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Resumé
The aim of this thesis is to vary the existing knowledge on ambiguity and vagueness in the field of
environmental communication. There has been a tendency in the existing research to assume, that
use of vague or ambiguous terms like green, sustainable and environmentally friendly is in all
regards inconvenient when it comes to communicating environmental matters to consumers. Since
it has been assumed without further studies, this study examines it closer by focusing on how the
receivers of environmental communication perceive the three terms.
The thesis has a linguistic approach and draws on theories such as eco-linguist Peter Mühlhäusler,
framing theorists such as George Lakoff, Robert Entman and Deborah Tannen and different
approaches to vagueness and ambiguity, among others Herbert Paul Grice, Dan Sperber & Deirdre
Wilson and Eric M. Eisenberg. In addition, the study provides a model of seven types of linguistic
vagueness. The empirical basis of the study is eight interviews with citizens of Copenhagen aged
23-46 years, who are interested in environmental matters. A citymap of the sustainable initiatives in
Copenhagen, made by the company ‘Go Green Copenhagen’, is used as a methodical tool in the
interviews.
This study shows, that use of vague and ambiguous terms like green, sustainable and
environmentally friendly can be both inconvenient and convenient for consumers in their daily
lives. On one hand the vagueness and ambiguity of the terms, and the lack of additional
explanation, makes the consumers confused and skeptical. On the other hand, the knowledge of
environmental problems is very complex, and the terms therefore serve a purpose by simplifying
and thereby conveying complex knowledge. The openness of the terms also makes it possible for
consumers to interpret them in different ways, depending on the specific context and their personal
interests. Both advantages makes it easier for them to act on recommendations to have a more
sustainable lifestyle. The results also show, that the context is an important factor in the
interviewees' assessment of the three terms. Firstly, it makes a big difference if they are to judge
them in proportion to defining the terms or acting on them in their everyday lives. Secondly, the
contexts of environmental matters as marketing and a trend seems to make them more skeptical.
Thirdly, the contexts of the study such as the subject and the interview situation are crucial for how
they construct meaning.
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1. Indledning
1.1 Problemfelt
I dagligdagen bliver vi i stigende grad mødt med opfordringer til at passe på miljøet. I
supermarkedet bugner hylderne af økologiske, miljøvenlige og lokale varer. Vi bliver opfordret til at
cykle, spare på el, vand og varme, spise mindre kød, mindske madspild og sortere vores affald. Ofte
er denne miljøkommunikation præget af brugen af nøgleord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn,
som hurtigt kommer til at fremstå uklare og tvetydige, fordi de bliver brugt til vidt forskellige
formål, og af vidt forskellige afsendere. Spørgsmålet er, hvordan modtagerne af denne
miljøkommunikation i grunden forstår miljøproblemer og brugen af disse nøgleord?
I Konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport om bæredygtigt forbrug, stilles spørgsmålet ”Hvad
kunne få dig til at købe endnu flere bæredygtige produkter?”. 52 % af de adspurgte vælger
svarmuligheden ”Bedre information om hvad bæredygtighed dækker over” (TNS Gallup 2010).
Mange forbrugere erklærer sig dermed usikre på, hvad det vil sige at føre en bæredygtig livsstil.
Samtidig svarer 62 % 'ja' til spørgsmålet ”Har du inden for den seneste måned købt bæredygtige
dagligvarer eller produkter?” (TNS Gallup 2010). For at kunne svare på dette, må respondenterne
have en idé om, hvad udtrykket 'bæredygtige dagligvarer eller produkter' dækker over, og udtrykket
må have en kategoriserende funktion. Det tyder altså på, at der for modtagerne både er fordele og
ulemper ved brugen af uklare begreber, og det vil jeg derfor undersøge nærmere i denne
specialeafhandling.
Uklarhed og tvetydighed er imidlertid ikke blevet undersøgt så meget indenfor netop konteksten
miljøkommunikation. Det nævnes ofte i en bisætning, at brugen af tvetydige og uklare ord er
problematisk for modtagerne, fordi de ikke kan forstå budskaberne eller bliver skeptiske (Harré
m.fl. 1999; Jamison 2001; Mühlhäusler 2003; Alexander 2009; Evans & Abrahamse 2009; Oyedele
& Dejong 2013). Begreber som bæredygtig, miljøvenlig og grøn står for skud. Samme
problematiseringer af uklarhed eller tvetydighed findes indenfor traditionel pragmatik (Sperber &
Wilson 1995; Grice i Archer & Grundy 2011). Til gengæld findes der også teorier, der fremhæver
fordele ved at kommunikere uklart og tvetydigt, bl.a. fordi det gør hverdagskommunikationen
lettere og kan bruges bevidst og strategisk af afsenderen (Nerlich & Clarke 2001; Jensen i Jarvad &
Mørch 2006; Eisenberg 2007; Raffman 2014). Jeg undersøger derfor, om disse fordele kan
oversættes til uklarhed indenfor miljøkommunikation og til fordele for modtageren. Det gør jeg ved
at undersøge deltagernes forståelse af begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Formålet er dels
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at nuancere og uddybe den eksisterende, men overfladiske, problematisering, samt at undersøge om
det ikke også kan være en fordel for modtageren, at de uklare ord bliver brugt.
For at blive klogere på modtagerens forståelse undersøger jeg, hvordan modtagere af
miljøkommunikation framer dels miljøproblemer og dels brugen af de uklare begreber. Flere
understreger, at framing af miljø er centralt for miljøforståelser (Hansen 2010: 13-36; Lakoff 2010;
Cox 2013: 67-68), men indenfor disse og andre tilgange til framing, er der udpræget fokus på
tekster (Entman 1993; Lakoff 2010; Hansen 2010; Cox 2013). Jeg undersøger derimod, hvordan
modtagerne framer miljøproblemer og uklarhed i kraft af deres italesættelse. Hvordan framer de
miljøproblemer, miljøkommunikation og brugen af de tre nøgleord? Hvilken tvivl italesætter de i
forhold til, hvad det vil sige at være bæredygtig, miljøvenlig eller grøn i hverdagen? Hvad forbinder
de med de tre nøgleord, og giver de udtryk for, at de er uklare? Og hvordan vurderer de negative
såvel som positive konsekvenser ved brugen af de tre nøgleord indenfor konteksten
miljøkommunikation? Disse overvejelser har ført frem til følgende problemformulering:

1.2 Problemformulering
•

Hvordan forstår modtagere af miljøkommunikation miljøproblemer i en hverdagskontekst?

•

Hvilken funktion har brugen af uklare og tvetydige begreber indenfor miljøkommunikation
for disse modtagere?

1.3 Specialets opbygning og fremgangsmåde
I specialet vil jeg i kapitel 2 og 3 beskrive feltet, som samtidig fungerer som mit teoretiske
udgangspunkt. Kapitel 2 handler om miljøkommunikation, og om hvordan en lingvistisk tilgang er
relevant til at undersøge miljøforståelser. Her beskriver jeg også, hvordan uklarhed er blevet
problematiseret indenfor miljøforskning. Kapitel 3 beskriver forskellige tilgange til uklarhed og
tvetydighed i forhold til, om det er en fordel eller ulempe, og yderligere opstiller jeg en model over
syv forskellige typer sproglig uklarhed. I kapitel 4 argumenterer jeg for valget af min
socialkonstruktivistiske tilgang og metode til konstruktion af min empiri, otte interviews med
modtagere af miljøkommunikation, og i kapitel 5 reflekterer jeg over, hvilke konsekvenser mit
design har for den viden, jeg producerer. Kapitel 6 giver en kort analyse af en folder fra
virksomheden Go Green Copenhagen (Fremover: GGC) (Bilag 1), som jeg inddrager som metodisk
greb i mine interviews. I kapitel 7 analyserer jeg interviewene, og i kapitel 8 diskuterer jeg
analyseresultaterne, og holder dem op imod mit teoretiske udgangspunkt. Til slut konkluderer jeg i
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kapitel 9, at der både er fordele og ulemper for modtagerne, og at problematikken er nuanceret og
kompleks. I kapitel 10 perspektiverer jeg til praksisteori og beskriver, hvordan denne tilgang kunne
bidrage til nærværende specialeafhandling.

