløde hér (strikprøve 1C), det gør den. Det er ikke 
sådan at jeg tænker: wow, den kunne jeg godt tænke mig, at få på. Fordi de former 
man kan lave med den, de er sådan runde. Der kan jeg egentlig godt lide den helt 
kantede herovre (strikprøve 1A). Jeg kan godt lide nogle lige linjer, mere end det der 
runde, der smyger sig med kroppen. Det gør jeg sjældent, ellers er det inden under 
noget. Den (1C) mærkes ellers lækker. Jeg kan godt lide følelsen af den, men ikke 
udseendet af den, hvis du forstår.” (Billede til venstre i figur 5.9) 

 
I studiet af Kirstens garderobe, fortæller hun endvidere, at et mere fast materiale kan give nogle markerede 
former, som hun godt kan lide: f.eks. at kraven i fast materiale ikke falder sammen (Billede til højre): 
 

”Du kan godt se - den hér, den har det dér firkantede (udtryk).” (Interview med Kirsten, 
sept. 2016) 

 
Brugerfortællingerne viser nøgle-deltagernes individuelle præferencer. De viser ligeledes, at nøgle-
deltagernes præferencer påvirkes af deres kropsfigur (hvad der opfattes som klædeligt), og funktionalitet i 
forhold til den kontekst, de skal anvendes i. Der er derved flere parametre i spil, for den enkelte nøgle-
deltagers præferencer for visuelle udtryk. Derudover er det vanskeligt at skelne mellem, hvilke visuelle udtryk, 
der har en effekt på brugsfrekvensen. I den tidligere præsenterede tabel 5.6, fremgår det ligeledes, at nøgle-
deltagerne kan lide visuelle kendetegn, både ved de strikbluser som bruges ofte, og dem som bruges sjældent 
eller aldrig. Jeg mener derved, at designerens arbejde, med brugerpræferencer og -tilfredshed, handler om at 
have en forståelse for denne konstellation. Samt visuelle udtryk ikke alene er afgørende for, om noget bliver 
en favorit, der bliver brugt igen og igen. Dette vil jeg eksemplificere i de to følgende afsnit. 
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Blusemodel, proportioner og pasform  

I interviews’ne med nøgle-deltagerne oplevede jeg fællestræk, mellem forskellige brugssituationer, som 
vedrørte blusemodel, proportioner og pasform. Bl.a. udtrykte de præferencer for blusemodel, i relation til 
deres kropsfigur. Dette kommer til udtryk i nøgle-deltagernes beskrivelser, af den type af strikbluser de godt 
kan lide. På den måde uddyber de, at en strikbluses model og form har indflydelse på, at de selv føler sig flotte 
og godt tilpas. Det kan f.eks. være ved at fremhæve, eller kamuflere, bestemte dele af kroppen: 

 
”Jeg har altid tænkt, at cardigans er meget praktiske, men så går jeg i sådan noget 
her i stedet for - en åben skjorte. Funktionen i en cardigan er rigtig god, men jeg har 
aldrig fundet én, som jeg syntes, var særlig pæn. /…/ Nogle gange har jeg prøvet 
cardigans, /.../ men snittet, altså dér hvor den stopper, er bare ikke særlig klædeligt. 
Den stopper et virkelig grimt sted, som ikke gør noget godt for særlig mange”. 
(Interview med Marie Louise, sept. 2016) 

 
I forsættelse heraf fortæller Marie Louise, at de åbne skjorter hun bruger på samme måde som en cardigan, 
til at tage af og på og regulere kropsvarme, de er længere, så de dækker over hoftens bredeste sted. 
Gennemgangen af Marie Louises strikgarderobe viser ligeledes, at hun ikke ejer én eneste cardigan. Her 
uddyber Marie Louise, hvordan flere af hendes favorit-strikbluser er korte i livet, så de ikke fremhæver hoften.  

 
”Den her bruger jeg faktisk meget, når det er vinter. Den er ikke så lang, så jeg kan 
have den på til højtaljede bukser.” (ses på venstre billede i figur 5.10) 

 
”Jeg synes den har en sjov form. Den har lidt trompetagtige ærmer og går lidt ud nede 
i bunden, men den er stadig kort. Så den bruger jeg også ret meget.” (billedet til højre) 
(Interview med Marie Louise, september 2016) 

 

   
Figur 5.10: To korte strikbluser fra Marie Louises garderobe. De to bluser er blandt dem Marie Louise bruger ofte (interview med Marie 
Louise, sept. 2016). 
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Modsat Marie Louise, bruger en af de andre nøgle-deltagere helst cardigans. Hun synes, at de fremhæver 
hendes kropsfigur på en flot måde: 
 

”Nu går jeg jo med cardigans, og der kan jeg godt lide, at det er firkantet. /…/ Men jeg 
tror, at hvis jeg skulle have en sweater, ville jeg gerne, at den gik lidt ind i taljen. For 
jeg har ret meget talje, men jeg er også bred. Så hvis jeg har noget på uden talje, så 
ligner jeg en kasse. Så jeg vil nok foretrække, at der var lidt talje.” (Interview med 
Pernille, september 2016) 

 
Pernille uddyber, ved at beskrive måder, hvorpå hun bruger strikbluser, så de fremhæver hendes talje. F.eks. 
at hun lader cardigans stå åbne, således at taljen er synlig; eller hvis blusen er lukket foran, så stopper hun den 
ned i nederdelen (som vist i figur 5.7 på s. 112, billedet til højre).  
 
I ovenstående eksempler, fortæller henholdsvis Marie Louise og Pernille, om hvad der kendetegner de 
blusemodeller, som de godt kan lide. Bluserne, i disse eksempler, er nogle af dem, de bruger ofte (favoritter). 
Ser jeg på strikbluserne, som de to nøgle-deltagere bruger en gang imellem, er disse kendetegnet på andre 
måder. De er hverken korte modeller, som Marie Louise foretrækker, eller lange åbne cardigans, der 
fremhæver taljen, som Pernille har præference for8 (se figur 5.11). 
 

 
Figur 5.11: Fotos af de bluser Marie Louise (venstre billedgruppe) og Pernille (højre) bruger en gang imellem (billeder fra studie af nøgle-
deltagernes garderober, sept. 2016). 

 
Jeg kan ikke vide, om det er den eneste grund til, at disse strikbluser ikke bruges mere aktivt. Derimod kan jeg 
konstatere, at de ikke beskrives ud fra positive kendetegn, omkring model, proportioner og pasform, som i 
eksemplet her: 

 

 
8 Dette er med undtagelse af én strikbluse, vist nederst til højre. Denne cardigan bryder Pernille sig ikke om, da formen er for bred, og 
derfor sidder dårligt på kroppen. Derfor bliver den kun brugt en gang imellem til hjemme-dage. 
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”/…/ den her - den er lidt sjov. Det er en meget lang rullekrave, som går sådan lidt ned 
over numsen - og den har jeg som regel på sammen med et eller andet udover, ellers 
har jeg et par store bukser på indenunder, så det ikke bliver alt for ’figursyet’ (Marie 
Louise viser, hvordan blusen er meget tætsiddende og viser hendes kropsfigur).” 
(Interview med Marie Louise, sept. 2016) (ses på billedet i figur 5.12) 

 

 
Figur 5.12: En af de strikbluser Marie Louise bruger en gang imellem (Interview med Marie Louise, sept. 2016). 

 

Materialets taktilitet  

Ved berøring af de strikkede prototyper fortalte nøgle-deltagerne om tidligere oplevelser, og hvordan disse 
har indflydelse på personlige præferencer (se figur 5.13). F.eks. hvordan nogle egenskaber, ved bestemte typer 
af materialer, er foretrukket frem for andre: 
 

”Hvis det er strik, så går jeg allerhelst efter uld. Eller sådan et eller andet 
naturmateriale på en eller anden måde. Aldrig sådan alt for syntetisk. /…/ Jeg føler, at 
jeg bedre kan holde varmen i uld. Normalt forbliver det også pænere med tiden, synes 
jeg. I stedet for.. (det syntetiske). Jeg tænker, at det (uld) kan holde længere. /.../ Jeg 
har en idé om, at det ikke lugter så meget. Jeg ved ikke om det passer.” (Interview med 
Marie Louise, sept. 2016). 
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Figur 5.13: Billede fra dialog omkring taktile præferencer – berøring af en af de medbragt strikbluser (interview med Pernille, sept. 
2016). 

 
Uld, og en blanding af uld/akryl, er en af de primære fibertyper i nøgle-deltagernes garderobe. Få bluser er 
fremstillet i bomuld. Nøgle-deltagerne fremhæver uldfiberen, som et kvalitetstegn på flere punkter: (1) det 
holder kroppen varm, (2) et materiale i uld holder sig pænt over længere tid, sammenlignet med andre 
materialer (3) samtlige nøgle-deltagere beskriver, at uld har en fordel ved, at det kan luftes, og derved ikke 
vaskes så ofte. På den måde viser nøgle-deltagerne en bevidsthed om, at materialer opleves på forskellige 
måder, og har forskellige egenskaber. Ud fra deres brugserfaringer, beskriver de, en sensitivitet omkring 
oplevelsen af materialer og deres funktion. Eksempelvis om et materiale egner sig til at være i direkte kontakt 
med huden: 
 

”Jeg kan ikke (med) alpaka og mohair, og sådan noget. Det kan jeg ikke holde ud, fordi 
det stikker. Uld hvor det kradser, uden at det stikker, så kan jeg godt holde til det. /…/ 
Men alpaka og sådan noget, det kan jeg ikke. Jeg bliver helt fuldstændig rød og slår 
lidt ud af det. Jeg bliver helt irriteret. /…/ hvilket er vildt irriterende, for det er mega 
flot.” (Interview med Pernille, sept. 2016). 

 
Pernille fortæller om sine oplevelser, med forskellige uldtyper, ud fra en af prototyperne (strikbluse A3), der 
er strikket i et uld-blandingsmateriale (akryl/uld/alpaka) (se figur 5.13 ovenfor). Hun uddyber, at uldtyperne 
føles forskelligt, og at hun derfor foretrækker, at bruge dem på forskellige måder. F.eks. at hun synes, alpaka 
og mohair føles ubehagelige, tæt på huden, men at de ”går an” i ydre lag: som en strikbluse oven på andet 
tøj. Idet vi gennemgår Pernilles garderobe, viser det sig, at hun har en strikbluse i mohair – en lang grå- og 
hvidstribet cardigan, som hun selv har strikket (se figur 5.14). Selvom den er lavet til at have på over andet tøj, 
så fungerer den ikke i brug: 
 

”den hér stribede, hjemmestrikkede sag, synes jeg, er helt vildt pæn. Men den fnulrer 
helt vildt meget, så den bruger jeg ikke. Det er jo det, at jeg går med sort tøj. For hvis 
jeg ikke gjorde det, så ville det ikke gøre noget men, ja. /…/ Det er bare ret upraktisk, 
når man så går rigtig meget i sort. Fordi så.. det er lidt træls.” (Interview med Pernille, 
sept. 2016) 
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Figur 5.14: Pernilles cardigan strikket i mohair (interview med Pernille, sept. 2016). Venstre billeder viser materialet tæt på. På billedet 
til højre ses cardiganen bagfra. 

 
Pernilles fortælling beskriver et dilemma: hun synes mohair ser flot ud, men det stikker, så hun kan ikke bruge 
det direkte mod huden. Når Pernille i stedet har en bluse inden under, så samler den de løse hår fra materialet, 
hvilket Pernille synes er grimt. Måden, hvorpå materialet føles, har her indflydelse på brugssituationen, fordi 
det begrænser, hvordan Pernille kan bruge strikblusen. Ydermere er grunden til, at den ikke bliver brugt, et 
visuelt udtryk, som Pernille ikke kan lide – hun kalder det for ”upraktisk”.  
 
Tabel 5.6 side 104 viser, at materialets taktile kvalitet kun nævnes få gange, omkring strikbluser fra nøgle-
deltagernes egen garderobe. Dette billede så imidlertid anderledes ud, i forbindelse med nøgle-deltagernes 
interaktion med prototyperne (strikkede tekstilprøver og strikbluser), herunder særligt tekstilprøverne. Jeg 
stillede dem til opgave, at føle på tekstilprøverne uden at kunne se dem, eller kende til dem på forhånd (jf. 
udførelsen af eksperimentet i tabel 5.5, s. 99). Nøgle-deltagerne fortalte og uddybede deres præferencer. 
Efterfølgende, i studiet af nøgle-deltagernes garderober, kunne jeg iagttage, at de havde præferencer for 
materialer, som også var repræsenteret iblandt deres egne strikbluser, uden at dette blev nævnt i deres 
beskrivelse af blusen. 
 
Denne forskellighed kan tolkes som et udtryk for, at haptisk sansning sjældent italesættes i dagligdagen. Dette 
kan være en grund til, at nøgle-deltagerne ikke giver udtryk for disse aspekter, i samme grad, som de visuelle, 
men det er vanskeligt at drage konklusioner på dette grundlag. Brugerfortællingerne viser eksempler på, at 
den haptisk sanselige oplevelse, af nogle strikbluser, har direkte indflydelse på brugsfrekvensen, som det er 
tilfældet med Pernilles mohair-cardigan. Derfor mener jeg også, at der er et behov for tilmed at være 
opmærksom på denne parameter, omkring arbejdet med design af tøj, og ønsket om langvarig, aktiv brug. 
 

Brugssituationer i designerens perspektiv  

Jeg har gennem kapitlet beskrevet, hvordan den valgte tilgang kan give adgang til brugeroplevelser med 
strikket beklædning. Her har den kvalitative tilgang givet et detaljerigt indblik i brugssituationer, der 
understøtter præmissen for brug af strikket beklædning – en multi-sensorisk oplevelse, der påvirkes af flere 
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aspekter. I dette afsnit vil jeg relatere disse indsigter til designeren, og hvordan jeg mener disse er værdifulde 
at inddrage i designprocessen. 
 
Gennem analysen er nøgle-deltagernes brugerfortællinger, omkring egne præferencer, delt ind i kategorier 
for: visuelle udtryk, blusemodel, proportioner og pasform, samt materialets taktilitet. Med udgangspunkt i 
disse har jeg eksemplificeret, hvordan nøgle-deltagernes personlige præferencer har indflydelse på 
brugssituationen, omkring de pågældende strikbluser. Jeg finder disse indsigter relevante for designudvikling, 
rettet mod tilfredshed med brug af strikbluser. Dette gælder i såvel udvikling af strikbluser, som i opbygning 
af forretningskoncepter, for design og produktion af strikbluser. F.eks. viser brugerfortællingerne, at nøgle-
deltagernes erfaring med strikbluser har givet dem en bevidsthed om, hvilken blusemodel og pasform, de 
foretrækker, og synes, klæder dem bedst. Det er ligeledes disse typer af bluser, der er blandt dem, de bruger 
oftest. Dette indikerer, at designere med fordel kan øge opmærksomheden på, at udvikle variationer af 
blusemodeller, der passer til forskellige æstetiske præferencer og kropsfigurer. Ligeledes indikerer det, at 
designere og virksomheder bør være opmærksomme på det potentiale, der ligger i brugerdialogen. De bør 
tilmed sætte fokus på hvordan denne viden kan omsættes til nye bæredygtige forretningsmodeller, ved 
anvendelse af fremstillingsmetoder som produktion on-demand.  
 
I dette projekt benytter jeg de identificerede kategorier, for nøgle-deltagernes præferencer, til at afklare, 
hvilke designparametre der er relevante; i sammenhæng med et forretningskoncept baseret på customisation 
(se tabel 5.7). 
 
Tabel 5.7: Oversigt over designparametre for customisation. 

 Designparametre for customisation 

Visuelle udtryk Neutrale og komplekse udtryk (variationer af farver, strukturer, mønstre og detaljer) 

Blusemodel, proportioner 
og pasform 

Variationer af blusemodel og pasform 

Materialets taktilitet Variation af tykkelse og overflade 

 
På denne måde, anvender jeg de tre nøgle-deltageres individuelle præferencer, som en guideline for opstilling 
af designparametre. Hvert parameter dækker et spektrum af variationer, som eksempelvis længdeforhold eller 
materialetykkelse. Pernille foretrækker f.eks. lange cardigans, der er åbne foran, fordi de viser hendes talje, 
og samtidig er lette at tage af, når hun får det for varmt. De varierende parametre gør det, i denne 
sammenhæng, muligt for den enkelte bruger, at kombinere variablerne på tværs, og dermed opnå flere 
præferencer i samme strikbluse. Dette kan f.eks. være et spørgsmål om en bestemt præference for 
blusemodel, længde og materialetykkelse. Samtidig peger de tre forskellige kropstyper som nøgle-deltagerne 
repræsenterer på en langt større målgruppe, da de som tidligere nævnt er almindeligt forekommende hos 
mange kvinder (Laitala m.fl., 2011, s. 31). 
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Anvendelse af brugerindsigter 

Brugerindsigterne, fra dette eksperiment, er på den måde medvirkende til, at kickstarte min egen 
designproces i projektet, og ligger til grund for den efterfølgende række af eksperimenter, med udgangspunkt 
i to retninger:  
 
(1) Mødet med de tre nøgle-deltagere har skabt en base for deres videre deltagelse i projektet, som de alle 
tre har indvilget i. Dette giver mig mulighed for at følge deres brug af strikket beklædning, samt 
sammensætningen af deres strikgarderobe. Ved dette første møde, informerede jeg nøgle-deltagerne 
omkring forløbet for projektet og deres deltagelse. I den forbindelse havde jeg udarbejdet en folder, som de 
fik udleveret i slutningen af interviewet, og kunne beholde, såfremt de ønskede at vende tilbage til det, jeg 
havde fortalt (se figur 5.15 og bilag 5.3 for en læselig version).  
 

 
Figur 5.15: Informerende folder. Udleveret til nøgle-deltagerne. Den beskriver forløbet for involvering i projektet gennem forskellige 
faser. 

 
Folderen fortæller overordnet om projektets interesse for, at undersøge personlige oplevelser med strikket 
beklædning, og hvad der gør sig gældende for strikket beklædning, der bliver brugt ofte. Den informerer 
ligeledes om, at det er hensigten at anvende denne viden i designerens proces, til udvikling af strikbluser rettet 
mod tilfredshed med brug – med potentiale for, at arbejde med bæredygtighed inden for design. Folderen 
beskriver kortfattet de tre projektfaser, hvor nøgle-deltagerne involveres, samt hvordan brugerindsigterne, 
fra dette eksperiment, anvendes til designudvikling af et koncept for strikbluser. Jeg brugte derved folderen, 
som et kommunikationsværktøj i forskningsprocessen, der udover at være informerende, også havde til 
hensigt, at gøre nøgle-deltagerne trygge i processen. 
 
(2) Som beskrevet ovenfor, har jeg med dette eksperiment igangsat min egen designproces. Dette skal forstås 
ved, at brugerindsigterne, omkring personlige præferencer, oplevelser og brug af strikket beklædning, 
anvendes som inspiration i det efterfølgende designeksperiment: designudvikling. Her benytter jeg de 
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definerede designparametre, til at udvikle rammen for et koncept, baseret på customisation af strikbluser. Til 
udvikling af udtrykket for disse strikbluser, er jeg særligt interesseret i nøgle-deltagernes konkrete fortællinger, 
om deres præferencer for farver, mønstre, strukturer, overflader, form og pasform o.l. Jeg tager således 
udgangspunkt i de fremhævede brugerfortællinger, omkring æstetiske præferencer for visuelle udtryk, 
blusemodel, proportioner, pasform og materialets taktilitet. Jeg inddrager samtidig nøgle-deltagernes 
personlige oplevelser, med brug af strikbluser. Derudover repræsenterer nøgle-deltagerne tre forskellige 
kropsfigurer, som mange kvinder har. Brugerindsigterne, fra disse nøgle-deltagere, indgår således i 
designprocessen, hvor deres præferencer, for farver og deres kropstype, agerer målgruppe for 
designudviklingen.  
 
Det følgende kapitel omhandler designudviklingen af konceptet for design af strikbluser, baseret på 
customisation. Her gør jeg rede for, hvordan brugerindsigterne inddrages, samt hvilken indflydelse det har på 
designprocessen. 
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6 

Designudvikling 
 
 
 
I eksperimentet designudvikling arbejder jeg med et koncept for design af strikbluser. Det anvender digitale 
strik-teknologiske muligheder for at involvere brugere i designprocessen, før deres strikbluse fremstilles. 
Konceptet er udviklet som en teoretisk forretningsmodel for industrielt producerede strikbluser. I mit projekt 
fungerer det, som en simulation af en virksomhed, der bruges til at undersøge brugerinvolvering i 
designprocessen. Konceptet udvikles i en fysisk form, til at indgå i andre designeksperimenter i projektet. På 
den måde er konceptet et eksempel og en afprøvning af, hvordan tekstildesigneren kan bidrage til bæredygtig 
produktudvikling; hvilket giver praktisk erfaring med designstrategier med en bæredygtig målsætning.  
 
Eksperimentet designudvikling forener viden og indsigter, som er præsenteret tidligere i afhandlingen, da disse 
ligger til grund for konceptets rammesætning. Koskinen m.fl. giver i nedenstående citat en beskrivelse af, 
netop den rolle designudvikling og designeren kan have i praksisbaseret forskning: 
 

”Constructive design research creates many kinds of knowledge, and designs capture 
knowledge from previous research. When researchers study these designs, they 
generate knowledge about design techniques and processes, as well as about how 
people understood and appropriated these designs.” (Koskinen, Zimmerman, Binder, 
Redström, & Wensveen, 2011, s. 168) 

 
I denne henseende ser jeg designudviklingen af mit koncept som et eksperiment, der driver og modner 
forskningsprocessen ved at det bidrager med en prototype på et koncept, som anvendes i efterfølgende 
eksperimenter. Eksperimentet er udført i praksis, hvor jeg selv er designeren, hvilket har givet mig mulighed 
for at opleve og erfare den brugerinvolverende designproces.  
 
Jeg finder det særligt relevant, at uddybe udførelsen af eksperimentet og mine refleksioner omkring dette. 
Idet jeg har erfaret, hvordan en brugerinvolverede tilgang også har ændret min proces som designer. Andre 
forskere har tidligere identificeret denne ændring af en designproces, der åbnes op og inddrager brugeren. 
Gennem kapitlet vil jeg referere til nogle af disse og folde denne pointe ud, ved at eksemplificere, hvordan 
processen er anderledes; og redegøre for hvilke nye faglige kompetencer det kræver, sammenlignet med 
tekstildesignerens traditionelle designproces.  
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Ordliste 

Designgreb 
Ordet designgreb anvendes som en overordnet betegnelse, for handlinger i designprocessen. 
Tekstildesignerens designgreb kan eksempelvis være arbejdet med udformning af farvestilling, test af tekstile 
konstruktioner og efterbehandling af tekstiler o.l. 
 
Inspirationskilde 
Inspirationskilder er et anerkendt redskab blandt designere i tekstil- og beklædningsbranchen. De spiller en 
væsentlig rolle i designprocessen, hvor de kan være definerende for udviklingen af nye produkter, på et 
konceptuelt plan, såvel som for konkrete detaljer (Eckert & Stacey, 2000, s. 523). I afhandlingen anvender jeg 
Claudia Eckert og Martin Staceys betegnelse for inspirationskilder. Det kan være alle visuelle materialer, 
billeder eller fysiske artefakter, samtidig med at betegnelsen også kan dække konceptuelle helheder (2003, s. 
5).  
 
Moodboard 
Moodboardet er et designredskab, som er almindeligt brugt til udvikling af tekstil og beklædning. Den engelske 
betegnelse er integreret i branchen, men betydningen kan oversættes til dansk med ordet stemningsplanche. 
Moodboardet er en visuel tilkendegivelse af de inspirationskilder, der anvendes i designprocessen, og er et 
udtryk for den stemning, der ønskes af et nyt design (Eckert & Stacey, 2000, s. 529). Det består typisk af billeder 
eller fysiske artefakter, der formidler æstetiske, såvel som konceptuelle, udtryk: f.eks. farver, materialer, 
former osv. Det udvikles oftest i opstartsfasen, og kan på den måde anvendes som en guideline gennem 
designprocessen; enten som kommunikation mellem flere designere, eller til at fastholde stemningen for det 
design, der arbejdes frem imod (Eckert & Stacey, 2003b, s. 10).  
 
Prototyping 
Den engelske betegnelse prototyping dækker over det at fremstille prototyper. Prototyping er anerkendt som 
et centralt element i designprocessen (Coughlan m.fl., 2007, s. 3). Det kan f.eks. være i forbindelse med 
designudvikling: ”At this stage (prototyping), design concepts are grounded in experiences, but they still remain 
barely more than images. /…/ Prototyping is the only way to understand touch, materials, shapes, and the style 
and the feel of interaction.” (Koskinen m.fl., 2011, s. 134). Metoden kan derved håndgribeliggøre idéer, og gør 
det endvidere muligt at undersøge, hvordan et produkt eksempelvis fungerer, og opleves af dem, der skal 
bruge det (Ibid., s. 134).  
 
Strikart 
Begrebet strikart bruges om et strikket tekstil, som et udtryk for dets særegenhed. Jeg har lært dette begreb 
gennem samarbejde med strikteknikere, hvor der, i produktionen, er behov for at distancere ét tekstil fra ét 
andet. Begrebet anvendes således om ét tekstils kendetegn for, hvordan det opleves – dets visuelle og taktile 
udtryk, samt tekniske egenskaber. Gennem afhandlingen bruger jeg begrebet til at uddybe forskelle mellem 
de strikkede prototyper. 
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Tekstile eksperimenter 
Betegnelsen anvendes her omkring undersøgelse af tekstile egenskaber, kvaliteter og udtryk. Det kan 
eksempelvis være en række undersøgelser af tekniske indstillinger af strikkemaskinen, der udføres i 
forbindelse med fremstilling af strikkede prototyper, eller det kan være udvikling af variationer af prototyper 
til sammenligning med hinanden, med henblik på at vurdere funktionelle, tekniske og æstetiske kvaliteter og 
udtryk. 
 

Designproces for udvikling af konceptet 

En brugerinvolverende designproces udfordrer designprocessen på flere nye måder, sammenlignet med 
traditionel kollektionsudvikling af strikbluser (Fletcher & Grose, 2012, s. 162; Niinimäki, 2013a, s. 86; Durrani, 
Ravnløkke, & Niinimäki, 2016, s. 88–89). I bogen Fashion & Sustainability – Design for Change (2012) af Kate 
Fletcher og Lynda Grose9 beskriver de denne udfordring. Fletcher og Grose anvender eksempler fra 
designpraksis, samt spirende private tiltag og events, som inspiration til hvordan designere kan arbejde med 
bæredygtig forandring. Som følge af de forandringer, Fletcher og Grose identificerer gennem eksemplerne, 
beskriver de, hvordan designeren, påtager sig nye roller. De beskriver dette som ”totalt nye mønstre for det 
at designe” (min oversættelse, Ibid., s. 156): 
 

”Certainly ’traditional’ design practices such as sketching, prototyping and making will 
still exist; but there will be much greater emphasis placed on ’designing’ the activities, 
ideas and platforms of the systems and behaviours that shape our industry as a 
whole.” (Fletcher & Grose, 2012, s. 162) 

 
Jeg har selv den samme erfaring fra dette projekt. Både gennem mit studie af Unmade som designcase, samt 
interviews med medarbejdere fra virksomheden (jf. beskrivelsen s. 24), og fra egne erfaringer med udvikling 
af konceptet her. Gennem kapitlet anvender jeg min egen proces og eksempler fra Unmade, til at uddybe 
hvordan en designtilgang baseret på brugerinvolvering og mass-customisation udfordrer designeren med nye 
arbejdsprocesser, samt nye måder at tænke på. I den forbindelse refererer jeg til forskerne Claudia Eckert 
(1997) professor, strikdesigner og Donald A. Schön (2001) filosof, professor i byplanlægning, der begge har 
studeret designerens iterative proces. 
 
Claudia Eckert, som i dag er professor i design ved The Open University i England, har i sin afhandling Intelligent 
Support for Knitwear Design (1997) studeret den industrielle strikdesigners arbejdsproces. Dette studie har 
bl.a. resulteret i en kortlægning af designprocessen for udvikling af strikket beklædning og designerens måde 
at arbejde med inspirationskilder på (Eckert & Stacey, 2003b). I sin forskning anvender Eckert etnografiske 
studier og interviews med designere og teknikere fra 20 strikvirksomheder i England og Tyskland. Dette har 
hun gjort med henblik på at forstå digitale og tekniske processer, samt kommunikationen mellem designer og 
tekniker (1997, s. 14).  

 
9 Fletcher er præsenteret tidligere i afhandlingen her (jf. kapitlet for teoretisk grundlag), det er Lynda Grose derimod ikke. Grose er 
professor i modedesign ved California College of the Arts i San Fransisco, USA. Hun er kendt for sit pionerende arbejde med bæredygtig 
udvikling inden for mode- og tekstilindustrien, hvor hun som konsulent, har hjulpet designvirksomheder til en bæredygtig omlægning 
af deres produktion. 
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Eckerts kortlægning af designprocessen omhandler traditionel designudvikling, og hun har udviklet to 
modeller, der giver et overblik over ”The knitwear design process” (Eckert, 1997, s. 37; Eckert & Stacey, 2003, 
s. 9) (se de to modeller i bilag 6.1). De adskiller sig lidt fra hinanden i opbygning og fokus på delprocesser. Den 
ene model deler designprocessen ind i faserne research, design og sampling (1997, s. 37), den anden har et 
øget fokus på inspirationskilder, og hvordan de påvirker designprocessen (Eckert & Stacey, 2003, s. 9). Jeg har 
fundet inspiration i dem begge. Eckert’s modeller har bl.a. gjort mig mere bevidst om, på hvilken måde 
designudviklingen i mit projekt adskiller sig fra en traditionel designtilgang. I det følgende beskriver jeg 
overordnet modellen for udvikling af mit koncept. Sidst i kapitlet vender jeg tilbage til denne model. Jeg vil 
uddybe hvordan en tilgang, baseret på inddragelse af brugerindsigter og mass-customisation, udfordrer 
designeren med nye arbejdsprocesser, samt kræver nye måder at tænke på. 
 
I den visuelle oversigt for udviklingen af konceptet, har jeg inddelt processen i faserne inspirationskilde og 
designramme (se figur 6.1). Jeg genkender Eckerts tre faser: research, design og sampling, som 
grundelementer i min egen proces. Imidlertid mener jeg, at disse tre er grundelementer, som anvendes hele 
processen igennem. I denne proces ligger inspirationskilderne til grund for designrammen, samtidig kan 
beslutninger i fasen designramme påvirke inspirationskildern i løbet af processen. F.eks. ved udfaldet af 
prototyping, det Eckert kalder sampling. Ved prototyping udvikles prototyper til eksempelvis, at teste et garn. 
Analysen af disse prototyper kan være afgørende for valget af garnet, som ydermere kan påvirke aspekter som 
udtryk og farve. Jeg uddyber denne mekanisme med eksempler senere i kapitlet, men nævner dette her, for 
at give en forståelse af bevægelserne i designprocessen. 

 
Figur (6.1): Visuel oversigt over stadierne for konceptudviklingens designproces. Med inspiration i og videreudvikling af Eckerts modeller 
over ”The knitwear design process” (Eckert, 1997, s. 37; Eckert & Stacey, 2003b, s. 9).  
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Jeg anvender ligeledes modellen i figur 6.1, som en struktur for kapitlet. Først beskrives konceptets 
afgrænsning, som har betydning for både inspirationskilder og konceptets designramme. Derefter beskrives 
inspirationskilderne for konceptet, samtidig med at jeg giver eksempler på, hvordan disse anvendes. Dernæst 
beskrives konceptets designramme, og jeg gør rede for designmæssige udfordringer forbundet med 
brugerinvolvering i designprocessen. I den forbindelse benytter jeg eksempler fra min egen proces, samt 
eksempler fra mit studie af Unmade som designcase. I det følgende vil jeg forklare den tilgang som jeg har 
benyttet.  
 

Tilgang 

Ud fra Eckerts studie af strikdesignerens designproces argumenterer Eckert og Stacey (2003, s. 26-27) for, at 
inspirationskilder er en essentiel del af designudvikling. De pointerer ligeledes, at denne strategiske måde at 
tilegne sig inspiration på, er et vigtigt element i strikdesignerens viden, idet den gør det muligt at formulere 
forskellige målsætninger. F.eks. ved at afsøge og udvælge relevante kilder (Ibid., s. 27). Jeg er enig med dem i 
denne betragtning. Som det også fremgår af modellen ovenfor (jf. figur 6.1), sammenfattes 
inspirationskilderne i moodboardet og anvendes igennem hele designprocessen. 
 
Moodboardet er derfor, sammen med designmetoden prototyping (Coughlan m.fl., 2007), central, for den 
tilgang, jeg benytter til udviklingen af konceptet. Der foregår en vekselvirkning mellem moodboard, som 
redskab, og prototyping, som metode. Idéer undersøges og analyseres i forhold til de udtryk, som arbejdet er 
rettet mod. Donald A. Schön beskriver denne proces som refleksion-i-handling (2001, s. 52).  
 
Schön (1930-1997) havde en baggrund i filosofi, og forskede i uddannelse ved Massachusetts Institute of 
Technology i Boston. I 1983 udgav han bogen Den reflekterende praktiker, hvor han beskriver sine 
observationer af, hvordan professionelle i praktiske erhverv tænker spontant i deres handling, ud fra erfaringer 
og intuition (2001, s. 10). Det er denne spontane handling, Schön kalder refleksion-i-handling. I bogen benytter 
han arkitektens designproces, som et eksempel på, hvordan refleksion-i-handling foregår. Schön 
argumenterer imidlertid for, at arkitektprofessionen er den ældste anerkendte inden for formgivning, ”og 
dermed også er en prototype for design i andre (lignende) professioner” (Ibid., s. 74).  
 

”En designer eller formgiver laver ting. Somme tider er det hele produkter, han laver, 
men oftest er det en repræsentation af produktet, han udarbejder – en plan, et 
program eller et billede – af noget, som andre så fremstiller. Han arbejder i specielle 
situationer, bruger specielle materialer og anvender et specielt medium og et specielt 
sprog. Det er typisk for hans fremstillingsproces, at den er kompleks. Der er adskillige 
variable – forskellige muligheder, normer og indbyrdes sammenhænge mellem disse 
– som kan ses repræsenteret i den færdige model. På grund af denne kompleksitet 
kommer formgiverens valg ofte, lykkelig vis eller ulykkelig vis, til at få konsekvenser, 
som ikke var tilsigtet. Når noget sådant sker, kan formgiveren vælge at gøre brug af 
disse utilsigtede ændringer, han selv har givet anledning til, ved at anerkende og forstå 
disse og bruge dem til at foretage nye valg. Han former situationen i 
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overensstemmelse med sin oprindelige opfattelse af den. Situationen ’svarer så igen’, 
hvorpå han svarer på situationens talen tilbage. 
 
Hvis det er en god formgivningsproces, så vil konversationen med situationen være 
reflekterende. Som svar på situationen med hensyn til problemets konstruktion, 
handlingsstrategier eller den fænomenmodel, som implicit har ligget i hans valg.” 
(Schön, 2001, s. 75) 

 
I ovenstående beskriver Schön designprocessen, og fremhæver hvordan designeren indgår i en reflekterende 
samtale med det materiale, der arbejdes med. Af samme grund argumenterer Schön for, at den 
eksperimenterende tilgang er en essentiel del af designerens proces, da det er her udviklingen drives frem 
(Ibid., s. 88-89). Her anvender jeg tekstile eksperimenter, som tilgang til at udvikle konceptet for design af 
strikbluser. I den sammenhæng benyttes moodboardet, som en visuel og konceptuel repræsentation, for det 
udtryk jeg arbejder henimod. Dette kan kaldes en handlingsstrategi, for at drage en parallel til Schöns 
betragtninger omkring designprocessen. Derudover er informationerne fra moodboardet en lagret erfaring, 
som indgår i min reflekterende samtale med garner, strikkemaskine og prototyper. 
 