1.4 Afgrænsning
Mit speciale vil hovedsageligt undersøge forbrugernes forståelse, og ikke hvordan man får
forbrugerne til at ændre adfærd i en mere miljøvenlig retning. Når jeg spørger til deltagernes
handlinger, er det for at få indblik i deres forståelser, og ikke om de reelt forbruger på en
miljøvenlig måde.
Jeg kommer ikke udenom selv at bruge begreberne miljøvenlig, bæredygtig og grøn i specialet. Jeg
bruger dem i flæng, og fokuserer hverken på, hvad de officielt set betyder, eller hvad der
videnskabeligt set er mest bæredygtigt, men hvad modtagere af miljøkommunikation forstår ved
begreberne. Jeg tager derfor heller ikke stilling til, om det deltagerne definerer som bæredygtigt,
virkelig er bæredygtigt. Da mit fokus er miljøkommunikation, fokuserer jeg på den økologiske del
af bæredygtighedsbegrebet, og undersøger altså ikke den sociale og økonomiske del 1. Da jeg har et
hverdagsperspektiv på miljø, vil jeg desuden ikke spørge ind til makroperspektiver som globale
miljøproblemer, samfundsstrukturer osv.
I specialet antager jeg, at medierne har en central rolle for, hvordan modtagerne forstår
miljøproblemer. Jeg vil dog ikke gå ind og foretage en medieanalyse eller analysere eksempler på
miljøkommunikation. Jeg anser medierne som et forhold ved konteksten, som har en betydning,
men som jeg med dette speciale ikke kan udtale mig om. Formålet med nærværende speciale er
nemlig at give modtageren ordet. Derfor vil jeg heller ikke komme med anvisninger til, hvordan
miljøkommunikatører skal bruge de tre begreber i deres markedsføring. Jeg analyserer derfor også
kun det inddragede materiale fra GGC, for at forholde mig fagligt til det som del af min metode. Af
samme grund vurderer jeg ikke kortets sproglige kvalitet, effekt eller hvorvidt GGC bruger uklare
begreber på en hensigtsmæssig måde.
Når jeg taler om afsender og modtager, er jeg godt klar over, at det signalerer et envejssyn på
kommunikation (Wille 2007:89). Jeg bruger dermed betegnelserne afsender og modtager med en
vished om, at dem der er afsendere, også kan være modtagere og omvendt, og at kommunikation er
meget mere kompleks end blot en overførsel af viden fra A til B. Når jeg alligevel vælger at
1 Begrebet

bæredygtig

udvikling

består

af

økologisk,

http://www.bu.dk/pages/98.asp 16.06.14
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økonomisk

og

social

bæredygtighed

fokusere på modtagere, er det ud fra en forståelse af, at de er modtagere af miljøkommunikation i
deres hverdag, de er målgruppen for megen miljøkommunikation – selvom de i andre
sammenhænge sikkert indtager andre positionerer.
Jeg afgrænser mig fra at undersøge forskellige forhold ved konteksten miljøkommunikation,
herunder reklamegenren, hvorvidt afsendere har autoritet til at udtale sig om bæredygtighed,
troværdighed, greenwashing og det at bæredygtighed er oppe i tiden. Under analysearbejdet er det
dog kommet frem, at disse forhold ved konteksten relaterer sig til deltagernes vurdering af
adjektiverne bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Jeg vil derfor kort beskrive, hvordan disse forhold
knytter sig til uklarhed, men de vil ikke være hovedfokus i specialet.
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2. Miljøkommunikation og miljøforståelser
Med specialet undersøger jeg forbrugernes miljøforståelser og deres vurdering af uklare begreber
indenfor miljøkommunikation. I afsnit 2.1 vil jeg derfor kort beskrive, hvad strategisk
miljøkommunikation til forbrugere er. Yderligere vil jeg i afsnit 2.2 og 2.3 præsentere relevante
teorier med en sproglig tilgang til at analysere miljøkommunikation og miljøforståelser. I afsnit 2.4
vil jeg vise, hvordan uklarhed ofte problematiseres indenfor miljøkommunikation. Formålet med
kapitel 2 og 3 er at argumentere for min undersøgelses relevans, samt at præsentere de teorier, der
danner fundamentet for min analyse.

2.1 Hvad er miljøkommunikation?
Afbildninger af naturen og argumenter om naturlighed er blevet brugt kommercielt siden 1920'erne,
men i slut 80'erne og start 90'erne skete der et 'green boom' i lyset af Brundtland-komissionens
rapport fra 1987, der bl.a. handler om det enkelte menneskes ansvar for at sikre en bæredygtig
udvikling gennem sin livsstil2. I rapporten defineres bæredygtig udvikling således: ”En bæredygtig
udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”3 Miljøvenlighed blev herefter en del af
virksomhedernes branding (Hansen 2010:141), og decideret green advertising opstod (Hansen
2010:146). Det er, når et produkt sælges på sine miljøvenlige kvaliteter (Cox 2013:286).
Miljøkommunikation formidler faglig viden, der er kompleks, videnskabelig og usynlig i
hverdagen. Selvom danske forbrugerne bliver advaret om, at deres forbrug svarer til fire
jordkloder4, er det ikke noget, de kan se og mærke i hverdagen. Det er en viden, som de
hovedsageligt kommer i kontakt med i form af miljøkommunikation (Hansen 2009:7). Indenfor
strategisk miljøkommunikation rettet mod forbrugere kan man overordnet skelne mellem den type,
der promoverer et image eller brand, og den der promoverer produkter, livsstil og handlinger
(Mühlhäusler 2003:161). I praksis flyder de to typer nemt sammen. Miljøkommunikation rettet mod
forbrugere kan have mange former, og i guiden Miljøkommunikation til forbrugere. En nordisk
håndbog definerer Nordisk Ministerråd dem således:

2 Den

store

danskes

definition

af

bæredygtig

udvikling:

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj

%C3%B8/%C3%98kologi/b%C3%A6redygtig_udvikling?highlight=b%C3%A6redygtig%20udvikling 14.06.14

3 Begrebet Bæredygtig udvikling: http://www.bu.dk/pages/98.asp 13.02.14
4 Unric, FN's regionale informationskontor for Vesteuropa: http://www.unric.org/da/aktuelt/26374-danmarksstorforbrug-kraever-fire-jordkloder- 24.06
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De centrale former er produktrelateret kommunikation, offentlige informationskampagner og
kommunikation via medier.4 Men miljøkommunikation er også karakteren af butikkernes vareudbud,
miljøbevægelsens events og sorteringssymbolerne på skraldespandene.
(Nordisk Ministerråd 2005:8)

Disse alsidige former for miljøkommunikation bruger forskellige virkemidler, og jeg vil udelukkede
fokusere på de sproglige virkemidler.

2.2 Framing af milljøproblemer
Både Anders Hansen, George Lakoff og Robert Cox fremhæver framing som centralt for
miljødebatten (Hansen 2010:13-36; Lakoff 2010; Cox 2013:67-68), og det er derfor en relevant
tilgang til at analysere miljøforståelser. Lingvistisk set er en frame en sproglig ramme, der på én
gang fokuserer og inkluderer samt afgrænser og ekskluderer (Hansen 2010:31), og dermed danner
rammen for mulige fortolkninger. Det er svært at sætte fingeren på, hvordan miljøforståelser præcist
konstrueres. Det meste af hvad ”almindelige mennesker” ved om miljø, er ikke selvoplevet, det er
enten noget, de har fået fortalt i deres netværk, gennem skole osv., eller som de har hørt/læst om i
forskellige former for medier (Hansen 2010:18). Hertil kommer den mere generelle kulturelle
opfattelse (Järvinen & Mik-Meyer 2005:37), som består af en række fælles frames og
grundlæggende antagelser om verden (Entman 1993:53).
Deborah Tannen skelner mellem frames og skemaer, hvor frames er måden vi fortolker verden og
skemaer er vores viden om verden, som vi bruger til at fortolke med (Tannen 1993:59-60). Skemaer
er mere kognitive end frames, og set med et socialkonstruktivistisk blik er tankeskemaer ikke så
stabile (Collin i Collin & Køppe 2003:271). Jeg låser mig derfor ikke til i idéen om faste
tankeskemaer, men undersøger skemaer, som de viser sig og konstrueres i konteksten, afhængigt af
individet, interaktionen og den sociale situation.
I artiklen Why it Matters How We Frame the Environment argumenterer Lakoff for framingens
relevans for miljøkommunikation (Lakoff 2010). Hvad der er særligt interessant for nærværende
speciale, er hans pointe om, at enkelte ord udløser et større betydningssystem (Lakoff 2010:72).
Lakoff kommer i en anden artikel med det eksempel, at ”Ordet elefant fremkalder en ramme med et
billede af en elefant og en bestemt viden” (Lakoff 2007:93). Han tilføjer, at ordet snabel fremkalder
samme frame. Det er derfor relevant, hvilke frames ord som miljø, bæredygtig og grøn aktiverer.
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Robert Entman forsøger i 1993 at samle den brogede brug af framingbegrebet i et overordnet
paradigme (Entman 1993), og her definerer han framing som bestående af selektion og synlighed, at
vælge noget frem for andet og at gøre noget særligt synligt. Man kan eksempelvis gøre noget
synligt ved at gentage det, placere det bestemte steder i teksten eller trække på kulturelle koder og
skemaer. Frames definerer hvad problemet i en given kontekst er, hvad der er årsagen bag, foretager
moralske domme og foreslår løsninger (Ibid.:52-53). I forhold til analysen af miljøforståelser er
begreberne problem, årsag og løsning centrale, fordi der er forskellige forståelser af, hvad miljøets
problemer er, hvad de skyldes og hvordan man løser dem. Der findes eksempelvis to syn på, hvad
løsningen er, i form af de to tilgange 'dark green' og 'light green' (Cooper m.fl. 2012:108). I den
mørkegrønne tilgang er løsningen at forbruge mindre, mens den lysegrønne tilgang bygger på idéen
om grønt forbrug (Ibid.:108-109). Entman påpeger, at frames både findes i kommunikatører, tekster,
modtagere og kulturer (Entman 1993:52), og her vil jeg særligt fokusere på modtagernes forståelse.
Dog kan jeg ikke undersøge modtagerne isoleret fra konteksten, som i interviewene består af mig
som interviewer (kommunikatør), tekstmaterialet fra GGC (tekster) samt bredere kulturelle frames
og skemaer. Jeg reflekterer derfor løbende over kontekstens betydning for, hvordan modtagerne
framer miljø. Størstedelen af de framingteorier jeg har præsenteret, har det fællestræk, at de handler
om, hvordan medietekster er framet på en særlig måde, der påvirker modtagerne (Entman 1993;
Lakoff 2010; Hansen 2010; Cox 2013). Jeg flytter fokus væk fra mediernes framing og hen på,
hvordan modtagerne selv framer.
Udover at undersøge de overordnede betydningsstrukturer ved hjælp af en framinganalyse, ønsker
jeg, at gå dybere ned i modtagernes italesættelser af miljø. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i
økolingvistik, som jeg præsenterer i følgende afsnit.

2.3 En sproglig tilgang til miljø
Jeg vælger et lingvistisk fokus, ud fra en antagelse om, at jeg ved at undersøge framingen i form af
italesættelsen, kan konstruere viden om, hvordan forbrugere forstår miljø og uklarhed. Sprogets
konstruerende betydning for opfattelser af miljøproblemer fremhæves bl.a. af Robert Cox, der
definerer miljøkommunikation som ”[...] the symbolic medium that we use in constructing
environmental problems” (Cox 2013:19). Til at undersøge sprogets betydning for miljøforståelser,
vil jeg anvende økolingvistikken:
Eco-linguistics is a research practice that considers various syntactic, semantic and pragmatic aspects
of language use related to the problematic of ecology” (Lindø 1995:12)
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Økolingvistik er altså en sprogteori med særligt fokus på miljø. Èn af dem der beskæftiger sig med
økolingvistik er Peter Mühlhäusler, der i sin bog Language of environment – environment of
language giver en gennemgang af, hvordan man kan analysere miljøkommunikation og
miljøforståelser, ved både at se på grammatiske, semantiske, pragmatiske og diskursive træk ved
sproget (Mühlhäusler 2003). Da han undersøger, hvordan miljøproblemer italesættes og fremstilles i
specifikke kontekster, ser jeg hans teori som en framingteori med fokus på miljø. Måden at
fremstille et givent emne sprogligt i en kontekst er, hvad jeg forstår som modtagernes framing, og
italesættelsen er mediet, hvorigennem de udtrykker deres forståelse. Jeg undersøger dermed
forståelsen, som den kommer til udtryk i en kontekst. Flere af Mühlhäuslers pointer bliver uddybet i
bogen Greenspeak – A Study of Environmental Discourse, som han har skrevet sammen med Rom
Harré og Jens Brockmeier (Harré m.fl. 1999).
Økolingvistikkens overordnede tilgang til sprog er dialektisk, hvilket betyder at ”[...] alle
forskningsobjekter indgår i en helhed af interdependente enheder, relationer og processer.” (Lindø
1995:6-7). Dette sprogsyn er kendetegnet ved en forståelse af sprog og miljø som dialektisk
forbundne, fordi sprogets funktion afhænger relationen til omverdenen, samtidig med at det er en
del heraf (Mühlhäusler 2003:9). Dette er i tråd med pointen om, at mennesket forstår den materielle
verden gennem sproget: ”Symbolic and natural systems are mutually constituted” (Cox 2013:60),
fordi naturen påvirker vores måde at tale om den, samtidig med at vores opfattelser af naturen er
skabt af sproget. En anden dialektik, er den mellem udtrykket og forståelsen:
Different selections from the available lexicon or grammar of a language such as English can create
different perspectives (Mühlhäusler 2003:46)

Modsat et

klassisk strukturalistisk sprogsyn, hvor betydning anses som statisk og

kontekstuafhængig, mener Mühlhäusler ikke, at sproget beskriver verden, men at det er med til at
konstruere den (Ibid.:45). Mühlhäusler modsætter sig eksempelvis Saussures strukturalistiske
lingvistik, som antager, at sproget kan undersøges uden at undersøge den tid, de praksisser, de
sprogbrugere osv., som knytter sig til det (Ibid.:2). Et eksempel er, at Mühlhäusler fremhæver,
hvordan forståelsen af termen natur er afgørende for menneskets sociale konstruktion af og relation
til naturen (Ibid.:54). På samme måde kan man se på forståelsen af termen miljø.
Mühlhäuslers teori er overordnet pragmatisk, fordi han undersøger kommunikation om miljø (Lindø
1995: 10). Udover at tage udgangspunkt i økolingvistikkens dialektiske og konstruktivistiske
opfattelse af sprog, vil jeg særligt fokusere på ordvalg (og dermed også fravalg af ord), navngivning
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(Mühlhäusler 2003:50-52), brugen af pronomener til positionering (Mühlhäusler 2003:91-93),
konnotationer (Mühlhäusler 2003:73-76) og miljømetaforer (Harré m.fl. 1999:106-107). Indenfor
økolingvistikken er der ikke foretaget en egentlig undersøgelse af uklarhed eller tvetydighed i
miljøkommunikation, og det synes heller ikke at være tilfældet indenfor miljøkommunikation
bredere set, hvilket jeg vil vise i næste afsnit.