Moodboardet som en del af designerens reflekterende proces 

Eckert og Stacey er på linje med Schön, i hans betragtninger om, at designeren er i en reflekterende samtale 
med materialet, der arbejdes med. Ifølge Eckert og Stacey er moodboardet en del af denne reflekterende 
proces, på grund af den vigtige rolle det har i designerens proces, omkring udvikling af strikket beklædning 
(2000, s. 526). I flow-diagrammet (figur 6.2) illustrerer Eckert og Stacey den reflekterende samtale, for at vise 
inspirationskildens rolle i sammenhæng med designerens udvikling af strikket beklædning. 
 

 
Figur 6.2: ”Design cycle involving sources of inspiration” (en gengivelse af Eckert & Stacey, 2003b, s. 25). 

 
Flow-diagrammet viser udviklingen af et nyt design baseret på inspirationen, der er repræsenteret i 
moodboardet (Ibid., s. 25). Dvs., at dette flow-diagram forholder sig til udviklingen af et enkelstående design, 
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f.eks. ét strikket tekstil. I branchen udvikles et sådant oftest i sammenhæng med en kollektion. Dermed er 
flow-diagrammet et uddrag af designerens overvejelser i designprocessen, og skal ses som et eksempel på, 
hvordan den reflekterende samtale kan foregå under processen. Forløbet i flow-diagrammet starter med 
designopgaven, som her kaldes for et brief. Som vist er inspirationskilden (selection of source) udvalgt efter 
designopgaven. Processen udspringer af dette, ved at konsekvenserne for hvert trin, enten leder videre til det 
næste trin, tilbage til det forudgående trin, kasseres eller leder tilbage til inspirationskilden. Denne proces viser 
således at inspirationskilden kan være i forandring designprocessen igennem, afhængigt af eksperimenternes 
udfald undervejs (Ibid., s. 26).  
 
Jeg vil imidlertid tilføje, at på et tidspunkt i denne cyklus, må der tages en endelig beslutning omkring 
designløsningen. Derfor har jeg tilføjet en pil, der peger ud af det lukkede flow-diagram (se figur 6.2). Det kan 
være designerens beslutning om, at det ønskede udtryk er opnået, eller det kan være et spørgsmål om tid og 
økonomi, der er afgørende for, at designprocessen ikke kan vare ved. Derudover genkender jeg den 
reflekterende proces, som også er en fremdrift i designudviklingen af dette koncept. Før jeg uddyber denne 
erfaring med eksempler fra processen, beskriver jeg afgrænsningen for konceptet, da det har betydning for 
de anvendte inspirationskilder, samt designrammen. 
 

Konceptafgrænsning 

Konceptet udspringer af viden og indsigter, som er præsenteret tidligere i afhandlingen. Det er gennem 
konceptet, at min rolle som designforsker og designer sammenføjes: som designforsker reflekterer jeg over, 
hvordan jeg uddrager brugbar viden omkring tekstildesignerens bidrag til bæredygtig forandring gennem 
strikdesign, aktiv brug og lang levetid. I rollen som designer er jeg optaget af, at skabe holdbare produkter 
(strik), der imødekommer brugernes behov, og samtidig tilgodeser bæredygtige aspekter af produktion og 
brugsfase. Konceptet forener derved viden om strik-teknologisk udvikling (jf. kapitel 2) og teoretisk viden 
omkring bæredygtighed og beklædning (jf. kapitel 3), samt indsigter fra designpraksis (jf. kapitel 2, designcase 
- Unmade) og brugspraksis (jf. kapitel 5, designeksperiment fase 1). Alt dette danner tilsammen grundlaget for 
et koncept med en bæredygtig agenda, der gennem designstrategier, er rettet mod reduceret produktion og 
mindsket forbrug, som en potentiel følge af aktiv brug og lang levetid. I dette afsnit vil jeg sammenfatte, 
hvordan disse designstrategier er anvendt, for efterfølgende at uddybe konceptets designudvikling. 
 

Designstrategier med bæredygtighed som målsætning 

Konceptet er sammensat af en serie designstrategier med bæredygtighed som målsætning (Maldini & 
Balkenende, 2017, s. 236) (jf. kapitel 3). Figur 6.3 viser konceptets overordnede strategi, der omfatter 
strikblusernes holdbarhed ud fra tekniske, æstetiske, emotionelle og sociale aspekter. Konceptet bygger på 
strategierne: zero-waste, teknisk holdbar konstruktion og materialemæssig holdbarhed, produktion on-
demand, mass-customisation, brugerinddragelse i designprocessen, tilfredshed med brug af strikblusen, aktiv 
brug og forlænget levetid. Figuren viser, hvordan designeren kan arbejde med disse strategier. Det lilla-farvede 
felt viser, de strategier som designeren har indflydelse på. Hvorimod strategierne i det grønne-feltet afhænger 
af strikblusens bruger, og derfor er strategier, som designeren kan adressere og potentielt påvirke. 
Strategierne uddybes i de følgende afsnit. 
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Figur 6.3: Overordnet designstrategi for konceptet. 

 

Production on-demand og mass-customisation 

Som beskrevet i kapitel 2 har den strik-teknologiske udvikling åbnet op for nye potentialer for industriel 
fremstilling. Denne udvikling giver mulighed for at anvende produktionsmetoden production on-demand 
kombineret med mass-customisation. Konceptet bygger på denne teknologiske udvikling, som ud fra et 
bæredygtigt perspektiv giver nogle fordele. Production on-demand mindsker bl.a. behovet for lager, idet 
produktet er købt forud for produktionen. Virksomheder kan på den måde undgå at skulle kassere eventuelle 
restlagre af færdigproducerede produkter. Samtidig kan denne produktionsmetode kombineres med mass-
customisation, hvor industrielt fremstillede produkter kan tilpasses efter den enkelte brugers æstetiske 
præferencer og størrelsesmæssige behov. 
 

Zero-waste gennem fullyfashion fremstilling 

Der opnås ydermere en elimination af spildmateriale (zero-waste), ved også at anvende striktekniske 
fremstillingsmetoder som fullyfashion eller complete garment. Ligeledes reducerer disse metoder andre 
fremstillingsprocesser som montering og syning; hvilket giver et mere holdbart produkt, i form af en stærk 
konstruktion og færre syninger, der kan gå i stykker. Disse metoder er yderligere uddybet i kapitel 2. 
 
Konceptet her anvender fullyfashion-fremstillig. Et valg der er truffet på baggrund af, at complete garment-
fremstilling stadig er begrænset i industrien, idet det kræver bestemte typer af strikkemaskiner og software10. 
Jeg finder det derfor relevant, at arbejde med en lettere tilgængelig teknologi. Derudover baserer jeg valget 
omkring fullyfashion-fremstilling på praktiske omstændigheder omkring udførelsen af designeksperimentet. 
Jeg har selv erfaring med programmering og betjening af strikkemaskiner, der kan fremstille fullyfashion. Dette 
giver mulighed for, at jeg selv kan fremstille de strikkede prototyper, hvilket er en fordel i forbindelse med 

 
10 Konceptets designs vil, med de rette forudsætninger og kompetencer, kunne fremstilles i regi af complete garment-teknologi. Dette 
vil yderligere kunne nedbringe antallet af led i fremstillingsprocessen, hvilket kan mindske udgifter til produktionen. Dog kræver det 
en investering i form af maskinel opgradering og oplæring af personale. 
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processens tekstile eksperimenter. Derudover giver det en førstehåndserfaring, samt et indblik i alternative 
arbejdsgange sammenlignet med konventionelle fremstillingsmetoder. Konceptets materialeprøver og 
prototyper er således udviklet og fremstillet på en digital fladstrikkemaskine i værkstedet på Designskolen 
Kolding. 
 
Jeg har valgt at fokusere på overdele og afgrænse konceptet til at omhandle strikbluser, for at begrænse 
kollektionens omfang. Derudover har et fladstrikket tekstil en elastisk konstruktion, der pga. dets formstabilitet 
egner sig bedre til nogle beklædningsdele frem for andre. F.eks. kan der let dannes ”knæ” i materialet, hvis 
det anvendes til bukser. Af denne grund anvendes fladstrikkede konstruktioner og tekstiler oftest til overdele 
(Spencer, 2001, s. 82) (jf. beskrivelsen om forskellige strikkonstruktioner, kapitel 2). 
 

Brugerinddragelse som designstrategi for tilfredshed og emotionel tilknytning 

Konceptet bygger på teorier omkring aktiv brug af tøj og emotionel tilknytning (Fletcher, 2012; Laitala m.fl., 
2015). Desuden bygger det på viden om at tilfredshed med brug af tøj, potentielt kan forlænge tøjets levetid 
(Niinimäki, 2011) (jf. kapitel 3).  
 
Indsigter fra designeksperiment fase 1 anvendes således som inspiration for designudviklingen til mass-
customisation (jf. kapitel 5), hvor brugeren inviteres med i designprocessen. Konceptet er således udviklet 
med henblik på at skabe en bred kollektion, der giver den enkelte bruger mulighed for at træffe designvalg og 
opnå en personlig favorit-strikbluse ud fra egne æstetiske præferencer og størrelsesmæssige behov.  
 
Konceptet her tilbyder, at den enkelte bruger kan vælge sin foretrukne strikbluse ud fra nogle 
designparametre, samtidig med at den fremstilles efter brugerens kropsmål. Det er hensigten, at brugerens 
personlige pasform og designvalg kan underbygge tilfredshed med brug af strikblusen, og endvidere give lyst 
til at bruge denne aktivt. Potentielt kan designstrategier som denne derfor lede til forlænget levetid (Niinimäki 
& Koskinen, 2011, s. 167), og mindske forbruget, ved at den enkelte bruger anskaffer sig færre strikbluser 
(Laitala m.fl., 2015, s. 105) (jf. afhandlingens teoretiske grundlag). 
 

Materialevalg som designstrategi for teknisk og æstetisk holdbarhed 

Valget af materiale er en væsentlig faktor i forhold til konceptets miljømæssige aftryk i brugsfasen (Laitala 
m.fl., 2018, s. 16) (jf. beskrivelsen i kapitel 3, s. 41). Udover de æstetiske aspekter har både tekniske og 
funktionsmæssige aspekter ved materialet indflydelse på, hvordan strikblusen opleves (Hebrok & Klepp, 2014, 
s. 89), og endvidere på dens levetid (Klepp m.fl., 2016, s. 395).  
 
Jeg har valgt at arbejde med et garn af 100% merinould fibre. Uld er en animalsk fiber, der besidder gode 
funktionsmæssige egenskaber, som samtidig er forbundet med nogle miljømæssige fordele (Laitala m.fl., 
2011, s. 15–18). Eksempelvis viser forskningsstudier, at en uld-sweater bliver brugt dobbelt så mange gange, 
før den vaskes, som en der er fremstillet af bomuld. Uld er derfor mindre energikrævende i brugsfasen 
sammenlignet med bomuld, der vaskes ved højere temperaturer, og evt. stryges eller tørretumbles (Ibid., s. 
16). I forhold til anvendelse egner uld sig til at holde kroppen varm og tør, fordi fibren regulerer 
kropstemperaturen og optager fugt. Samtidig nedsætter uld ubehagelig kropslugt, der forsvinder ved luftning 
af tøjet udendørs. Andre fibertyper, som f.eks. syntetiske fibre, lagre derimod dårlig lugt, som ikke kan fjernes 
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uden vask (Hatch, 1993, s. 148). Denne egenskab for uld kan være medvirkende til at en strikbluse bruges flere 
gange, før den vaskes; hvilket er en effektiv tilgang til at begrænse miljøbelastningen (Laitala, Klepp, & Hauge, 
2011, s. 16). Sidst, men ikke mindst, giver et 100% rent materiale bedre muligheder for genanvendelse (Klepp 
m.fl., 2015, s. 52). 
 
Foruden disse tekniske og miljømæssige fordele ved at anvende uld, viste brugerfortællingerne i 
designeksperiment fase 1, at deltagerne havde gode erfaringer med brug af strikbluser fremstillet i uld (jf. 
kapitel 5, s. 116). Designeksperimentet viste også, at følelsen af uld mod huden kan være afgørende for, om 
en strikbluse bliver brugt. Merinould er ikke den stærkeste uldfibertype, men den egner sig til at have tæt på 
kroppen, fordi Merino-fåret giver fine tynde uldfibre, der resulterer i et blødt materiale (Hatch, 1993, s. 150).  
 

Økonomisk bæredygtighed 

De ovennævnte designstrategier har bæredygtighed som målsætning. Jeg vil her tillægge endnu en 
designstrategi, som kan kaldes for økonomisk bæredygtighed. 
 
Jeg har valgt at benytte ét garn til konceptet, og anvende farver og strikkede konstruktioner til at skabe flere 
forskellige udtryk i den samlede kollektion, hvilket medfører flere fordele. Idet strikbluserne i dette koncept 
fremstilles efter production on-demand, strikkes én strikbluse ad gangen. Derved er det en fordel, at mindske 
variationerne i produktionen, da en kombination af forskellige garner kan give produktionsmæssige 
udfordringer, i forbindelse med tekniske indstillinger af strikkemaskinen. Derudover giver det en økonomisk 
fordel, idet lagerets omfang af garner minimeres til ét garn, i det antal farver, der anvendes.  
 
Ud fra det faktum, at produktionstiden for en strikbluse, har indflydelse på økonomien i en kollektion, 
anvender Eckert (1997, s. 1) betegnelsen ”well-timed designs” omkring digitale strikvirksomheders 
konkurrenceparametre. Ud fra den designmæssige beslutning, omkring valget af én garntype, mener jeg, at 
det er relevant at tale om ”well-planned design” i relation til konceptet her. Det kan skabe økonomisk 
bæredygtighed for en mindre virksomhed, hvor kollektionsomfanget er stort, holdt op mod de reelle udgifter 
til lagerføring. Det er væsentligt at en mindre virksomhed, der anvender en brugerinvolverende designtilgang, 
står på et økonomisk bæredygtigt fundament. Branchen udbyder et utal af andre konventionelle produktioner, 
der er billigere, og derfor udgør en væsentlig konkurrenceudfordring. Jeg mener dermed, at det kan gøre en 
forskel for en mindre virksomhed med et bæredygtigt koncept, at have så få faste udgifter som muligt (jf. 
beskrivelsen af production on-demand fremstilling, kapitel 2).  
 

Inspirationskilder  

Konceptafgrænsningen er som tidligere beskrevet rammesættende for de anvendte inspirationskilder, samt 
udvikling af moodboardet. I den forbindelse anvender jeg to billeder af fiskere i deres gansey-sweatre, som 
visuel repræsentation af konceptets designtilgang omkring brugerinddragelse og mass-customisation (se fotos 
i figur 6.4, for yderligere uddybning af gansey-sweatrene se kapitel 2). Billederne af fiskerne, er for mig, et 
konceptuelt udtryk for denne designtilgang (Eckert & Stacey, 2000, s. 523), der drager flere paralleller til dette 
koncept. 
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Figur 6.4: Fotos af fiskere i deres gansey-sweatre (Flamborough Marine, 2017). 

 
Gansey-sweatrene står, for mig, som et symbol på kvalitet og holdbarhed. Forstået ved den omhu, der ligger 
bag sweatrenes konstruktion, materialevalg og udformning, i forhold til deres formål som fiskernes arbejdstøj. 
De repræsenterer ligeledes en systemisk tænkning, der både favner fælles og individuelle behov. Den 
systemiske tænkning består bl.a. i, at gansey-sweatrene har personlige æstetiske udtryk, som gøre dem 
unikke, og fungerer som en slags identifikation for fiskerene. Derudover hænger sweatrenes æstetiske 
udformning sammen med funktionelle behov for at holde kroppen varm. Samtidig med at konstruktionen 
tager højde for reparation (jf. kapitel 2). Denne systemiske måde at arbejde med tekniske, æstetiske og 
emotionelle aspekter på er i sig selv en inspiration for konceptet i dette projekt. 
 

Brugerindsigter 

Brugerindsigterne fra Designeksperiment fase 1 bliver, som tidligere nævnt, anvendt som inspiration til 
konceptet. Herunder benyttes de opnåede indsigter omkring personlige præferencer, oplevelser og brug af 
strikket beklædning (for en uddybning se kapitel 5). Analysen af designeksperiment fase 1 viser, hvordan både 
haptiske og visuelle sanseoplevelser påvirker deltagernes tilfredshed med tøj, og endvidere hvordan disse 
erfaringer er med til at forme personlige præferencer. Gennem analysen identificeres nogle særligt 
fremtrædende egenskaber, som har indflydelse på deltagernes relation til deres strikbluser, samt 
brugssituationen for disse. Egenskaberne er identificeret ved: visuelle udtryk, blusemodel, proportioner og 
pasform, samt materialets taktilitet. Tabel 6.1 viser en opsummering af indsigterne fra analysen af 
designeksperiment fase 1. 
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Tabel 6.1: Oversigt over hvordan tekstile virkemidler indgår som parametre for customisation, ud fra indsigter fra designeksperiment 
fase 1. 

 Designparametre for customisation 

Visuelle udtryk Neutrale og komplekse udtryk (variationer af farver, strukturer, mønstre og detaljer) 

Blusemodel, proportioner 
og pasform 

Variationer af blusemodel og pasform 

Materialets taktilitet Variation af tykkelse og overflade 

 
Tabellen viser ligeledes de relevante designparametre i forbindelse med customisation. F.eks. viste 
brugerfortællingerne, at strikblusens proportioner i forhold til deltagerens kropsfigur, havde indflydelse på, 
hvordan den opleves i brug. Dette kan eksempelvis hænge sammen med kropsmæssige proportioner, som 
højde og bredde. Derfor ser jeg et potentiale i, muligheder for at variere blusernes længde, foruden den 
individuelle tilpasning af størrelse.  
 
Derudover anvender jeg nøgle-deltagerne fra designeksperiment fase 1, som målgruppe og inspiration for 
konceptet. Ud fra dette perspektiv er jeg særligt interesseret i deltagernes konkrete fortællinger om netop 
deres præferencer for farver, mønstre, strukturer, overflade, form og pasform o.l. I den forbindelse benytter 
jeg mig af den stilmæssige fortolkning, jeg har observeret gennem mødet med nøgle-deltagerne, og ved 
analyse af deres garderobe ud fra fotos fra designeksperimentet. Jeg gør dette ved bl.a. at tage et udtræk af 
farverne i nøgle-deltagernes garderober, og anvende disse til at udvikle en farvepalette for konceptet. Figur 
6.5 viser disse farver repræsenteret i genstande. Derudover benytter jeg skitsering til at udtrykke min 
fortolkning af nøgle-deltagernes stilmæssige karakteristika. Skitser indgår i moodboardet som en visuel 
repræsentation heraf. Disse er vist i nederste billedrække i figur 6.5. 
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Figur 6.5: Et udtræk af farvener i nøgle-deltagernes garderober repræsenteret i form af genstande (øverst). Skitser som udtryk for min 
fortolkning af de tre nøgle-deltageres stilmæssige karakteristika (nederst). 

 

Moodboard 

I udgangspunktet består moodboardet af billederne i de to figurer 6.4 og 6.5 (gansey-sweatre og farvepalette), 
men som tidligere beskrevet, udvikler moodboardet sig undervejs, i takt med den refleksive proces omkring 
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de strikkede prototyper (Eckert & Stacey, 2000, s. 526). Moodboardet er i den sammenhæng et redskab, der 
guider designprocessen, og samtidig tager højde for de erkendelser, der opstår, som følge af tekstile 
eksperimenter og udvikling af prototyper. Prototyperne håndgribeliggør en idé, som kan testes, vurderes og 
sammenlignes med det ønskede æstetiske udtryk. Der er dermed adskillige sammenflettede faktorer, der har 
indflydelse på moodboardet. Udarbejdelsen af farvepaletten er et eksempel på, hvordan moodboardet kan 
ændre udtryk, som følge af valg af garner.  
 
Garnleverandører kan typisk indfarve garner i ønskede farver ved bestilling i større mængder (almindeligvis > 
36 kg pr. farve). Dette kan være en økonomisk faktor, som gør at mindre virksomheder, i stedet bestiller garner 
efter leverandørens garnkort – et kort over garnfarver, der på forhånd er indfarvet. Disse garner er derfor 
billigere, end hvis de indfarves på bestilling. I dette perspektiv, er jeg en mindre virksomhed, da de prototyper, 
jeg udvikler her, fremstilles en forholdsvis lille mængde. På den måde har garntypen, der anvendes i konceptet, 
indirekte indflydelse på farvepaletten, da valget af garner har indflydelse på konceptets udvalg af farver. I det 
følgende beskriver jeg, på hvilket grundlag jeg vælger garn, og hvordan farvepaletten justeres. Denne 
beskrivelse gives også, som endnu et eksempel på designerens reflekterende samtale med materialet i en 
proces med adskillige variabler (Schön, 2001, s. 75). 
 

Valg af garn 

Valg af garn er et grundlæggende designgreb i udvikling af strikket beklædning, idet det er afgørende for 
materialets taktilitet og udtryk. Det har dermed indflydelse på to af de givne designparametre: variation af 
materialets tykkelse og variation i visuelle udtryk (jf. tabel 6.1). Et udvalg af garner strikkes til prototyper, for 
at undersøge, hvordan de teknisk fungerer, og hvordan de æstetisk kommer til udtryk som materiale. 
 

Udvikling af prototyper til test af garner 

Som beskrevet i kapitel 2, hænger et strikket tekstils mønster, struktur og tykkelse sammen med dets 
konstruktion. Der er dermed nogle grundlæggende overvejelser forbundet med, at strikke prototyperne. 
 
For at opnå en bred vifte af variationer i taktilitet og visuelle udtryk, arbejder jeg med strikkede strukturer og 
småmønstring, også kaldet maskedesign. Denne inspiration udspringer af gansey-sweatrenes 
mønsterteknikker (jf. kapitel 2). Små mønsterrapporter giver færre komplikationer i forhold til konceptets 
parameter for størrelsestilpasning. Større mønsterrapporter er mere krævende, da disse ved tilpasning giver 
mønstermæssige udfordringer i samlinger mellem f.eks. kropstykke og ærme (Eckert & Stacey, 2003a, s. 4); 
hvilket kan give et disharmonisk udtryk. I udviklingen af småmønstrede strukturer, er jeg inspireret af 
vævebindinger (se figur 6.6). Disse mønstre er bygget op i ”gitter-form”, der kan omsættes til strikkede masker, 
men får forskellige udtryk afhængigt af de typer af masketyper, der anvendes. Inden for digitalstrik anvendes 
betegnelsen jacquard omkring det mønster tekstilet konstrueres efter (jf. beskrivelsen i kapitel 2). 
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Figur 6.6: Inspiration til strikkede strukturer og småmønstring. Til venstre ses optegninger af vævebindinger. I billedet højre side ses 
strikprøver, hvor disse vævebindinger er omsat til strikkede prototyper. 
 
Jeg anvender de fire grundlæggende masketyper for fladstrik, som ses i figur 6.7 nedenfor (Hatch, 1993, s. 
348). Samspillet mellem jacquard-mønstrene og disse fire masketyper kan give et bredt spektrum af visuelle 
udtryk og taktile oplevelser. På den måde kan oplevelsen af det samme garn, når det er strikket, variere bredt 
(se figur 6.8). Denne kombination af jacquard-mønster og maskekonstruktion kaldes for strikart. Jeg anvender 
dette begreb til at uddybe forskelle mellem de strikkede prototyper.  
 

 
Figur 6.7: Grundlæggende masketyper for fladstrik (Hatch, 1993, s. 348). De danske betegnelser for masketyperne (fra venstre): 
retmaske, vrangmaske, flottering (overspring) og fangmaske. 

 

       
Figur 6.8: Variationer over jacquard-mønster og masketype. Hver af billederne viser to strikkede tekstiler. De er strikket efter samme 
jacquard-mønster, med en variation af masketyper. (nederst på billederne ses masketypen flottering og øverst ses ret/vrang). 
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Den designmæssige erfaring og tekniske forståelse hviler på en af tekstildesignerens kernekompetencer: at 
arbejde med ornament og tekstil konstruktion. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af tekniske og 
æstetiske valg, undersøges et udvalg af garner, for at finde ét garn at arbejde videre med. Udvalget består af 
tre garntykkelser i merinould. Jeg har tidligere erfaringer med disse garner, og derudover er de tilgængelige i 
mange farver med kort leveringstid. Uldgarners tykkelse betegnes med enheden Nm11. To af garnerne er af 
samme fiberkvalitet, og kommer fra sammen italienske leverandør. Disse er karakteriseret ved af være blankt 
og blødt. Det tredje garn er fra en anden italiensk leverandør, og er karakteriseret ved at være mere rustikt 
end de andre.  
 

Undersøgelse af garner 

Tabel 6.2 viser en oversigt over udviklede prototyper, til undersøgelse af garnerne. Prototyperne er strikket 
med maskekonstruktionen flottering, på den samme digitale fladstrikkemaskine, Stoll 303 E1212. Angivelsen 
E12 indikerer størrelsen og tætheden af nålene i maskinen, som afgrænser tykkelsen af de garner, der kan 
strikkes med. E12 er det, der kaldes en finstrikker, da den har fine og tætsiddende nåle. Ved at justere 
maskinens trådspænding, kan de garner der anvendes, i mindre grad, variere i tykkelse. Dette kan give et 
fastere eller løsere materiale, og hænger derved sammen med det udtryk, man ønsker at få frem. For at 
undersøge forskellige udtryk af garnerne, har jeg opstillet en matrix over parametrene: garntykkelse, 
trådspænding og vask.  
 
Tabel 6.2: Oversigt over udviklede prototyper, til undersøgelse af garnerne. • 
*Trådspændingen er varieret med +/- 0.2 fra udgangspunktet; forreste nåleleje 10.4 og bagerste nåleleje 10.9. Des højere tal des løsere 
trådspænding. 
**Garnet Nm 2/25 har ligeledes været forsøgt testet i forskellige trådspændinger. Men da garnet er forholdsvis tykt til en E12 
strikkemaskine, har denne trådspænding fungeret bedst. Forstået som ingen knækkede nåle, sprunget tråd eller smidte masker, der 
giver huller i tekstilet. 

Nm Variation af trådspænding* Efterbehandling ved vask 

  -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 1.2  40 oC 30 oC 30 oC, mild 
centrifugering 

2/48  • • •      • • 

2/30    • • •   • • • 

2/25       •**  • • • 

 

 
11 Nm er et længde nummereringssystem, som angives ved garnets længde pr. vægtenhed. 1 Nm = 1 meter pr. gram. Flertrådede 
garner betegnes f.eks. Nm 2/25 (Hatch, 1993, s. 291).  
12 E12 er en angivelse for antallet og størrelsen af strikkemaskinens nåle. E’et står for den engelske betegnelse gauge. På dansk kaldes 
dette for en deling. Tallet 12 giver en indikation af, antallet af nåle per tomme (2,54 cm). Des højere tal, des finere masker (Hatch, 
1993, s. 344). Fladstrikkemaskiner dækker et spektrum af nålestørrelser, der går fra E5 til E18. Rundstrikkede metervarer kan fås med 
endnu finere maskestørrelser. f.eks. strikkes tekstiler til t-shirts typisk på E20, eller finere. 
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Figur 6.9: Variation af trådspænding med garnkvaliteten Nm 2/48. 

 
Denne undersøgelse er samtidig med til at afklare, hvilken trådspænding, der giver den rette densitet og det 
ønskede udtryk, for de enkelte garner og strikkonstruktioner. Figur 6.9 viser prototyper på én af 
garnkvaliteterne med variationer af trådspænding. Heraf ses, hvordan strikarten bliver løsere i sit udtryk, des 
højere trådspændingstallet er. Dette ses særligt ved, at de lodrette maskestave mister hold, og begynder at 
”vakle”.  
 

   
Figur 6.10: Prototyper af garnkvaliteterne Nm 2/30 og Nm 2/25, efterbehandlet med variationer af vask. 
30 oC mild centrifugering – denne vask lader ulden trække sig let sammen, således at strikartens tekstur bliver markeret. 
30 oC – denne vask har en hårdere centrifugering, som får uldfibrene til at trække sig mere sammen. Det gør mønstret og strukturen 
mere utydelig, og giver tekstilet en fastere densitet. 
40 oC – den øgede temperatur får uldfibrene til at trække sig markant sammen, hvilket gør materialet kompakt. Det egner sig ikke til 
beklædning. 

 
Almindeligvis vaskes strikkede tekstiler som efterbehandling, fordi garnet stresses, når det føres gennem 
strikkemaskinen, og desuden tilføres voks. Det giver et stift tekstil, som afstresses ved damp eller vask. I figur 
6.10 ses prototyperne af garnkvaliteterne Nm 2/30 og Nm 2/25, efterbehandlet med variationer af vask. Som 
det fremgår af billederne giver variationer af vask forskellige æstetiske udtryk (visuelt og taktilt). Derved kan 
efterbehandling i form af vask, være et designgreb i sig selv. På dette tidspunkt i processen overvejede jeg, at 
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variationer af vask, kunne være en mulig designparameter. Senere i processen fravalgte jeg denne mulighed, 
da den valkning, der sker ved vask (her 30 og 40 grader), er vanskelig at kontrollere i forhold til varierende 
strikkonstruktioner og forskellige størrelser på strikbluser. Alle prototyperne er derfor vasket ved 30 grader 
med mild centrifugering. 
 
Garnkvaliteten Nm 2/25 har en rustik og mat overflade, som er velegnet til netop at skabe forskellig æstetiske 
udtryk. Det frembringer en dybde i det strikkede tekstils mønster og struktur. Samtidig giver garnet et 
kraftigere materiale, der i form af forskellige strikarter, kan dække et bredere spænd af udtryk. Forstået ved, 
at det både kan give tyndere og tykkere kvaliteter, uden at materialet mister densitet, og ser slasket ud. De to 
andre garnkvaliteter (Nm 2/30 og 2/48) er finere og glattere garner, som ikke har disse egenskaber.  
 
Jeg valgte at arbejde videre med garnkvaliteten Nm 2/25. Valget baseres på, at det garn som anvendes i 
konceptet, kan skabe flere forskellige materialemæssige oplevelser af ét og samme garn – i tråd med 
konceptidéen, om at holde materialelageret på et minimum.  
 

Udarbejdelse af farvepalette 

En af tekstildesignerens faglige kompetencer er, at kunne udarbejde en velfungerende farvepalette; dvs. at 
udarbejde en farvepalette, som består af farver, der imødekommer en større gruppe menneskers 
præferencer. En farvepalette består typisk af primære-, sekundære-, neutrale- og accentfarver13. Antallet af 
farver i en farvepalette har indflydelse på en kollektions samlede økonomi. Des større en farvepalette, des 
flere udgifter til garnsortiment og logistik. Dermed er farvepaletten et af de designgreb, hvor tekstildesigneren, 
kan udvikle og tilpasse et koncept efter økonomiske råderum. Typisk ligger en farvepalette på ca. 16 farver14.  
 
Fremstillingsmetoden production on-demand, er ikke forbundet med en færdigproduceret kollektion, der 
ligger på lager til tøjet bliver solgt. Som tidligere beskrevet består lageret af garner – et materiale, som her kan 
strikkes til nye blusemodeller. Lageret af garner er på den måde ikke bundet til én bestemt kollektion, hvilket 
kan give et økonomisk råderum til en bredere farvepalette. Virksomheden Unmade er et eksempel på dette. 
Unmade baserer sig på production on-demand, og er samtidig en mindre virksomhed, med en stor kollektion, 
bl.a. på grund af deres brede farvepalette og innovative designtilgang, som giver kunden mange 
valgmuligheder. I den forbindelse har jeg lavet en analyse af Unmades farvepalette, for at undersøge antallet 
af farver og opbygningen heraf (se figur 6.11 og tabel 6.3). Analysen viser, at farvepaletten består af 36 farver, 
hvilket er en forholdsvis stor pallette. Unmade gør større brug af accentfarver (10 af 36) sammenlignet med 

 
13 Primære farver (gul, blå og rød) kan ikke frembringes ved at blande andre farver. Sekundære farver (grøn, orange og lilla) kan blandes 
af de primære farver (Itten, 1981, s. 30). Derudover kan man arbejde med disse farvers valør ved yderligere at blande farverne med 
sort eller hvid. Neutrale farver er kendetegnet ved hvid, grå og sort, samt dæmpede farver som beige eller mørkeblå. Accentfarver er 
en betegnelse, der i tekstil- og beklædningsbranchen anvendes om fremtrædende farver, der komplementerer andre farver i 
farvepaletten. F.eks. gul mod lilla. Disse anvendes typisk i mindre omfang som blikfang på catwalk og i butiksvinduet. 
14 Dette er baseret på min egen erfaring med kollektionsudvikling. En rundspørge blandt designere fra fire beklædningsvirksomheder 
giver en indikation af, hvor mange farver, der på almindelig vis arbejdes med i udvikling af strikkollektioner:  større brand, her kaldet V 
/18-20; større brand, X /ca. 20; mellemstort brand, Y /18-20; mellemstort brand, Z /ca. 8 (januar måned 2016). Tallene skal ses i forhold 
til at brandene er en del af større virksomheder, og derfor har en stor volumen på deres kollektioner (De designere jeg har talt med, 
er tidligere medstuderende, fra min egen studietid på kandidatuddannelsen ved Designskolen Kolding, som dags dato arbejder ved 
disse virksomheder. Virksomhederne er derfor vilkårligt udvalgt). 
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neutrale farver (8 af 36), hvilket typisk er omvendt. Derudover består farvepaletten af et større antal af røde 
farvenuancer (12 ud af 36).  
 

  
 
Figur 6.11: Unmades farvepalette på 36 farver (Unmade, 2017). Tabel 6.3: Farvepalettens sammensætning.  

 
Udvalget af farver forholder sig ofte til en angiven kollektion og sæson. Konceptet i mit projekt er 
sæsonmæssigt rettet efter overgangsfaserne ved forår og efterår. Dette har f.eks. indflydelse på, at 
farvepaletten for konceptet primært består af mellemtoner, få helt mørke farver og få lyse farver. Derudover 
er farvepaletten bygget op således, at alle farverne passer sammen, det betyder, at der er mulighed for at 
skabe mange farvekombinationer, farverne imellem. 

Justering af farvepalette 

Valget af garner har indflydelse på udarbejdelsen af farvepaletten, hvilket betyder, at den justeres efter 
leverandørens garnkort. Næste skridt i udarbejdelse af farvepaletten, er at se prototyper strikket af garner i 
de udvalgte farver. Dette giver en oplevelse af farverne i form af et strikket tekstil, som var det en strikbluse. 
Prototyperne gør det muligt at vurdere farverne i sammenhæng med strikkede strukturer, og se hvordan de 
fungerer mod kroppen og forskellige hudtoner (se figur 6.12).  
 
  

 Farve Antal 

 
 
Primære og 
sekundære farver 
 
 

Røde nuancer 12 

Blå nuancer 7 

Grønne nuancer 5 

Gule nuancer 3 

Heraf accentfarver 10 

 
Neutrale farver 
 

Lyse farver  6 

Mørke farver 2 
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Eksempel på at samme garn, i den samme farve, opleves forskelligt. Disse prøver er strikket med masketyperne ret/vrang. Jacquard-
mønsteret varierer i skala, og gør, at farven opleves forskelligt. 

 

       
Figur 6.12: Vurdering af farver. På billedet til venstre vurderes prototypens farve mod hudens tone. Højre billede viser, hvordan et 
meleret garn, særligt i mindre mønstre, påvirker perceptionen af en småmønstret strikstruktur.  

 
Denne proces bidrager til yderligere finjusteringer. Den endelige farvepalette for konceptet ses i figur 6.13. 
Her er garnfarverne strikket op i små prøver, hvilket giver en mere præcis gengivelse af, hvordan farven vil 
opleves som strikbluse. 
 

 
Figur 6.13: Farvepalette for konceptet bestående af 15 farver. 

 
Dette uddrag af designprocessen: undersøgelse af garner, valg af garn, undersøgelser af farver i form af 
strikket materiale og udarbejdelse af farvepaletten, viser den gensidige påvirkning, der sker mellem 
delprocesserne og udvikling af prototyper hele processen igennem. I det følgende rettes fokus mod, hvordan 
jeg mener, designeren udfordres igennem en designproces, der involverer brugerinddragelse og mass-
customisation. 
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Designramme 

I et koncept baseret på mass-customisation er kollektionsopbygningen udarbejdet som et system, hvorfra 
brugeren kan træffe designmæssige valg. Disse valg træffes ud fra en designramme, der spænder så bredt, at 
de fleste vil kunne finde en variation, der opfylder deres præferencer (Pine, 1999, s. 48). Designerens opgave 
er hermed, at udvikle kollektionen og designrammen samtidig. Det giver en udfordring mellem 
kollektionsopbygning og det enkelte blusedesign (se illustrationen i figur 6.14). I dette afsnit vil jeg uddybe 
denne pointe gennem eksempler. 
 

 
Figur 6.14: Visuel oversigt over stadierne konceptudviklingens designproces. Med inspiration og videreudvikling af Eckerts modeller over 
”The knitwear design process” (Eckert, 1997, s. 37; Eckert & Stacey, 2003b, s. 9). 

 
I afhandlingens kapitel 2 refererer jeg til virksomhederne Nike iD og Unmade, hvis forretningskoncepter er 
bygget op omkring mass-customisation. Eksemplerne viser, hvordan brugeren kan træffe forskellige typer af 
designmæssige valg ud fra angivne designparametre. Det repræsenterer en ny måde at tænke design på. Det 
kræver et overblik over valg- og kombinationsmuligheder, som nøje må efterprøves og gennemarbejdes. I et 
interview med Unmades medstifter og designansvarlige, Kirsty Emery, fortæller hun om udfordringen i, at 
arbejde med æstetik omkring det enkelte blusedesign og samtidig udarbejde designrammen for 
brugerinvolvering: 
 

“As we do this every day, it is very easy to be at our point, and forget all the steps. All 
of our customers haven’t been there. So we have to take them along in a way that 
they can understand, that is really open and intuitive{…}meanwhile we are also trying 
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to make sure that they (the knitwear) won’t look ugly on anyone – because, you know, 
it might be the coolest concept in the world, but everyone still wants to wear a nice 
jumper. 
 
We don’t want no one to take the design, and make it ugly or unaesthetic, so having 
those barriers and parameters of what people can do is really important, and also if 
you give like people complete choice over everything it is just so overwhelming. /.../  
 
I would argue that there are some colour combinations that you can produce but 
maybe not the most beautiful.” (interview med Kirsty Emery, Unmade, juli 2016) 

 
Emery fortæller her, at Unmades team af designere arbejder med designparametrene, der er afgørende for 
kollektionens æstetik. Her understreger hun, at valgmulighederne bliver nødt til at være begrænsede, således 
at de ikke bliver for overvældende. Det gælder for kunderne både i forhold til overskuelighed, men også for at 
Unmade kan stå inde for strikblusernes æstetik.  
 

Unmades designparametre 

Min analyse af Unmades designparametre viser, at deres kollektion af strikbluser til kvinder består af i alt 402 
designs, foruden de emormt mange individuelle justeringer af jacquard-mønstre, som brugeren også kan have 
indflydelse på udtrykket af. Dette er et meget højt tal af individuelle mønsterdesigns. Kollektionen består af 
otte forskellige modeller, med varierende ærmelænge og -type, samt løst- eller tætsiddende pasform. I tabel 
6.4 ses et uddrag af analysen. Oversigten viser et udvalg af blusemodellerne og mønstrene, samt andre 
parametre, som farveantal og variant af skala. Betegnelsen variant af skala dækker over de mønstre, som 
tilbyder forskellige størrelsesforhold af samme mønster. 
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Tabel 6.4: Eksempler på designparametre i Unmades kollektion af strikbluser til kvinder. Tabellen viser tre af i alt otte forskellige 
blusemodeller.  

Blusemodel Kombinationsmuligheder 
Variant af 
skala  mønster 2-farvet 3-farvet Fibertype 

Kvalitet 
(tykkelse) 

 
a 

25 mønstervarianter 
 
(21 stk x 4 farveoptioner x 2 
omvendt farve) 
(2 stk x 3 farveoptioner x 2 
omvendt farve) 
(2 stk x 2 farveoptioner x 2 
omvendt farve) 
= 224 

 • •  merino 
uld 

 

glatstrik, 
dobbelt 

 
b 

3 mønstervarianter 
 
(3 stk x 4 farveoptioner x 2 
omvendt farve) 
= 24 

• • •  merino 
uld 

glatstrik, 
dobbelt 

 
c 

2 mønstervarianter 
 
(2 stk x 4 farveoptioner x 2 
omvendt farve) 
= 16 

• •  • pima 
bomuld 

glatstrik, 
single 

 

Anvendte tekstile virkemidler 

Som det fremgår af denne beskrivelse, er det ikke antallet af blusemodeller, der resulterer i det relativt høje 
antal af designs i Unmades kollektion. Derimod er det et udvalg af mønstre (43) og kombinationen af farver 
(36), der giver det høje antal variationer. Unmade benytter grafiske mønstre og stribedesign strikket med to 
eller tre farver. I den forbindelse anvender de software, som gør det muligt for brugeren at opnå et individuelt 
udtryk. Samtidig anvender de farver, som et redskab til at forstærke det individuelle udtryk:  
 

“We have looked into new ways for people to make sure that it (the design) is 
individual to them, as for example the striped one, where they can use their name for 
an individual pattern, and move up and down and things like that, which is really 
important to us. /…/ 

 
We like to have slightly odd colour combinations here, and bright colours is what we 
are about. But we try to have something that varies across – so there is something for 
everyone. So we tend to have a monochrome that is safer.” (Interview med Kirsty 
Emery, Unmade, juli 2016) (eksempel ses i figur 6.14) 
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Figur 6.15: Eksempel på mønstermæssig ændring ved brug af navnekode (Unmade, 2016a). Til venstre ses udgangspunktet for 
strikblusens stribedesign (Unmade, 2016b). Billedet til højre viser hvordan design af striberne er ændret på baggrund af indtastningen. 

 
Analysen af Unmades designparametre giver eksempler på, hvordan tekstile virkemidler sættes i spil i et 
koncept for mass-customisation. Mine interviews med medarbejdere fra forskellige afdelinger: design, 
software og produktion, har bidraget med inspiration og overvejelser omkring, hvilke systemer og tekstile 
virkemidler, der kan fungere i forbindelse med en brugerinvolverende designtilgang i mit koncept.  
 

Udvikling af konceptets designparametre 

Designparametrene for konceptet i dette projekt udvikles på baggrund af indsigterne fra designeksperiment 
fase 1. Ydermere inddrages moodboardet og erfaringer med, samt undersøgelser af, tekstile virkemidler. 
Typiske virkemidler inden for strikket beklædning er æstetiske egenskaber, som farver, strukturer, mønstre, 
model,  detaljer og materialets taktilitet. Tekstildesigneren kan ”skrue op” og ”ned” for, hvor fremtrædende 
virkemidlerne er, afhængigt af det ønskede udtryk. Unmade har eksempelvis skruet op for det visuelle udtryk 
i form af specielle farvekombinationer og mønstre baseret på algoritmer. Det giver deres strikbluser et udtryk, 
der er kendetegnende for Unmades designs. Samtidig mener jeg, at de dominerende mønstre og farver 
resulterer i en overvejende ekspressiv stil, som måske ikke helt favner en bred brugergruppe. Jeg mener, der 
er potentiale for, at udvikle andre koncepter til mass-customisation, der kan rumme en anden type af brugeres 
smagspræferencer.  
 
Èn af brugerindsigterne viste et behov for både nedtonede og mere dominerende udtryk. Det er derfor 
grundidéen for de forskellige parametre, at de frembringer varierende udtryk i et spænd mellem neutrale og 
komplekse udtryk. Hermed er det muligt at skabe en klassikker i form af en sort cardigan, eller en mere 
iøjefaldende strikbluse, der skiller sig ud fra mængden. Tabel 6.5 viser en oversigt over hvordan 
brugerindsigterne omsættes til designparametre gennem forskellige tekstile virkemidler.  
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Tabel 6.5: Oversigt over hvordan tekstile virkemidler indgår som parametre for customisation, ud fra indsigter fra designeksperiment 
fase 1. 

 Designparametre for customisation Tekstile virkemidler 

Visuelle udtryk 
Neutrale og komplekse udtryk (variationer af farver, 
strukturer, mønstre og detaljer) 

- Småmønstrede strukturer 
- Kombinationer af farver samt strukturer 
- Detaljer i form af ærmekanter og detaljefarver 

Blusemodel, 
proportioner og 
pasform 

Variationer af blusemodel og pasform 
- Fremstilling efter individuelle kropsmål 
- Varianter af blusemodel og længde 

Materialets taktilitet Variation af tykkelse og overflade 
- Småmønstrede strukturer 
- Anvendelse af single og dobbeltstrik 

 

Eksempler på omsætning af brugerindsigter 

Mine brugerindsigter viser bl.a., at materialets taktilitet og detaljer, er væsentlige virkemidler for oplevelsen 
med brug af en strikbluse. Nøgle-deltagerne ytrer forskellige præferencer for følelsen og densiteten af et 
strikket tekstil. Brugerindsigterne viser også, at detaljer kan medvirke til, at en strikbluse opleves som noget 
særligt. F.eks. kan en detalje, sætte sit præg på en enkel og neutral bluse (jf. brugerfortællingerne i kapitel 5). 
Herunder giver jeg eksempler på, hvordan brugerindsigterne er omsat til designparametre, der kan give 
mulighed for variationer af det æstetiske udtryk: 
 
Materialets taktilitet – Som tidligere beskrevet anvender jeg småmønstrede strukturer, til at give forskellige 
taktile oplevelser af det strikkede tekstil. Ydermere anvendes både single og dobbelte kvaliteter: to variationer 
af den strikkede konstruktion, som giver et henholdsvis tyndere eller tykkere tekstil, idet der strikkes med én 
eller to tråde samtidig (se figur 6.15, øverste billede).  

 
Detaljer – Detaljer er én af designparametrene, der kan give en variation fra neutrale til komplekse udtryk. I 
den forbindelse anvendes detaljefarver, der kan give en mere eller mindre markant effekt afhængigt af den 
farvekombination, der vælges. Derudover benytter jeg forskellige typer af ærmekanter, til at skabe mindre 
synlige detaljer, som samtidig kan medvirke til, at strikblusen får et særegent udtryk (se de to nederste billeder 
i figur 6.15). 
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Figur 6.16: Prototyper og collage-skitse fra udviklingen af konceptet. (Øverste billede) Forskellige småmønstrede strukturer, som udtryk 
for variationer over taktile oplevelser. (Nederst til venstre) Skitsen viser, hvordan mønstret på strikbluse brydes af en accentfarve. 
(Nederst til højre) Prototyperne er eksempler på forskellige ærmekanter. 

 

Kollektionsopbygning og enkelte blusedesign 

Idéerne omkring de forskellige designparametre undersøges gennem tekstile eksperimenter, som vist i 
eksemplerne. I den forbindelse er prototyperne centrale for udviklingen af konceptet – både for 
kollektionsopbygningen og for det enkelte blusedesign. Prototyperne konkretiserer en idé, ved at den gøres 
håndgribelig, hvilket også gør det muligt at sammenholde prototyper med hinanden. For at kunne vurdere 
æstetiske udtryk, som sker ved udvikling af kollektions samlede udtryk. I denne proces har designeren en 
reflekterende samtale med materialet (prototyperne), som et led i at sortere og analysere hvilke elementer, 
der mangler eller er overskydende, for at opnå en sammenhængende kollektion (Schön, 2001, s. 52). Det kan 
være bestemte strukturer, overflader, tykkelser, farver, en anden skala, detaljer eller andet (figur 6.16 viser 
eksempler fra denne proces). Kollektionsopbygningen er på den måde en test af designparametrene, og 
hvordan de hænger sammen. Her er prototyperne et vigtigt redskab for udviklingen af et komplekst system 
for brugerinvolvering. 
 



 

 149 

 
 

  
Figur 6.17: Procesbilleder af kollektionsopbygning – trin 1, 2 og 3. 

 

Præsentation af designkonceptet 

I dette afsnit præsenteres konceptets endelige udformning og de designvalg, det tilbyder. Figur 6.17 (billedet 
til venstre) viser de forskellige designvalg, som brugeren kan vælge ud fra. I første omgang får brugeren 
mulighed for at træffe designvalg omkring selve strikblusen: (1) blusemodel15, (2) strikart (materialekvalitet og 
maskemønster) og (3) farve. Dernæst er der mulighed for valg af detaljer: (4) ærmedetalje og (5) detaljefarve. 
Brugeren kan også vælge at lade sig overraske, og designeren foreslår en kombination. Strikblusen kan herefter 
fremstilles. 
 

 
15 Arbejdstegningerne af modeller angivet med længdemål proportioneret i forhold til kroppen, f.eks. går en af de korte modeller til 5 
cm. under taljen. 
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Figur 6.18: Oversigt over brugerens designvalg (venstre). Designkonceptets strikkede prototyper, farveprøver og arbejdstegninger af 
blusemodeller (højre). 

 
Dette giver brugeren mulighed for at kombinere disse designmuligheder ud fra egne præferencer. Tabel 6.6 
viser en oversigt over de forskellige designvalg, samt muligheder for variation. De konkrete designvalg er vist 
i en oversigt i afhandlingens bilag 6.2. Det fremgår ligeledes af tabellen, at konceptet består af i alt 97.200 
kombinationsmuligheder. Det svarer til, at konceptet er ramme for en kollektion på 97.200 forskellige 
strikbluser, hvilket er et ekstremt stort kollektionsoplæg, sammenlignet med kollektionsoplæg fra traditionelle 
strikvirksomheder. Dette betyder, at et mere enkelt koncept, med færre strikarter eller farver, stadig kan 
tilbyde design af relativt mange forskellige strikbluser. 
 
Tabel 6.6: Overblik over konceptets forskellige designvalg og muligheder for variation. *Beregning efter multiplikationsprincippet. 

Designvalg Variationer Beskrivelse 

Strikmodel 6 3 forskellige modeller (2 lukkede blusemodeller og 1 åben blusemodel) med en længdevariation 

Strikart 18  9 forskellige strikarter, hvoraf begge sider af tekstilet kan anvendes. 

Farve 12 12 kollektionsfarver 

Ærme 5 4 forskellige ærmedetaljer, og 1 mulighed for at vælge samme strikart, som er valgt til kroppen 

Detaljefarve 15 12 kollektionsfarver plus 3 accentfarver 

I alt 97.200* Kombinationsmuligheder 

 
Konceptet er således udviklet med henblik på at tilbyde variation og mulighed for individuel tilpasning, så de 
fleste vil kunne finde, den strikbluse de efterspørger (Pine, 1999, s. 48). Dertil kan spørgsmålet stilles, om 
brugerne har denne oplevelse af konceptet, og hvordan det er for dem, at skulle træffe disse designvalg 
omkring deres strikbluse. I designeksperiment fase 2 inddrages designkonceptet og brugere inviteres til at 
indgå vælge en personlig strikbluse. Jeg vender derfor tilbage til brugeres oplevelse med designkonceptet i det 
følgende kapitel (7). 
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En kompleks designproces 

Gennem kapitlet har jeg eksemplificeret, hvordan designerens proces omkring udvikling af strikket beklædning 
er kompleks, hvilket er gældende for strikdesign generelt, og i særdeleshed for koncepter baseret på 
brugerinvolvering. Eksemplerne omkring moodboardet: undersøgelse af garner, valg af garn, undersøgelser af 
farver i form af strikket materiale og udarbejdelse af farvepaletten, viser hvordan én beslutning påvirker en 
række af andre beslutninger. Dette er grundvilkår for udvikling af strikket beklædning, særligt pga. af 
striktekniske aspekter (konstruktionsmæssige, maskinelle og digitale), som også har indflydelse på de 
æstetiske aspekter. Jeg har ligeledes eksemplificeret, hvordan designeren også udfordres ved designudvikling 
af en systemisk kollektionsopbygning. I denne sammenhæng opererer designeren med både teknikere og 
brugere i udviklingen af strikbluser, hvilket åbner for en diskussion om designerens nye roller. Dette set i 
modsætning til udvikling af en traditionel strikkollektion, hvor brugernes valgmuligheder er begrænsede og 
fremstillingen af strikbluser foregår fjernt fra designeren og designprocessen. 
 
Indledningsvis refererede jeg til et citat af Fletcher og Grose, hvor de argumenterer for, at designerens nye 
roller bl.a. består i udviklingen af de aktiviteter, der er forbundet med design (Fletcher & Grose, 2012, s. 162). 
I dette kapitel har jeg beskrevet, hvordan udviklingen af designkonceptet også tager højde for en 
brugerinvolverende designtilgang, samt på hvilken måde brugere involveres. I den sammenhæng har 
designeren en rolle som stylist, der faciliterer at brugere kan engagere sig i designprocessen. Dette kan ses i 
såvel Unmades kollektion af strikbluser, som i mit eget arbejde med konceptet her. I disse tilfælde er 
designprocessen åben indtil brugeren har foretaget sin bestilling. Derudover stiller en sådan proces krav til, at 
designeren har teknisk forståelse, og kan indgå samarbejder med softwareudviklere og strikteknikere, da disse 
spiller en afgørende rolle for et koncept som dette. Det resulterer i en ganske kompleks designtilgang, der på 
flere niveauer udfordrer den traditionelle designpraksis (Fletcher & Grose, 2012, s. 162; Niinimäki, 2013a, s. 
86; Durrani m.fl., 2016, s. 88–89). Jeg mener, at tekstildesigneren besidder disse kompetencer, for at kunne 
træde ind i denne rolle, på baggrund af hendes faglige viden om æstetiske virkemidler og indsigt i de tekniske 
fremstillingsprocesser. 
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7 

Designeksperiment fase 2  

 – brugerinvolvering i designprocessen 
 
 
 
Dette kapitel omhandler designeksperimentet med brugere i projektets anden fase, hvor deltagere involveres 
i designprocessen omkring udvikling af deres egen strikbluse. Eksperimentet opstiller et senarie af en 
købssituation, hvor deltagere får mulighed for, at træffe designvalg for deres strikbluse, inden den produceres. 
I den forbindelse anvendes designkonceptet, som en prototype på et sådant forretningskoncept. 
Designkonceptet er en kollektion af strikbluser, baseret på mass-customisation og production on-demand. Det 
er bygget op omkring forskellige designparametre, der gør det muligt at tilpasse strikbluser til den enkelte 
brugers æstetiske præferencer og individuelle størrelse (jf. kapitel 6).  
 
Designeksperiment fase 2 er opstillet ud fra et teoretisk perspektiv om, at involvering af brugeren i 
designprocessen, kan fremme brugerens tilfredshed med tøj (Niinimäki & Koskinen, 2011, s. 181). Derfor 
undersøger eksperimentet den brugerinvolverende del i designprocessen. Formålet med eksperimentet er for 
det første, at afklare om deltagerne har kompetencer og lyst til at indgå i designprocessen ud fra 
designkonceptets præmisser. Dette kan belyse, hvordan designeren bedst muligt kan faciliterer denne 
brugerinvolvering. Dernæst er målet, at opnå indsigt i hvilke overvejelser deltagerne gør sig omkring valg af 
deres strikbluse. I den forbindelse er jeg interesseret i, hvilken indflydelse deltagernes æstetiske præferencer 
har på deres valg af strikbluse. Endvidere vil jeg undersøge og uddybe, hvordan deltagerne interagerer med 
konceptet. Eksperimentet afprøver dermed designkonceptet. Udover at undersøge den brugerinvolverende 
designproces, bidrager eksperimentet med indsigter, der anvendes i det efterfølgende eksperiment, hvor tre 
deltagere får fremstillet en strikbluse, ud fra deres valg. Dette eksperiment er således med til at stabilisere 
forskningsprogrammet, ved at det driver forskningen videre til projektets sidste serie af interviews, som en del 
af designeksperiment fase 3. 
 

Brugerinvolvering i designprocessen 

I kapitel 6 eksemplificerede jeg, hvordan designeren udfordres i sin egen proces omkring udviklingen af 
strikbluser ved en brugerinvolverende tilgang til designprocessen. Jeg demonstrerede, hvordan designeren 
kan påtage sig en rolle som stylist og facilitator for brugerens designvalg. Her stiller jeg skarpt på, brugeres 
oplevelse af at være involveret i designprocessen. I designeksperiment fase 1 diskuterede jeg, hvordan de 
deltagere, jeg mødte og talte med, havde en bevidsthed om deres præferencer, hvad de kan lide, og hvad de 
føler sig godt tilpas i. Jeg fik ligeledes et indblik i de problematikker deltagerne ofte oplever, når de opsøger 
nye strikbluser. Her identificerede jeg problematikker omkring visuelle udtryk, pasform, proportioner og 
materialets taktilitet (jf. kapitel 5). I den forbindelse er jeg nysgerrig på, hvordan deltagerne oplever, at have 
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indflydelse på disse elementer. I det følgende vil jeg først forklare, hvad der er karakteristisk for netop denne 
form for brugerinvolvering. 
 
I bogen Fashion & Sustainability – Design for Change (2012) af Fletcher og Grose beskrives forskellige måder, 
at involvere brugere i designprocessen. De argumenterer for, at en brugerinvolverende tilgang, der skaber en 
aktiv oplevelse i forbindelse med anskaffelse af nyt tøj, kan stimulere opfindsomhed, og understøtte brugernes 
personlige interaktion med tøj (Ibid., s. 144). I designkonceptet involveres brugeren og får mulighed for at 
træffe valg omkring design af egen strikbluse. Den aktive oplevelse ligger derfor på købstidspunktet. Figur 7.1 
viser et XY-diagram over ”Ways of designing and making” (på dansk, måder at designe og fremstille på) som 
Fletcher og Grose refererer til, for at få et overblik over forskellige tilgange til brugerinvolvering, samt hvordan 
disse forholder sig til hinanden. 
 

 
Figur 7.1: ”Ways of designing and making” (Alastair Fuad-Luke, 2009, s. 99, refereret i Fletcher & Grose, 2012, s. 146).  

 
Mass-customisation ses i diagrammets første nedre kvadrant, hvor Fletcher og Grose kalder det 
manufacturer’s customisation, som kan oversættes til producentens customisation. I designkonceptet 
produceres strikbluserne, som beskrevet, af producenten. Det stiller således ikke krav til den enkelte brugers 
håndværksmæssige færdigheder og interesser, som nogle af de andre eksempler i diagrammet, f.eks. 
’produkter, der er fremstillet af brugeren, designet af andre’ (products build by the user, designed by others). 
Et eksempel på dette kan være opskrifter på strikbluser, der er udviklet af designere, men strikkes af brugeren 
selv. Disse opskrifter foreslår typisk bestemte garner og farver, men i sidste ende er det op til brugeren at 
købe, de garner og farver som foretrækkes. Denne type af design og fremstilling af strikbluser er udbredt, og 
ligeledes anerkendt som social aktivitet (se netværk for brugere som selv strikker, f.eks. Ravelry, 2017). Det 
giver brugeren mulighed for, at bestemme strikblusens endelige design af størrelse og æstetik. Imidlertid stiller 
denne type af brugerinvolvering krav til, at brugeren kan strikke selv. Set i det perspektiv henvender 
designkonceptet sig til brugeren, som har lyst til at træffe designmæssige beslutninger, uden at skulle fremstille 
strikblusen selv.  
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Figurens Y-akse viser et spektrum mellem professionelt design og 100% bruger-design. Dette indikerer, hvor 
meget den enkelte bruger involveres i det endelige design af deres strikbluse. I denne sammenhæng afgrænser 
designkonceptet brugerens valgmuligheder, ved at give muligheder for at træffe udvalgte designvalg. 
Sammenlignet med traditionel industriel produktion udfordrer Designkonceptet brugerne på deres 
kompetencer for og lyst til at træffe disse designvalg. Det kræver en evne til at kunne forestille sig 
konsekvenserne af de valg, der træffes, samt modet til at træffe personlige valg omkring egen garderobe. I 
udviklingen af designkonceptet har jeg været særlig omhyggelig omkring, hvordan brugeren involveres, og 
hvordan jeg som designer kan facilitere de designvalg, der kan træffes. 
 
Forskningsprojektet Emotional Fit: Developing a new fashion methodology with older women (Townsend, 
Sadkowska, & Juliana, 2016) omhandler en brugerinvolverende tilgang til designprocessen. Forskningsgruppen 
studerer hvordan en brugerinvolverende tilgang kan imødekomme modne kvinders behov og præferencer. 
Townsend m.fl. har erfaret, at den gruppe af kvinder (55-75 år) har vanskeligt ved, at finde beklædning som 
passer til deres kropsfigur og æstetiske præferencer. I den forbindelse anvender de terminologien ”emotional 
fit”, som de definerer som: ”beklædning med god pasform, der imødekommer æstetiske og emotionelle behov” 
(Ibid., s. 1, min oversættelse). Begrebet er imidlertid vanskeligt, at oversætte direkte til dansk, da det engelske 
ord fit referer til både pasform og tilpasning, eller customisation.  Jeg finder betegnelsen interessant ved at 
sammensætningen af ordene, emotional fit, spiller på følelsen af komfort ved god pasform og emotionel 
tilfredshed ved, at ens æstetiske præferencer bliver mødt. Som parallel til dette projekt adresserer emotional 
fit, den brugerinvolvering jeg her søger at facilitere med designkonceptet. 
 

Tilgang 

Som tidligere beskrevet anvendes designkonceptet til at undersøge brugeres oplevelse med at være involveret 
i designprocessen. Det anvendes i forbindelse med workshops, og benyttes således til at skabe et håndgribeligt 
senarie af, hvordan en sådan købssituation kan se ud. Det gør det muligt at observere deltagernes oplevelse, 
og interviewe dem omkring deres overvejelser, forbundet med de designmæssige valg de træffer. Koskinen 
m.fl. (2011, s. 69) beskriver denne tilgang som field; hvilket skal forstås som feltarbejde, der kombineres med 
designmetoder (jf. den uddybende beskrivelse i kapitel 4). Herunder anvendes scenariet omkring 
designkonceptet til at opstille en kontekst, som var den virkelig, og dets strikkede prototyper, farveprøver og 
arbejdstegninger af blusemodeller bruges til at skabe dialog med deltagerne (se figur 7.1) (Ibid., s. 75). 
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Figur 7.2: Designkonceptets strikkede prototyper, farveprøver og arbejdstegninger af blusemodeller.  
Billedet viser designkonceptets forskellige designvalg, som deltageren kan vælge ud fra. I første omgang får deltageren mulighed for at 
træffe designvalg omkring selve strikblusen: (1) blusemodel, (2) strikart (materialekvalitet og maskemønster) og (3) farve. Dernæst er 
der mulighed for valg af detaljer: (4) ærmedetalje og (5) detaljefarve. Brugeren kan også vælge at lade sig overraske, og designeren 
foreslår en kombination. 

 

Udførelse af eksperimentet 

Designeksperimentet består af en serie af seks workshops, som enten forløber én til én eller i grupper (jf. 
oversigten over kronologien for projektets designeksperimenter, kapitel 4, s. 72). I alt deltager 46 kvinder i 
alderen 22-58 år. Tabel 7.1 viser en liste over deltagernes alder, beskæftigelse eller bacheloruddannelse og 
bopæl. Beskrivelserne af hvordan de forskellige workshops forløber, og hvordan deltagerne er udvalgt, 
opdeles i underafsnit for: workshops med nøgle-deltagerne og workshops med grupper af deltagere.  
 
Tabel 7.1: Deltagerliste ved de seks workshops. 

Deltager Alder Beskæftigelse Bosted 

Workshop 1 med nøgle-deltager (marts 2017) 

Pernille 
27 Butiksindehaver (interiør) og udvikler hækleopskrifter til 

hobbymagasiner 
Aarhus 

Workshop 2 med nøgle-deltager (marts 2017) 

Marie Louise 
25 Ph.d.-studerende 

(digitaldesign) 
Aarhus 

Workshop 3 med nøgle-deltager (marts 2017) 

Kirsten 47 Selvstændig konsulent og underviser (Ph.d. i Design Thinking) Skanderborg 

Workshop 4 med kontoransatte i softwarevirksomhed (oktober 2017) 
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NN4 46 Bussiness controler Skødstrup 

NN5  58 Projektleder - 

NN6 52 Bogholderiassistent Skovby 

NN7 56 Økonomichef Aarhus 

Workshop 5 med studerende på kandidat udd. designledelse (oktober 2017) 
Her nævnes deltagernes bacheloruddannelse som den beskæftigelsesbaggrund de kommer fra 

NN8 27 Design /Business Ideation København 

NN9 25 Kommunikation og Performance design Kolding 

NN10 25 Designkultur Kolding 

NN11 25 Erhvervsøkonom Aarhus 

NN12 23 Kunsthistorie Aarhus 

NN13 25 Designkultur Kolding 

NN14 24 Digital konceptudvikling Aarhus 

NN15 24 Negot (økonomi, sprog & kultur) i Kinesisk Odense 

NN16 
26 Spansk & spanskamerikanske studier med tilvalg i marketing, 

branding og kommunikation 
Kolding 

NN17 22 Designkultur Kolding 

NN18 28 Designkultur Kolding 

NN19 26 Modedesign Kolding /København 

NN20 29 International virksomhedskommunikation og -medier Odense 

NN21 23 Designkultur Middelfart 

NN22 24 - København 

NN23 23 Samfundsfag med tilvalg i designkultur Kolding 

NN24 47 Produktudvikler Kolding 

NN25 24 Engelsk Aarhus 

NN26 24 Kommunikation og digitale medier Kolding 

NN27 24 Designkultur Odense 

NN28 25 Designkultur Aarhus 

NN29 24 Designkultur og økonomi København 

NN30 26 Modedesign Esbjerg 

NN31 24 Ingeniør i integreret design Odense 

NN32 25 Designkultur og økonomi Kolding 

NN33 27 Kunsthistorie København 

NN34 27 Visuel kommunikation - 

NN35 24 Designkultur & økonomi Galten 

NN36 23 Designkultur & økonomi Kolding 

NN37 26 Industrielt design Kolding 

NN38 27 Multimediedesign og top-op digital konceptudvikling Aarhus 

NN39 24 Natur- og kulturformidling  Horsens 
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NN40 24 Designkultur og økonomi Odense 

NN41 29 HA-filosofi København 

NN42 23 Negot Odense 

NN43 27 Innovation & entreprenørskab  Odense 

Workshop 3 med kontoransatte Designskolen Kolding (marts 2018) 

NN44 46 Receptionist Kolding 

NN45 56 Regnskabsassistent Agtrup 

NN46 47 Job- og karrierekonsulent Kolding 

 
Fælles for alle deltagerne er, at de er inviteret til at vælge en strikbluse ud fra designkonceptets 
valgmuligheder. Deres valg af strikbluse registreres, som skulle de fremstilles. Figur (7.3) viser eksempler på to 
strikbluser med variationer af designvalg. Eksemplerne tager udgangspunkt i den samme blusemodel, men 
derudover er valg omkring strikarten, farverne og detaljegraden forskellig. 

 
Figur (7.3): Eksempler på to strikbluser med variationer i designvalg. 

 
Tre af deltagerne vil i et efterfølgende designeksperiment få deres valg af strikbluse produceret, til videre 
undersøgelse af deres oplevelse med, at være en del af designprocessen. Det drejer sig om de tre nøgle-
deltagere, som blev præsenteret i designeksperiment fase 1 (jf. kapitel 5). Dette uddybes nærmere i kapitel 8 
og 9, men nævnes her som reference for de øvrige designeksperimenter.  
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Workshops med nøgle-deltagere 

De tre workshop med nøgle-deltagere (workshop 1-3) er gennemført, med henblik på at opnå et grundigt 
kendskab til deltagernes overvejelser, omkring valg af strikbluse. Opstilling af disse workshops giver mulighed 
for at følge udvælgelsen på nært hold. Jeg havde på forhånd udvalgt de tre nøgle-deltagere til formålet (jf. valg 
af deltagere kapitel 5), og mødtes med dem hver især, på en café i et offentligt kulturhus (se figur 7.4). Hver 
workshop varede ca. 50 min., og fandt sted i marts måned 2016. De tre workshops er lydoptaget og 
transskriberet. I løbet af hver workshop er fotografering brugt til at dokumentere deltagernes interaktion med 
designkonceptet og de strikkede prototyper. Deltagerne underskrev tilsagn om, at materialet og deres fornavn 
må anvendes i forskningsøjemed. 
 
Nøgle-deltagerne valgte mellem blusemodeller, strikkede prototyper og farveprøver, og fandt frem til deres 
fortrukne strikbluse. Til sidst lavede vi en digital visualisering af, hvordan strikblusen ville komme til at se ud, 
inden de bestilte. 
 

 
Figur 7.4: Billede af workshop med en af nøgle-deltagerne. 

 

Workshops med grupper af deltagere 

For at undersøge et større antal brugeres oplevelse med designkonceptet, valgte jeg at afholde endnu tre 
workshops med grupper af deltagere (workshop 4-6). Workshop 4 og 5 blev afholdt i oktober 2017, og 
workshop 6 blev afholdt i marts 2018. Workshop 4 blev afholdt med kontoransatte fra en softwarevirksomhed 
i udkanten af Aarhus (4 kvinder i alderen 46-58 år). Selve workshoppen fandt sted i ét af virksomhedens 
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mødelokaler (se figur 7.5). Workshop 5 blev afholdt, med studerende (36 kvinder i alderen 22-29 år og en på 
47 år) på overbygningsuddannelsen Designledelse på Syddansk Universitet i Kolding, i et undervisningslokale 
på Designskolen Kolding. Workshop 6 foregik i et mødelokale på Designskolen Kolding, hvor ansatte fra 
studieadministrationen og økonomiafdelingen deltog (3 kvinder i alderen 46-56 år). Igennem resten af 
afhandlingen vil jeg referere til disse deltagere som workshop-deltagere. 
 

 
Figur 7.5: Scenarie fra workshop 4. 

 
Jeg har valgt at afholde de tre workshops med grupper, der involverer forskellige typer af deltagere (jf. 
beskrivelsen af denne analysestrategi i kapitel 4). Som tidligere beskrevet betegner jeg de tre nøgle-deltagere 
som first movers16 (jf. kapitel 5). Min antagelse omkring dette er, at denne type af bruger vil have mod på at 
involvere sig i designprocessen, som i designeksperimentet her. Imidlertid er jeg også interesseret i at afprøve 
designkonceptet med involvering af mere mainstream-orienterede brugere. De studerende på 
overbygningsuddannelsen Designledelse beskæftiger sig med design til daglig, og nogle af disse workshop-
deltagere vil også kunne betegnes first movers, mens andre måske er mere mainstream-orienterede. 
Derudover har jeg været bevidst om, at nogle deltagere er vandt til at arbejde med designproces, og andre 
ikke er. 
 

 
16 Jeg betegner her first mover, som en type af bruger, der ”hviler” i sin egen stil og ikke er afhængige af et hurtigt skiftende 
trendbillede. De er desuden optaget af den verden de lever i, og følger med tidens problemstillinger og kulturelle strømninger. Den 
mere mainstream-orienterede bruger er typisk mere optaget af, hvad der rører sig på markedet. 
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Som indledning til workshop 4, 5 og 6 gav jeg en præsentation af mit projekt, hvor jeg lagde vægt på projektets 
overordnede linjer omkring tilfredshed med brug af eget tøj, aktiv brug og lang levetid. Oplægget sluttede af 
med en introduktion til designkonceptet og de forskellige valgmuligheder. Min præsentation varede ca. 20 
min. I alt tog hver workshop 1-1½ time. Designkonceptet, dets strikkede prototyper, farveprøver og 
arbejdstegninger af blusemodeller var lagt frem på et bord centralt i rummet. Ligeledes havde jeg medbragt 
fire eksemplarer på strikbluser udviklet ud fra konceptet (se figur 7.6). Efter de tre workshops med nøgle-
deltagerne havde jeg strikket en kopi af deres valg af strikbluse, i forbindelse med produktionen af dem. Det 
var disse bluser, jeg havde med til de andre tre workshops med grupper af deltagere. Derudover havde jeg 
fremstillet strikbluse med en farve-variation, af en af nøgle-deltagernes valg. Jeg havde medbragt de fire 
bluser, for at demonstrere hvordan forskellige designvalg kan se ud. 
 