2.4 Problematisering af uklarhed i miljøkommunikation
Uklarhed i miljøkommunikation i form af alsidige betydninger af begrebet bæredygtig er for nyligt
blev påvist i en norsk undersøgelse, hvor Daniel Hanss og Gisela Böhm viser, hvad et udsnit af den
norske befolkning forstår som bæredygtigt (Hanss & Böhm 2012:682). De undersøger dog ikke
baggrunden for de alsidige forståelser. Richard J. Alexander undersøger framing af miljø, og han
peger på alsidige betydninger af bæredygtig som et problem:
If everybody is talking about sustainable development, there is no guarantee that they are talking
about the same thing. (Alexander 2009:54)

Han mener videre, at problemet med begrebet er, at det er ”[...] wide in scope and loosely defined.
So almost everyone can indentify with it” (Alexander 2009:61). Han undersøger dog heller ikke
uklarhed nærmere, og det synes at være en tendens indenfor forskning i miljøkommunikation at
problematisere uklarhed uden uddybning og nuancering. Adesegun Oyedele og Penny Dejong
problematiserer manglende specifikation, når begreber som miljø og bæredygtig står alene i
miljørelaterede reklamer, uden en beskrivelse af, hvorfor det givne produkt er miljøvenligt (Oyedele
& Dejong 2013:437). Uden videre undersøgelse af uklarhed konkluderer de, at uklarheden er
skyldneren: ”The lack of clarity in green advertisements has resulted in high levels of consumer
distrust of these ads” (Ibid.:438). David Evans og Wokje Abrahamse mener, at der er en tvetydighed
i, hvad det vil sige at have en bæredygtig livsstil (Evans & Abrahamse 2009:486), og de
problematiserer begrebet bæredygtighed, fordi deres undersøgelse viser at ”[...] virtually all
respondents found the term ‘sustainability’ to be problematic and difficult to define [...]” (Evans &
Abrahamse 2009:496). Respondenterne i deres undersøgelse gav udtryk for, at selve begrebet
bæredygtighed var skrøbeligt, svært at definere og dermed svært at handle efter. I sin undersøgelse
af den kulturelle konstruktionen af miljøviden problematiserer Andrew Jamison også
tvetydighederne i, hvad det vil sige at blive grønnere: ”And while we are all invited to take part of
the greening of the world, the diverse processes of greening, and of green knowledge-making, are
filled with ambiguities” (Jamison 2001:17). Jamison mener dermed, at det er svært at handle på
opfordringen til at leve grønnere, fordi det er uklart, hvad det betyder. Uklarhed synes altså at spille
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en særlig rolle indenfor miljøkommunikation, måske fordi den som sagt kommunikerer kompleks
viden, som nødvendigvis må forenkles, når det skal kommunikeres til f.eks. forbrugere.
Problematiseringerne af uklarhed er dog forholdsvis overfladiske, og jeg bidrager derfor til denne
eksisterende forskning ved at se nærmere på de tvetydige og uklare træk ved forbrugernes
forståelse, som de kommer til udtryk i brugen af ordene bæredygtig, miljøvenlig og grøn. I det
følgende kapitel vil jeg præsentere mere generelle teorier om sproglig uklarhed og tvetydighed.
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3. Uklarhed og tvetydighed
Der findes forskellige syn på, hvad de tvetydige og uklare træk egentlig gør ved sproget, og
hvorvidt vi skal værdsætte eller undgå dem. Jeg vil derfor se på begge disse vinkler i afsnit 3.1.
Yderligere vil jeg i afsnit 3.2 se på, hvad de to begreber overhovedet dækker over. Der findes
nemlig et utal af definitioner og skelnen mellem forskellige underkategorier. Jeg vil opstille min
egen model over dem (s. 21).

3.1 Uklarhed og tvetydighed – forkert eller fordelagtigt?
Jeg vil i det følgende komme ind på, hvordan man kan opfatte uklar og tvetydig sprogbrug som en
fordel og ulempe.
3.1.1 Ulempe 1: Forhindrer forståelse
Flere forskere indenfor miljøkommunikation problematiserer manglende forståelse som konsekvens
af uklarhed, som vist i afsnit 2.4. Også indenfor den traditionelle pragmatik er uklar og tvetydig
kommunikation

beskrevet

som

problematisk.

Et

eksempel

er

Herbert

Paul

Grices

samarbejdsprincip, som antager, at sprogbrugere følger en række maksimer, når de kommunikerer,
og som de kun overtræder, hvis de vil sige noget implicit (Sperber & Wilson 1995:162). En af disse
maksimer er mådesmaksimen, som foreskriver, at man skal undgå at være uklar og tvetydig i
interaktionen:
1. Avoid obscurity of expression. 2. Avoid Ambiguity. 3. Be brief (avoid unnecessary prolixity). 4.
Be orderly. (Grice i Archer & Grundy 2011:45)

Grice mener altså, at kendetegnet ved en velfungerende samtale bl.a. er klarhed, og problemet ved
uklarhed i denne teori er dermed manglende forståelse af det budskab, som man forsøger at
formidle. Et andet eksempel på en problematisering af uklarhed i form af tvetydighed er Dan
Sperber og Deirdre Wilsons teori om relevansprincippet, hvor al kommunikation bedømmes efter
sin grad af relevans for modtageren i konteksten (Sperber & Wilson 1995:119). Relevans definerer
de som kombinationen af at være i overensstemmelse med konteksten, bidrage til denne og samtidig
kræve mindst mulig bearbejdning (Ibid.:121+125). De mener, at prisen for at være tvetydig er, at
det tager længere tid at forstå en tvetydig ytring:
The greater the number of possible interpretations that have to be borne in mind as the utterance
proceeds, the greater the processing effort. (Ibid.:204)

- 16 / 86 -

En tvetydig ytring er dermed mindre relevant. Sperber og Wilson problematiserer dermed
tvetydighed, men til gengæld fremhæver de mulige fordele ved uklarhed, hvilket jeg vil uddybe i
afsnit 3.1.5.
3.1.2 Ulempe 2: Vækker skepsis
En anden problematisering findes indenfor forskningen i miljøkommunikation, og handler om den
holdning og reaktion, de uklare begreber afføder. I en undersøgelse af hvordan forbrugere læser
grønne argumenter i reklamer, nedvurderes brugen af uklare begreber for at vække skepsis blandt
forbrugerne:
This skepticism can be attributed to the over use of vague and descriptive terms such as
“environmentally friendly and natural” in green advertising (Oyedele & Dejong 2013:436)

Skepsissen kan bl.a. føre til mistillid overfor afsenderen af kommunikationen (Ibid.:438).
3.1.3 Ulempe 3: Forhindrer handling
Nogle forskere indenfor miljøkommunikation udtrykker (afsnit 2.4), hvordan brugen af uklare ord
udfordrer modtagernes evne til at handle. De mener, at det der forhindrer handling, er, at ordene er
svære at definere, og at er uklart, hvad de dækker over (Jamison 2001; Evans & Abrahamse 2009).
Jeg vil ikke uddybe deres problematiseringer yderligere her, da de fremgår af afsnit 2.4.
3.1.4 Det tre ulemper samlet set
De tre aspekter af ulemper ved uklar miljøkommunikation kan dermed kobles sammen. Forbrugerne
har svært ved at forstå, hvad begreber som bæredygtig og miljøvenlig dækker over, og det påvirker
potentielt deres indstilling negativt. I sidste ende forhindrer det handling, enten fordi de ikke forstår,
hvad de skal gøre, eller fordi de er skeptiske overfor den uklare kommunikation. Samlet set
udtrykker problematiseringerne af uklar kommunikation, at viden påvirker holdning, som videre
påvirker handling. Forståelse og positiv indstilling fremstår dermed som forudsætninger for
handling. I afsnit 4.3 kommer jeg kort ind på, hvordan dette er mere komplekst end som så. Udover
ulemperne, findes der også forskellige bud på, hvordan uklar og tvetydig sprogbrug kan være en
fordel.
3.1.5 Fordel 1: Letter hverdagskommunikation
Brigitte Nerlich og David Clarke anskuer tvetydighed som en grundlæggende del af
hverdagssproget, bl.a. i form af ironi, og det gør det muligt at sige noget nyt, spændende og
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subjektivt (Nerlich & Clarke 2001:9). Idéen om at den uklare kommunikation kan være nyttig og
givende findes også hos Diana Rafmann:
[...] vague words allow us to communicate easily, in a quick and casual way, without having to count
grains of sand or dollars and cents of salary (Raffman 2014:7)

I forhold til miljøkommunikation kan fordelen dermed være, at man ikke behøver at tage al viden
om det præcise CO2-udslip, de specifikke materialer i produktionen osv. med ind i
hverdagskommunikationen om miljø. Tidligere nævnte jeg, at Sperber og Wilson påpeger, at en
uklar ytring kan være den mest relevante i en given kontekst. Jeg forstår nemlig deres beskrivelse af
”looseness of expression” (Sperber & Wilson 1995:234) som en form for uklarhed. De beskriver,
hvordan det i en given kontekst kan være mest hensigtsmæssigt at forenkle sit budskab frem for at
fortælle den præcise sandhed:
In other words, I should choose the false but economical […] rather than the complex but strictly
literal and thruthful […], and expect you to recognise that I am offering something less than a strictly
literal interpretation of my thoughts (Ibid.:233)