 
Figur 7.6: Arbejdstegninger af nøgle-deltagernes valg af strikbluse. Fra venstre ses – Pernilles, Marie Louises og Kirstens valg. Marie 
Louise ønskede at lade sig overraske, og godkendte mit forslag til valg af ærme og detaljefarve. Yderst til højre ses en farvevariation af 
Marie Louises strikbluse. 

 
Kvinderne gav deres valg til kende ved at udfylde en ”ordre(ønske)seddel”, som blev afleveret i slutningen af 
workshoppen. For at opnå indsigt i deltagernes æstetiske overvejelser, var ordresedlen suppleret med et 
spørgeskema (fire spørgsmål) rettet mod de designvalg, de havde truffet omkring deres strikbluse (se figur 
7.7). Spørgeskemaets spørgsmål lyder som følgende: 
 
 ·(1) Hvorfor vælger du denne blusemodel (form)? 
 ·(2) Hvorfor vælger du denne strikstruktur? 
 ·(3) Hvorfor vælger du denne/disse farve/r? 

·(4) Vælger du en detalje på ærmerne?  ja/nej,  eller ”vil du gerne overrakes?”. Hvad er grunden 
til dit valg? 

 



 

 162 

 
Figur 7.7: Billede af et eksempel på udfyldt spørgeskema (venstre) og ”ordre-ønske-seddel” (højre). 

 
Alle deltagere svarede på spørgeskemaet. Bilag 7.1 viser et eksempel på et udfyldt spørgeskema. Under de tre 
workshops fotograferede jeg deltagernes interaktion med designkonceptet. Workshop 5 er lydoptaget og 
transskriberet, derudover tog jeg et portrætbillede af de deltagere, som havde lyst. Alle deltagerne underskrev 
tilsagn om, at fotos og lydoptagelse fra workshoppen, afleverede ordresedler samt spørgeskemaer inkl. 
deltagernes fornavn, må anvendes i forskningsøjemed. 
 

Analyse – deltagernes valg 

Alle 46 deltagere i de seks workshops valgte en strikbluse. Dette viser at min iscenesættelse af workshops’ne, 
prototyperne og formidling af designkonceptet formåede at engagere kvinderne i designprocessen. Figur 7.9 
viser en model over deltagernes forskellige designvalg. Modellen læses fra venstre mod højre, således at valg 
omkring blusemodel, strikart og farve læses først, og derefter fremgår deltagernes valg af detaljer. Hver linje 
viser én deltagers valg af strikbluse. To af deltagernes valg af strikbluse er fremhævet i figur 7.9. Disse er 
visualiseret i figur 7.8 nedenfor.  
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Figur 7.8: Eksempler på to af deltagernes valg af strikbluse. Disse er fremhævet i modellen figur 7.9. 

 
Ud fra denne model (figur 7.9) er det vanskeligt at se deltagernes kombinationer af valg. Bilag 7.2 viser en 
oversigt over de specifikke valg for alle 46 strikbluser. Modellen viser derimod hvor mange gange deltagere, 
har valgt de forskellige muligheder. Dette ses ved et større markeret tal, samt en grå cirkel, hvis størrelse 
indikerer omfanget. Der kan aflæses, at deltagerne har truffet mange forskellige designvalg, og ligeledes at 
nogle designvalg er mere populære end andre. I dette afsnit stiller jeg skarpt på de karakteristika, der er 
kendetegnende for deltagernes valg.  
 
 



 

                                 164 

 

Fi
gu

r 7
.9

: M
od

el
 o

ve
r d

el
ta

ge
rn

es
 v

al
g 

af
 st

rik
bl

us
e,

 s
am

t i
nd

iv
id

ue
lle

 d
es

ig
nv

al
g.

  
Jf.

 b
ila

g 
6.

2 
fo

r a
t s

e 
bi

lle
de

r a
f d

e 
fo

rs
ke

lli
ge

 b
lu

se
m

od
el

le
r o

g 
st

rik
ke

de
 p

ro
to

ty
pe

r, 
so

m
 h

er
 e

r n
æ

vn
t v

ed
 n

av
ne

ko
de

r. 



 

 165 

Blandt de i alt 46 design til strikbluser har 3 deltagere valgt ens: blusemodel #3b med strikart #3b i farven kul 
(#4). Dette blusedesign er åbent foran, og strikstrukturen er kendetegnet ved en slags boblemønster, der giver 
strikarten elasticitet og en voluminøs struktur. Blusen kan beskrives som en kort strikjakke i et sortmeleret 
garn, hvilket kan kategoriseres som et klassisk design. Dette forstået ved, at den har en stilreference til den 
ikoniske Chanel-jakke, som i dag betegnes som en klassiker. Det kan være én grund til at flere har valgt netop 
dette design. Derudover kan det hænge sammen med, at netop dette blusedesign, var én af de prototyper på 
en strikbluse, jeg havde medbragt til de tre workshops med grupper af deltagere. De færdige modeller kunne 
prøves, hvilket ikke var muligt med de mange andre valgmuligheder. At forestille sig en færdig strikbluse ud 
fra en tegning, er en af designerens faglige kompetencer, men det er måske ikke så let for brugere, som ikke 
er trænet i det. De færdige strikbluser kan derfor udgøre en mulig bias for workshop-deltagerne valg.  
 

Strikart 

De øvrige medbragte prototyper på strikbluser er ikke direkte valgt i samme udformning. Der er derimod nogle 
strikarter, som er særligt populære. De tre hyppigst valgte strikarter ses i figur 7.10 nedenfor. Disse tre 
strikarter er ligeledes dem der har den tydeligste struktur. De skiller sig derved mest ud fra de andre strikarter. 
 

 
Figur 7.10: De tre strikarter som vælges hyppigst. Fra venstre ses #1a, #2a og #3b.  

 
Ingen af deltagerne valgte strikart #8, hverken forsiden (#8a) eller bagsiden (#8b) (se figur 7.11 nedenfor). Jeg 
overværede at flere deltagere overvejede denne strikart. En af nøgle-deltagerne beskriver her sin oplevelse af 
denne strikkede prototype (strikart #8 i farven jordbærshake): 
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”Marie Louise: Nu kan jeg godt mærke, at det begynder, at blive lidt tyndere også. /…/ 
Mmm, jordbærshake. Den er virkelig også sådan meget delikat. Meget feminin.  
 
Interviewer: Hvad er det du tænker, der gør det? 
 
Marie Louise: Det er hullerne og den tynde kvalitet. Og det er ikke særlig groft i det. 
Det er sådan helt fine små strik (masker). Ja, altså de her huller. 
 
Interviewer: Er det positivt, at det er feminint i forhold til din smag.  
 
Marie Louise: Naarh, så er det nok lige sådan lidt for feminint. Så skulle den i hvert 
fald ikke være lyserød, hvis den skulle være så feminin i strikken. Og det meget tynde 
i det. Så skulle den være, det ved jeg ikke. Et meget kantet farve, sådan skrigende. Ikke 
sådan skrigende gul, men altså en Yves Klein-blå (ML refererer til en bestemt blå 
nuance), eller sådan noget.” (workshop med Marie Louise, marts 2016) 

 

   
Figur 7.11: Strikart #8. (Vestre) Billedet viser begge sider af strikarten, #8b og #8a. (Højre) Nøgle-deltager Marie Louise prøver og 
vurderer strikarten. 

 
Her belyser Marie Louise en af problematikkerne ved designkonceptets prototyper. Der er én strikket 
prototype af hver strikart. Af gode grunde er disse derfor strikket i én farve. I fremstillingsprocessen overvejede 
jeg, om de strikkede prototyper skulle strikkes i det samme neutralt farvede garn, for at effekten af farven 
skulle spille mindst muligt ind. Jeg valgte derimod, at strikke prototyperne i forskellige farver med henblik på 
at inspirere brugeren til forskellige farvekombinationer. Men som Marie Louise udtrykker, opleves den 
strikkede prototype som et samlet udtryk (Fiore & Kimle, 1997, s. 6), og det kan være vanskeligt, at se bort fra 
en farve, som man måske bryder sig mindre om. I fremtidige sammenhænge kan det derfor være en idé, at 
fremstille prototyperne, så strikarterne er i en neutral farve og større farveprøver i hver farve. 
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Farver 

De farver som er valgt flest gange er de neutrale farver (ca. 67%), som kul, marine, lys petrol og nøddemælk. 
Farven vinrød er, som sådan, ikke en neutral farve, men kan ses som en klassisk farve, og er også en af de mest 
valgte farver. Selvom disse farver er hyppigere valgt, viser den overordnede model (figur 7.6 ovenfor) også, at 
andre deltagere foretrækker farver, som er mere mættede eller klare. Jeg vil derfor mene, at disse farver også 
er vigtige som en del af farvepaletten. De bruges også som detaljefarver. 22 af deltagerne har valgt en 
ensfarvet strikbluse, mens 24 har valgt en detaljefarve på deres strikbluse (se tabel 7.2). Der er ikke to, der har 
valgt den samme kombination. Idet jeg læser, hvad deltagerne har valgt, og forestiller mig, hvordan deres 
strikbluse vil se ud, bliver jeg overrasket over, de mange vovede kombinationer de har valgt, sammenlignet 
med tidens mainstream trends. Sammen med de øvrige valg af blusemodel, strikart og ærmedetaljer, er der 
flere blusedesigns, jeg ikke selv har forestillet mig tidligere, men, ud fra en designfaglig vurdering, mener, kan 
fungere godt som samlet udtryk. Dette bekræfter mig i, at deltagerne har modet til at træffe valg ud fra egne 
præferencer. 
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Detaljer 

Tabel 7.3 nedenfor viser, deltagernes valg omkring detaljer: detaljefarve og ærmedetalje. Detaljefarven 
betegnes ved valg af en ekstra farve, som ses i kraven og ved den åbne blusemodels indvendige forkant. 
Ærmedetaljerne er forskellige fra valg af et ærme, som er ens med strikblusens krop (for og bagstykke). Disse 
ærmer strikkes uden struktur (glatstrik) med fire variationer af ærmekanter (jf. bilag 6.2).  
 
16 af deltagerne vælger deres strikbluse, uden detaljer – hverken detaljefarve eller ærmedetalje. Det er 
primært disse deltagere, der også har valgt neutrale og klassiske farver. Valget af farve for disse deltagere er: 
kul (valgt af 6), nøddemælk (2), marine (2), lys petrol (2), vinrød (1), mosgrøn (1) og dueblå (1). Det er derimod 
ikke alle disse deltageres valg af strikart, jeg vil kategorisere som klassiske. Størstedelen af disse deltagere har 
valgt strikarterne med markante strukturer (#1a, #2a, #3a, #3b, #6a, #7a, og #9a), mens to har valgt en mere 
diskret struktur eller helt enkel strikart (#7b og #1b). 11 deltagere vælger både en detaljefarve og en 
ærmedetalje, og viser dermed en præference for en større grad af detaljer.  
 
Tabel 7.3: Oversigt over deltagernes valg af detaljer. 

Ærme og detaljefarve 
som krop 

Ærme som krop 
plus detaljefarve 

Ærmedetalje og 
detaljefarve som krop 

Ærmedetalje  
og detaljefarve 

Ønske om at blive 
overasket 

16 9 6 11 4 

 
De 4 deltagere der har ønsket, at lade sig overraske, giver ikke umiddelbart udtryk for, at de har været 
opgivende overfor at vælge, men snarere, at de godt kan lide at prøve noget nyt og anderledes, som de ikke 
selv ville komme på: 
 

”Jeg vil gerne overraskes i håb om, at der sker noget sjovt, for mig behøver det ikke at 
være ”pænt”, men mere legende og sjovt.” (gruppeworkshop med Maja, okt. 2017) 
 
”Jeg er åben for at blive overrasket med detaljefarven, da det kan være godt at prøve 
noget nyt. Det er ikke altid, man selv kan se, hvad der kan være smart sammen – uden 
det altid bliver det samme.” (gruppeworkshop med Marianne, okt. 2017) 

 
Analysen  indikerer således, at deltagerne træffer personlige valg ved at benytte designkonceptets muligheder 
for forskellige stilmæssige udtryk, der både kan være neutrale og komplekse. 
 
Dette afsnit har omhandlet deltagernes valg af strikbluse. For yderligere at belyse deres oplevelse af at være 
involveret i designprocessen, vil jeg i det følgende afsnit uddybe deres udvælgelsesproces, ved at se på de 
spørgeskemaer, som deltagerne udfyldte i forbindelse  med workshoppen.   
 

Brugerovervejelser 

Designeksperimentets opstilling af forskellige workshops har været en kilde til forskellige typer af indsigter. De 
tre workshops med nøgle-deltagerne er, som tidligere beskrevet, forløbet som et én til én interview (3 nøgle-
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deltagere), og ved de tre workshops, med grupper af deltagere (43 workshop-deltagere). Ved de tre 
workshops med grupper af deltagere, udleverede jeg et spørgeskema til alle, hvor jeg bad dem fortælle om 
deres overvejelser, i forbindelse med de konkrete valg, de træffer omkring deres strikbluse. Denne analyse er 
baseret på workshop-deltagernes basvarelse af spørgeskemaet (jf. analysetilgang, kapitel 4). Senere i teksten 
vil jeg vende tilbage til de tre workshops med nøgle-deltagerne. 
 
Spørgsmålene i spørgeskemaet omhandler workshop-deltagernes konkrete valg af blusemodel, strikart 
(materialekvalitet og maskemønster) og farve, samt muligheden for valg af ærmedetalje og detaljefarve. 
Spørgsmålene lægger derved op til, at deltagerne sætter ord på tanker og overvejelser, de har haft under 
udvælgelsen. Ved analyse af de 43 spørgeskemaers svar har jeg identificeret 11 temaer, se tabel 7.3. Disse 
temaer har jeg set på ud fra to overordnede vinkler: den ene relaterer sig til brug af strikblusen, og den anden 
forholder sig til strikblusens helhedsudtryk (se tabel 7.4). 
 
Tabel 7.4: Oversigt over workshop-deltagernes overvejelser i forbindelse med valg af strikbluse. 
*Tabellen viser antal gange de enkelte temaer bliver nævnt. Der kan derfor være workshop-deltagere, der har nævnt flere af disse 
temaer, for brug af strikblusen, i samme spørgeskema.  

 Tema Antal deltagere, der nævner dette i spørgeskemaet* 

Brug af 
strikblusen 

Anvendelighed og hyppig brug 23   

Personlig stil 22   

Øvrig garderobe 20   

Kropsfigur og pasform 19   

Taktil oplevelse 15   

Praktisk funktion 9   

Anledning 5   

Sæson 2   

Strikblusens 
helhedsudtryk 

Den neutrale eller klassiske bluse 16   

Neutrale eller klassiske bluse med et tvist 15  

Blusen der skiller sig ud 3  

 
Jeg anvender i det følgende tabellen til at uddybe deres overvejelser ud fra disse 11 temaer og 2 vinkler. 
 

Brug af strikblusen 

Mere end halvdelen af kvinderne (23) vælger blusedesign ud fra overvejelser omkring anvendelighed og hyppig 
brug, forstået ved om blusen visuelt passer til deres stil, garderobe og fortrukne farver m.m., og derved vil 
blive brugt ofte eller i mange forskellige sammenhænge. Bevæggrunden herfor er bredt repræsenteret 
sammen med de andre temaer, som f.eks. personlig stil, øvrig garderobe, samt kropsfigur og pasform.  
 
To af workshop-deltagerne udtrykker således deres præferencer for strikblusen, hvor anvendelighed, 
personlig stil og øvrige garderobe er med i deres overvejelser (illustrationen til venstre for citatet viser deres 
designvalg): 
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”Jeg synes, jeg kan bruge den (modellen) i flest mulige sammenhænge. 
Både til ”pæn-hverdag” med en nederdel eller til afslapning hjemme. Jeg 
har valgt en neutral farve til trøjen og en detaljefarve, der er lidt mere 
’knald på’, så den (igen) kan bruges i flest mulige sammenhænge. /…/ 
Men med farvet krave, for så sker der lidt, og det er ikke for kedeligt.” 
(Majken, gruppeworkshop, okt. 2017) 
 

 

 

 
”Jeg synes, den (modellen) er pænest til mig. Derudover virker den mere 
eksklusiv, som en lille ’Jackie-O-jakke’. Farverne er mest brugbare til 
resten af min garderobe – kan anvendes sammen med alle farver. /…/ 
Den (strikstrukturen) er flot, og kan skabe en fed kontrast til en skjorte 
indenunder.” (Mia, gruppeworkshop, okt. 2017) 
 

 
Overvejelser omkring strikblusen i relation til egen kropsfigur eller pasform er et af de andre temaer, som er 
nævnt flere gange (19). Spørgeskemaet stiller ikke et direkte spørgsmål til dette. Derimod lyder ét af 
spørgsmålene i spørgeskemaet: ”hvorfor vælger du denne blusemodel (form)?” Ud fra dette spørgsmål giver 
flere af workshop-deltagerne en beskrivelse af, hvordan et tema som kropsfigur og pasform har haft 
indflydelse på deres valg: 
 

 
 

”Modellen er god til bukser. Jeg kan godt lide faconen, længden og 
enkeltheden. /…/ Den passer godt til mit korte ’liv’ -afstand mellem 
ribben og hofte. Jeg kan kombinere trøjen med skjorter og toppe.” 
(Birthe, gruppeworkshop, okt. 2017) 
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” Jeg kan godt lide de korte modeller, de passer bedst til resten af mit tøj, 
fordi jeg går meget med højtaljede bukser, og jeg stopper ofte det 
forreste af en bluse ned foran.” (Laura, gruppeworkshop, okt. 2017) 
 
 
 

  
 
I det første eksempel  fortæller Birthe, at strikblusens facon passer godt til hendes kropsfigur, og fungerer godt 
sammen med jeans, som hun ville anvende den sammen med. I det andet eksempel fortæller Laura, at 
pasformen i de korte modeller passer til de højtaljede bukser, som hun oftest går med. Disse beskrivelser giver 
et indblik i, hvordan flere aspekter har indflydelse på workshop-deltagernes valg, og ligeledes hvordan de 
benytter deres forestillingsevne, og samtidig inddrager erfaringer fra tidligere brugssituationer. F.eks. ved at 
skabe sammenhænge mellem den strikbluse, de er ved at vælge, og deres øvrige garderobe eller til de 
anledninger, hvor de ser strikblusen anvendt. Workshop-deltagerne sætter derved deres æstetiske 
præferencer i forhold til brug af strikblusen, og anvender i den forbindelse deres forestillingsevne og erfaringer 
som basis for at træffe valgene. 
 

Strikblusens helhedsudtryk 

Overordnet vælger workshop-deltagerne deres strikbluse ud fra tre typer: ’den neutrale eller klassiske bluse’, 
’den neutrale eller klassiske bluse med et tvist’ eller ’blusen der skiller sig ud’ (jf. ovenstående tabel 7.3). Dette 
er i tråd med mine observationer ved analyse af nøgle-deltagerenes garderober i designeksperiment fase 1, 
hvor jeg fik indblik i forskellige præferencer for æstetiske udtryk – mens nogle udtryk er mere neutrale, er 
andre mere komplekse (jf. kapitel 5). Denne graduering mellem udtryk er et af de designgreb, der ofte bruges 
i udvikling af en traditionel kollektionsopbygning, hvor hensigten er at imødekomme en forholdsvis bred 
brugergruppe (Ræbild, 2016, s. 187)17. Det der adskiller sig i denne sammenhæng, er at brugerne i 
designkonceptet, selv er med til at definere, hvad der f.eks. er en ’neutral eller klassisk strikbluse med et tvist’. 

 
Mange af Workshop-deltagerne i denne gruppe beskriver, at deres æstetiske præferencer og behov i særlig 
grad hænger sammen med strikblusens tiltænkte anvendelse, og ydermere at farver, i den forbindelse, spiller 
en væsentlig rolle: 
 
 

 
17 Ulla Ræbild er adjunkt på Designskolen Kolding. I sin afhandling studerer Ræbild beklædningsdesignpraksis, og herunder bl.a. 
tilgange til opbygning af kollektioner. 
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”Jeg kan godt lide farven, og ved jeg vil bruge den ofte i ’kul-farvet’. Jeg 
synes, det giver en smuk detalje og et godt udtryk med farven ’mosgrøn’ 
på halsstykket. Farven giver et diskret spil, så det ikke bliver for kedeligt.” 
(Natacha, gruppeworkshop, okt. 2017)  
 

 
 

 

 
 
”Jeg kan ikke gå med pastelfarver, ellers føler jeg mig som en candyfloss. 
Men douche farver plus mørke farver er mine favoritter. Jeg har en bluse 
i vinrød, der er rigtig pæn til mig – men det er stadig en ”ny” farve i min 
garderobe, så den må gerne udvides. Blusen skal bruges over mit 
basistøj, som er sort/hvid/grå.” (Charlotte, gruppeworkshop, okt. 2017) 
 

 
Workshop-deltagerne i de to eksempler udtrykker deres overvejelser omkring farver og kombinationer af 
disse, samt hvilke tanker de gør sig omkring en given brugssituation. Som i de tidligere viste eksempler benytter 
workshop-deltagerne deres forestillingsevne, både omkring strikblusens helhedsudtryk, og hvordan de 
forestiller sig, at den kan anvendes. Måden hvorpå Charlotte overvejer, at ”blusen skal bruges over (hendes) 
basistøj, som er sort/hvid/grå”, beskriver strikblusen som om, den allerede var fremstillet, og var hendes. Det 
understreger den forestillingsevne, som jeg mener, er væsentlig, for at kunne træffe forskellige designvalg. 
Jeg synes derfor, at denne beskrivelse er interessant i forhold til spørgsmålet, om deltagernes kompetencer 
og deres mod til at indgå i designprocessen. Efter designeksperimentet kan jeg konkludere, at deltagerne her 
både havde kompetencerne, modet og lysten til at træffe disse designvalg omkring en strikbluse. De gjorde 
valgene til deres egne, forstået ved de mange variationer af strikbluser, der er kommet ud af dette 
eksperiment. Derudover kunne deltagerne afgrænse deres valg, ved at tilpasse kompleksiteten egne 
præferencer (og formåen). Endvidere viser disse tests af mit designkoncept, at det er forståeligt for brugerne. 
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Interaktion med designkonceptet 

Dette eksperiment har givet mig en indsigt i deltagernes forestillingsevne. I begge opstillinger af workshops 
(én til én workshops og workshops med grupper af deltagere) iagttog jeg, hvordan deltagerne interagerede 
med designkonceptet, og jeg blev her bevidst om væsentligheden af dets fysiske artefakter. Ved bearbejdning 
og analyse af det empiriske materiale studsede jeg over (Brinkmann, 2014, s. 724), måden hvorpå de strikkede 
prototyper bliver brugt som narrativer, for hvordan forskellige valg vil komme til at se ud. Det blev derved 
tydeligt for mig, at de strikkede prototyper, i udpræget grad, understøtter deltagernes udvælgelsesproces. I 
de følgende afsnit uddyber jeg denne indsigt, med udgangspunkt i de forskellige opstillinger af workshops. Her 
beskrevet ud fra tre forskellige scenarier: 
 

1. Én til én workshop med nøgle-deltagere 

Ved gennemlæsning af transskriptionerne er det tydeligt, at de ord nøgle-deltagerne sætter på deres 
overvejelser, er overordnede og generelle (se eksempelvis et uddrag af transskriptionen i bilag 4.1 Stumble 
upon data, s. 241). Forinden havde jeg interviewet disse deltagere omkring deres garderobe, præferencer og 
personlig stil. Jeg bemærkede, at der derfor var nogle overvejelser, som ikke blev sagt højt. Muligvis fordi 
nøgle-deltagerne vidste, at jeg allerede havde kendskab til deres præferencer. Deres interaktion med de 
strikkede prototyper fortæller derimod, en betydelig dybere refleksion over deres valg, end det de udtrykte 
verbalt.  
 
Figur 7.12 viser en fotoserie af Pernilles interaktion med de strikkede prototyper og farveprøver. Serien viser 
hvordan, hun bruger prototyperne og farveprøverne som en del af udvælgelses- og overvejelsesprocessen: 
 
· Billede 1 og 4 viser, hvordan der bliver følt på overfladen af tekstilerne, og strikkens elasticitet og 
formstabilitet undersøges ved at strække det. 

· Billede 2 og 3 viser hvordan farver undersøges, samt hvordan de sammenlignes, ved at de lægges op ved 
siden af hinanden. På samme måde undersøges valg omkring detaljefarver, se billederne 7, 8 og 10. 

· Billede 5 og 11 viser, hvordan Pernille holder prototyperne op mod kroppen, og overvejer sine valg. 

· Billede 6 viser, at prototyperne lægges op, så de minder om en bluseform med ærme og krop, i en forestilling 
om, hvordan strikblusen vil blive.  

 
Under interviewet med nøgle-deltagerne lavede jeg, sammen med dem, en digital visualisering af de forskelige 
overvejelser, for at de bedre kunne forestille sig udfaldet (se figur 7.12, billede 9). På samme måde som 
strikvirksomheden Unmade tilbyder visualisering, samtidig med brugerens udvælgelse (jf. kapitel 2). Til 
sammenligning med prøverne, viste deltagerne væsentlig mindre interesse for den digitale gengivelse. 
Visualiseringen blev lavet som en farvelagt flad arbejdstegning, som de eksempler jeg har vist gennem kapitlet 
her. Nøgle-deltagerne viste ikke større interesse for denne visualisering, idet interaktion med de strikkede 
prototyper: materialet, farver og teksturer, gav dem mulighed for at forestille sig, hvordan deres valg ville 
blive. Netop disse fysiske elementer er vanskelige at gengive på en computerskærm.  
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Figur 7.12: Fotoserie af interaktion med designkonceptet (workshop med Pernille, marts 2017). 
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2. Workshop 4 med kontoransatte 

Til forskel fra én til én workshoppen med nøgle-deltagerne, kunne de kontoransatte i workshop 4 snakke med 
hinanden om mulighederne med de forskellige prototyper. Det var tydeligt, at workshop-deltagerne kendte 
hinanden godt. De brugte de strikkede prototyper til at referere til deres øvrige garderobe og stil. Eksempelvis 
siger den ene deltager til den anden: ”Oj, den her ville passe perfekt til den bluse du har med mønster - og så 
til et par jeans. Det vil være flot. Eller også til /…/ Det vil være lige dig” (mine noter fra observation af 
situationen) (se figur 7.13). I denne første workshop med en gruppe, havde jeg desværre ikke planlagt 
lydoptagelse. Observationen gjorde, at jeg lydoptog den efterfølgende workshop med studerende, fordi jeg 
konstaterede, at deltagerne gik i dialog med hinanden, og satte ord på overvejelser af deres præferencer i 
relation til daglig brug. Desuden oplevede jeg, at det var vanskeligt at være behjælpelig med workshop-
deltagernes spørgsmål, samtidig med at observere worshoppen og skrive noter. 
 

    
Figur 7.13: Billeder fra workshop 4 (oktober 2017). 

 

3. Workshop 5 med studerende 

Ved denne workhop var antallet af workshop-deltagere større (36 kvinder). Dette gav udfordringer i forhold 
til at optage lyd på grund af baggrundsstøj og afstand mellem workshop-deltagerne og mikrofonen. Alligevel 
afspejler brudstykker af samtaler mellem workshop-deltagerne, de mange overvejelser der bliver gjort, i 
forhold til personlige præferencer og daglig brug. Figur 7.14 giver et eksempel på enkelte brudstykker af 
samtaler og fotos fra workshoppen, der viser denne dialog. Eksemplerne omhandler bl.a. workshop-
deltagernes overvejelser omkring farver i relation til brug af strikblusen sammen med andet tøj. Som det 
fremgår af workshop-deltagernes dialog, er deres sætninger kortfattede og beskriver, hvordan de strikkede 
prototyper sammenlignes og vurderes. 
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Figur 7.14: Fotos og brudstykker af samtaler fra workshop 5 (oktober 2017). 
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Tavs viden omkring valg af strikbluse 

De tre workshop-senarier beskriver, hvordan de strikkede prototyper i udpræget grad understøtter 
deltagernes udvælgelsesproces. I denne sammenhæng handler det om at inspirere deltagernes 
forestillingsevne. Derudover anvendes prototyperne til at skabe narrativer for, hvordan forskellige strikbluser 
vil kunne se ud. Eksemplerne viser hvordan de strikkede prototyper, blusemodeller og farveprøver 
sammenlignes og vurderes. Dette belyser en tavs viden, der ligger i det, at anskaffe sig en ny strikbluse. Jeg 
mener, at denne situation kan kategoriseres med andre lignende, der vedrører oplevelsen og følelsen af 
tekstiler og tøj mod kroppen. Disse betragtes som en tavs viden (Klepp & Bjerck, 2014, s. 374; Riisberg, Bang, 
Locher, & Moat, 2014, s. 5), der er personlig for den enkelte bruger (Niinimäki, 2011, s. 83). Her belyser 
eksemplerne den tavse viden, deltagerne har omkring egne præferencer, tidligere erfaringer og andre 
kriterier, som de spejler deres valg i; f.eks. anvendelighed eller deres øvrige garderobe (jf. tidligere 
præsenterede tabel 7.4, s. 170). 
 
Der skete imidlertid noget interessant i scenarierne fra de to workshops med grupper af deltagere (workshop 
4 og 5). Her interagerede flere deltagere med prototyperne på samme tid, og de begyndte at italesætte deres 
overvejelser. I 3. scenarie fornemmes hvordan deltagerne interagerer med prototyperne som en del af en 
tankestrøm (jf. figur 7.14). Prototyperne skaber således et fælles grundlag for dialogen, hvor deltagerne kan 
sætte ord på deres overvejelser og dele dem med hinanden. Dette kan sammenlignes med den tidligere 
anvendte interview-teknik Repertory Grid, der involverer fysiske artefakter, og derved kan skabe rum for 
artikulering, samt en dybdegående dialog omkring disse (Bang, 2013, s. 22). Her er det derimod deltagerne 
selv, der interagerer med prototyperne i forhold til at træffe designvalg omkring en strikbluse. Jeg mener 
derfor, at de strikkede prototyper er et vigtigt redskab for dialogen i en designproces som denne. De 
understøtter brugerne i udvælgelsen af deres favorit-strikbluse, og giver derved mulighed for at åbne 
designerens proces på en præmis, hvor brugere kan være med.  
 
Under én til én workshoppen med nøgle-deltagerne lavede jeg, som tidligere nævnt, en digital visualisering af 
deres valg. Inden for rammerne af dette projekt har jeg valgt en type af 2D gengivelse, som almindeligvis 
anvendes som salgsmateriale og produktionsspecifikationer i tekstil- og beklædningsbranchen. Nøgle-
deltagerne viste ikke større interesse for denne visualisering, sammenlignet med de strikkede prototyper og 
farveprøver. Der findes imidlertid flere muligheder for digital gengivelse i både 2D og 3D. Det vil være 
interessant at undersøge, om en 3D digital visualisering vil appellere mere til deltagerne, og understøtte deres 
udvælgelsesproces. Evt. kan en digital visualisering give et bedre overblik over designkonceptets mange 
valgmuligheder. I den forbindelse mener jeg dog stadig, at det er væsentligt fortsat at have en fysisk 
repræsentation af prototyper, da den taktile oplevelse af materialer mod huden og kroppen (endnu) ikke 
gengives digitalt, ligesom visuel perception af farver og strukturer sker ved øjets respons på lys (Hatch, 1993, 
s. 46), og derfor ikke opfattes ligeså nuanceret på et digitalt skærmbillede. Dette kan ovenikøbet være 
problematisk i forhold til brugerens forventning omkring resultatet, når de modtager den fysiske strikbluse. 
Designkonceptet er baseret på, at de strikbluser, brugerne vælger, har emotionelt fit, som ifølge Townsend 
m.fl. beskrives ud fra, at pasform og æstetik (haptisk og visuel oplevelse) imødekommer brugerens 
præferencer og behov (2016, s. 1). Jeg mener derfor, at den fysiske oplevelse er et vigtigt element i 
designprocessen, når den involverer brugere og mass-customisation. 
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Online handel  er udbredt, og det er en nærliggende forretningsmodel for en virksomhed, der ønsker et globalt 
marked. Virksomheden Unmade og brandet Nike ID tilbyder primært deres services og brugerinvolvering 
gennem deres respektive webshops. Her anvender de begge digitale 2D visualiseringer afbilledet fra flere 
vinkler. Unmade har som supplement afholdt events, i form af pop-up shops, hvor det har været muligt for 
deres brugere, at se fysiske eksempler af materialer, mønstre og strikbluser i et udvalg af farver. Nike ID er 
repræsenteret i nogle af Nikes større flagskibsbutikker, hvor brugere ligeledes har mulighed for den fysiske 
interaktion med materialer og produkter. Jeg ser denne tilgang som en god mulighed for at kombinere digital 
visualisering med fysiske artefakter. På baggrund af mine observationer i dette eksperiment, vil jeg stille 
spørgsmålstegn ved, om en digital tilgang til et brugerinvolverende koncept kan stå alene. Dette vil imidlertid 
kræve flere undersøgelser.  
 
Som supplement til mine designeksperimenter havde jeg forberedt en undersøgelse af kundeoplevelser med    
Unmades koncept. Nærmere beskrevet ville jeg gerne have kontakt med kvinder, som på forhånd havde købt 
en strikbluse, og havde haft den gennem en længere periode (> 6 måneder). Det har dog ikke været muligt at 
gennemføre eksperimentet. Unmade sælger nu licenser til deres service til andre virksomheder, og har derfor 
ikke længere direkte kundekontakt. Uden deres hjælp, har det ikke været muligt at finde og opsøge Unmades 
kunder, inden for tidsrammen af projektet. Det er dog lykkedes mig at udføre et pilot-interview med én 
mandlig kunde og hans kæreste18, som har givet ham en Unmade-strikbluse i gave. Den mandlige kunde Per 
har selv været inde over de endelige designvalg, og kan godt lide blusens farver og mønster, men som Per 
udtrykker det: ”pasformen er ikke ’spot on’”19. Han bruger den derfor sjældent, selvom parret har syet den ind 
i sidesømmene, for at prøve at tilpasse den. Det har dog ikke været nok, da ”den er for firkantet i formen”. Per 
uddyber: ”den er fin nok. dejlig blød, til sådan noget, som en hygge-trøje derhjemme, men den er 'baggy’ i det, 
og det er nok derfor, jeg tit vælger en anden trøje i stedet” (se figur 7.15).  
 

    
Figur 7.15: (Venstre) Billedet viser hvordan Pers kæreste har syet strikblusen ind i siden. (Højre) Per har strikblusen på, og viser den 
’baggy’ pasform, som blusen har til ham. 
 

 
18 Kæresten til den mandlige kunde er tidligere studerende ved Designskolen Kolding.  
19 Unmade forhandler strikbluser i størrelserne small, medium og large (Unmade, 2016a). Pers strikbluse er størrelse large. 
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Dette pilot-interview står alene, og er med en mandlig deltager. Jeg vil derfor ikke konkludere noget på denne 
baggrund. Men pilot-interviewet indikerer, at det vil være relevant med en yderligere undersøgelse af digital 
brugerinvolvering. Eksempelvis belyser pilot-interviewet en problematik omkring størrelse og pasform. Denne 
problematik vil måske kunne imødegås ved tilpasning efter den enkelte brugers kropsmål, som 
designkonceptet gør. Derudover vil en undersøgelse af et koncept som Unmades kunne beskrive, hvordan 
brugere oplever at indgå i designprocessen via en digital platform, og derefter modtager tøjet, uden at have 
set fysiske eksempler på materialer, mønstre, pasform og materialer i deres beslutningsproces. 
 

Refleksion over designkonceptet 

I dette eksperiment anvendes designkonceptet til at undersøge brugeres oplevelse med at være involveret i 
en designproces, hvor de gennem valgmuligheder har indflydelse på designet af en strikbluse. Eksperimentet 
er også en evaluering af min egen proces, med at inddrage brugerindsigter, som baggrund for at udvikle 
konceptet. I designeksperiment fase 1 gav dialogen med nøgle-deltagerne og studiet af deres garderober en 
konkret målgruppe at arbejde med i udviklingen af konceptet. Mit indblik i deres præferencer og oplevelser 
har gjort, at jeg i min designproces bedre har kunnet sætte mig i brugerens sted. Jeg ser dette som en fordel 
for udarbejdelsen af de forskellige designvalg, sammenlignet med hvis jeg alene havde taget udgangspunkt i 
en traditionel designprocessen baseret på trendmateriale, fra eksempelvis et trendbureau. Udviklingen af 
designkonceptet har resulteret i et koncept for design af strikbluser, som det viser sig i dette eksperiment, 
også favner en større gruppe af kvinder. 
 
Alle 46 deltagere i de seks workshops valgte deres fortrukne strikbluse, hvilket i sig  viser, at deltagerne forstod 
designkonceptet og at de havde lyst til at engagere sig i designprocessen. Flere deltagere gav udtryk for, at de 
godt kunne have valgt flere strikbluser, og to mænd, der overværede workshop 5, undrede sig over, hvorfor 
designkonceptet kun henvender sig til kvinder. De valgte også deres favorit-strikbluse, og udfyldte hver et 
spørgeskema. Disse er ikke medtaget i min analyse, men giver stof til eftertanke omkring målgruppens omfang 
og inddragelse af brugerindsigter i designprocessen.  
 
I dette eksperiment afprøves designkonceptet af brugere for første gang. Det har givet mig et indblik i, hvordan 
deltagerne oplever, at skulle træffe disse valg. Mens nogle deltagere havde let ved at bevare overblikket og 
ikke lade sig forvirre af valgmuligheder, fandt andre det sværere. Det at to workshop-deltagere har truffet de 
samme valg, som en af de færdige strikbluser de kunne prøve,  kan indikere, at ikke alle brugere  har lyst til at 
træffe personlige valg. Eller at disse deltagere har forelsket sig i den strikbluse, fordi den imødekommer alle 
deres ønsker. Jeg kender ikke deres bevægegrund, men det kan give en indikation af, at nogle deltagere er 
mere motiverede for at træffe personlige valg, mens andre sætter pris på, at blive inspireret i 
udvælgelsesprocessen. Min erfaring med designkonceptet er, at det for nogle deltagere giver dem muligheder 
for at eksperimentere sig frem til deres favorit, og at de derfor synes godt om de mange valgmuligheder. Mens 
andre måske havde foretrukket, at der havde været færre designvalg, at skulle tage stilling til. Dette tror jeg 
er en balancegang. Jeg kan konkludere, at der, i denne serie af workshops, ikke har været behov for flere 
designparametre. Hvis der havde været flere parametre, som f.eks. muligheder for variationer af vask, som 
var en idé undervejs i designudviklingen, havde designrammen været for overvældende. Analysen af 
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deltagerenes valg viser på denne måde, hvordan en afprøvning af designkonceptet kan give en værdifuld 
indsigt i brugeres interesse og formåen i forhold til konceptet.   
 
En åben designproces som denne lægger op til gensidig dialog mellem brugeren og designeren. Mens brugeren 
får mulighed for at træffe afgørende valg for designet af sin strikbluse, får designeren en værdifuld indsigt i  
hvad potentielle kunder ville vælge. Brugernes valg er udtryk for deres præferencer, og kan på denne måde 
indikere væsentlige parametre, for hvordan konceptet bedst muligt imødekommer brugerne, samtidig med at 
være inspirerende og overskueligt. Denne relativ hurtige feedback på konceptets designramme giver mulighed 
for at justere og videreudvikle konceptet. En traditionel strikkollektion, hvor strikbluser først produceres, og 
derefter sælges, giver ikke den samme hurtige respons på popularitet af de forskellige designs.  
 
Deltagerne i dette eksperiment har valgt deres favorit-strikbluser, og viser dermed, at designkonceptet 
henvender sig til flere end de tre nøgle-deltagere. Det vil dog stadig være interessant, hvordan disse kvinder 
ville opleve strikblusen, såfremt den blev produceret til dem – ville den så stadig være blandt deres favoritter 
i garderoben? Dette er imidlertid et spørgsmål til fremtidige studier. Som tidligere beskrevet får nøgle-
deltagerne fremstillet deres valg af strikbluse. I det følgende kapitel vises processen omkring fremstillingen og 
brugen af disse. 
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8 

Fremstilling af personlige strikbluser 
 
 
 
Dette kapitel beskriver processen for fremstilling af strikbluserne, som nøgle-deltagerne hver især har valgt, 
ud fra designkonceptet. Det omhandler dermed fremstillingen af tre personlige strikbluser, tilpasset efter 
nøgle-deltagernes kropsmål og deres æstetiske valg. De personlige strikbluser produceres, med henblik på at 
skulle bruges som prototyper, i det efterfølgende designeksperiment. Derudover er denne proces også med 
til at afklare potentielle udfordringer og potentialer ved designkonceptet, i relation til fremstillingsmetoderne 
mass-customisation og production on-demand. Mass-customisation kræver et fleksibelt produktionssystem, 
der kan håndtere individuelle produktioner (Riisberg, 2006, s. 33). Dette er gældende for tekniske aspekter, 
såvel som æstetiske udtryk. I den forbindelse mener jeg, at kommunikationen mellem strikteknikeren og 
designeren er vigtig for udvikling af en brugerinvolverende designtilgang, som designkonceptet tilbyder. Dette 
kapitlet belyser, hvordan designeren går i dialog med strikteknikeren. Jeg anvender eksempler fra 
fremstillingsprocessen til at beskrive, hvordan designeren og strikteknikeren løser forskellige problemstillinger 
sammen.  
 
Jeg har valgt selv at fremstille de personlige strikbluser, for derved at opnå en førstehåndserfaring med 
processen. Det kan endvidere give mig et indblik i denne alternative arbejdsgang; sammenlignet med 
traditionelle strikkollektioner og fremstillingsmetoder, hvor brugernes valgmuligheder er begrænsede og 
strikkemaskintekniske aspekter, omkring fremstilling, foregår fjernt fra designeren og designprocessen. 
Derudover giver det mig et indblik i det udviklingsarbejde, der er forbundet med at opbygge 
forretningsmodellen for designkonceptet. Tekniske muligheder og begrænsninger påvirker designudviklingen 
af konceptet. Fremstillingsprocessen giver mig derfor et indgående kendskab til designmæssige overvejelser, 
forbundet med designkonceptets brugerinvolverende tilgang. ”Most knitwear is a compromise” (Eckert, 1997, 
s. 3). Sådan udtrykker Claudia Eckert det i sin ph.d.-afhandling, Intelligent Support for Knitwear Design (1997), 
der omhandler digital udvikling af fladstrik i slutningen af 1990’erne, og fokuserer på, hvordan den digitale 
udvikling påvirker designprocessen for strikket beklædning. Citatet af Eckert pointerer kompromiset mellem 
designmæssige og tekniske aspekter, som ifølge hende kan skabe udfordringer i designprocessen (Ibid., s. 3-
4). F.eks. kan mønstre og strukturer, være udfordrende for programmering af fullyfashion. Idet 
designkonceptet tager højde for flere forskellige strikstrukturer, og brugerens kropsmål, kan dette yderligere 
give udfordringer, som konceptets designramme med fordel kan tage højde for i udviklingsprocessen. 
Fremstillingen af nøgle-deltagernes strikbluser er derfor et led i at undersøge og evaluere konceptets 
designramme. 
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Rammerne for fremstilling af strikbluserne 

Som beskrevet i kapitel 6, er projektets strikkede prototyper udviklet og fremstillet på en digital 
fladstrikkemaskine, i værkstedet på Designskolen Koldings afdeling for strik (se figur 8.1). Jeg er selv uddannet 
i programmering af strikkemaskinen, og har yderligere samarbejdet med Jesper Hvisthule, strikprogrammør 
fra industrien, bl.a. omkring programmering af fullyfashion. 
 

  
Figur 8.1: Faciliteter for prototyping, og fremstilling af strikbluserne på en Stoll CMS 303 fladstrikkemaskine (M1 og M1plus software). 

 
Designskolen Kolding har en Stoll CMS 303 fladstrikkemaskine fra begyndelsen af det 21. århundrede. Den er 
derfor ældre end de nyere maskiner, der, mere effektivt, kan styre fremstillingsmetoderne mass-
customisation og production on-demand. Alligevel fungerer Stoll CMS 303 udmærket, til udvikling af de 
prototyper på strikbluser, som jeg producerer i dette projekt. Udfordringen, ved at anvende denne maskintype 
og software, er, at programmeringen af fullyfashion er ganske tidskrævende. Af den grund er strikbluserne 
ikke alle fremstillet som fullyfashion. Tabel 8.1 viser en oversigt over de tekniske specifikationer på 
strikbluserne, hvoraf det også fremgår, hvordan de er fremstillet. Fullyfashion er kendetegnet ved, at formen 
på tekstilet fremstilles som en del af den strikkede konstruktion. Dette i modsætning til cut & sew-metoden, 
hvor tekstilet klippes i form. Forskellen, mellem fullyfashion og cut & sew, kommer primært til udtryk ved 
maskemarkeringerne, der fremkommer ved fullyfashion. Desuden giver cut & sew mere spild (jf. kapitel 2). 
Figur 8.2 viser restmaterialet, der klippes fra, ved anvendelse af henholdsvis cut & sew og fullyfashion, i 
forbindelse med fremstillingen af de personlige strikbluser. 
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Tabel 8.1: Specifikationer på de tre strikbluser. 

 Arbejdstegning Strikart Krop  (for- og bagstykke) Ærmer 

Strikbluse 1 
(Marie Louise) 

 

 

 

 
 

 
Cut & sew 

 
Cut & sew 

Strikbluse 2 
(Pernille) 

 
 

      
 

 

 
 

 
Fullyfashion 

 
Cut & sew 

Strikbluse 3 
(Kirsten) 

 

 

 

 
 

 
Fullyfashion 

 
Fullyfashion 

 

  
Figur 8.2: Visuel beskrivelse af forskellen mellem cut & sew (venstre billede) og fullyfashion (højre). Billedet til venstre viser restmaterialet 
rundt om mønsterdelen. Dette klippes fra og smides ud. Billedet til højre viser, hvordan halsudskæring og skuldersøm klippes til. Resten 
af strikblusen er strikket efter mønsterdelenes form. 
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Fremstillingsprocessen 

De tekniske specifikationer viser arbejdstegningerne til de tre strikbluser, og de strikarter der benyttes (se 
tabel 8.1). Disse anvendes som udgangspunkt for dialogen med strikteknikeren. Sammen udvikler vi 
strikprøver, for at præcisere programmeringen, så strikbluserne får de korrekte mål og den pasform, der 
passer til nøgle-deltagerne. I forbindelse med udviklingen af designkonceptet, fremstillede jeg mindre 
prototyper af de forskellige strikarter. Disse prototyper måler ca. 35x30 cm. For at vurdere, hvordan tekstilets 
densitet arter sig i format af en strikbluse, strikkes tekstilprøverne i fuld størrelse (se figur 8.3). Det bliver 
dermed muligt, at se hvordan de strikkede strukturer reagerer på materialets tyngde, med henblik på at 
tilpasse bredde og længde af strikblusernes mønsterdele. Samtidig tilpasses strukturens mønsterrapport, ved 
strikblusernes områder med fullyfashion. F.eks. justeres mønsterrapporten ved ærmegabet, således at 
mønstret, og strukturen i tekstilets overflade, ser harmonisk ud, på trods af maskeindtagningerne. 
 

  
Figur 8.3: Undersøgelse af strikarternes rapportstørrelse og densitet. 
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Pasform 

Med udgangspunkt i disse tekstilprøver, undersøges ærmegabets hældning for at finde den rette form. 
Strikblusernes pasform afhænger af ærmegabet, så det er derfor en væsentlig undersøgelse, som gør det 
muligt at tilpasse den enkelte brugers kropsmål. Ærmegabets hældning justeres vha. variationer af 
indtagninger, som ses i figur 8.4. Udviklingen af flere strikprøver, med små variationer, giver fysiske 
eksemplarer, som kan sammenlignes, og gør det muligt at udarbejde den rette programmering.  
 

 
Figur 8.4: Strikkede tekstilprøver til undersøgelse af ærmegabets hældning, med henblik på at finde den rette pasform for strikblusen. 
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Justeringer af designkonceptet  

De tekstile eksperimenter med de tre strikarter, samt tilretninger af strikblusernes pasform, ledte til 
justeringer af to af designkonceptets strikarter. Begge justeringer omhandlede strikkonstruktionen på to 
forskellige måder: 
 
1. En af strikprøverne voldte problemer, idet det blev strikket i fuld størrelse. Bredden på det strikkede tekstil 
udfordrede strikkemaskinen, og en del masker blev smidt af strikkemaskinens nåle under strikkeprocessen, 
hvilket skabte huller i tekstilet. Jeg havde ikke de samme problemer med at strikke testilet i et andet garn, i 
samme kvalitet, men med en anden farve (se figur 8.5).  
 

 
Figur 8.5: Eksempel på samme strikart, fremstillet i to forskellige farver af samme garnkvalitet. 
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Dette kan skyldes, at garnet er blevet tørt, og skal paraffineres20 for at glide bedre gennem maskinen.  Da dette 
ikke hjalp tilstrækkeligt, udbedrede strikteknikeren og jeg problemet, ved at justere på strikartens tekniske 
konstruktion. Figur 8.6 viser forskellige tekniske konstruktioner over samme maskemønster. Jeg brugte 
tekstilprøven til at vurdere, hvilken af de forskellige konstruktioner, der minder mest om udgangspunktet. 
Variationerne er minimale, men gør en forskel i forhold til, hvordan garnet føres gennem strikkemaskinen. 
Dette medførte ingen synlige ændringer for nøgle-deltagerens valg af strikart. 
 

 
Figur 8.6: Undersøgelse af forskellige konstruktioner af samme maskemønster. Ændringerne ses henover tekstilets bredde i små 
variationer. 

 
2. Den anden justering medførte, at jeg måtte kontakte nøgle-deltageren omkring ændringerne; da det viste 
sig, at den valgte strikart ikke opførte sig hensigtsmæssigt i fuld størrelse. Oprindeligt bestod designkonceptet 
af valg af ærmedetaljer i to forskellige tykkelser, singlestrik og dobbeltstrik21. Efter mine tekstile eksperimenter  
i forbindelse med fremstillingsprocessen, er dette ændret, så ærmedetaljerne udelukkende består af 
singlestrikkede kvaliteter. Figur 8.7 viser en prototype på et dobbeltstrikket og et singlestrikket ærme. 
 

 
20 Ved fremstilling af garn tilføres spindeolie. Det giver et mere fleksibelt garn, der er mere modstandsdygtigt overfor træk. 
Strikkeprocessen er hård ved garnet. Det kan derfor være en fordel, at give det ekstra fedtstof, i form af paraffin, så det lettere kan 
glide gennem strikkemaskinens mange mekaniske dele. 
21 Singlestrik fremstilles på ét af strikkemaskinens nålelejer. Dobbeltstrik fremstilles på to nålelejer. Dobbeltstrik bruger mere garn end 
singlestrik, og er derfor tykkere og tungere. 
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Figur 8.7: Prototyper på et dobbeltstrikket ærme (til venstre på begge billeder) og et singlestrikket ærme (til højre på begge billeder). 
Billedet til højre med opslag, så tekstilets bagside kan ses. 

 
Pernille har valgt én strikart til strikblusens for- og bagstykke, og som en anden strikart som ærmedetalje. Som 
udgangspunkt valgte hun et dobbeltstrikket ærme som ærmedetalje. Ikke pga. materialets tykkelse, men fordi 
hun syntes godt om rib-detaljen ved ærmets kant. Ved fremstilling af strikblusen viste det sig, at de to 
forskellige strikarter ikke fungerede sammen. Et dobbeltstrikket ærme er for tungt, mod strikblusens 
singlestrikkede for- og bagstykke. Det gav en tyk og bulet kant rundt i ærmegabet, fordi de to typer artede sig 
forskelligt. Endvidere gav det en dårlig pasform. Jeg henvendte mig til Pernille, og hun var med på at ændre 
sit valg til et singlestrikket ærme.  

 

Finjustering af detaljer 

Strikarterne opfører sig forskelligt. De er enten mere eller mindre elastiske, hvilket har indflydelse på 
strikblusernes ribkanter og halsudskæring. Derfor undersøger jeg løsninger, der passer på tværs af de 
forskellige strikarter. Samtidig undersøger jeg, hvordan disse monteres med pæneste resultat (se figur 8.8, 
venstre billede). Ribkanterne monteres på en ketlemaskine, som hæfter hver maske med kædesting (se figur 
8.8, højre billede). Det giver et resultat uden overflødig søm, og ligner tilnærmelsesvis, at bluse og ribkant er 
strikket i ét stykke. 
 

     
 
Figur 8.8: Venstre billede viser et tekstileksperiment af, omkring montage af ribkanten. Denne version buler og klumper i sømmen pga. 
forskellen i elasticitet. Den er derfor fravalgt. Højre billede demonstrerer, hvordan tekstilets masker monteres, og derefter ketles. 
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Investering i tekstile eksperimenter 

Procesbeskrivelsen i dette kapitel fokuserer på de væsentligste tekstile eksperimenter, forbundet med 
fremstilling af de personlige strikbluser. De fremhævede eksempler viser, hvordan tekstile eksperimenter, af 
tekniske, materiale- og konstruktionsmæssige aspekter, er vigtige led i udarbejdelsen af designkonceptet. I en 
traditionel strikkollektion er disse undersøgelser også vigtige. Ved fremstilling af bluser, til traditionelle 
kollektioner, udføres de tekstile eksperimenter for hver blusemodel og størrelse. Det, der er forskellen for 
brugerinvolverende kollektioner som designkonceptet, er at strikbluserne tilpasses brugerne. Størrelserne er 
derfor forskellige, og strikblusernes strikart varierer efter brugernes valg. Dette kræver et større forberedende 
arbejde. Konceptet skal her udarbejdes og afstemmes til production on-demand, med henblik på at 
produktionen efterfølgende kan forløbe som ved mass-customisation, således at hver enkelt strikbluse ikke 
skal tilpasses manuelt. Fra en økonomisk synsvinkel er det relevant, at produktionen af strikbluserne primært 
forløber digitalt. Et koncept som designkonceptet vil derfor være forbundet med en investering i opstartsfasen, 
til prototyping og programmering af eksisterende af software (figur 8.9).  
 
De tekstile eksperimenter i kapitlet viser, hvordan tekniske aspekter også har indflydelse på de æstetiske. 
Udviklingen af et forretningskoncept, som designkonceptet, giver derfor et tættere samarbejde mellem 
designeren og strikteknikeren. Som jeg tidligere har været inde på, er tekstildesignerens indsigt i tekniske 
aspekter en fordel i denne sammenhæng. 
 

 
Figur 8.9: Prototyping ved strikkemaskinen. 
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De tre personlige strikbluser 

Strikbluse 1 (Marie Louise) 
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Strikbluse 2 (Pernille) 
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Strikbluse 3 (Kirsten) 
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9 

Designeksperiment fase 3  

 – brug af en personlig strikbluse 
 
 
 
Designeksperiment fase 3 ligger i forlængelse af samtlige andre eksperimenter, som jeg har beskrevet gennem 
afhandlingen. Det involverer de tre nøgledeltagere, som blev introduceret i kapitel 5, og er en fortsættelse af 
deres interaktion med designkonceptet i designeksperiment fase 2, hvor de træffer designmæssige valg, 
omkring deres egen strikbluse, inden den fremstilles (jf. kapitel 7 og 8). Dette eksperiment har til formål at 
undersøge, hvordan nøgle-deltagerne bruger den strikbluse, de har valgt, og er fremstillet til dem. Derudover 
er det hensigten, at opnå indsigter i eventuelle effekter af nøgle-deltagernes involvering i designprocessen. 
Giver den dem f.eks., udover en anderledes anskaffelsesmåde, også tilfredshed i brugsfasen? Og hvordan lever 
strikblusen op til den enkelte nøgle-deltagers forventninger, behov og æstetiske præferencer? En strikbluse 
anvendes sammen med andet tøj, og skaber derigennem en såkaldt silhuet eller et outfit. Jeg er derfor 
interesseret i at få indsigt i, hvordan nøgle-deltagerne kombinerer de personligt udviklede strikbluser med 
andet tøj i deres eksisterende garderobe.  
 

Indsigt i brugsfasen 

Min tilgang, i dette designeksperiment, er inspireret af design probes – en tilgang, som, inden for feltet 
brugercentreret design anvendes, med henblik på at opnå ”en forståelse af menneskelige fænomener og til at 
undersøge muligheder for design” (min oversættelse, Mattelmäki, 2006, s. 39). Design probes kan på dansk 
forstås ved designundersøgelse, men jeg anvender den engelske betegnelse. I det følgende vil jeg kort beskrive 
denne tilgang, og give eksempler på, hvordan den er anvendt inden for forskning i tekstil- og 
beklædningsdesign. Derefter vil jeg gøre rede for min egen tilgang til dette eksperiment med nøgle-deltagerne. 
 
Design probes er baseret på brugeres aktive deltagelse i indsamling af empirisk materiale (Ibid., s. 39). 
Tilgangen er oprindeligt introduceret som Cultural Probes, inden for feltet kritisk design i slutningen af 
1990’erne, hvor Bill Gaver, Tony Dunne og Elena Pacenti udviklede tilgangen til at skabe dialog mellem 
designeren, og brugeren (Gaver, Tony, & Elena, 1999, s. 26). Tilgangen er siden blevet videreudviklet inden for 
andre designdiscipliner, med et brugercentreret perspektiv (Mattelmäki, 2006, s. 39).  
 
Designforsker Tuuli Mattelmäki introducerer betegnelsen, design probes, i sin afhandling med samme titel 
(2006). Ifølge Mattelmäki er design probes baseret på brugerdeltagelse gennem selvdokumentation, der giver 
et indblik i brugerens oplevelser, tanker og idéer (Ibid., s. 40). Design probes tager udgangspunkt i brugerens 
egen kontekst og opfattelse af situationer, som kan være en værdifuld indsigt i designprocessen. Traditionelt 
besidder tilgangen en eksplorativ karakter, der i højere grad udforsker muligheder, end løser problemstillinger 
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(Ibid., s. 40). Brugernes selvdokumentation omhandler typisk én eller flere mindre opgaver, som besvares vha. 
et probe kit (Ibid., s. 41). En af opgaverne er ofte, at bede deltagerne skrive dagbog, fotoregistrere oplevelser, 
og beskrive tanker og idéer. I den forbindelse kan et probe kit bestå af en konvolut, som indeholder en 
notesbog, et engangskamera og andre fysiske artefakter, udviklet til at hjælpe deltageren i besvarelse af 
opgaven (Ibid., s. 42). Formålet, med indholdet i et probe kit er, at inspirere deltageren i forhold til den stillede 
opgave. Det kan derfor variere i indhold og udtryk. Et fysisk probe kit udleveres til deltageren, som efter en 
aftalt periode, leverer det tilbage med en besvarelse af opgaven. Det er således hensigten at opnå et indblik i 
deltagerens dagligdag, gennem en minimal indblanding i situationen, sammenlignet med eksempelvis 
designforskerens fysiske tilstedeværelse ved observation (Ibid., s. 40). 
 
Design probes er også anvendt inden for designforskning omkring tekstiler og beklædning. Bang (2010, s. 158) 
anvender denne tilgang, til at undersøge kontoransattes oplevelse med tekstiler på kontorstole. Jeg har 
tidligere i afhandlingen beskrevet dette studie, hvor hun kombinerer design probes med Repertory Grid (RG) 
(jf. kapitel 5, s. 88). I dette studie, består Bangs probe kit af seks opgaver, hvor deltagerne skal bruge opgaveark 
(pap), tekstilprøver, fotografering, en dagbog med spørgsmål og udarbejdelse af collager. Bang kombinerede 
opgaverne med RG-teknikken, ved at bede deltagerne om at beskrive deres erfaringer og egne præferencer, 
ud fra sammenlignelighed og forskelle, mellem de tekstile prøver i probe kittet (Ibid., s. 161). Efterfølgende 
anvendte Bang deltagernes besvarelser, som en del af et opfølgende interview. Det returnerede probe kit blev, 
siden anvendt som redskab for verbal dialog mellem deltagerne og Bang, hvilket adskiller sig fra den 
traditionelle anvendelse af design probes. Typisk betragtes det afleverede materiale fra probe kittet, som en 
dialog med deltageren, og repræsenterer de data, som forskeren analyserer. Dermed kombineres et besvaret 
probe kit ikke almindeligvis med at foretage interview.  
 
Julia Valle Noronha (2017) benytter også design probes i forbindelse med sit igangværende ph.d.-studie, hvor 
hun undersøger brugeres oplevelse med, at tøj forandres over tid. Overordnet studerer Valle, hvordan 
beklædningsdesigneren kan arbejde med brugsoplevelse, som en tilgang til at forlænge tøjs levetid (Ibid., s. 
2). I ét af sine studier søger Valle at fremprovokere en diskussion med brugere, omkring relationen mellem 
dem selv og deres tøj (Ibid., s. 4). Valle anvender i den forbindelse design probes, som en tilgang, til at følge 
deltagernes oplevelse med et bestemt stykke tøj. Tøjet er udviklet til at overraske deltageren, mens de bruger 
det, med henblik på at undersøge hvordan de oplever forandring. Valle undersøger i alt fire forskellige 
forandringer ved tøj; f.eks. et tekstilprint, der kun kan ses ved U.V.-belysning, eller vandopløselig tråd, der får 
elementer af tøjet til at forsvinde i vask (Ibid., s. 6). Foruden tøjet, består probe kittet også af en dagbog, som 
opfordrer deltagerne til at tage billeder af sig selv med tøjet på, og beskrive hvordan de oplever at bruge det. 
I Valles studie bad hun ikke om at få tøjet igen, men indsamlede deltagerenes dagbøger. Som en del af studiet 
mødtes Valle med deltagerne til et opfølgende gruppeinterview, hvor hun benyttede deres individuelle 
beskrivelser, som udgangspunkt, til at stille spørgsmål. 
 
Bang og Valles forskellige måder, at anvende design probes på har inspireret min forskning, men ingen af dem 
bruger design probes som inspiration til designudvikling. De anvender derimod tilgangen, som udgangspunkt 
for efterfølgende diskussion. I eksperimentet her benyttes nøgle-deltagernes valg af strikbluser, som design 
probes til at skabe dialog og undersøge brugernes oplevelser med de personlige strikbluser.  
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Tilgang 

I dette eksperiment anvender jeg en participatory wardrobe method, inspireret af design probes. Det kan 
oversættes til deltagende garderobemetode, forstået ved at deltagerne i eksperimentet bidrager med egne 
ord og billeder, der beskriver deres brugspraksis (Fletcher & Klepp, 2017, s. 177). Ved at benytte de personlige 
strikbluser som design probes, har jeg mulighed for at følge nøgle-deltagernes måde at anvende dem på, uden 
selv at være tilstede (Mattelmäki, 2006, s. 40). Det er min hensigt at undersøge, hvordan strikblusen indgår i 
den øvrige garderobe, og om den anvendes på lige fod med anden beklædning. Disse personlige strikbluser 
skiller sig ud fra deltagernes øvrige tøj, da de er unikke og fremstillet af mig, derfor vil deltagerne muligvis have 
en særlig opmærksomhed på netop denne strikbluse. Det er på den anden side i min interesse, at skabe så lidt 
ekstraordinær opmærksomhed omkring strikblusen som muligt, så oplevelsen med den og designkonceptet 
bliver så realistisk som mulig. Derfor lader jeg det være op til nøgle-deltagerne, hvordan de bruger deres 
personlige strikbluse, og stiller ingen krav til, hvor ofte de skal anvende den. Af samme grund har jeg valgt, at 
begrænse hvor meget, jeg beder nøgle-deltagerne dokumentere brugen af deres strikbluse.  
 
Ved udlevering af de personlige strikbluser, opfordrede jeg nøgle-deltagerne til at tage et billede af sig selv, 
når de havde den på. Jeg bad dem sende billedet til mig, via deres mobiltelefon. Evt. med en kort beskrivelse 
af hvordan de bruger strikblusen, og i hvilken anledning. Derudover fortalte jeg, at jeg ville tillade mig at sende 
dem en sms-besked en gang imellem, og spørge til deres oplevelse af strikblusen. Jeg lod dem vide, at jeg ville 
respektere, hvis de ikke havde mulighed for at besvare min henvendelse. 
 
Eksperimentet, med at bruge strikbluserne som design probes, forløber over en periode på ca. ét år. Perioden 
består, udover at tage fotos af strikbluserne i brug, af tre faser: (1) selvdokumentation, (2) interview med 
dialogredskaber 1 og (3) interview med dialogredskaber 2. Tabel 9.1 viser et overblik over, hvordan 
eksperimentets tilgang anvendes i de forskellige faser. 
 
Tabel 9.1: Oversigt over anvendelsen af eksperimentets tilgang. Det opdeles her i tre faser. 

Fase Tilgang Nøgle-deltagerens rolle Dialogredskab 

1. Selvdokumentation 
(april 2017) 

Selvdokumentation ved 
anvendelse af  
deltagende garderobemetode, 
inspireret af design probes 

Nøgle-deltagerne sender 
billeder og evt. tekst, omkring 
anvendelse af deres personlige 
strikbluse 

Nøgle-deltagerens 
personlige strikbluse 

2. Interview med 
dialogredskaber 1 
(september 2017) 

Interview med anvendelse af  
deltagende garderobemetode 

Interviewperson 

Billeder og tekst som nøgle-
deltagerne har 
dokumenteret i brugsfasen, 
samt det fysiske eksemplar 
af den personlige strikbluse. 
Billeder af deres øvrige 
strikbluser, som jeg har 
fotoregistreret ved 
garderobestudiet i 
designeksperiment fase 1 
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3. Interview med 
dialogredskaber 2 
(april-juni 2018) 

Interview med anvendelse af 
deltagende garderobemetode 

Interviewperson 

Billeder og tekst som nøgle-
deltagerne har 
dokumenteret i brugsfasen, 
samt det fysiske eksemplar 
af den personlige strikbluse. 
Billeder af deres øvrige 
strikbluser, som jeg har 
fotoregistreret ved 
garderobestudiet i 
designeksperiment fase 1 

 

Selvdokumentation 

I første fase udleveres de personlige strikbluser, og nøgle-deltagerne stilles opgaven omkring 
selvdokumentation. Denne fase i eksperimentet strækker sig over seks måneder. Nøgle-deltageren opfordres 
til at sende billeder og tekst af deres brugspraksis. Udleveringen af de personlige strikbluser fandt sted i april 
måned 2017, fire uger efter at nøgle-deltagerne havde valgt strikblusens design, i forbindelse med 
designeksperiment fase 2. Jeg mødtes med nøgle-deltagerne hver især, og gav dem deres personlige 
strikbluse. Derudover fik de udleveret en folder, med information omkring vask og vedligeholdelse (se figur 
9.1). Folderen beskriver ligeledes den stillede opgave omkring selvdokumentation, som beskrevet ovenfor (se 
folderen i bilag 9.1). 
 

   
Figur 9.1: Udlevering af strikbluse og folder. 

 
Ved udleveringen var jeg nysgerrig efter nøgle-deltagernes reaktion. Da de traf deres personlige designvalg, 
omkring strikblusen i designeksperiment fase 2, havde de kun mulighed for at forestille sig deres valg ud fra 
tegninger, strik-og farveprøver. Derfor var jeg spændt på, hvordan de ville opleve at se deres valg af 
strikblusens form, og om størrelsen ville passe deres kropsmål. Nøgle-deltagerne prøvede med det samme 
deres nye strikbluse (se figur 9.2) og kunne alle tre godkende både størrelse og pasform. 
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Figur 9.2: Nøgle-deltagerne med deres personlige strikbluser. 

 
Selvdokumentationen blev sendt via mobiltelefon. Jeg skrev til nøgle-deltagerne én til to gange, derudover 
sendte de sms-beskeder med billeder. I min henvendelse til dem, skrev jeg eksempelvis:  
 

”Hej Pernille. Hvordan passer strikken til vejret og det tøj, du bruger for tiden?  /Louise 
:) 
Pernille: Aaaalt for varmt 

😃
 

Louise: Det er der ikke noget at sige til med en himmel så blå, som den vi har i dag 
😃

 
Var strikken anderledes, at have på efter vask? 
Pernille: Nej, den er stadig rigtig fin… 

"

 jeg er glad for den. Tænker den kommer i 
brug til de varme sommernætter 

😎

 

Louise: Skønt at høre! Fortæl endelig også, hvis du oplever, at den på nogen måde ikke 
fungerer eller er skuffende - det er mindst lige så vigtigt og spændende for mig 

😃

 
nerd. 

$

 
Pernille: Will do 

😘

 ” (sms-korrespondance, 27. juni 2017) 
 
Nøgle-deltagerne sendte, hver især, mellem seks og tolv billeder i alt. I nogle tilfælde sendte de ét billede ad 
gangen, andre gange havde de samlet billeder fra flere situationer. De fleste gange sendte de også en kort 
beskrivelse af hvad de lavede, da de havde strikblusen på, og hvordan de brugte den i situationen. F.eks. 
hvordan de stylede strikblusen, eller om den eksempelvis havde funktion som jakke. Figur 9.3 viser eksempler 
på billeder fra nøgle-deltagernes selvdokumentation. Alle korrespondancer er registreret sammen med 
pågældende fotos. 
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Figur 9.3: Nøgle-deltagerne med deres personlige strikbluser. Eksempler på selvdokumentation. 

 

Interview med dialogredskaber 1 og 2 

Anden og tredje fase gennemføres som semistrukturerede interviews, henholdsvis et halvt og et helt år, efter 
udleveringen af strikbluserne. I alt gennemførte jeg to opfølgende interviews, sammen med hver af de tre 
nøgle-deltagere. Første interview blev afholdt hjemme hos nøgle-deltagerne. Andet opfølgende interview 
forløb på en offentlig cafe, eller i et mødelokale på nøgle-deltagerens arbejdsplads. Interviews’ne varede ca. 
45 min. De er alle lydoptaget og transskriberet. Nøgle-deltagerne underskrev tilsagn om, at materialet fra 
eksperimentet (selvdokumentation og interviews) må blive brugt i forskningssammenhænge. Bilag 9.2 viser 
en drejebog over de overordnede spørgsmål i de to interviews. 
 
Ved disse interviews er jeg interesseret i at opnå et indblik i, hvilken oplevelse nøgle-deltagerne har med, at 
have været en del af designprocessen. Derudover ønsker jeg at opnå en dialog om, hvor meget nøgle-
deltagerne bruger deres personlige strikbluse. I den forbindelse benytter jeg de tre kategorier, som jeg også 
benyttede ved studierne af deres garderober, i designeksperiment fase 1 (jf. kapitel 5): 
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· 1 Favoritter – det der bliver brugt ofte  
· 2 En gang imellem – det der bliver brugt en gang imellem   
· 3 Sjældent eller aldrig – det som bliver brugt sjældent eller aldrig 
 

Jeg beder deltagerne om igen, nu ud fra billeder, at kategorisere deres strik-garderobe efter de tre kategorier 
(se figur 9.4). Ligeledes beder jeg dem fortælle i hvilken kategori, de vil placere den personlige strikbluse. Dette 
gør jeg for at åbne dialogen omkring den personlige strikbluse, i relation til resten af garderoben. Samtidig 
giver det nøgle-deltageren mulighed for at sammenligne, hvor meget den personlige strikbluse bruges i 
forhold til andre strikbluser. 
 