De påpeger, at det der er konkret og præcist og muligvis tættest på ”sandheden”, samtidig kan være
så komplekst, at en forenklet version af budskabet kan være mere forståelig og relevant for
modtageren. Desuden kan man indvende, at hvis uklarhed og tvetydighed er naturlige træk ved
sproget, som Nerlich og Clarke beskriver, så er det også noget folk er vant til at håndtere og
fortolke, og ikke nødvendig noget der sætter dem ud af kurs.
3.1.6 Fordel 2: Uklare begreber opfattes ikke altid som uklare
Modspillet til de kritiske røster findes også i Leif Becker Jensens teori om faglig formidling, hvor
uklarhed bedømmes på andre måder. Han definerer ikke klar kommunikation som modsætning til
uklarhed og tvetydighed, men i forhold til modtagerenes forståelse (Jensen i Jarvad & Mørch 2006).
Miljøkommunikation er faglig formidling af kompleks naturvidenskabelig viden, og derfor vælger
jeg at inddrage hans teori. Jensen mener, at præcist og klart sprog er relativt:
Det er også vigtigt at gøre sig klart at præcision er et relativt begreb, og at ordenes præcision
afhænger af den enkelte sprogbruger. (Ibid.:18)

Jensen definerer altså uklart sprog relativt i forhold til modtagerens forståelse (Ibid.:12).
Umiddelbart uklare og tvetydige begreber kan altså muligvis opfattes som klare i en kontekst.
Brugen af begreber som grøn og bæredygtig kan måske netop være en måde at kategorisere verden
og samtidig spare modtageren for kompleks viden, ligesom Sperber og Wilson beskriver (Sperber &
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Wilson 1995:223). I denne tilgang kan man argumentere for, at specificerende sprogbrug kan være
kompleks og uforståelig viden for de uindviede, mens uklar og tvetydig sprogbrug og generalisering
muligvis kan lade modtageren nøjes med at forstå et givent emnet på et overfladisk og overordnet
plan. Formålet med de uklare begreber kan måske, ironisk nok, være at undgå unødig uklarhed i
forbrugernes forståelse. Måske kan brug af tvetydige og uklare begreber være med til at gøre det
lettere for forbrugerne at forholde sig til miljøproblemer i deres hverdag? Den væsentligste grund til
at jeg inddrager Jensen, er, at han definerer klarhed som kontekst- og modtagerafhængigt – uden at
sige et ord om tvetydige og uklare begreber. Han bevæger sig væk fra den stilistiske vurdering af
sproget, og vurderer det i stedet på sin funktionalitet (Jensen i Jarvad & Mørch 2006:22). Om
begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn er præcise eller abstrakte, forståelige eller uforståelige,
afhænger i Jensens teori af, hvordan de opfattes.
3.1.7 Fordel 3: Kan bruges strategisk
Ligesom Jensen taler Eric M. Eisenberg om klarhed og uklarhed i forhold til en kontekst og en
modtager:
Clarity (and conversely, ambiguity) is not an attribute of messages; it is a relationel variable which
arises through a combination of source, message and receiver factors (Eisenberg 2007:6-7)

Hvorvidt en ytring er tvetydig afhænger i hans teori af, om modtageren opfatter den som sådan. Han
sætter spørgsmålstegn ved den generelle antagelse om, at god kommunikation er lig med klar
kommunikation, og påpeger, at tvetydighed ikke nødvendigvis er problematisk ud fra et relativistisk
sprogsyn:
The relativist position does not consider ambiguity to be a special problem, since meanings are
constituted by individuals, not inherent in discourse (Ibid.:6)

Selvom hans teori handler om organisationskommunikation og PR, og fokuserer meget på de
strategiske fordele tvetydighed kan have for afsenderen, kan nogle af hans pointer oversættes til en
mere generel diskussion af tvetydighed fra et modtagerperspektiv. Han fremhæver det nemlig som
en fordel, at et budskab kan rumme flere mulige fortolkninger, uden at det skaber konflikt.
Tvetydighed giver mulighed for at understøtte flere forskellige forståelser af målet med noget
(Ibid.:9): ”Strategic ambiguity fosters the existence of multiple viewpoints in organizations”
(Ibid.:8). Dette kalder Eisenberg unified diversity (Fremover: Forenet diversitet) (Ibid.:10). Det
giver det enkelte individ mulighed for selv at udfylde uklarheder: ”The more ambigious message,
the greater the room for projection” (Ibid.:11). Oversætter man dette til miljøkommunikation, kunne
man måske forestille sig, at en bred fortolkningsramme er en fordel for modtageren, der kan tilpasse
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de mange påbud om miljøvenlig adfærd til sin egen konkrete livssituation. Spørgsmålet er så bare,
om denne strategiske fordel for afsenderen også kan være en fordel for modtageren, og det vil jeg
undersøge nærmere.
3.1.8 Opsamling på ulemper og fordele
Der er altså både opfattelser af, at tvetydighed og uklarhed kan være fordele og ulemper. Indenfor
miljøkommunikation er der en mere eller mindre ureflekteret antagelse om, at uklarhed og
tvetydighed per definition er en ulempe for modtagerne. Idéen bakkes op af en generel antagelse
indenfor pragmatik. Det er dog uklart, hvorfor det er problematisk, da flere forskere i
miljøkommunikation uden videre antager, at problemet kan tilskrives sproget. Det får mig til at
undre mig over, om uklarhed og tvetydighed i miljøkommunikation ikke kan have andre funktioner
end at vække skepsis, usikkerhed og forhindre handling? Om denne usikkerhed overhovedet
skyldes sproget, eller om miljøkommunikations indhold, miljøproblemerne, simpelthen bare er
komplekse og svære at begribe – særligt i hverdagen? Deres umiddelbare og overfladiske
problematisering af den uklare sprogbrug kalder på en nærmere undersøgelse – en undersøgelse af
forståelsen af miljø og miljøproblemer med særligt fokus på uklarhed og tvetydighed. For på den
anden side findes der også undersøgelser, der understøtter den modsatte holdning: Tvetydighed og
uklarhed har fordele og er en helt naturlig del af vores sprog. Kan fordelene ved uklarhed og
tvetydighed muligvis oversættes til miljøforståelser? Og hvilken funktion kan uklarhed og
tvetydighed så siges at have for modtageren? I min orientering i forskningsfeltet er jeg ikke faldet
over undersøgelser, der både foretager en en kvalitativ og sproglig undersøgelse af modtagernes
miljøforståelse, og som samtidig går uklarhederne og tvetydighederne efter i sømmene. Denne
undersøgelse vil jeg derfor foretage i nærværende speciale.

3.2 Model over typer af uklarhed og tvetydighed
Da uklarhed og tvetydighed er to centrale begreber i specialet, vil jeg i det følgende danne mig et
overblik over, hvilke forskellige typer, man kan skelne imellem. Der findes en lang række
opdelinger og begreber, og flere af dem handler om det samme. Derfor opstiller jeg en model med
inspiration fra en række teorier på området, som bliver præsenteret løbende i afsnittet. Modellen er
overordnet opdelt i uklarhed og tvetydighed, og i typer som er henholdsvis uafhængige og
afhængige af en given kontekst. Jeg anvender uklarhed som paraplybetegnelse for alle begreberne.

- 20 / 86 -

Når det er muligt, kommer jeg med eksempler fra miljøkommunikation, og ellers anvender jeg
andre eksempler. I min analyse bruger jeg modellen til at undersøge, hvilke typer uklarhed og
tvetydighed interviewpersonerne italesætter.
UAFHÆNGIGT AF
KONTEKSTEN

Kontekstuel uklarhed

Leksikal uklarhed

Ordet/udtrykket har en permanent
uklarhed, som ikke kan fjernes.

Det er i konteksten uklart,hvad et
begreb eller udtryk dækker over.

UKLARHED
Misledende kodning

Uspecificering

Der er uoverensstemmelse mellem
et ords form og indhold.

Generaliserede sprogbrug, uden
konkretiserende, specificerende
oplysninger.

Leksikal tvetydighed

Semantisk tvetydighed
Der er flere mulige tolkninger af de
semantiske relationer i (kon)teksten.

Ordet har i sig selv har flere
mulige betydninger.

Tvetydighed
Ordet har flere
betydninger.

Kontekstuel tvetydighed
Der er forskellige mulige tolkninger,
og tvetydigheden afhænger af
modtagerens fortolkning.

AFHÆNGIGT
AF KONTEKSTEN

Polysemi

Homonomi

Semantisk relaterede
betydninger

Semantisk urelaterede
betydninger

Model 1: Syv typer uklarhed
3.2.1 Kontekstuafhængig uklarhed og tvetydighed
En række definitioner på uklarhed beskriver den som uafhængig af konteksten. Det skal i den
forbindelse understreges, at jeg qua min socialkonstruktivistiske tilgang lægger særligt vægt på
konteksten. Nogle ord har dog mere tendens til at blive opfattet som uklare end andre, fordi
ordbogsdefinitioner og generel erfaring med sproget, er med til at præge måden, vi bruger det på.
Jeg har derfor også det kontekstuafhængige aspekt med i modellen, og indenfor dette skelner jeg
mellem misledende kodning, leksikal uklarhed og leksikal tvetydighed.
Misledende kodning er et begreb, der stammer fra Mühlhäuslers reference til idéen om, at sproget
kan opfattes som utilstrækkeligt til at beskrive virkeligheden (Mühlhäusler 2003:68) – en opfattelse
han dog ikke selv har, da han ikke mener sproget neutralt beskriver virkeligheden, men at det er
med til at konstruere den (Ibid.:46). Der er tale om misledende kodning, når der er
uoverensstemmelse mellem et ords form og indhold, og det dermed har en anden betydning, end
man umiddelbart ville tro. Et eksempel er, at 're' i 'ressource' kan skabe en misledende idé om, at
ressourcer kan fornys (Ibid.:71).
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Leksikal uklarhed er inspireret af Raffmans begreb om uklarhed, som fokuserer på tilfælde, hvor det
er uklart, hvor grænsen mellem to ord går. Denne uklarhed er permanent på den måde, at man ikke
kan fjerne den, uden at meningen går tabt (Raffman 2014:7). Et eksempel indenfor
miljøkommunikation er netop adjektiver som bæredygtig, grøn og miljøvenlig, fordi begrebernes
grænser er uklare - hvor går grænsen mellem at være bæredygtig og ikke bæredygtig? Jeg definerer
altså leksikal uklarhed som tilfælde, hvor ord eller udtryk i sig selv har en permanent uklarhed.
Når tvetydighed udtrykker sig gennem et enkelt ord, der i sig selv uafhængigt af konteksten har
flere betydninger, kaldes det leksikal tvetydighed (Rajendran 2014:272). Herunder kan man skelne
mellem homonomi og polysemi. Homonomi er, når ord har flere, semantisk urelaterede betydninger
(Ibid.:273), eksempelvis kan en linse både referere til en bælgfrugt, en kage og linsen på et kamera.
Polysemi er omvendt, når ord har flere semantiske relaterede betydninger, som er opstået i kraft af
en form for udvidelse af mening (Ibid.:274), som kan være enten metaforisk eller metonymisk
(Nerlich & Clarke 2001:6; Rajendran 2014:274). Et eksempel er den hyppige anvendelse af
adjektivet 'grøn', da det udover sin oprindelige reference til en farve, har fået tillagt en række
metaforiske og metonymiske betydninger, bl.a. miljøværn.5 Kendetegnet ved leksikal tvetydighed
er, at den kan spores i ord uafhængigt af en given kontekst. Sommetider kan tvetydigheden blive
opløst i praksis, når ordet bruges i en kontekst, konteksten udelukker nogle betydninger (Rajendran
2014:275). Dette leder videre til, at uklarhed og tvetydighed også kan opfattes som
kontekstafhængige fænomener.
3.2.2 Kontekstafhængig uklarhed og tvetydighed
Udover de beskrevne måder hvorpå begreber og udtryk kan være uklare og tvetydige i sig selv,
findes der også en lang række begreber, der fokuserer på den uklarhed, der afhænger af konteksten
og modtagerens fortolkning. Da jeg opfatter en del overlap mellem de forskellige definitioner, har
jeg kogt dem ned til fire centrale typer: Kontekstuel uklarhed, uspecificering, semantisk tvetydighed
og kontekstuel tvetydighed.
Kontekstuel uklarhed er baseret på hvad Qiao Zhang kalder henholdsvis uklarhed og slørethed,
hvad Raffman kalder underspecifikation og hvad Mühlhäusler kalder semantisk uklarhed. Zhang
definerer uklarhed som tilfælde, hvor meningen afhænger af en række forskellige mulige
fortolkninger (Zhang 1998:16). Hvis jeg fortæller om 'min bog', er det uklart, om det er én jeg har
skrevet, købt, lånt osv. (Ibid.:17). Slørethed er kendetegnet ved en referentiel uklarhed, hvor det i
5 Nye ord i dansk → grøn2 http://www.nyeordidansk.dk/noid/noid.htm 13.02.14

- 22 / 86 -

konteksten er uklart, hvor en udtryks grænse går, eksempelvis 'omkring 20 øl', (Zhang 1998:14).
Zhang beskriver slørethed således:
[...] the meaning of a lexical item is in principle clear enough, but it may be hard to decide whether
or not the item can be applied to certain objects (Ibid.:17)

Raffman definerer underspecifikation som noget, der er til stede, når udsagn er præcise i sig selv,
men uklare i forhold til formålet i konteksten, eksempelvis udtrykket ”Between nine and five”
(Raffman 2014:2). Mühlhäuslers begreb semantisk uklarhed handler også om tilfælde, hvor det er
uklart, hvad begreber præcist henviser til. Som eksempler nævner han ord som miljø, bæredygtig og
naturlig (Mühlhäusler 2003:68). Kontekstuel uklarhed er altså, når det i konteksten er uklart, hvad
et begreb eller udtryk dækker over.
Uspecificering bygger på henholdsvis Zhangs begreb om generalisering og Mühlhäuslers begreb
semantisk underdifferentiering. Generalisering finder sted i de tilfælde, hvor der ikke bliver givet
specifikke oplysninger (Zhang 1998:16), eksempelvis i de tilfælde af miljøkommunikation, hvor de
tvetydige og uklare ord ikke er suppleret med forklaring. Mühlhäusler taler om semantisk
underdifferentiering, når et ord har flere underbetydninger, og dets diversitet ignoreres i konteksten.
Man kan eksempelvis anvende ordet plante, eller skelne mellem forskellige slags beplantning, alt
efter om målgruppen er specialister eller lægfolk (Mühlhaüsler 2003:70). Om denne type uklarhed
er passende, afhænger ifølge Mühlhäusler af modtagerens viden om f.eks. planter.
Semantisk tvetydighed er, når der er flere måder at fortolke de semantiske relationer i konteksten.
Oftest kan vi dog godt regne ud, hvad der menes (Nordentoft 1998: 532-533). Eksempelvis ved jeg
godt, at 'kød' i 'økologisk kød fra danske landmænd' refererer til det kød, landmændene producerer,
og ikke det de selv består af. Denne type tvetydighed minder om Raffmans begreb om
underspecificifikation og Zhangs begreb om uklarhed.
Kontekstuel tvetydighed er bl.a. inspireret af Kresten Nordentofts begreb om pragmatisk
tvetydighed, hvor tvetydighed opfattes som en basal del af vores sprogbrug (Nordentoft 1998: 531),
og hvor det ligesom ved semantisk tvetydighed afhænger af modtageren, om tvetydigheden
overhovedet opfattes. Pointen om fortolkningens betydning er som tidligere beskrevet central for
både Eisenberg og Jensen, der ikke mener, at uklarhed findes i sproget selv, men at den opstår i en
given kontekst afhængigt af modtagerens fortolkning (afsnit 3.1.6+3.1.7). Samme pointe findes i
definitionen af betegnelsen polemisk tvetydighed, som optræder, når man kommunikerer til en
heterogen gruppe mennesker, der har forskellig viden og værdier (Duncan 2011:455). Her er
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forbrugere indenfor miljøkommunikation et godt eksempel, idet de har forskellig grad af viden og
dermed forudsætninger for forståelse og fortolkning. Kendetegnet ved polemisk tvetydighed er, at
dele af målgruppen vil finde udsagnene tvetydige, andre vil finde dem klare (Ibid.: 456). Ifølge
denne teori skaber forskellige standpunkter forskellige opfattelser af, hvad der overhovedet er
tvetydigt.
3.2.3 Opsamling på modellen
For at samle op kan man altså opdele definitioner af tvetydigt og uklart sprog i to overordnede
kategorier. Den første anser det uklare som et træk ved ord i sig selv, og slår man ordet op i en
ordbog, vil tvetydigheden allerede kunne spores der. Selvom han tager afstand fra denne tilgang,
understreger Mühlhäusler, at dette blik kan være med til at sætte spotlys på, hvordan sproget er
værdiladet og langt fra neutralt (Mühlhäusler 2003:64). Indenfor denne tilgang antages det også, at
ordene automatisk vil blive klare, når de placeres i en kontekst (Nerlich & Clarke 2001:4). Den
anden tilgang medtager den kontekst, som ord bruges i, og her er det modtagerens kontekstuelle
opfattelse, der er afgørende for, om man i sidste ende kan stemple sprogbrugen som uklar og
tvetydig. Den sidste er dermed i tråd med den socialkonstruktivistiske tilgang, som særligt lægger
vægt på kontekstens betydning. Jeg skelner altså i alt mellem syv forskellige typer af uklarhed, som
jeg vil anvende i min analyse.
Jeg har nu argumenteret for, hvordan min undersøgelse bidrager til den eksisterende viden på
området,