  
Figur 9.4: Fotos fra det tidligere garderobestudie anvendes til dialog omkring brug af de forskellige strikkede beklædningsstykker i nøgle-
deltagerens garderobe, inkl. den personlige strikbluse.  

 
Nøgle-deltagernes selvdokumentation anvendes som en guide til den uddybende samtale, omkring brug af 
den personlige strikbluse. Jeg medbragte disse billeder, med henblik på at fremkalde erindringer om, hvordan 
strikblusen har været brugt i forskellige situationer, og på varierende måder. Samt hvordan den har fungeret 
i brug (se figur 9.5).  
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Figur 9.5: Nøgle-deltagerens selvdokumentation benyttes til at uddybe, hvordan strikblusen er brugt. 

 
De opfølgende interviews giver mig en mulighed for at se, hvordan strikbluserne holder sig, set ud fra et teknisk 
perspektiv – har de f.eks. tendens til pilling? I den forbindelse havde jeg medbragt en ubrugt kopi af nøgle-
deltagerens strikbluse. Jeg sammenlignede kopierne med nøgle-deltagernes egen strikbluse, som de ved 
første interview havde brugt i seks måneder, og ved andet interview havde brugt gennem et år (se figur 9.6). 
Kopien af Pernilles strikbluse er fremstillet i en mindre størrelse, da denne også er brugt til et photo shoot, 
hvor den skulle passe en fotomodel med andre kropsmål. 
 

   
Figur 9.6: (Venstre) Sammenligning mellem en ubrugt kopi og nøgle-deltagerens personlige strikbluse. (Højre) Designkonceptets 
farveprøver inddrages til en udvidet samtale omkring nøgle-deltagerens designvalg. 

 
Ved første opfølgende interview medbringer jeg tillige designkonceptet, til at åbne op for en samtale om 
hvorledes nøgle-deltagerne oplever, hvordan de forskellige designvalg, omkring strikblusen, imødekommer 
deres præferencer. Ydermere var denne del af interviewet med til at give et indblik i, om nøgle-deltageren er 
tilfreds med deres valg, og med strikblusen. 
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Jeg har i dette afsnit givet en gennemgang af opstillingen for dette eksperiment. Samtidig har jeg beskrevet, 
hvordan selvdokumentation og interviews, på forskellig vis, bidrager til at give et indblik i brugen af den 
personlige strikbluse. I det følgende vil jeg uddybe nøgle-deltagernes fortællinger, med henblik på at diskutere, 
hvordan nøgle-deltagerne har oplevet, at være en del af designprocessen. 
 

Analyse – oplevelser med de personlige strikbluser 

Analysen af dette eksperiment er baseret på den analysetilgang jeg har beskrevet i kapitel 4. Her benytter jeg 
hovedsagelig metoden ’analyzing in the present’ (Revsbæk & Tanggaard, 2015). Denne metode er særlig 
anvendelig, fordi eksperimentet består af flere faser. Metoden giver mig mulighed for at analysere nøgle-
deltagernes udsagn, på tværs af eksperimentets tre faser, og hjælper derved til at skabe relationer mellem 
nøgle-deltagernes beskrivelser, i forskellige sammenhænge. F.eks. en beskrivelse af brugssituationer i 
forbindelse med selvdokumentation, og et relateret udsagn under det opfølgende interview. 
 
Dette eksperiment giver indsigt i, hvilken oplevelse nøgle-deltagerne har af deres designvalg, og den 
efterfølgende brug af strikblusen. Et eksempel på en sådan oplevelse illustreres her i Pernilles udsagn: 
 

”Den (strikblusen) har jeg jo brugt rigtig meget. /…/ Jeg er meget glad for den. Også 
fordi den er lidt varmere end en jersey-ting, men ikke lige så varm som de tykke 
striktrøjer, og så jeg synes, den er meget anvendelig, og pæn.” (Interview med Pernille, 
sept. 2017) 

 
Pernilles beskrivelse belyser flere æstetiske aspekter, der for hende har indflydelse på brug af strikblusen. I 
denne analyse deler jeg nøgle-deltagernes beskrivelser op, ud fra de tre tidligere præsenterede aspekter af 
holdbarhed: tekniske, æstetiske og emotionelle. Disse kategorier repræsenterer indsigter, jeg fik gennem 
teorikapitlet, og som jeg brugte i udarbejdelsen af designkonceptet. Analysen undersøger således omsætning 
af viden fra teori til praksis, samtidig med at den belyser styrker og svagheder i designkonceptet. Først ser jeg 
på, hvordan strikblusens tekniske egenskaber svarer til anvendelsen af den. Dernæst stiller jeg skarpt på nøgle-
deltagernes æstetiske oplevelse med strikblusen, og hvordan den har indflydelse på, hvordan strikblusen bliver 
brugt. Til sidst tager jeg udgangspunkt i de emotionelle aspekter, som nøgle-deltagerne knytter til beskrivelsen 
af deres personlige strikbluse.  
 

Tekniske aspekter 

Ved de to opfølgende interviews, sammenlignede jeg nøgle-deltagernes strikbluser med en ubrugt kopi, og 
vurderede på den måde de tekniske forandringer, der måtte opstå ved brug. Derudover søgte jeg at få indsigt 
i nøgle-deltagernes egen oplevelse af, hvordan deres personlige strikbluse holder sig. De giver alle tre udtryk 
for, at den holder sig godt. De beskriver bl.a. dette ved, at den bevarer formen, og stort set ikke har tendens 
til pilling: 

 
”Jeg synes den (strikblusen) har holdt sig virkelig godt. Der er noget strik, der har 
tendens til at fnulre sådan. Altså lave sådan nogle fnulre-ting, som man bliver nødt til 
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at klippe af, eller gøre et eller andet ved. For det ser ikke så pænt ud. Det gør den her 
overhovedet ikke. Det er det, der gør, at jeg synes, den holder sig meget godt.” 
(Opfølgende interview med Marie Louise, april 2018) 

 
Ved første interview (efter seks måneders brug) viste ingen af strikbluserne tegn på pilling. Ved det opfølgende 
interview (ét års brug), antydede Pernilles strikbluse en anelse pilling, på det glatstrikkede ærme (se figur 9.7). 
Der er imidlertid ingen pilling på siden af strikblusen, hvor tekstilet har en mønstret struktur. 
 

   
Figur 9.7: Efter et år viser én af de tre strikbluser svage antydninger af pilling. Begge billeder er taget efter, at strikbluserne er brugt i ét 
år. Venstre billede viser Marie Louises strikbluse under ærmet ved armhulen, hvor pilling oftest opstår. Den viser ingen tegn på pilling. 
Højre billede viser det samme område på Pernilles strikbluse. Der er her en svag antydning af pilling, i det glatstrikkede tekstil på ærmet 
(markeret med cirklen). Strikblusens for- og bagstykke, der har en mønstret struktur, viser ingen tegn på pilling. 

 
Strikbluserne er stort set ikke blevet vasket i løbet af det år, nøgle-deltagerne har brugt deres strikbluse. 
Kirsten har ikke vasket sin. Pernille har vasket sin én gang i forbindelse med et uheld under et bleskifte. Marie 
Louise har vasket sin strikbluse et par gange. Ellers har nøgle-deltagerne hængt deres strikbluse til luftning.  
 

”Jeg har jo ikke sådan svedt i den på den måde. Der vil gå lang tid før, jeg vil få brug 
for det (at vaske strikblusen). Med mindre du ved. Fordi det er en jakke, så er det jo 
mere det, jeg har indenunder, jeg sveder i. Derfor tænker jeg, at der vil gå lang tid før… 
/…/ Jeg vasker ikke de ting, jeg ikke har helt inde på kroppen så meget. Så tager man 
den af, når man begynder, at have det varmt.” (Interview med Kirsten, sept. 2017) 

 
Som Kirsten beskriver i udsagnet, hænger behov for vask bl.a. sammen med strikblusens model. Mens Kirsten 
og Pernilles strikblusemodeller er åbne, er Marie Louises strikbluse lukket foran. Strikbluserne bruges derfor 
på forskellige måder. De to strikbluser, som er åbne, anvendes med en t-shirt, en langærmet bluse/kjole, eller 
en skjorte indenunder. Marie Louise beskriver, at hun ofte har en top eller undertrøje på, og nogle gange en 
t-shirt eller langærmet bluse, hvis det er koldt. Der opstår på den måde forskellige behov for at vaske og 
vedligeholde strikbluserne, afhængigt af om de bruges direkte mod huden, eller om der er et andet stykke tøj 
imellem. 
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To af strikbluserne havde været vasket før eksperimentets første interview (efter seks måneders brug). De 
føltes betydeligt blødere, sammenlignet med de ubrugte kopier. Efter at Kirsten har brugt sin strikbluse i et år, 
føles den også blødere, selvom den ikke har været vasket.  
 
Vask af Marie Louises og Pernilles strikbluser medførte, at nogle af blusernes kanter flippede op (se figur 9.10). 
På Marie Louises strikbluse er det blusekanten forneden, på blusens for- og bagstykke, hvilket hun flygtigt 
nævner som irriterende, for ”så blev den lige lidt kortere” (interview med Marie Louise, sept. 2017). Pernilles 
strikbluse er flippet op ved ærmekanterne, men ikke forneden på blusekanten. Marie Louise og Pernille har 
bemærket, at deres strikbluser har ændret sig, men slår det hen med, ”at det jo heller ikke er noget” (Interview 
med Pernille, sept. 2017). Man kan sikre, at kanterne ikke folder, ved at justere maskintekniske indstillinger i 
fremstillingsprocessen. Dette relaterer til Laitala og Klepps resultater, af deres undersøgelser, hvor de påpeger, 
at en større opmærksomhed omkring tekniske laboratorietest, vil kunne imødegå uhensigtsmæssige 
forandringer ved brug (Laitala m.fl., 2015, s. 102). Jeg havde vasket mønsterdelene til strikbluserne, inden de 
blev syet til strikbluser, med henblik på at afspænde tekstilet efter strikkeprocessen, og desuden for at 
undersøge dets reaktion på vask. Marie Louise og Pernilles erfaringer med brug af strikbluserne viser, at jeg 
med fordel kunne have lavet en yderligere undersøgelse, hvor jeg f.eks. havde vasket en færdigmonteret 
strikbluse. 
 

 

 
Figur 9.10: To af strikbluserne er flippet op ved henholdsvis ærmekant og kanten forneden på blusen. De to billeder viser 
sammenligninger mellem nøgle-deltagernes strikbluser og mine ubrugte kopier. Kopierne er vist til højre på begge billeder. Øverste 
billede viser blusekanten, som er flippet op på Marie Louises strikbluse. Nederst ses ærmekanten på Pernilles strikbluse. 
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Efter Marie Louise har brugt sin strikbluse i ét år, er den blevet lidt slidt på albuerne. Der er ikke hul, tekstilet 
er heller ikke blevet transparent, men det er blevet lidt tyndere i området omkring albuen. Som det ses på 
billedet, er tekstilet blevet en tone lysere (se figur 9.11, venstre billede). 
 

”Måske albuerne begynder, at blive lidt tyndere i det. Jeg tror det er sådan en strik 
ting. Det har jeg i hvert fald oplevet med den sorte uld rullekrave-bluse. Den blev lidt 
slidt på albuerne også. Og her kan jeg godt mærke, at strikken er blevet lidt mere slidt 
på den her (den personlige strikbluse), men det er ikke noget.” (Opfølgende interview 
med Marie Louise, april 2018) 

 

  

Figur 9.11: (Venstre) Ærmet på Marie Louises personlige strikbluse viser begyndende tegn på slitage på albuerne. Området ved albuen 
er i billedets øverste del, og ses som en lysere tone. (Højre) Enkelt rippede masker. Billedet viser strikblusens forstykke, i den ene side, 
hvor to af strikstrukturens fangmasker har hægt i noget, og er blevet trukket en smule ud af overfladen på tekstilet. De omtalte områder 
er markeret med cirkler. 

 
Jeg har indtryk af, at Marie Louise har brugt sin strikbluse væsentlig mere end de to andre nøgle-deltagere. I 
løbet den et-årige periode, hvor nøgle-deltagerne har haft deres strikbluser, har Marie Louise opholdt sig i 
andre lande, hvor hun har brugt det tøj, hun har kunnet have med i en kuffert. Hendes personlige strikbluse 
har været en af de to strikbluser, hun har haft med. Udover brugsfrekvens, bliver strikbluserne anvendt på 
forskellige måder, og i forskellige sammenhænge. Det kan have indflydelse på, hvilke former for slitage 
strikbluserne bliver udsat for. F.eks. uden- eller indendørs brug. Marie Louise oplever at have hængt i noget, 
således at nogle masker er rippet. Garnet er ikke revet over, men er blevet trukket i, så masken stikker ud af 
tekstilets overflade (se figur 9.11, højre billede). Det skete første gang, efter hun havde haft strikblusen i en 
måneds tid, og derefter et par gange mere. Dog er der ikke kommet hul. Et fremtidigt tiltag for designkonceptet 
kan være, at udvikle en mulighed for reparation, som tager udgangspunkt i slitage på udsatte områder, som 
albuer og ærmekant.  
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Æstetiske aspekter 

Den taktile oplevelse, af de personlige strikbluser, bliver bl.a. beskrevet som en ”virkelig dejlig kvalitet, og den 
er heller ikke hård i det. Den er virkelig rar, at have på” (Interview med Kirsten, sept. 2017). Som tidligere nævnt 
har Marie Louise, som den eneste nøgle-deltager, en lukket blusemodel. Hun bruger den bl.a. med en 
stroptop, eller en undertrøje indenunder, og har på den måde sin strikbluse tæt mod huden, omkring halsen 
og mod bare arme. Hun beskriver sin oplevelse af strikblusens materiale således: 

 
”Jeg har ikke tænkt over, at den har kradset overhovedet. /…/ Den er ikke sådan helt 
vildt blød vamset, som nogle striktrøjer er, men jeg synes egentlig ikke, at det gør 
noget.” (Interview med Marie Louise, sept. 2017) 

 
Nøgle-deltagerne beskriver også, hvordan de oplever størrelsen og pasformen på deres strikbluse. De 
beskriver endvidere, at de har bemærket, at deres strikbluse er rar at have på, og ikke er irriterende, eller føles 
begrænsende.  
 

”/…/ den sidder så godt. Den passer jo perfekt til mig. Det synes jeg er mega lækkert. 
Jeg mærker den ikke – det der med, at der ikke er noget, der skal trækkes op eller 
tilpasses. Skuldersømmen sidder på skulderen. Der er ikke det der, hvor den falder 
bagover eller frem. Den sidder bare, som den skal. Og også det at jeg rent faktisk kan 
trække den op på armen. Det gør meget for mig. Og så er den bare pæn. Det betyder 
også noget.” (Opfølgende interview med Pernille, april 2018) 

 
Pernille beskriver, hvordan hun ikke bemærker, at strikblusen sidder ”som den skal”. Hun kan godt lide, at 
trække ærmerne op, så de sidder midt på underarmen. I citatet beskriver hun, hvordan det er svært med 
andre strikbluser, fordi de ikke er tilpasset efter hendes kropsmål. Hun bemærker, at det er en forskel, som 
hun sætter stor pris på, ved den personlige strikbluse. De personlige strikbluser er bl.a. tilpasset nøgle-
deltagernes ærmelængde og håndledsvidde. 
 
Marie Louise bruger ofte sin strikbluse sammen med en læderjakke, og beskriver herudfra, hvordan hun 
oplever strikblusens pasform og materialetykkelse:  
 

”Den måde som den (strikblusen) sidder til på, det er meget rart under læderjakken. 
Også fordi den er varm, men den er ikke alt for tyk. For hvis jeg f.eks. har den her eller 
den her (to andre strikbluser fra garderoben, ses i figur 9.12), så bliver det for... de er 
for tykke, at have indenunder læderjakken. /…/ Så der har den (strikblusen) bare 
fungeret godt indenunder. Også med halsen og med farverne og mønsteret.” 
(Interview med Marie Louise, sept. 2017) 

 



 

 208 

             

Figur 9.12: Marie Louise med sin strikbluse og læderjakke (venstre billede, selvdokumentation af Marie Louise). To andre strikbluser i 
Marie Louises garderobe (billede midt for og til højre, fotos fra designeksperiment fase 1). 

 
Eksemplet belyser, at strikblusens pasform og materiale har indflydelse på, hvilke behov den kan imødegå for 
Marie Louise. I dette tilfælde handler det om, at materialet varmer, og samtidig ikke er tykt. Hvis strikblusens 
materiale er tykt, kan det vanskeliggøre, at den kan bruges på bestemte måder. Derudover beskriver Marie 
Louise også, at hun godt kan lide det visuelle udtryk, det giver at bruge strikblusen sammen med læderjakken. 
Eksemplet refererer dermed til, at strikblusens funktion og æstetik har indflydelse på, hvordan den bliver brugt 
(Niinimäki, 2011, s. 220). 
 

Anvendelse og visuelle udtryk 

Nøgle-deltagerne anvender deres strikbluse ved forskellige anledninger. Strikbluserne bruges både til pænere 
brug og til afslapning hjemme. Figur 9.13 viser eksempler på, hvordan Kirsten bruger sin strikbluse på en 
’hjemmedag’, en kølig sommeraften i haven, og når hun har den på i arbejdssammenhænge. 
 

     
 Figur 9.13: Kirstens anvendelse af den personlige strikbluse i forskellige sammenhænge. Fra venstre: ”hjemmedag i meget 
relaxed tøj”, ”kølig sommeraften” og arbejde (beskrivelser og fotos fra Kirstens selvdokumentation). 
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Nøgle-deltagerne har taget deres strikbluse til sig, og de har hver især fundet deres personlige måde at bruge 
strikblusen på, ved at style den, og integrere den i deres øvrige garderobe. Kirsten anvender f.eks. ofte en 
broche til at lukke sin strikbluse, når hun synes, det er for koldt, at have den stående åben. Samtidig synes hun, 
at det giver strikblusen et særpræg, som gør den til hendes. Desuden kan hun forme strikblusen omkring 
kroppen, ved at sætte brochen i (se figur 9.14). 
 

    

Figur 9.14: Broche som lukning af Kirstens strikbluse (de to billeder til venstre, selvdokumentation af Kirsten). Kirsten viser, hvordan hun 
fremhæver egen kropsfigur ved af lukke strikblusen og sætte en broche i (højre, foto fra opfølgende interview med Kirsten, maj 2018). 
 

De åbne blusemodeller er ikke udviklet til at kunne lukkes. Kirsten fortæller, at hun til tider har savnet, at kunne 
lukke sin. Deraf opstod idéen til at bruge en broche: 
 

”Jeg tænkte på et tidspunkt, om jeg skulle sætte nogle knapper eller en lynlås i. Men 
så tænkte jeg, at en lynlås ville være mærkeligt. Det synes jeg ville gøre den til noget 
helt andet, grimmere. Knapper, det ved jeg heller ikke rigtig. Så skulle det være sådan 
nogle hægter. Men så synes jeg måske, at den bliver for stor – sådan lidt løs. Og ved 
du hvad, nu har jeg jo det der badge. Det tænker jeg er fedt. Nu har jeg også fået flere 
brocher. Jeg synes egentlig, at det bliver min egen bluse på den måde. /…/ nogle gange 
har jeg den bare på. F.eks. til et par stramme jeans og en t-shirt, så hænger den bare 
løst.” (Opfølgende interview med Kirsten, maj 2018) 

 
I modsætning til andre former for lukning, kan brochen bruges til at skabe form i strikblusen, og Kirsten ynder 
at fremhæve sin talje på den måde. Kirsten har tidligere fortalt mig, at hun har en særlig præference for at 
bruge markante smykker. Det, at hun bruger brochen som lukning, gør, at hun yderligere kan sætte sit eget 
præg på den personlige strikbluse. Hun foreslår tilmed, at brocher, i forskellige farver eller udtryk, kan være 
en ekstra designparameter ved designkonceptet. 
 
Pernille har også en åben blusemodel. Hun savner ikke, at kunne lukke sin strikbluse; hun foretrækker, at den 
står åben. Hun synes at strikblusen på den måde, er let at få af og på, afhængigt af kropstemperatur. Pernille 
anvender oftest sin strikbluse, sammen med et matchende bælte. I begyndelsen brugte hun bæltet udenpå 
strikblusen, ved at binde det ved taljen, med en sløjfe eller en knude. Senere fandt Pernille ud af, at hun 
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foretrækker, at bruge bæltet under strikblusen. På den måde fremhæver det taljen, og kan ses, idet strikblusen 
står åben (se figur 9.15). 
 

       

Figur 9.15: Pernille bruger oftest et matchende bælte sammen med sin strikbluse (fotos fra Pernilles selvdokumentation). 
 

Kirsten og Pernilles måde at tilpasse deres strikbluser på, er eksempler på ”craft of use” (Fletcher, 2016). De 
viser, hvordan de tilføjer egne ”designparametre”, og tilpasser strikblusen efter deres præferencer og behov 
(Ibid., s. 114). Dette er hverken noget jeg har planlagt, eller forudset. Jeg finder det meget interessant, at 
Kirsten og Pernille selv har taget initiativ til, at bruge deres strikbluser på disse måder. Det er ydermere 
interessant, hvordan designeren kan skabe rammer for, at brugere tager den slags initiativer. De to åbne 
blusemodeller adskiller sig fra en klassisk cardigan, ved ikke at have knapper. Evaluerer jeg designet, af de to 
åbne blusemodeller, kan man sige, at det giver brugeren af strikblusen en mulighed for at improvisere, da der 
ikke er nogen lukning. Kirsten og Pernilles initiativ har givet mig stof til eftertanke, og inspiration til fremtidige 
undersøgelser af, hvordan designeren kan arbejde med den form for ”brugerinvolvering”. 
 

Emotionelle aspekter 
Da de personlige strikbluser blev udleveret, var nøgle-deltagerne begejstrede for, hvordan deres designvalg 
så ud. De var bevidste om, at de havde haft indflydelse på strikblusens design, og at den på den måde er unik. 
Efter nogen tid blev deres strikbluse en del af deres garderobe, og de tænkte ikke så meget over deres rolle i 
forhold til strikblusens udtryk. Undtagen, når nogen stiller spørgsmål vedrørende strikblusen, eller giver en 
kompliment af den.  
 

”Jeg tror den (strikblusen) har haft lidt forskellige faser. I starten var jeg meget 
opmærksom på, at jeg selv havde lavet den, og at jeg selv havde valgt farverne. /…/ 
Jeg tænkte meget over, at snittet var meget godt, i forhold til meget af det andet tøj 
jeg har. Og at den var rar at have på. Men så var det som om, at den indgik så meget 
i min garderobe, at det ikke var noget, jeg tænkte over, at jeg selv havde lavet den. 
Den passede bare ind i mange situationer. Når jeg har haft den på, har jeg godt kunnet 
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tænke, at jeg selv har bestemt, hvordan den skulle være. På den måde vidste jeg, at 
den var unik, og vidste at der ikke var andre, der havde den. Også hvis der var andre, 
der synes den var flot, eller vi snakkede om den, at de også gerne ville have noget 
lignende. /…/ Det har betydet noget. Det har nok gjort mig mere glad for den.” 
(interview med Marie Louise, sept. 2017) 

 
De oplevede alle tre, at få denne type af spørgsmål, sammen med komplimenter af deres strikbluse. Nøgle-
deltagerne beskriver, at komplimenterne fra andre er med til at bekræfte dem i deres personlige valg, og 
understøtter følelsen af, at deres strikbluse er noget særligt for dem. Det er vanskeligt at vide, hvordan denne 
følelse påvirker nøgle-deltagernes relation til deres strikbluse. Om denne følelse potentielt kan medvirke til, 
at strikblusen får en længere levetid (Niinimäki & Koskinen, 2011, s. 167). Vi har fortsat ganske lidt viden om, 
hvor lang levetid tøj egentlig har. Laitala, Klepp og Henry (2018, s. 13) har sammenholdt data, på baggrund af 
spørgeskemaundersøgelser22 fra forskellige studier i flere lande, som viser at den gennemsnitlige levetid for 
en strikbluse, fremstillet af uld, er seks år. Jeg kan derfor ikke vurdere, om levetiden, for de personlige 
strikbluser, vil blive længere end gennemsnittet, inden for dette projekts tidshorisont. Hvad jeg kan 
konkludere, på baggrund af dette eksperiment, er, at nøgle-deltagerne fortsat bruger strikblusen efter et år, 
og at de udviser glæde og tilfredshed med brugen af den.  
 
Jeg bad nøgle-deltagerne om at fortælle, hvor meget de bruger deres strikbluse, ved at tage udgangspunkt i 
de tre tidligere anvendte kategorier: favoritter, en gang imellem og sjældent eller aldrig. Marie Louise og 
Pernille bruger ofte deres personlige strikbluser, og placerer dem som en favorit. Kirsten placerer sin strikbluse 
i bunken en gang imellem. Placeringen af strikbluserne svarer til mine indtryk af, hvor ofte de hver især bruger 
deres strikbluse. Derudover har jeg indtryk af, at de alle tre synes, den er noget særligt for dem. Det er 
vanskeligt at udpege, hvad der afgør, om den personlige strikbluse bliver brugt ofte eller en gang imellem 
Dette skyldes at brugen af strikblusen også påvirkes af ydre omstændigheder, som f.eks. arbejde, 
boligsituation, årstider eller øvrig garderobe. Eksempelvis er Kirstens garderobe stor, sammenlignet med 
Marie Louises, og deres fortællinger, omkring hvordan de bruger deres tøj, indikerer, at garderobens omfang 
har indflydelse på brugen af et enkelt stykke tøj, som den personlige strikbluse. Kirsten kan godt lide at beholde 
sit tøj. Hun har tøj, som har ti og femten år bag sig. Hun beholder det, selvom det ikke er i brug, fordi hun godt 
kan lide at tage det i anvendelse igen på et senere tidspunkt. Hun synes det er spændende, at gå på opdagelse 
i sin garderobe, og finde nye anvendelsesmuligheder i noget gammelt. Samtidig gør det også, at hendes 
garderobe er ganske omfangsrig. Imens dette projekt har været i gang, har Marie Louise ryddet væsentligt op, 
i forbindelse med at hun skulle flytte. Idet hun vidste, at hun ville rejse en del i det efterfølgende år. Hun 
sorterede derfor det vigtigste tøj fra, og gav resten væk. Hendes garderobe ligger til opbevaring, når det ikke 
er i sæson, og hun bruger det tøj, som hun kan have med sig i en kuffert. Der er derfor forskellige 
omstændigheder, for Kirsten og Marie Louise, som også har indflydelse på, hvor meget de bruger den 
personlige strikbluse. Marie Louise fortæller, at hun efter oprydningen har tre strikbluser, hvoraf den 
personlige strikbluse er en af dem. Yderligere fortæller hun: ”jeg bruger den – i hvert fald en gang om ugen. 
Måske to gange om ugen. Den er tit på” (Opfølgende interview med Marie Louise, april 2018). Jeg har et 
indtryk af, at Marie Louises tilfredshed med strikblusens æstetik og funktion, sammen med den hyppige brug, 

 
22 Data er baseret på spørgsmålet ”when did you buy this clothes item or accessory?” (Laitala, Klepp, & Henry, 2018, s. 13). 
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har medvirket til, at hun er særligt glad for den. Marie Louise beskriver, at hun gruer for den dag strikblusen 
er slidt op, og egentlig gerne vil sikre sig, at hun kan anskaffe sig en ny magen til. 
 

”Der er nogle, der siger, at hvis de har noget, som de godt kan lide, så køber de flere 
af den samme ting. Hvor jeg tidligere har været: ’det forstår jeg ikke helt’. Men den 
(strikblusen) her.. i hvert fald siden jeg har fået den, har den været en god ting over 
alle.” (Opfølgende interview med Marie Louise, april 2018) 

Den personlige strikbluse og en brugerinvolverende designproces 

Dette eksperiment viser, at nøgle-deltagerne finder glæde og tilfredshed, med designvalgene for deres 
personlige strikbluse. For dem, var det ikke blot den brugerinvolverende designproces, der var sjov og 
anderledes. De har også fundet glæde og tilfredshed med brugen. Nøgle-deltagerne har alle tre oplevelsen af, 
at have valgt rigtigt, da de besluttede de forskellige designvalg for deres strikbluse. Da jeg, efter et år, spørger 
dem, har de ikke lyst til at ændre noget ved valgene. Hvis de skulle vælge en ny strikbluse, ville de vælge noget, 
der minder om blusemodellen, farven/-erne, strukturen og detaljerne på den eksisterende.  
 
Marie Louise og Pernille beskriver, hvordan deres designvalg passer til deres præferencer og behov. I 
designeksperiment fase 2 valgte, både Marie Louise og Pernille, alternative farver til deres strikbluser, 
sammenlignet med farver eller farvekombinationer, de havde i deres garderobe i forvejen. Marie Louise havde 
valgt at ”lade sig overraske”, mht. detaljefarven (jf., kapitel 7). Farvekombinationen mellem rust og kinderødt 
skilte sig ud, i forhold til hendes eksisterende garderobe, men hun ville gerne prøve noget anderledes. Pernille 
valgte farven flaskegrøn til sin strikbluse. Forud for den personlige strikbluse, havde Pernille ikke andet tøj i 
den farve. Pernille fortæller ved de opfølgende interviews, at hun er blevet glad for den flaskegrønne farve. 
Hun fortæller: ”grøn er jo min nye farve”, og uddyber, at hun har anskaffet sig mere tøj i den farve. I Marie 
Louise og Pernilles fortællinger, om brug af deres personlige strikbluse, fremhæver de begge, at strikblusens 
særpræg gør den speciel (unik) for dem.  
 

”Det jeg godt kan lide ved den (strikblusen), er farverne: kombinationen af den rosa 
farve og så den orange i kraven. Det gør den sådan lidt mere unik – sådan playful, på 
en eller anden måde. Og så helt klart mønstret. Det er sådan en kombination af det 
hele. For det er også mønstret og formen på den, og at den ikke er for tyk. Men det 
(tekstilet) er stadig ikke for transparent eller for fin i det på en måde. Og jeg føler den 
(strikblusen) passer i så mange situationer, både sammen med et par pæne bukser, 
altså for, ikke, at gøre dem alt for pæne, og arbejde. Eller når jeg skal et eller andet 
mere vigtigt, eller hvis jeg skal cykle en tur og bare hænge ud.” (Opfølgende interview 
med Marie Louise, april 2018) 

 
I Kirstens beskrivelse af sin strikbluse, lægger hun vægt på, at hun synes, at farven og strikstrukturen er smuk. 
Ved sammenligning med andre strikbluser i Kirstens garderobe, er hendes valg af den personlige strikbluse 
mere afdæmpet. Under Kirstens valg af strikbluse, i designeksperiment fase 2, kommenterer hun 
designkonceptets valgmuligheder for farver, og giver udtryk for, at farverne er for douchede til hendes smag. 
Derfor vælger hun farven kul.  
 



 

 213 

”Den er også flot, fordi der er så meget spil i de her farver, så jeg synes faktisk den her 
farve og den her struktur, de understreger hinanden. Plus den der enkelhed, der er i 
snittet. Det synes jeg passer mig rigtig godt. Hvor jeg synes, nogle af de andre farver 
kom til at overtage.” (Opfølgende interview med Kirsten, maj 2018) 

 
Eksemplerne understreger, at udarbejdelsen af farvepaletten er vigtig. Det er en balance, at lave en bred palet 
af farver, som favner de fleste brugeres præferencer, samtidig med at alle farverne kan anvendes på kryds og 
tværs af hinanden. Designkonceptet er udviklet til, at brugerne kan vælge en detaljefarve. Derfor er 
farvepaletten tilpasset, så alle farverne passer sammen, med henblik på at brugerne ikke ender med en 
disharmonisk kombination af farver. Dette eksperiment viser også, at neutrale og klassiske farver; Ikke givet 
er dem, der bruges hyppigst. Selvom neutrale farver typisk anses for at passe i mange sammenhænge, er det 
ikke givet, at de bliver brugt mere. Marie Louise og Pernille er eksempler på, at alternative farver og 
farvekombinationer bruges hyppigt. Deres fortællinger indikerer, at deres hyppige brug af den personlige 
strikbluse, i højere grad, handler om, at farvene passer til deres præferencer. 
 

Refleksion over designeksperimentet 

I dette eksperiment var det min hensigt, at de personlige strikbluser, på bedst mulig måde, kunne indgå i nøgle-
deltagernes garderobe, og blive brugt på lige vilkår med andet af deres tøj. Som tidligere beskrevet, oplevede 
nøgle-deltagerne, at de i begyndelsen af eksperimentet var ekstra opmærksomme på den personlige 
strikbluse, men at den med tiden indgik mere og mere i deres øvrige garderobe. Marie Louise beskriver, at 
hun oplevede sin strikbluse gennemgå flere faser (jf. citat, s. 210). Det ville give mere sikre data, hvis 
eksperimentet kunne have forløbet over længere tid. Derved havde det været muligt at følge udviklingen, af 
nøgle-deltagernes relation til strikbluserne. Ville Marie Louises strikbluse f.eks. gennemgå andre faser, end 
dem hun allerede har beskrevet, eller ville den vende tilbage til tidligere faser? Det er desværre ikke 
tidsmæssigt muligt, at undersøge denne problematik, inden for rammerne af dette projekt. Derimod mener 
jeg, at opstillingen, af designeksperimentet her kan være en indfaldsvinkel til at undersøge brugeres relationer 
til deres beklædning, også gennem længere tidsperioder.  
 
I dette kapitel, har jeg beskrevet enkelte sammenfald, mellem dette designeksperiment og designeksperiment 
fase 2. I det følgende kapitel, vil jeg yderligere uddybe projektets samlede videnudvikling, ved at sammenfatte 
indsigterne fra designeksperimenterne i projektets tre faser, med henblik på at besvare projektets 
forskningsspørgsmål.  
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Konklusion 
 
 
 
Gennem denne afhandling undersøger jeg, hvordan tekstildesigneren kan bidrage til bæredygtige løsninger i 
tekstil- og beklædningsindustrien, og dermed medvirke til at forlænge levetiden for strikbluser. Med afsæt i 
industrielt fremstillede strikbluser, og en brugerinvolverende designtilgang, diskuterer jeg, hvordan nyere 
digital strik-teknologi kan inspirere til et innovativt forretningskoncept, der inddrager brugere i 
designprocessen. Undersøgelsen er baseret på en række designeksperimenter med brugere, samt 
eksperimenter i strikværkstedet, der omhandler fremstillingen af strikkede prototyper. Derudover inddrager 
jeg virksomheden Unmade, som designcase. Unmade arbejder med udvikling af software til nyere digital strik-
teknologi, og potentialet for mass-customisation. De arbejder således med brugerinddragelse og production 
on-demand. Igennem denne designcase er jeg blevet inspireret til at koble dette potentiale, inden for strik-
fremstilling, med teoretiske perspektiver fra en række forskere; der har fokus på empiriske studier af 
brugsfasen, og har fremsat teorier omkring bæredygtighed og lang levetid. Jeg efterprøver elementer af deres 
teorier og anvisninger gennem en praksisbaseret forskningstilgang, for derved at udvikle viden om 
tekstildesignerens rolle i det paradigmeskifte, som branchen står overfor. I kapitlet her sammenfatter og 
diskuterer jeg projektets forskningsbidrag. Dette gør jeg ved først at samle op på de indsigter, som er genereret 
undervejs i afhandlingen. Dernæst anvendes disse indsigter til at besvare projektets forskningsspørgsmål, og 
uddybe mit videnbidrag. Afslutningsvis vil jeg perspektivere projektet i forhold til forandringer i tekstil- og 
beklædningsindustrien. 
 

Opsamling af indsigter 

Som beskrevet i kapitel 4 anvender jeg en programmatisk forskningstilgang. Gennem afhandlingen er tilgangen 
benyttet som ramme, til at beskrive min praksisbaserede designforskningsproces, samt til at dokumentere 
udviklingen undervejs i projektet. Tilgangen er ligeledes brugt til at beskrive sammenhænge mellem projektets 
forskellige eksperimenter. I den forbindelse har jeg benyttet de enkelte kapitler, til at reflektere over de 
respektive eksperimenter. Her anvendes programmet til at opsummere afhandlingens indsigter, og reflektere 
over den viden, der udvikles i relationen mellem eksperimenterne og programmet som helhed (Redström, 
2017) (se figur 10.1). 
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Figur 10.1: Arbejdsdiagram for projektets forskningsstruktur. P står for program, og RQ står for forskningsspørgsmål. 

 
Ifølge Binder og Redström (2006, s. 4–5) er konstruktionen, mellem designeksperimenterne og programmet 
understøttende for den viden, der udvikles i forskningsprojektet; da det enkelte designeksperiment adresserer 
forskningsspørgsmålene, i forhold til programmet. På den måde besidder programmet et større 
abstraktionsniveau, end de enkelte eksperimenter (Redström, 2017, s. 102). Jeg finder det derfor relevant, at 
vende tilbage til de indsigter, jeg har præsenteret tidligere i afhandlingen, hvor hvert eksperiment er beskrevet 
ud fra individuelle formål. Med hver deres vinkel, refererer de alle til programmets grundlæggende antagelse: 
 

At designere (og virksomheder) kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og 
æstetiske oplevelser, i kombination med nyere digital strik-teknologi; med henblik på 
at forbedre brugeres tilfredshed med deres strikbluse, og derved skabe grobund for 
øget aktiv brug og lang levetid. 

 
Denne antagelse er baseret på eksisterende forskning, og tager udgangspunkt i et formodet potentiale for 
industriel fremstilling af fladstrik. Antagelsen bygger således på projektets teoretiske grundlag om tekstil- og 
beklædningsdesign til aktiv brug og lang levetid. Levetid handler bl.a. om, at afstemme tøjets holdbarhed med 
dets funktion (Fletcher, 2012), ved at udnytte potentialet for at forlænge dets tekniske holdbarhed (Laitala, 
Boks & Klepp, 2015). Ydermere kan designeren arbejde med brugeroplevelse, for at øge tilfredsheden med 
brug af tøj, hvilket kan stimulere emotionelle relationer mellem brugeren og hendes tøj (Niinimäki & Koskinen, 
2011). Inden for tøj handler dette særligt om æstetiske aspekter, som kan give en æstetisk oplevelse, der 
skaber tilfredshed for den enkelte bruger (Fiore & Kimle, 1997; Niinimäki, 2011; Harper, 2015).  
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I afhandlingens teoretiske afsnit, anvender jeg centrale referencer til at gøre rede for, hvordan designeren 
gennem strategiske greb, kan arbejde med forretningskoncepter og designudvikling, målrettet bæredygtige 
potentialer (jf. kapitel 3). Selvom behovet, for at tøj holder i længere tid, er bredt anerkendt som en 
bæredygtig strategi, kan det være vanskeligt at omsætte i praksis. Derfor har jeg valgt at efterprøve teorier og 
designstrategier i praksis, med henblik på at udvikle viden, og inspirere tekstildesignere og virksomheder. Jeg 
anvender udvalgte designstrategiske greb til at udvikle designkonceptet – et koncept for design af strikbluser, 
og benytter det, som ramme for mine undersøgelser (se figur 10.2). Den overordnede strategi for 
designkonceptet er baseret på tekniske, emotionelle og æstetiske aspekter, og bygger endvidere på systemisk 
tænkning, med udgangspunkt i dét, Tham beskriver som resilience thinking (2016, s. 225) (jf. kapitel 1, s. 6). 
Designkonceptet er rettet mod reduceret produktion og mindsket forbrug, ved at anvende flere 
sammenhængende strategier, der på forskellige måder adresserer aktiv brug, forlænget levetid og 
ressourcebesparelse. Målet med strategierne er at skabe et fleksibelt system, der kan tilpasses efter brugeres 
behov og efterspørgsel.  
 
 

 
Figur 10.2: Overordnet strategi for designkonceptet. Det lilla-farvede felt viser de strategier, som designeren har indflydelse på. 
Strategierne i det grønne felt afhænger af strikblusens bruger, og er derfor strategier, som designeren kan adressere og potentielt 
påvirke. 

 
Mine designeksperimenter med brugere er bygget op omkring designkonceptet i tre faser, som fra forskellige 
vinkler undersøger konstellationen mellem designer, brugere og konceptet. De tre faser er: (1) brug af strikket 
beklædning, (2) brugerinvolvering i designprocessen, og (3) brug af en personlig strikbluse. Jeg har gennemført 
et designeksperiment med brugere i hver af faserne. I det følgende vil jeg fremhæve de indsigter, jeg har 
uddraget af disse designeksperimenter. 
 

Brugerbehov og -præferencer 

Designkonceptet er udviklet på baggrund af inspiration og viden fra brugsfasen. Dette er baseret på forskning, 
der peger på, at designere med fordel kan inddrage viden fra brugsfasen, i forhold til at arbejde med forlænget 
levetid af tøj (Fletcher, 2016, s. 271; Laitala & Klepp, 2011, s. 19; Niinimäki, 2011, s. 210). I designeksperiment 
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fase 1 anvender jeg denne forskning, til at gå i dialog med nøgle-deltagerene, omkring deres brug af strikket 
beklædning (jf. kapitel 5). I den forbindelse er jeg særligt interesseret i, hvordan tekstile virkemidler påvirker 
brug af strikbluser. Designeksperimentet viser eksempler på, at nøgle-deltagernes æstetiske oplevelse, af 
deres strikbluser, kan have en væsentlig indflydelse på deres brugsrelaterede handlinger. Med udgangspunkt 
i denne indsigt, finder jeg det relevant, at stille skarpt på de af nøgle-deltagernes præferencer, der relaterer 
til brugssituationen. Jeg identificerede kategorierne: visuelle udtryk, blusemodel, proportioner og pasform, 
samt materialets taktilitet. Nøgle-deltagernes fortællinger eksemplificerer, hvordan personlige præferencer 
har indflydelse på brugsfrekvensen af deres strikbluser. Dette giver en værdifuld indsigt, i relation til 
designudvikling af strikbluser, med fokus på glæde og tilfredshed med brug. Brugerfortællingerne viste også, 
at nøgle-deltagernes erfaring med strikbluser, har gjort dem bevidste om, hvilken blusemodel og pasform de 
foretrækker, og synes, klæder dem bedst. Disse indsigter antyder et potentiale for at udvikle variationer af 
blusemodeller, som passer til forskellige æstetiske præferencer og kropsfigurer. I dette projekt har jeg valgt 
at anvende disse indsigter, til udvikling af designparametre for brugerinvolvering i designkonceptet. 
 

Anvendelighed og hyppig brug 

I designeksperiment fase 2, undersøges brugernes oplevelse med at involvere sig i designprocessen, i forhold 
til valg af en strikbluse fra designkonceptet (jf. kapitel 7). Denne måde, at anskaffe sig en strikbluse på; er 
forskellig fra traditionelle kollektioner af strikbluser, hvor brugerens valgmuligheder er langt mere 
begrænsede. Designkonceptet tilbyder, at brugeren kan træffe designmæssige beslutninger, uden at hun selv 
skal kunne fremstille strikblusen. Designeksperimentet viste, at min iscenesættelse af workshops’ne, 
prototyperne og formidling af designkonceptet formåede at engagere deltagerne i designprocessen. Alle 46 
deltagere valgte en strikbluse. 
 
Analysen af eksperimentet tog udgangspunkt i spørgeskemaer, som blev udleveret ved de workshop som 
forløb i grupper (43 deltagere). Min analyse viste, at mere end halvdelen af deltagerne valgte designet, på 
baggrund af anvendelighed og hyppig brug. De overvejede, hvordan deres designvalg visuelt ville passe til 
deres personlige stil og foretrukne farver. Dette gjorde de bl.a. ved at tage udgangspunkt i deres garderobe, 
og forestille sig, hvordan strikblusen ville kunne bruges sammen med deres øvrige tøj. Ligesom i 
designeksperiment fase 1, beskrev deltagerne en bevidsthed om, hvad de selv synes, passer til dem, og til 
deres egen kropstype. Eksperimentet indikerer, på denne måde, at deltagerne inddrog erfaringer fra tidligere 
brugssituationer, som en væsentlig del af deres udvælgelse af strikblusens design. Dette er gældende for 
designvalg af visuelle, såvel som taktile aspekter. Deltagerne benyttede designkonceptets parametre, til at 
træffe personlige valg. Oversigten over deltagernes valg viste en bred variation af strikbluser, hvor nogle 
deltagere var gået efter enkle og neutrale udtryk, mens andre ønskede at bryde, et enkelt eller neutralt udtryk, 
med en kontrast i form af detaljer. I min gennemgang af deltagernes valg blev jeg overrasket over, hvor vovede 
de har været. De fleste har valgt designs, der skiller sig ud i forhold til mainstream trends. Selvom flere af 
deltagerne, gav udtryk for at have valgt, hvad de selv ser som ”sikre valg”, ser jeg ikke alle deres valg som sikre. 
I denne sammenhæng forstås sikre valg, som valg deltagerne føler sig trygge ved at vælge, fordi de synes, det 
passer godt til dem, og kan bruges i mange sammenhænge. Dette eksperiment indikerer, at følelsen af at have 
valgt ”et sikkert valg” er relateret til personlige præferencer, i højere grad end deltagernes opfattelse af, hvad 
der er en basis-bluse eller et klassisk udtryk. 
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Tilfredshed og glæde i brugsfasen 

De tre nøgle-deltagere fik fremstillet deres valg af strikbluse, med det formål, at jeg kunne undersøge, hvordan 
de oplevede omstændighederne ved at bruge den. I designeksperiment fase 3, følger jeg deres brug af den 
personlige strikbluse gennem ét år (jf. kapitel 9). Resultaterne herfra viser, at nøgle-deltagernes lyst og 
interesse for at indgå i designprocessen, for dem ikke kun var ”sjovt” i selve processen (designeksperiment 
fase 2), men også at de fandt tilfredshed med at bruge deres strikbluse. Nøgle-deltagernes fortællinger 
omkring brugen af deres personlige strikbluse, viser hvordan tekniske, æstetiske og emotionelle aspekter 
påvirker den oplevelse, de har. De giver alle tre udtryk for, at den holder sig pæn ud fra tekniske aspekter. 
Dette beskrives bl.a. ved, at den bevarer formen, og stort set ikke har tendens til pilling, som er vigtigt for, 
hvordan strikblusen ser ud, samt hvordan den føles at have på. Nøgle-deltagerne beskriver selv, at de har gode 
oplevelser med at bruge deres personlige strikbluse, netop fordi den passer til dem komfortmæssigt, samtidig 
med at deres æstetiske præferencer bliver mødt. Deres fortællinger viser ligeledes, at strikblusens tilpassede 
design, størrelse og pasform, har betydning for deres glæde, ved at bruge den. I designeksperiment fase 1, fik 
jeg kendskab til nøgle-deltagernes stilmæssige præferencer. Jeg kunne se, at disse præferencer havde 
indflydelse på deres valg af strikbluse i designeksperiment fase 2, hvor designkonceptet tilbød, at de kunne 
sammensætte og kombinere deres præferencer. ”Perfect piece” er en af Fletchers kategorier, som hun bruger 
til at beskrive ”craft of use” (jf. kapitel 3, s. 31-32). Hun beskriver kategorien ”perfect piece” som følgende: 
 

“/…/ a garment’s finesse, fit, appropriateness; and the space to nature individuality, 
skills and confidence in a wearer to recognise and revel in the ‘rightness’ of a particular 
piece.  

 
Finding the right partnership between wearer and garment is the difference between 
using a piece time and again or throwing it away. Each partnership, like each person, 
is different.” (Fletcher, 2016, s. 162) 

 
De brugerfortællinger som Fletcher, i sit studie, kategoriserer som ”perfect piece”, beskriver, hvordan 
brugerne finder glæde og tilfredshed med brugen af det tøj, de viser frem. Brugerne fortæller om, hvordan 
tøjet passer perfekt til dem. De beskriver, at tøjets pasform eller æstetiske udtryk passer særligt godt til dem, 
eller at de har fundet unikke måder at bruge tøjet på, der gør, at det for dem har en særlig betydning (Ibid., s. 
163-179). I citatet ovenfor beskriver Fletcher, at forholdet, mellem en bruger og et stykke tøj, er ligeså 
forskelligt, som det unikke i hver person. Jeg har, gennem designkonceptets parametre, søgt at imødekomme 
individuelle behov og præferencer. Det har jeg gjort, med henblik på at skabe de bedste omstændigheder, for 
at den enkelte bruger kunne vælge en strikbluse, der for dem kunne blive ”a perfect piece”. Designeksperiment 
fase 3 viser eksempler på, hvordan nøgle-deltagerne tager de personlige strikbluser til sig, og tilføjer egne 
”designparametre” gennem anvendelse og styling. Dette belyser et potentiale for, at designere i højere grad 
kan arbejde med beklædning, der giver brugeren mulighed for at tage ejerskab over tøjets udtryk – også i 
brugsfasen. Derudover viser designeksperiment fase 3, ligesom designeksperiment fase 1, at der er en 
sammenhæng mellem brugerens personlige præferencer, hendes æstetiske oplevelse med egen strikbluse og 
brugsfrekvensen for strikblusen. Dermed er der et potentiale for at tekstildesignere og virksomheder med 
fordel kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og den æstetiske oplevelse. Ydermere indikerer mit 
studie, at hyppig og aktiv brug, i højere grad handler om, at farver og stilmæssige udtryk passer til brugerens 
præferencer. Neutrale og klassiske visuelle udtryk forbindes ofte med, at kunne bruges i mange 
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sammenhænge. Disse anses derfor også for at have større potentiale, for at blive brugt ofte og holde længe 
(Niinimäki, 2014, s. 3.9). Det er vanskeligt at drage endelige konklusioner, ud fra dette relativt begrænsede 
projekt, men det belyser et relevant emne for fremtidige studier. 
 

Strikkede prototyper 

Jeg har igennem afhandlingen demonstreret, hvordan de strikkede prototyper anvendes som en central del af 
projektets videnudvikling. De strikkede prototyper tager form, ud fra formålet med det designeksperiment, de 
indgår i. I det følgende afsnit vil jeg vende tilbage til de forskellige typer af strikkede prototyper, jeg har  
benyttet i projektet. Det er hermed min hensigt, at uddybe rollerne for prototyperne, og uddybe hvordan de 
hver især bidrager til de opnåede brugerindsigter. 
 

Brug af Tangible Dialogue Tools 

I projektets første fase anvender jeg strikkede tekstilprøver og beklædning, til at guide samtalen i 
designeksperimentet. Disse er artefakter, som jeg kalder Tangible Dialogue Tools, idet de giver et håndgribeligt 
udgangspunkt for interviewet (Ravnløkke & Bang, 2016, s. 379) (jf. kapitel 5, s. 91). Vores kendskab til strikket 
beklædning er tæt forbundet med fysisk sansning, ved enten berøring, eller ved følelsen af tøjet mod kroppen. 
Der er derfor en iboende sanselighed, samt kropslige bevægelser, forbundet med brug af strikket beklædning. 
De fysiske prototyper giver konkrete eksempler på brugssituationer, og medvirker til, at nøgle-deltagerne i 
højere grad kan nuancere deres fortællinger. Det kan f.eks. være omkring personlige oplevelser med 
højhalsede strikbluser (se figur 10.3). Ved udførelsen af designeksperiment fase 1 medbragte jeg forskellige 
Tangible Dialogue Tools, i form af strikkede tekstilprøver og strikbluser. Eksperimentet viste, at disse var med 
til at forme samtalen, og gøre nøgle-deltagerne fortrolige med deres viden og erfaring fra brugsfasen. 
 

 
Figur 10.3: Anvendelsen af strikbluser, som redskab for en nuanceret samtale omkring personlige oplevelser, med brug af strikket 
beklædning (foto fra udførelsen af designeksperiment fase 1). 
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I designeksperiment fase 1 eksemplificerede jeg, hvordan jeg udviklede strikkede tekstilprøver, og udvalgte 
strikbluser, som en del af planlægningen af eksperimentet. Jeg forklarede mine overvejelser omkring de 
parametre, som tekstilprøverne er udviklet ud fra, samt de kriterier, der lå til grund for udvælgelsen af 
strikbluserne (jf. kapitel 5, s. 92). Hensigten, med disse overvejelser, var at skabe et bredt spænd af oplevelser 
med strikket beklædning, for på den måde at skærpe fokus på deltagernes oplevelser og personlige 
præferencer. Jeg vil, i den forbindelse fremhæve to situationer i eksperimentet, som (1) understreger 
væsentligheden af dette forarbejde, og (2) viser et potentiale for anvendelse af strikbluserne, i et kvalitativt 
forskningsprojekt som dette. 
 
(1) Forud for designeksperiment fase 1 havde jeg gennemført et pilotstudie. Ved pilotstudiet medbragte jeg, 
som beskrevet, forskellige strikkede tekstilprøver. To af prøverne var visuelt forskellige. Den ene med et 
tofarvet mønster, den anden ensfarvet med struktur. Da deltagerne beskrev tekstilprøverne mens de var 
skjulte i posen, viste det sig, at de mindede meget om hinanden ved berøring, hvilket gjorde dialogen 
fragmenteret og unuanceret, fordi nøgle-deltagerne sagde ”det er, det samme som før...”. Hændelsen 
indikerer, at variationen og modsætningsforholdene mellem tekstilprøver har indflydelse på, hvordan nøgle-
deltagerne udtrykker deres oplevelse. Dette understreger, at forarbejdet omkring udvalget af tekstilprøver 
spiller en væsentlig rolle. I den forbindelse kan tekstildesigneren med fordel udnytte og udfordre sine 
kernekompetencer omkring æstetiske virkemidler.  
 
(2) Under interviewet, med en af nøgle-deltagerne, opstod en særlig situation, hvor vedkommende bad om at 
prøve de medbragte strikbluser. Dette gav en situation, som var sammenlignelig med scenariet i et prøverum 
i en tøjbutik. Jeg kunne her observere, hvordan hun vurderede en strikbluse, ud fra egne præferencer. I dette 
tilfælde medvirkede strikbluserne til indsigten i nøgle-deltagerens oplevelse. Fordi hun prøvede dem, kunne 
hun meget præcist beskrive sine præferencer, ud fra det fysiske eksemplar (jf. kapitel 5, s. 109). Eksemplet 
viser et potentiale, for fremtidige undersøgelser af kropsfigurer i samspil med æstetiske virkemidler. Jeg 
fremhæver denne pointe med billedserien i figur 10.4. Billederne viser tre af de medbragte strikbluser, som 
prøves af tre forskellige kvinder, med forskellige kropsfigurer23. Strikbluserne passer størrelsesmæssigt til de 
tre kvinder, men viser samtidig, at bluserne kommer til udtryk på vidt forskellige måder, afhængigt af 
kvindernes kropsfigurer.  
 

 
23 Kvinderne på billederne er tre af mine kolleger fra Designskolen Kolding. De er udvalgt med udgangspunkt i, at de passer størrelserne 
på strikbluserne. Derudover er de tilfældigt udvalgt. 
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Figur 10.4: Tre af de medbragte strikbluser prøves af tre kvinder, med forskellige kropsfigurer, som passer samme standardstørrelse. 
Hvert billede viser to billeder af samme strikbluse på samme kvinde, fotograferet forfra og fra skråt siden. Billedrækkerne viser lodret 
de tre strikbluser, vandret de tre kvinder. 

 
Dette indikerer et potentiale for fremtidige studier, der yderligere kan uddybe personlige oplevelser af 
pasform og præferencer. Jeg finder det derfor yderst relevant, at inddrage prototyper af beklædning, i et 
forskningsprojekt som dette, da de er med til at generere vigtig viden om, hvad pasform betyder for brugen 
af beklædning. 
 

Facilitering af en brugerinvolverende designproces 

I projektets anden fase benytter jeg designkonceptet til at facilitere en brugerinvolverende designproces (jf. 
designeksperiment fase 2, kapitel 7). På den måde anvendes det til at opstille et scenarie, som var det virkeligt. 
Konceptets strikkede prototyper, farveprøver og arbejdstegninger af blusemodeller bruges til at skabe en 
dialog med deltagerne.  
 
Min analyse af designeksperiment fase 2 viste, at de strikkede prototyper også havde en væsentlig betydning, 
i forhold til deltagernes udvælgelse af deres favorit-strikbluse. Deltagerne brugte de strikkede prototyper som 
narrativer for, hvordan deres valg ville komme til at se ud, og hvordan disse, i så fald, ville komme til at passe 
sammen med deltagerens øvrige garderobe. De strikkede prototyper viste sig derfor, at være et vigtigt redskab 
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til at styrke deltagernes forestillingsevne, idet de blev inddraget i designprocessen (jf. kapitel 7, s. 174). 
Deltagerne følte på prototypernes overflade, testede materialets elasticitet, sammenlignede farver og holdt 
dem op mod kroppen, i en forestilling om, hvordan deres strikbluse ville blive (se figur 10.5). 
 

   
Figur 10.5: De strikkede prototyper bruges til at sammenligne og vurdere muligheder, i de forskellige valg designkonceptet tilbyder 
(fotos fra udførelsen af designeksperiment fase 2). 

 
Deltagernes brug af de strikkede prototyper gav en indsigt, i deres kendskab til egne præferencer, og belyste 
samtidig en tavs viden om det at anskaffe sig en ny strikbluse. Eksperimentet viste, at deltagerne interagerede 
med de strikkede prototyper, og at disse endvidere understøttede deltagernes overvejelsesproces. 
 

De personlige strikbluser som design probes 

I projektets tredje fase benyttes nøgle-deltagernes valg af strikbluse som design probes. Dette er baseret på 
at nøgle-deltagerne, gennem en periode, selv dokumenterer, hvordan de bruger deres strikbluse (Mattelmäki, 
2006, s. 40) (se figur 10.6). Nøgle-deltagerne sendte mig billeder og tekstbeskeder om, hvordan de brugte 
deres strikbluse gennem en periode. Deres selvdokumentation viser brudstykker af brugsfasen, som jeg 
anvender i forbindelse med to opfølgende interviews. Dette giver mig mulighed for yderligere at spørge ind til 
de forskellige brugssituationer, og nøgle-deltagernes oplevelse med den personlige strikbluse (jf. kapitel 9). 
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Figur 10.6: Produktfoto af de tre personlige strikbluser (venstre). Selvdokumentation af en af nøgle-deltagerne (højre). 

 
Designeksperiment fase 3 viser, at nøgle-deltagerne bruger de personlige strikbluser, som en naturlig del af 
deres garderobe. Nøgle-deltagerne finder egne måder at anvende den på, sammen med udvalgte stykker tøj 
fra deres garderobe, som de synes strikblusen passer godt sammen med. Ligeledes gør de den endnu mere 
personlig gennem styling (jf. kapitel 9, s. ). Disse prototyper, på personlige strikbluser, gør det muligt for nøgle-
deltagerne at opleve, hvordan det er at bruge en strikbluse, fra en brugerinvolverende designproces. 
Endvidere kan jeg følge med på sidelinjen, via nøgle-deltagernes selvdokumentation. På den måde viser de 
strikkede prototyper, en tilgang til at kunne opnå et detaljeret og unikt indblik i brugsfasen.  
 
Igennem dette afsnit har jeg, på opsummerende vis, gjort rede for afhandlingens indsigter. Sammenfatningen 
belyser, hvordan jeg gennem projektet aktivt bruger min designprofession, i forhold til at udlede viden, 
sammen med brugerne. Det har været en balancegang mellem rollen som designer og designforsker, som til 
tider har medført frustrationer, der skabte refleksioner, og ledte processen videre. Undervejs har jeg brugt 
mine forskningsspørgsmål som kompas. De har udfordret og guidet forskningsprocessen, på tværs af de 
forskellige designeksperimenter og interviews. 

 

Videnbidrag  

Forskningsprocessen i dette projekt kunne fortsætte. Mine designeksperimenter med brugere, og 
anvendelsen af strikkede prototyper, åbner for flere spørgsmål, som vil kunne afføde fremtidige studier, 
omkring designerens arbejde med beklædning og den efterfølgende brugsfase. Jeg ser derfor ikke mine 
undersøgelser, som endeligt afsluttede, men benytter afhandlingen her, til at reflektere over den viden, 
projektet har bragt med sig indtil nu. I dette afsnit vil jeg bruge denne viden, til at besvare mine to 
forskningsspørgsmål. 
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Det første spørgsmål lyder: 

Hvordan kan tekstildesigneren, i praksis, bidrage til at forlænge levetiden af 
strikbluser? 
 

Tekstildesigneren har flere indfaldsvinkler, til at arbejde med forlænget levetid. Igennem afhandlingen 
beskrives disse indfaldsvinkler, som designstrategier. I dette projekt tager jeg afsæt i industrielt producerede 
strikbluser, og benytter f.eks. fremstillingsmetoden production on-demand og brugerinddragelse i 
designprocessen, som strategier. Denne type af strategier lægger op til en ganske åben fortolkning af, hvordan 
de anvendes i praksis. For yderligere at opnå en forståelse af, hvordan tekstildesigneren i praksis kan arbejde 
med forlænget levetid, har jeg søgt at forstå begrebet holdbarhed,  i relation til beklædning. Dette har jeg gjort 
ved at beskrive holdbarhed ud fra tekniske, emotionelle og æstetiske aspekter (jf. kapitel 3). Det er min 
hensigt, at beskrivelserne kan give en bedre forståelse af de enkelte aspekter, isoleret set. Derved også for at 
kunne opnå en bedre forståelse af, hvordan aspekterne er sammenflettede, og kan have indflydelse på 
hinanden. Det tydeliggøres derved, på hvilken måde tekniske, emotionelle og æstetiske aspekter forholder sig 
til tekstildesignerens faglige kompetencer. Jeg indleder afhandlingen med at beskrive, hvordan 
tekstildesignerens faglige kompetencer består i, at kunne udvikle tekstile konstruktioner, og derudover at 
arbejde med centrale elementer, som farver, ornamentik og overfladebehandling (jf. kapitel 1, s. 7). Disse 
kompetencer giver indsigt og erfaring, med tekniske og æstetiske egenskaber ved beklædning, som kan sættes 
i relation til førnævnte aspekter omkring holdbarhed. Det er mere vanskeligt for designeren at arbejde 
målrettet med emotionelle aspekter, fordi mennesker har individuelle oplevelser og opfattelser, og der vil 
derfor aldrig være et entydigt svar at hente. Forskningsstudier viser imidlertid, at glæde og tilfredshed, med 
brug af beklædning, potentielt kan føre til længere levetid, gennem en tættere relation mellem brugen og 
hendes tøj (Niinimäki, 2011, s. 210). I dette projekt undersøger jeg, brugeres æstetiske oplevelser med 
strikbluser, med henblik på at opnå indsigt i, hvordan designeren kan inddrage denne viden i designudvikling, 
og arbejde med brugeres tilfredshed, rettet mod strikbluser til lang levetid. Mit projekt har vist, at brugernes 
præferencer havde indflydelse på brug af deres strikgarderobe. Ydermere har det vist, at brugerne er bevidste 
om hvad de foretrækker, og har evnen til at træffe designmæssige valg, på baggrund af deres præferencer. I 
den henseende ser jeg et potentiale for, at tekstildesigneren i højere grad fokuserer på at inddrage brugerne 
i designprocessen, for derved at opnå et bedre kendskab til deres behov og præferencer, og efterfølgende 
kunne imødekomme dem. 
 
I dette projekt har jeg demonstreret, hvordan strik-teknologisk udvikling kan bidrage til et alternativt 
forretningskoncept, der er rettet mod reduceret produktion, og mindsket forbrug. Fremstillingsmetoden kan 
eliminere restlagre og produktion af spild. Samtidig med at konceptet tager højde for en brugerinvolverende 
designproces, med henblik på at kunne udbyde en bred variation af strikbluser, med fokus på brugernes 
æstetiske oplevelse. I den forbindelse er der et særligt behov for tekstildesignerens kompetencer, for at 
designe visuelle og taktile udtryk. Tekstildesignerens bidrag til, potentielt, at kunne forlænge levetiden af 
strikbluser, omhandler dermed æstetiske egenskaber. Nyere digital teknologi gør det muligt at fremstille 
individuelle produktioner, og hvis tekstildesigneren har den nødvendige viden til at udnytte teknologiens 
muligheder, kan hun skabe stor diversitet gennem forskellige æstetiske virkemidler. Jeg har illustreret denne 
pointe gennem udviklingen af designkonceptet, der bl.a. er udformet på baggrund af mine studier af 
brugsfasen. Designkonceptet opstiller en række  parametre for, hvordan tekstildesigneren kan skabe diversitet, 
og giver mulighed for individuel tilpasning af pasform og æstetiske præferencer. 
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Det andet forskningsspørgsmål er rettet mod yderligere at uddybe, tekstildesignerens bidrag i praksis. Det 
lyder som følgende: 

Hvordan kan tekstildesigneren inddrage brugere i designprocessen, med henblik på at 
understøtte deres tilfredshed med egen strikbluse? 

 
Dette projekt har demonstreret, hvordan strikkede prototyper kan anvendes til at generere indsigter, sammen 
med brugerne. De anvendes, som redskab, til at opnå indsigter i brugsfasen, og til at inddrage brugerne i 
designprocessen. Jeg har vist, hvordan forskellige typer af strikkede prototyper gør det muligt, at brugerne kan 
udtrykke personlige præferencer, ved at relatere deres ønsker og behov, til fysiske artefakter. Jeg mener, at 
tekstildesigneren også i praksis vil kunne drage nytte af, at benytte strikkede prototyper, sammen med deres 
brugere, til at opnå et detaljeret indblik i, hvordan brugerne finder tilfredshed med anvendelse af beklædning. 
Designeksperimentet, i projektets anden fase, eksemplificerede, hvordan brugernes interaktion, med de 
strikkede prototyper, også understøttede deres forestillingsevne, og beslutninger omkring valg, i en 
brugerinvolverende designproces. De strikkede prototyper medvirkede til at skabe en præmis for 
designprocessen, som brugerne kunne være en del af (se figur 10.7). 
 

 
Figur 10.7: Designkonceptets strikkede prototyper, farveprøver og arbejdstegninger af blusemodeller.  

 
Mine undersøgelser har på den måde vist, at strikkede prototyper kan anvendes som et redskab, til at skabe 
en brugerdialog i designprocessen. Dermed ser jeg, strikkede prototyper som et vigtigt redskab i en åben 
designproces. Jeg mener at tekstildesigneren, gennem hendes erfaring med den æstetiske oplevelse, kan 
facilitere rammerne for en brugerinvolverende designproces, ved at appellere til brugeres visuelle og haptiske 
sanser. 
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Perspektivering 

I det paradigmeskifte, som tekstil- og beklædningsindustrien står overfor, defineres nye roller for designeren 
(Fletcher & Grose, 2012, s. 180; Tham, 2016, s. 225). Paradigmeskiftet udfordrer designfaget til at inddrage 
andre aspekter af design, udover formgivning og brug af æstetik – udelukkende til kommerciel forførelse 
(Riisberg m.fl., 2014, s. 2). Denne afhandling bidrager til diskussionen om tekstildesignerens rolle i den 
udvikling branchen står overfor, forskningsmæssigt, såvel som i praksis.  
 
Mit hovedbidrag omhandler udvikling af viden gennem praksis. I det foregående afsnit har jeg beskrevet, 
hvordan dette projekt bidrager til designpraksis. Det er mit ønske, at min praksisbaserede tilgang i dette 
projekt, kan være til inspiration for tekstildesigneren og virksomheder, der tilstræber at arbejde hen imod aktiv 
brug og lang levetid. Forskningsmæssigt bidrager projektet, i særlig grad, til feltet bæredygtig tekstil- og 
beklædningsdesign, ved at jeg anvender min designfaglighed til at omsætte teori til praksis, og til at udfordre 
nogle teoretisk opstillede anvisninger. Derved genererer jeg ny viden gennem praksis. Projektet bidrager 
således til den igangværende diskurs omkring brugsfasen, som en vej til bæredygtig forandring.  
 
Jeg har eksemplificeret, hvordan anvendelsen af strikkede prototyper giver brugerne et håndgribeligt 
udgangspunkt, for at beskrive deres behov og præferencer. Endvidere har jeg vist hvordan strikkede 
prototyper kan anvendes, som redskab for brugerdialog i designprocessen. Mit arbejde, bidrager derved med 
viden om, hvordan designere og virksomheder kan arbejde med diversitet, og imødekomme forskellige 
brugeres behov. Jeg giver konkrete eksempler på, hvordan tekstildesigneren i praksis kan anvende æstetiske 
virkemidler, som en designstrategi, rettet mod tilfredshed med brug af strikbluser. Niinimäki har i sine studier 
arbejdet med brugertilfredshed, som udgangspunkt for lang levetid. En del af hendes arbejde, har bestået i at 
udvikle den teoretiske ramme: ”Attributes that create sustainable attachment to clothes” (2011, s. 210). denne 
giver teoretiske anvisninger til tekstil- og beklædningsdesignerens arbejde, med bl.a. æstetiske aspekter ved 
tøjs levetid (jf. beskrivelsen i kapitel 3, s. 48). Min tilgang, i herværende projekt, ligger i forlængelse af 
Niinimäkis arbejde, og jeg ser at mit praktiske arbejde, med æstetiske virkemidler, kan bidrage til en 
videreudvikling af flere praktiske anvisninger. Ræbild, Hasling og Kofoed (2017) søger gennem metodekortene, 
”Sustainable Design Cards”, at understøtte praktisk anvendelse af designstrategier, i forhold til produkters 
levetid (jf. beskrivelsen s. 50). Set i lyset af mine undersøgelser, mener jeg ikke, at kortene lægger tilstrækkelig 
vægt på de potentialer, som æstetiske virkemidler har. Jeg ser derfor flere fremtidige perspektiver i, at arbejde 
videre med den viden, jeg har genereret i dette projekt. Målet er, i endnu højere grad, at bidrage til praktiske 
anvisninger, der kan guide tekstildesignere og virksomheder, som ønsker at arbejde med den æstetiske 
oplevelse, i relation til aktiv brug og lang levetid. 
 
Imens jeg har været i gang med dette projekt, har branchens interesse, for at arbejde med lang levetid, udviklet 
sig eksplosivt. Mange virksomheder og organisationer arbejder med lang levetid, og designanvisninger rettet 
mod lang levetid, figurerer i branchen. Disse designanvisninger går også under betegnelsen: ”design for 
longevity”, oversat til dansk: design til lang levetid. I Danmark har Danish Fashion Institute (DAFI) oprettet en 
offentlig tilgængelig online platform, under navnet ”Design for Longevity”. Denne har til formål at udbrede 
forståelsen omkring fænomenet, og informere designere og produktudviklere, gennem virksomhedscases og 
viden fra forskning.  
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“This platform functions as a dynamic toolbox providing you with inspiring case 
stories, knowledge about best practices, and access to helpful tools in a combination 
of articles, videos, how-to guides and other formats which we hope engages you to 
seek new insight.” (Design for Longevity, 2018)  

 
Projektet omkring platformen er finansieret af EU Life, som en del af ECAP (European Clothing Action Plan), 
med støtte fra C&A Foundation (Ibid.). Platformen er et eksempel på branchens interesse i, at formidle viden 
om lang levetid, så den er let tilgængelig og inspirerende for designere og virksomheder. Denne afhandlings 
praktiske tilgang, og mit ønske om at inspirere tekstildesignere i branchen, bidrager derved med konkrete 
eksempler på designstrategier, rettet mod bæredygtige produktionsmetoder, og brugerinvolvering i 
designprocessen. Jeg ser, at designkonceptet kan bidrage med kendskab til et alternativt forretningskoncept, 
for design af strikbluser. Det er mit ønske, at designkonceptet kan bibringe nysgerrighed og lyst, til at tænke 
innovativt, i relation til bæredygtig forandring. Danmark har en stærk tradition for industrielt fremstillet strik. 
Der er stadig flere mindre strikkerier i Danmark, som ligger inde med strikteknisk specialviden, der kan være 
en værdifuld sparring og samarbejdspartner til innovation inden for faget. 
 