og

jeg

har

præsenteret

mit

teoretiske

udgangspunkt

indenfor

henholdsvis

miljøkommunikation og uklarhed. Flere af disse teoretiske standpunkter vil blive sammenholdt med
mine analyseresultater i diskussionen. I det næste kapitel vil jeg beskrive min metode til
konstruktionen af empiri.
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4. Metode og produktion af empiri
I dette afsnit vil jeg beskrive og argumentere for det valgte forskningsdesign, som jeg bruger til at
producere viden om, hvordan forbrugere forstår og fortolker miljøproblemer i hverdagen, med
særligt fokus på betydningen af tvetydige og uklare begreber. I kapitel 5 vil jeg reflektere kritisk
over min vidensproduktion.

4.1 En socialkonstruktivistisk tilgang
I dette speciale har jeg valgt en socialkonstruktivistisk (Gubrium & Holstein 2003) og
konstruktivistisk-interaktionistisk (Järvinen & Mik-Meyer 2005) tilgang. Jeg opfatter derfor både
sandhederne i det felt jeg undersøger og min egen undersøgelse som socialt konstruerede (Järvinen
&

Mik-Meyer

2005:22).

Jeg

trækker

hovedsageligt

på

en

erkendelsesteoretisk

socialkonstruktivisme, hvor det der ses som konstrueret, er viden og ikke eksempelvis
naturfænomener (Collin i Collin & Køppe 2006:250). Selvom Cox eksempelvis mener, at den
konstruerede viden om miljøet påvirker det fysiske miljø (Cox 2013:60), handler det om, at viden
påvirker den fysiske verden, men ikke former den. Jeg tager dermed afstand fra en decideret
ontologisk socialkonstruktivisme (Collin i Collin & Køppe 2006:266). I valget af denne tilgang
tager jeg samtidig afstand fra både objektivistiske og naturalistiske tilgange til sandhed og viden,
som har det fællestræk, at de anser forskeren som neutral (Järvinen i Järvinen & Mik-Meyer
2005:28). I den konstruktivistiske optik anses viden derimod som kontekstafhængig:
Betydning er således ikke en uafhængig størrelse, man som forsker kan afdække. Betydning er
derimod et relationelt fænomen, som kun kan bestemmes situationelt med inddragelse af konteksten.
(Järvinen & Mik-Meyer 2005:10)

Konsekvensen af dette er, at jeg kun med inddragelse af konteksten kan analysere indholdet i mine
interviews.

4.2 Valg af metode: Semistrukturerede enkeltinterviews
Valget af enkeltinterviews er baseret på, at jeg undersøger, hvordan mennesker tænker gennem
sproget (Brinkmann & Tanggaard 2010:33), og hvordan miljøproblemer forstås i en
hverdagskontekst. Netop enkeltinterviews kan bruges til at undersøge ”[...] oplevelser af forskellige
fænomener i deres livsverden” (Ibid.:31). Jeg er primært interesseret i at finde ud af, hvordan
interviewpersonerne italesætter miljø og bæredygtighed i forhold til deres egen hverdag.
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Italesættelsen får jeg automatisk adgang til i kraft af selve interviewet. Med det semistrukturerede
interview kan jeg på den ene side være åben overfor hver enkelt interviewpersons forskellige input
til samtalen, og på den anden side konstruere viden om på forhånd fastsatte temaer (Ibid.:40-41).
Spørgeguiden giver mig desuden et grundlag for at sammenligne interviewene.

4.3 Valg af målgruppe: Modtagere af miljøkommunikation
Min målgruppe er som sagt modtagere af miljøkommunikation, som i den sammenhæng ofte
benævnes forbrugere, og er forskningens omdrejningspunkt (Evans & Abrahamse 2009; Tobler
m.fl. 2011; Hanss & Böhm 2012; Cooper m.fl. 2012; Oyedele & Dejong 2013). Der er nemlig en
bred forståelse af, at forbrugernes adfærdsændring er løsningen på miljøproblemer (Mühlhäusler
2003:170; Evans & Abrahamse 2009:486; Halkier 2010:45). Da GGC's materiale spillede en stor
rolle i specialet, på det tidspunkt, hvor jeg forberedte interviewene, sammenlignet med det endelige
speciale, har jeg tilpasset mig deres målgruppe: Miljøinteresserede københavnere fra først i 20'erne
til midt i 40'erne. Jeg udvælger altså særligt min målgruppe efter deres interesse. Jeg skal i denne
sammenhæng understrege, at jeg ikke sætter lighedstegn mellem at være interesseret i miljø og at
være miljøvenlig. Flere undersøgelser har vist, at man sagtens kan vide og mene en masse om
miljøhensyn, uden at det nødvendigvis smitter af på den faktiske handlen (Halkier 1999:18). GGC
har en antagelse om, deres miljøinteresserede målgruppe mest er kvinder, for de unges
vedkommende er dem på lange uddannelser og blandt de lidt ældre er dem, der er har børn. (Bilag
2). Dog er dette udelukkende deres fornemmelse, og ud fra Bente Halkiers pointe om, at man ikke
kan segmentere den miljøvenlige forbruger i forhold til sociodemografiske kriterier, mener jeg
heller ikke, at man på den måde kan segmentere den miljøinteresserede forbruger (Halkier
1999:305). Derudover er miljøhensyn blevet mainstream, og det gør det yderligere vanskeligt at
afgrænse sociodemografiske kendetegn ved miljøinteresserede forbrugere. Jeg afgrænser derfor
ikke den miljøinteresserede forbruger ud fra køn, indkomst, uddannelsesniveau eller lignende.

4.4 Fra forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål
Vel vidende om at Steinar Kvales tilgang til interviews hviler på en antagelse om, at man kan gå ud
og afdække ”[...] en mere eller mindre stabil livsverden [...]” (Järvinen & Mik-Meyer 2005:16), vil
jeg anvende hans overvejelser i forhold til selve gennemførelsen af mine interviews. Mine fire
forskningsspørgsmål er baseret på de teoriske temaer, jeg har beskrevet i de foregående afsnit:
•

Hvordan forstår modtagere af miljøkommunikation miljøproblemer i hverdagen?
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•

Hvilke uklarheder og tvetydigheder er der i deres måde at italesætte miljømæssig
bæredygtighed i hverdagen?

•

Hvordan vurderer de tvetydig og uklar miljøkommunikation?

•

Hvilken funktion har de tvetydige/uklare begreber for modtagerne i hverdagen?