Den engelske virksomhed Kniterate, er et eksempel på en virksomhed, som gør mig nysgerrig på fremtidige 
potentialer for innovation, bæredygtighed og strikdesign. Initiativet OpenKnit blev i 2013 starten på en vision, 
om at nedbringe prisen på digitale fladstrikkemaskiner, for derved at gøre digital teknologi lettere tilgængelig 
for designere. I de senere år har OpenKnit udviklet sig til virksomheden Kniterate, der opererer fra London 
(Kniterate, 2017). I marts 2017 startede Kniterate en crowdfunding-kampagne, til at realisere produktionen af 
strikkemaskiner. Kniterate benytter bl.a. 3D print-teknologi til at fremstille strikkemaskinerne, hvilket gør det 
muligt at nedbringe omkostningerne til produktionen af maskiner. Kniterates strikkemaskine producerer 
strikket beklædning efter industrielle standarder. Ideen er bl.a., at maskinen optager mindre plads, og derved 
kan man bringe lokalproduktion tættere på designeren. Ved køb af en Kniterate digital strikkemaskine, 
medfølger software til at omsætte ideer til personlige designs (se figur 10.8) (Kniterate, 2017).  
 

   

Figur 10.8: Kniterate digital strikkemaskine (venstre). Foto af softwarens brugerinterface, der viser justeringsmuligheder for design 
(højre) (Kniterate, 2017). 

 
Ifølge deres hjemmeside, står Kniterates første leverance af strikkemaskiner, til at blive leveret sommeren 
2019 (Kniterate, 2019). Kniterates strikkemaskine giver en mulighed, for flere fremtidige koncepter for 
strikdesign, med en brugerinvolverende tilgang. Som beskrevet i indledningen til dette afsnit, bidrager denne 
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afhandling til diskussionen om designerens rolle, i den udvikling branchen står overfor. Kniterates initiativ, 
med at nedbringe omkostningerne på strikkemaskiner og tilhørende software, indikerer et potentiale for strik-
teknologi, som på flere punkter overlapper emnet for dette projekt. I deres udvikling af software, fokuserer 
de på mulighederne for mass-customisation, i form af størrelser og æstetiske parametre, for 
brugerinvolvering. Desuden er denne software baseret på complete garment-fremstilling, der holder 
omkostninger til montering på et minimum, og eliminerer spild (jf. kapitel 2, s. 17). På den måde adresserer 
Kniterate flere designstrategier, der kan målrettes til bæredygtige fordele. 
 
Det bliver interessant at følge, hvordan designere bringer dette potentiale videre. I et fremtidigt perspektiv, 
kan det skabe grobund for nye forskningsprojekter, med en udvidet diskussion omkring strikket beklædning, 
og relationen mellem designer og bruger, i en åben designproces. Innovative virksomheder, som Unmade og 
Kniterate, er medvirkende til at understrege de muligheder, der ligger i at anvende teknologisk udvikling til 
personligt fremstillet beklædning. Jeg har gennem designkonceptet vist, hvordan tekstildesignere og 
virksomheder med fordel kan øge opmærksomheden på materialekvaliteter og den æstetiske oplevelse, ved 
at anvende nyere digital teknologi. Samtidig har jeg givet praktiske eksempler på, hvordan tekstildesigneren 
kan udnytte sine kernekompetencer til at gå i dialog med brugere, og udfordre det potentiale der ligger i 
personligt fremstillet beklædning. Et potentiale, jeg ser, tekstildesign besidder i relation til omstillingen til en 
mere bæredygtig adfærd, og et mindsket forbrug af jordens ressourcer.  
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Bilag 
 
 
 

2.1 Strikkemaskiner og maskiner til montering 
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3.1 Harpers model for æstetisk strategi 

 
”Model for æstetisk strategi” (Harper, 2015, s. 206-207). 
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4.1 Stumble upon data 

Tabellen viser et uddrag af transskription og fotos fra en workshop med en af deltagerne under 
designeksperiment fase 2 – brugerinvolvering i designprocessen. Transskription og fotos er opdelt i 
workshoppens handlingsforløb. Idet jeg ville genhøre lydoptagelsen og genlæse transskriptionen fra 
workshoppen, studsede jeg over, at det var meget få ord, deltageren satte på sin interaktion med de strikkede 
prototyper. Sammenlignede jeg med min fotoregistreringer fra workshoppen, tegnede sig et andet billede. 
Dette gav et nyt perspektiv på min fortolkning (jf. analysen i kapitel 7).  
 

Handlingsforløb  
(trinvis /udvalgte billeder) Udsagn Noter 
 Pernille: Nr. 3a. (Pernille peger og griner) 

Altså ribben går ikke helt ind? 
 
Interviewer: Nej, og der er ikke nogen lukning ned foran, 
så den er åben; både model 3a og 3b. 
 

P har i 
designeksperiment fase 
1 fortalt, at hun særligt 
godt kan lide denne 
blusemodel og længde. 
(indforstået 
kommunikation) 

1. 

 
 

Pernille: Den er fin. (prøve; #3 - flaskegrøn)  
 
Interviewer: Ja, den er ret flot. 
 
Pernille: Ej, den er altså også bare lækker; lyserød til grøn 
(prøve; #3 - flaskegrøn). [billede; Designkoncept_P7] 
 

(første gang P nævner 
denne 
farvekombination) 

 /…/ 
 

 

 

 
 
 

Pernille: Den der farve (prøve; #3 - flaskegrøn) den er bare 
fantastisk. 

(anden gang P nævner 
farvekombinationen) 

2. Interviewer: Er der nogen, du synes, du kan udelukke, og 
sige: den tror jeg ikke det bliver? Og så bruge 
udelukkelsesmetoden. 

P har svært ved at 
vælge. 
(abstraktion fra farver) 
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Pernille: Altså jeg tror ikke det bliver den her (prøve; #8 - 
jordbærshake). Men det er også svært om det er fordi den 
er pink eller lyserød. 

Interviewer: Hvorfor tror du ikke, det skal være den lyserøde 
med hulmønster? 

Pernille: Jeg tror måske bare ikke jeg kan abstrahere fra det 
lyserøde. 

 Pernille: /…/ Og så tror jeg måske den (prøve; #8 - 
jordbærshake) bliver altså for tynd, når det skal være til en 
cardigan. Altså den kan godt blive meget slasket. Så den 
tager jeg fra. 

 

P bruger sin 
forestillingsevne til at 
vurdere materialets 
densitet og drapering: 
strikart og model 
sammen. 

 

 
 

Pernille: /…/ Det er mega svært. 

Og så tror jeg, jeg tager den (prøve; #6 - nøddemælk) her grå 
nr. 6 (nøddemælk). Fordi den er sådan lidt kedelig i forhold 
til de andre. /…/ 

Jeg kan meget godt lide de her dobbeltstrik. De får sådan lidt 
mere hold. Eller sådan.. 

Den her (prøve; #5 kinderødt) den er godt nok også fin, nr. 5. 

 

Her sammenligner P 
prøverne med 
hinanden. 

3. 

 
 

Interviewer: Nu er du nede på tre (prøverne; #2 – lys petol, 
#1 – aqua grøn og #3 - flaskegrøn). [billede; 
Designkoncept_P13] 

Pernille: Jo. Men det er godt nok svært at abstraherer fra 
farverne, synes jeg. [pause] Altså det er jo. Det er jo det, om 
jeg vælger ud fra farve eller mønster. [pause]  

Ja. Ej. Den er også pæn på bagsiden (prøve; #3 - flaskegrøn). 

Altså jeg tror det bliver en af de grønne (prøverne; #3 - 
flaskegrøn og #1 – aqua grøn), for den her (prøve; #2 - lys 
petrol) synes jeg også er lidt for klassisk.  

Interviewer: De skiller sig også mere ud.  

Pernille: Ja, de her to (prøverne; #3 - flaskegrøn og #1 – aqua 
grøn). [billede; Designkoncept_P14; Designkoncept_P15] 

Pernille: Altså de (prøverne; #3 - flaskegrøn og #1 – aqua 
grøn) er jo meget ens sådan. Altså der er ikke en, hvor jeg 
tænker, at den sådan: ad. Altså hvor jeg tænker, de ville 
være træls at have på. [billede; Designkoncept_P16; 
Designkoncept_P17 

Interviewer: Tænker du at de føles meget ens, eller hvad 
tænker du? 

Pernille: Ja.  

Det er jo svært. Ej, jeg tror det er den der. For den er lige 
sådan lidt mere flad.  

Verbalt udtrykker P sig 
ikke særlig præcist i sin 
tankestrøm, derimod 
fortæller hendes 
kropsprog en dialog: 
vurdering og 
sammenligning, mellem 
prøver. 
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Interviewer: Ja, den anden er måske mere vaflet. 

Pernille: Ja. Jeg ved ikke om den (prøve; #3 - flaskegrøn) 
måske kommer til at ligne er køkkenhåndklæde, eller sådan 
du ved. 

Interviewer: Det gør det måske lidt sådan der i hvert fald.  

Pernille og interviewer: griner.  

Pernille: Ja, så den (prøve; #1 aqua grøn) der. 
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4.2 Kategorisering af data 

Eksempel 1. Dette viser kategorien ”detaljer”, dannet på baggrund af en deltagers udsagn inden for dette 
tema. Kategorien er et eksempel på, hvordan transskriptioner og billeder er kategoriseret i temaer. Dette er 
et uddrag fra analysen af designeksperiment fase 1 – brug af strikket beklædning. 
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Eksempel 2. Tabellen viser, hvordan jeg efter kategorisering for de enkelte deltagere, anvender disse til også 
at gruppere på tværs af deltagerne, og uddrage essensen i det deltagerne fortæller. Her viser tabellen tre 
temaer med udgangspunkt i to deltagere. 
 

 Stiludtryk Form og anvendelse Taktilitet og materiale 

Pernille 

 

 
 
”Den er sådan helt lige op og ned med 
påsat ærme. Og det kan jeg jo godt lide 
i stedet for et raglanærme. /…/ Den 
bliver bare sådan lidt mere afslappet i 
looket. Sådan lidt mere casual. Jeg kan 
bare godt lide de der drop-skuldre, jeg 
synes bare det er cool. Det har den 
også.” 
 

 

 
 
”Måske kunne jeg godt bruge den som 
jakke, men jeg vil aldrig nogensinde 
kunne have den på indenfor, også 
specielt fordi den har høj turtle neck. 
Jeg er bare bedst til, at der er åbent 
foran, til at jeg kan få lidt luft.” 
 

 

 
 
”Jeg kan ikke med alpaka og mohair og 
sådan noget. Det kan jeg ikke holde ud 
fordi at det stikker, men uld hvor det 
kradser uden at det stikker, så kan jeg 
godt holde til det. Men Alpaka og sådan 
noget, det kan jeg ikke. Jeg bliver sådan 
helt fuldstændig rød og slår lidt ud af 
det. Jeg bliver sådan helt irriteret. Jeg 
kan i hvert fald ikke holde alpaka ud, 
hvilket er vildt irriterende. Det er mega 
flot.”  

Kirsten 

 
”Jeg kan godt lide sådan noget der er en 
eller anden - meget skjorte. Med 
markeringer - dut dut dut. Det er det, 
jeg kigger efter i strik, tror jeg. Så hvis 
jeg skulle have en blød strik, så ville det 
som udgangspunkt være den rigtige 
form. /…/ Og så måske noget 
skuldervat, eller et eller andet – et 
pufærme.” 

 

 
 
”Og den her, den synes jeg også, er en 
af mine favoritter. /…/ Den er sådan 
helt anderledes i formen. Jeg kan enten 
have bare arme eller andet under. /…/ 
Så bruger jeg den til jeans, 
tætsiddende.” 
 

 

 
 
”Jeg synes den føles lækker den bløde 
her (strikprøve 1C), det gør den. Det er 
ikke sådan at jeg tænker: wow, den 
kunne jeg godt tænke mig at få på. Fordi 
de former man kan lave med den, de er 
sådan runde. Der kan jeg egentlig godt 
lide den (strikprøve 1A) helt kantede 
herovre. Jeg kan godt lide nogle lige 
linjer, mere end det der runde der 
smyger sig med kroppen. Det gør jeg 
sjældent, ellers er det inden under 
noget. Men den mærkes lækker. Jeg 
kan godt lide følelsen af den (strikprøve 
1C), men ikke udseendet af den, hvis du 
forstår.” 
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Eksempel 3. Dette er et uddrag fra analysen af spørgeskemaerne, udfyldt af deltagere i ved én af de seks 
workshops under designeksperiment fase 2 – brugerinvolvering i designprocessen. Billedet viser, hvordan 
informationer fra deltagernes spørgeskemaer er grupperede for yderligere at finde temaer til analysen. De 
farvede prikker indikerer sammenfald mellem temaer. 
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4.3 Meningskondensering 

Eksemplet tager udgangspunkt i analysen af designeksperiment fase 1 – bruger af strikket beklædning. I denne 
del af meningskondensering bryder den transskriberede tekst op i mindre tekststykker, og uddrages til en 
kondensering af meningen. Her ses hvordan kondenseringen er med til at skabe temaer for det videre 
analysearbejde. 
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5.1 Drejebog for interviews i designeksperiment fase 1 

Tabellen viser en oversigt over benyttede spørgsmål under de semistrukturerede interviews med nøgle-
deltagerne i designeksperiment fase 1. 

Dele for interview Metode Format Spørgsmål 
Personfakta 
 
Formål: At blive bekendt med 
nøgle-deltagers baggrund 
 

- 
 

- Alder, civilstand, børn, beskæftigelse,  
bopæl og fritidsaktiviteter 
 

Triader af strikkede tekstilprøver 
Fokus: Taktilitet 
 
Formål: At få nøgle-deltager til at 
tale om haptisk sanselige aspekter 
ved tekstilprøverne. At få nøgle-
deltager til at associere videre ud 
fra det første indtryk, med henblik 
på at nå fra overfladebeskrivelse 
til oplevelse og reference til 
tidligere erfaring. 
At opnå indsigt i nøgle-deltagers 
opfattelse af især taktile 
egenskaber ved strikket 
beklædning.  
 

 
Repertory Grid 
 

 
2 poser med 3 
tekstilprøver i 
hver  
– håndteres i 
de to poser.  
 

 
Kan du finde 3 tekstilprøver? 
 
Vil du beskriver hver af dem? 
 
Hvordan synes du at, x minder om noget du 
har rørt ved/oplevet før? Hvor på kroppen? 
 
Kan du sammenligne x med noget du har set 
eller mærket før? 
 
Kunne du forestille dig at have dette tæt på 
kroppen? 
 
Hvis du skal sammenligne to af 
tekstilprøverne, som du synes har noget 
tilfælles, hvilke vil det så være? Og hvordan 
er den tredje tekstilprøve forskellig fra disse 
to? 

Triader af strikkede tekstiler 
Fokus: visuelle udtryk 
 
Formål: 
At få nøgle-deltager til at tale om 
visuel perception og oplevelse af 
tekstilprøverne. At opnå indsigt i 
nøgle-deltagers opfattelse af især 
visuelle egenskaber ved strikket 
beklædning. At få nøgle-deltager 
til at associere videre ud fra det 
første indtryk, med henblik på at 
nå fra visuel beskrivelse til 
oplevelse, samt personlig erfaring 
og præference. 
 

 
Repertory Grid 
 

 
2 poser med 3 
tekstilprøver i 
hver  
– tages ud 
under 
interviewet. 
 

 
Vil du beskrive de tre tekstilprøver? Hvad ser 
du? 
 
Hvordan synes du x, minder om noget du har 
rørt ved/oplevet før? Hvor på kroppen? 
 
Kan du sammenligne x med noget du har set 
eller mærket før? 
 
Kunne du forestille dig at have dette tæt på 
kroppen? 
 
Hvis du skal sammenligne to af 
tekstilprøverne, som du synes har noget 
tilfælles, hvilke vil det være? Og hvorfor er 
den tredje tekstilprøve forskellig fra disse to? 
 
Hvad synes du disse farver/mønstre 
sammenlignet med den anden triade af 
tekstilprøver? 

Triader af strikbluser 
Fokus: pasform, form og detaljer  
 
Formål: At få nøgle-deltager til at 
tale om, hvad de finder visuelt 

 
Repertory Grid 
 

 
2 triader med 3 
strikbluser 
 

 
Vil du beskrive hver af de 3 strikbluser? Deres 
pasform og detaljer? 
 
Har du set eller oplevet denne type/stil før? 
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appellerende, og dermed 
undersøge relationen til 
præferencer og brugssituationer. 
At få nøgle-deltager til at 
associere videre ud fra det første 
indtryk, med henblik på at nå fra 
beskrivelse til oplevelse, samt 
personlig erfaring og præference. 
 

 
Hvad synes du om formen/detaljerne/stilen? 
Kan du prøve at beskrive hvad du godt 
kan/ikke kan lide ved 
strikblusen/detaljerne/formen/stilen? 
 
Hvad vil du eksempelvis kombinere 
strikblusen med? 
 
Er du villig til at betale lidt ekstra for noget, 
der er særligt/udsøgt? 
 
Hvor ofte køber du nyt? 
 
Hvordan vasker du din strik? 
 
Hvad gør du, hvis din strik får et hul, eller på 
anden måde går i stykker? 

Garderobestudie  
Fokus: daglige valg; favoritter, 
brugssituationer og brugsfrekvens 
 
Formål: At opnå indblik i nøgle-
deltagers garderobe, personlige 
præferencer og daglig brug. 
Opfattelse af begrebet kvalitet og 
tekstile aspekter, der kan indikere 
lang levetid. 
 
 

 
Garderobemet
ode 

 
Nøgle-
deltagers 
strikgarderobe 
 
 
 

 
Nøgle-deltager sorterer egen strikgarderobe i 
3 bunker:  
 
1 Favoritter – det der bliver brugt ofte.  
2 En gang imellem – det der bliver brugt en 
gang imellem. 
3 Sjældent eller aldrig – det som bliver brugt 
sjældent eller aldrig. 
 
Undervejs bedes nøgle-deltageren fortælle 
om grunden til placeringen af de forskellige 
stykker tøj. Tøjet fotograferes, og der spørges 
ind til anvendelsen af de enkelte. 
 
Spørgsmål omkring brug: 
Hvornår brugte du tøjet sidst? -hvilken 
anledning? 
 
Hvad kombinerer du tøjet med, når du har 
det på? 
 
Hvordan vasker/vedligeholder/renser du det? 
 
Hvor har du købt tøjet? 
 
Hvis deltager udtrykker oplevelser af slitage: 
 
Hvordan oplever, du at det er slidt? 
 
Hvordan synes du, det er for slidt til..? 
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     5.2 Spektrum over neutrale til komplekse udtryk  
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5.3 Informerende folder 1 

Udleveret til nøgle-deltagerne, ved designeksperiment fase 1, som en beskrivelse af projektet, samt 
information om, hvordan vedkommende er involveret under forløbet. Folderen er udviklet til at kunne foldes. 
Den læses fra øverste venstre hjørne og nedefter, derefter fra højre nederste hjørne og opefter. 
 
 
 

  



 

 254 

6.1 Eckerts kortlægning af designprocessen for strikket beklædning  

 
”The knitwear design process” (Eckert, 1997, s. 37)  
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 ”Sources of inspiration in the knitwear design process” (Eckert & Stacey, 2003, s. 9). 
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6.2 Visuel præsentation af designkonceptet 

Serien af billeder viser designkonceptet, med dets forskellige fysiske artefakter. Herunder arbejdstegninger af 
blusemodeller, strikkede prototyper, farveprøver og ærmedetaljer. 
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Arbejdstegninger af blusemodeller 

3 forskellige modeller, hver med en variant af lænden. 

 
 

 
 

Længeforhold for blusemodellerne:  
Model #3a – 10 cm under det bredeste sted på hoften 
Model #3b – 15 cm under taljen (ved hoftebenet) 
Model #2b – 20 cm under taljen (ved det bredeste sted på hoftebenet) 
Model #2a – 5 cm under taljen (lige under navlen)  
Model #1b – 20 cm under taljen (ved det bredeste sted på hoftebenet) 
Model #1a – 5 cm under taljen (lige under navlen) 
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Strikkede prototyper 

9 forskellige strikarter med en variant på begge sider. 

   
Strikart #1 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven aqua-grøn (#2) og detaljefarven flaskegrøn (#8). 

 
 

   
Strikart #2 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven lys petrol (#6) og detaljefarven havblå (#1). 
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Strikart #3 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven flaskegrøn (#8) med detaljefarven kinderødt (#3). 

 
 

   
Strikart #4 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven marine (#5) og detaljefarven dueblå (#9). 
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Strikart #5 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven kinderødt (#3) og detaljefarven rust (#15). 

 
 

   
Strikart #6 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven nøddemælk (#10) og detaljefarven kunstgræs (#14). 
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Strikart #7 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven vinrød (#12) og detaljefarven bubblegum (#13). 

 
 

   
Strikart #8 (fra venstre teknisk  bag- og forside). Strikket i farven jordbærshake (#7) og detaljefarven nøddemælk (#10). 
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Strikart #9 (fra venstre teknisk bag- og forside). Strikket i farven kul (#4) og detaljefarven aqua-grøn (#2). 

 

Farverprøver – 15 farver 

 
Billede til højre viser farverne i rækkefælgen (fra venstre): kunstgræs (#14), mosgrøn (#11), nøddemælk (#10), flaskegrøn (#8), aqua-
grøn (#2), jordbærshake (#7), rust (#15), vinrød (12), kinderødt (#3), bubblegum (#13), marine (#5), lys petrol (#6), havblå (#1), kul (#4) 
og dueblå (#9).  

 



 

 263 

Ærmedetaljer 

4 varianter, foruden strikarten valgt som basis. 

 
Strikart (fra venstre): ærme #1 (strikket i farven kul (#4) og detaljefarven mosgrøn (#11)), ærme #3 (strikket i farven mosgrøn (#11) og 
detaljefarven kunstgræs (#14)), ærme #4 (strikket i farven havblå (#1) og detaljefarven rust (#15)) og ærme #2 (strikket i farven dueblå 
(#9) og detaljefarven (marine #5)). 
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7.1 Ordre(ønske)seddel og spørgeskema 

Et eksempel på deltagerbesvarelse fra gruppeworkshop 2 i designeksperiment fase 2. 
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7.2 Oversigt over designvalg for deltagernes strikbluser 

Strikbluse Blusemodel Strikart Farve Ærmedetalje Detaljefarve Overraskelse 

1 #1b #1a #11 (nøddemælk) #3 #12 (vinrød) - 
2 #3b #7a #12 (vinrød) #3 #4 (kul) - 
3 #2a #2a #13 (bubblegum) #2 #6 (lys petrol) - 
4 #2b #4a #5 (marine) #3 #4 (kul) - 
5 #3a #2a #6 (lys petrol) #3 #10 (nøddemælk) - 
6 #3b #1 #12 (vinrød) #4 #13 (bubblegum) - 
7 #1b #3b #5 (marine) #1 #7 (jordbærshake) - 
8 #3b #3b #10 (nøddemælk) #2 #11 (mosgrøn) - 
9 #2a #3a #4 (kul) #2 #11 (mosgrøn) - 

10 #3b #3b #4 (kul) #2 #9 (dueblå) - 
11 #2b #5a #5 (marine) #4 #6 (lys petrol) - 
12 #3a #1a #9 (flaskegrøn) #3 #7 (jordbærshake) - 
13 #2a #6a #15 (rust) #1 - - 
14 #2b #1a #4 (kul) #1 - - 
15 #1b #1a #8 (flaskegrøn) #2 - - 
16 #3a #1a #5 (marine) #4 - - 
17 #3b #6b #4 (kul) #3 - - 
18 #2b #7a #5 (marine) #2 - - 
19 #3a #9a #4 (kul) - #15 (rust) - 
20 #3b #2a #4 (kul) - #6 (lys petrol) - 
21 #2b #6a #10 (nøddemælk) - #7 (jordbærshake) - 
22 #2a #5a #6 (lys petrol) - #5 (marine) - 
23 #2a #1a #3 (kinderødt) - #8 (flaskegrøn) - 
24 #2b #3a #5 (marine) - #5 (marine) - 
25 #3a #3a #4 (kul) - #5 (marine) - 
26 #3b #3b #4 (kul) - - - 
27 #3a #3b #10 (nøddemælk) - - - 
28 #3b #1a #10 (nøddemælk) - - - 
29 #1b #1b #12 (vinrød) - - - 
30 #3b #2a #6 (lys petrol) - - - 
31 #3b #3b #11 (mosgrøn) - - - 
32 #3b #3b #5 (marine) - - - 
33 #2b #7a #4 (kul) - - - 
34 #3a #6a #9 (dueblå) - - - 
35 #3a #2a #6 (lys petrol) - - - 
36 #1b #1a #4 (kul) - - - 
37 #3b #9a #4 (kul) - - - 
38 #3b #3b #4 (kul) - - - 
39 #3b #3b #4 (kul) - - - 
40 #3b #7a #6 (lys petrol) - - - 
41 #3a #2a #4 (kul) - - - 
42 #2a #7a #5 (marine) - - - 
43 #2a #5a #3 (kinderødt) - - x 
44 #3a #2a #12 (vinrød) - - x 
45 #1a #5a #7 (jordbærshake) - - x 
46 #3b #2a #5 (marine) - - x 
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9.1 Informerende folder 2 

Denne folder er udleveret til nøgle-deltagerne sammen med deres strikbluse ved opstart af designeksperiment 
fase 3 i april måned 2017. Folderen er lavet til at kunne foldes. Den læses her fra nederste højre hjørne og 
opefter, derefter fra venstre øverste hjørne og nedefter. 
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9.2 Drejebog for interviews i designeksperiment fase 3 

De to tabeller viser en oversigt over udgangspunktet for spørgsmålene stillet ved de to semi-strukturerede 
interviews med nøgle-deltagerne i designeksperiment fase 3. 
 
Første interview med nøgle-deltagerne efter de har brugt deres personlige strikbluse i seks måneder. 

Dele for interview Format Spørgsmål 

1. Billeder fra 
garderobestudie 1 
(september 2016) 
 

Nøgle-deltageren bliver præsenteret for fotos 
af egen strikgarderobe taget ved 
garderobestudiet i designeksperiment fase 1 

Har du skilt dig af med noget af dit tøj siden første 
interview (september 2016)? 
-hvorfor? 
 
Har du købt nyt tøj siden da? 
-hvad? 
-blev det købt til en særlig anledning? 

2. Den personlige 
strikbluse 

Samtalen bevæger sig videre til at omhandle 
den personlige strikbluse, og den inddrages i 
samtalen. 

Hvordan har valget af blusen været for dig rent 
stilmæssigt? 
  
Har du ønsket, at du havde valgt noget andet? 
-farver, mønstre, model, detaljer? 
-eller andet som ikke var muligt i konceptet? 
 
Hvor meget tænker du over, at du selv har valgt 
strikblusens udseende og form, og at den er strikket 
efter sine mål? 

3. Selvdokumentation Kopier af nøgle-deltagerens 
selvdokumentation lægges frem, og bruges 
som udgangspunkt for samtalen. 

Vil du beskrive, hvornår den personlige strikbluse har 
fungeret bedst? 
  
Hvornår har den ikke fungeret nær så godt? 
 
Hvordan er strikblusen blevet brugt? 
-anledning? 
-styling /brugt sammen med hvilket andet tøj? 
 
Har du haft den vasket? 
-hvordan? 
-har det fungeret fint? 
 
Vil du være interesseret i at købe et personligt design 
som strikblusen (uden for forskningsprojektet)? 
-hvor meget vil du i så fald være villig til at betale, lad 
os sige for strikblusen? /800, 1000, 1500,  2000 eller 
2500? 
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Andet opfølgende interview med nøgle-deltagerne efter de har brugt deres personlige strikbluse i et år. 

Dele for interview Format Spørgsmål 

1. Billeder fra 
garderobestudie 1 
(september 2016) 
 

Nøgle-deltageren bliver præsenteret for fotos 
af egen strikgarderobe taget ved 
garderobestudiet i designeksperiment fase 1, 
samt et af billederne fra nøgle-deltagrens 
selvdokumentation, hvor hun har sin 
personlige strikbluse på. 

Har du skilt dig af med noget af dit tøj siden første 
interview (september 2016)? 
-hvorfor? 
 
Har du købt nyt tøj siden da? 
-hvad? 
-blev det købt til en særlig anledning? 
 
Hvordan vil du kategorisere din strikgarderobe ud fra 
kategorierne: det du bruger ofte, en gang imellem og 
sjældent eller aldrig? 

2. Den personlige 
strikbluse 

Samtalen bevæger sig videre til at omhandle 
den personlige strikbluse, og den inddrages i 
samtalen. 

Har du brugt den siden sidst? 
 
Hvornår har du brugt den/bruger du den?  
-fx hvornår havde du den på sidst? Hvad skulle du? 
 
Er der nogen situationer, hvor du synes den har 
fungeret bedre end andre? 
 
Hvordan synes du den holder sig? Materialemæssigt og 
dens form? 
 
På en skala fra 1 til 5, hvad tror du sandsynligheden er 
for, at du beholder strikblusen? (1-skille sig af med, 5 
beholde på ubestemt tid/dvs. 3 år eller mere). 
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Tak 
 
 
 
Jeg er taknemmelig for alle de gode mennesker, der har været involveret i dette projekt. Uden jeres hjælp og 
støtte var jeg ikke nået hertil. Først og fremmest tak til Designskolen Kolding for at tro på mit projekt, og for at 
tilbyde mig muligheden for at gennemføre et ph.d.-studie med denne eksperimenterende og praktiske tilgang. 
Jeg har følt, jeg har haft skolen i ryggen hele vejen. Det har føltes trygt, også når der har været bølgegang. 
Dertil vil jeg sige en stor tak til Anne Louise Bang og Vibeke Riisberg, mine to dygtige vejledere. Jeres 
uvurderlige opbakning betyder meget for mig, og jeg er taknemmelig for vores dybe faglige samtaler omkring 
tekstildesign. Jeg kan ikke forestille mig en bedre forskningsuddannelse, end med jer som vejledere. Tak til 
mine kollegaer på Designskolen Kolding – tak for jeres nysgerrighed, på hvordan projektet er skredet frem. Det 
har betydet mere, end I ved af. Tak til mine fagkollegaer på afdelingen for mode- og tekstildesign, studerende 
såvel som kollegaer, der har givet mig faglig sparring i projektets praktiske faser i strikkeværkstedet. Derudover 
er I, i værkstedet, et velkendt tilflugtssted, når bøgerne er blevet for tunge og tiltrængt måtte suppleres med 
forståelse gennem hænderne.  
 
Tak til mine ph.d.-kolleger i ph.d.-skolen mellem Designskolen Kolding og Arkitekskolen Aarhus – hver og en af 
jer, tak for en fælles rejse. En særlig tak til mine ph.d.-kolleger Karen Feder, Trine Møller, Anne Corlin og Anna 
Mamusu-Sesay. I har været en uundværlig støtte. Jeg sætter stor pris på de mange projektrelevante samtaler 
over skrivebordet og ved frokosten – hvor intet spørgsmål var for stort og intet var for småt. Sjældent skal jeg 
glemme vores fantastiske tur til Brighton, under DRS-konferencen i 2016, som både har givet et tæt fællesskab 
og et solidt grundlag for faglig sparring. Vi var alle blevet et par centimeter højere efter den tur.  
 
En stor tak til Jesper Hvisthule, som har vejledt og hjulpet mig med programmering af digitalstrik. Vi har 
samarbejdet i mange år, og du skal vide, at jeg sætter stor pris på, at du deler din enorme viden omkring strik. 
Din evige begejstring for nye udfordringer smitter, og er en stor inspiration for mig.  
 
Kirsi Niinimäki, tak for at byde mig varmt velkommen på Aalto University, School of Arts, Design and 
Architecture i jeres forskningsgruppe Fashion/Textile Futures. Mange tak for din opmuntring og faglige 
vejledning af mine undersøgelser. Muligheden for at besøge Aalto University under to forskningsophold har 
medvirket til, at skubbe projektet i gang i to vigtige faser af studiet, opstarten og afhandlingsskrivningen. Jeg 
er meget taknemmelig for den faglige sparring i forskningsgruppen Fashion/Textile Futures, i de to faser af 
projektet. Det har givet mig nogle gode venskaber og et fællesskab, med faglig nysgerrighed for bæredygtig 
tekstil- og beklædningsdesign, uden for Danmark. Mange tak Julia Noronha Valle, Namkyu Chun, Essi Karell, 
Marjaana Tanttu og Maarit Aakko for at tage godt imod mig. En særlig tak til Marium Durrani for din begejstring 
for mit projekt, når jeg selv tvivlede på mine evner og min viden. Tak for et godt samarbejde omkring artiklen 
til Circular Transitions-konferencen i 2016. Vores samarbejde var medvirkende til, at nogle vigtige pointer i mit 
projekt faldt på plads for mig. 
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Dernæst vil jeg takke alle deltagerne i projektet, som har været med til at muliggøre mine undersøgelser og 
interviews. Det gælder både Kirsty, Greg og Jess ved virksomheden Unmade og de 51 kvinder, der har deltaget 
i pilotstudiet og mine designeksperimenter. Herunder en særlig tak til Pernille, Marie Louise og Kirsten, for at 
I har fulgt projektet gennem 2½ år, hvor I har bidraget med jeres daglige praksis omkring strikket beklædning 
– mange tak. 
 
Jeg vil også gerne takke mine venner som har troet på mig, og har bakket mig op hele processen igennem. Tak 
for jeres nysgerrighed på projektets detaljer. Jeg sætter stor pris, at jeg har kunnet dele min faglige begejstring 
med de af jer, som også er uddannet inden for design. Ligeså meget, sætter jeg pris på spørgsmålene og 
samtalerne med jer, der har en anden baggrund. De har hjulpet mig til at se projektet fra nye vinkler. En særlig 
tak til Maja Lindstrøm Freese, for at låne mig din overlock-maskine dagen før photo shootet, da min egen brød 
sammen. Tak Anne Woidemann Christensen for din hjælp med styling af de strikkede prototyper, samt din 
assistance som håndmodel ved photo shootet. Tak til Mia Mortensen for at tage produktfotos, som flot fanger 
designkonceptets æstetiske kvaliteter. 
 
Tak til min familie for jeres evige opbakning og kærlighed. Jeg er taknemmelig for alle de kvaliteter, jeg har 
med mig fra mit bagland – min stærke farmors nysgerrige tilgang til livet, min bedstemors sans for æstetisk, 
min farfars utallige projekter i værkstedet og min bedstefars evner for en god samtale og formidling. Kasper, 
Karen og Ib tak for at I lytter, og prøver at forstå mine krøllede tanker. Tak for de mange stunder, der har givet 
et afbræk og fornyet energi til arbejdet. Selvom jeres faglighed er forskellig fra min, lærer jeg utrolig meget af 
jer, som også har spillet en vigtig rolle for udformningen og udførelsen af projektet – gå på mod, empati, 
kreativitet og professionalisme, blot for at nævne nogle få. Tak for jeres uvurderlige hjælp de sidste mange 
måneder frem mod indleveringen af afhandlingen. 
 
Jeg sætter stor pris på den læring, jeg har opnået gennem projektet. Det har særligt givet mig en træning, i at 
bevare overblikket for det fulde projekt, samtidig med at være fordybet i detaljen. Det er kun en af de mange 
ting, jeg er taknemmelig for, at kunne tage med mig videre. Tak! 
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