Forskningsspørgsmål egner sig dog ikke til at stille interviewpersonerne, hvorfor jeg har
omformuleret dem til konkrete spørgsmål, der er relevante og forståelige i forhold til deres
livsverden (Brinkmann & Tanggaard 2010:40). Forskningsspørgsmålene er derfor oversat til
interviewspørgsmål, der er nemmere at forstå og støvsuget for fagsprog (Kvale 1997:134).
Interviewspørgsmålene udgør til sammen en overordnet spørgeguide, der afdækker alle ovenstående
temaer (Bilag 3).

4.5 Interviewets opbygning og inddragelse af GGC
Selvom de faglige forskningsspørgsmål er oversat til mere enkle og livsverdensnære formuleringer,
er flere af mine interviewspørgsmål stadig svære at forholde sig til for målgruppen. Det erfarede jeg
allerede, da jeg foretog et pilotinterview. Her blev den interviewede flere gang helt ”paf” over
spørgsmålene (Bilag 4), eksempelvis da jeg spørger, hvad bæredygtig betyder:
Bæredygtig... Ja, altså det er jo... Altså, det skal jo, øhh, betyde... At... At... At det er blevet
behandlet, altså, at... (Bilag 4:28-29)

For at konkretisere interviewet og skabe en referenceramme, har jeg derfor valgt at inddrage tekster
fra GGC's fysiske bykort over København (Bilag 1), som fremhæver byens grønne tilbud (Bilag
3:Del 1). I interviewenes første del bliver interviewpersonerne bedt om at forholde sig til teksternes
budskab og reflektere over brugen af begreberne 'bæredygtig' og 'grøn'. Udover at gøre emnet mere
håndgribeligt, fungerer teksteksemplerne som akkumulation af viden om personens forståelse af
miljøkommunikation, som teksterne eksemplificerer. Bagefter bevæger jeg mig over til spørgsmål
omkring miljøkommunikation mere generelt. I del 2 spørger jeg ind til personens egne miljøvenlige
handlinger i hverdagen (Bilag 3:Del 2). Formålet er at få indblik i interviewpersonernes
miljøforståelser, samt eventuelle uklarheder om, hvad miljøvenlige handlinger overhovedet er. For
at tydeliggøre uklarheder spørger jeg til tvivl. Jeg spørger desuden, hvad de opfatter miljøet som.
Interviewets sidste del handler om begrebsforståelser af 'bæredygtig', 'miljøvenlig' og 'grøn', og jeg
forsøger at igangsætte en diskussion af, om brugen af dem er problematisk eller givende – eller
begge dele? (Bilag 3:Del 3). Jeg giver deltagerne nogle små kort med ordene på, som de kan se på,
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imens de reflekterer over ordenes betydning. Jeg har valgt GGC, fordi deres bykort netop handler
om bæredygtighed i en hverdagskontekst, og fordi de bruger begreberne bæredygtig og grøn på
kortet. Jeg foretager en kort analyse af kortets tekster i præanalysen, kapitel 6.

4.6 Rekruttering af interviewpersoner
Da min målgruppe er forholdsvis bred, er der ikke ét bestemt sted, hvor jeg særligt kan komme i
kontakt med dem. Jeg bruger derfor mit netværk til at søge interviewpersoner, via en såkaldt
snowballsampling (Savin-Baden & Major 2013:315). For at undgå at denne metode bliver for
tilfældig, formulerer jeg kriterierne i en mindre tekst, som jeg deler i forbindelse med invitationen
(Bilag 5). Jeg skriver ikke, at de skal være miljøinteresserede, ud fra en antagelse om, at dem der
melder sig frivilligt, er interesserede i emnet. Jeg beder mit netværk om at dele den, laver opslag i
relevante Facebookfora, og deler den på Ruc's postlister. Jeg fravælger personer, som jeg kender.
Jeg interviewer otte personer, da jeg også skal have tid nok til at bearbejde interviewene
dybdegående (Brinkmann & Tanggaard 2010:32). Jeg udfører, transskriberer og koder nemlig alt
mit materiale selv. Jeg stiller selv et mødelokale i mit kontorfællesskab til rådighed, men lader dem
bestemme, hvor vi skal mødes. Det giver mig en mindre grad af kontrol, men sikrer til gengæld, at
de føler sig mindre besværet ved at deltage, og at de under interviewet føler sig trygge og
imødekommet af mig. En oversigt over interviewpersonerne findes i bilag 7.

4.7 Forskerposition og udsigelseskraft
Megen interviewteori er optaget af, at forskeren skal minimere sin påvirkning af interviewet
(Gubrium & Holstein 2003:67), bl.a. ved at undgå at stille ledende spørgsmål (Gubrium & Holstein
2003: 9), og ved at sætte sine forforståelser i parentes, så de ikke forstyrrer (Järvinen i Järvinen &
Mik-Meyer 2005:29). Denne tilgang bygger på en antagelse om, at interviewpersonens subjektive
holdninger ligger lagret i dem, og at jeg som interviewer, med de rette spørgsmål, kan gå ud og
grave dem frem. Gubrium og Holstein mener i derimod:
Respondents are not so much repositories of knowledge—treasuries of information awaiting
excavation—as they are constructors of knowledge in collaboration with interviewers.
(Gubrium & Holstein 2003:68)

Jeg som interviewer vil altså, uanset hvad, påvirke svarene, fordi hele interviewet i sig selv er en
konstruktion (Gubrium & Holstein 2003:68). I denne optik er forskerens aftryk på den producerede
viden ikke et problem, men blot et aspekt, der også skal analyseres (Järvinen i Järvinen & Mik-
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Meyer 2005:45), hvilket jeg både vil gøre løbende i specialet og særskilt i kapitel 5. Gubrium og
Holstein mener altså ikke, at man skal stræbe efter at stille neutrale spørgsmål:
[...] the consiously active interviewer intentionally provokes responses by indicating—even
suggesting—narrative positions, resources, orientations, and precedents. (Gubrium & Holstein
2003:75)

I en socialkonstruktivistisk tilgang til interviews handler det altså om at skabe et rum, hvor
kompleks mening kan konstrueres, og hvor man kan se flere sider af samme sag. Derfor spørger jeg
bl.a. både til fordele og ulemper ved brug af begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn, og stiller
flere åbne spørgsmål, der gør det muligt for deltagerne at inddrage de emner, de finder relevante
(Ibid.:75). Formålet er nemlig ikke at finde ét sandt svar, men at udforske forskellige perspektiver
og mulige svar (Ibid.:77). Ifølge et erkendelsesteoretisk socialkonstruktivistisk blik findes der
nemlig ikke ét sandt svar, og ved at skabe rum for forskellige svar, får jeg indblik i flere forskellige
måder at forstå miljøkommunikation og uklarhed. Derfor er det også vigtigt, at jeg lytter aktivt og
sensitivt, så jeg er i stand til at stille forskellige typer opfølgende spørgsmål (Brinkmann &
Tanggaard 2010:41-42).
I dette speciale producerer jeg viden om forståelser af miljøproblemer, miljøkommunikation og de
tre begreber bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Det er begrænset, hvad jeg kan sige om det, der ligger
udenfor interviewkonteksten, f.eks. hvad deltagerne reelt gør i hverdagen og hvordan de reagerer på
begreberne i andre sammenhænge. Jeg kan kun i begrænset omfang sige noget om de enkelte
individers forståelser, holdninger og handlinger, da svar fra én kontekst ikke nødvendigvis kan
oversættes til en anden, og jeg kun har adgang til, hvad de siger i interviewene (Gubrium &
Holstein 2003:71). Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at jeg ingen udsigelseskraft har. Med
henvisning Delmars begreb om situationens dobbelthed, kan man nemlig både se den producerede
viden som unik og typisk (Halkier 2011:788), og de forståelser deltagerne udtrykker kan ses som
typiske måder at forstå forholdet mellem miljø og menneske, miljøvenlighed i hverdagen og brugen
af uklarhed i miljøkommunikation (Ibid.:790). Disse typiske forståelser knytter sig ikke til de
enkelte interviewpersoner, de kan derimod veksle mellem forskellige forståelser i forskellige
sammenhænge (Ibid.:792).

4.8 Bearbejdelse af datamaterialet
For at huske så mange detaljer som muligt, transskriberer jeg interviewene lige efter afholdelse
(Brinkmann & Tanggaard 2010:43). Mit hovedfokus er på indholdet, hvorfor jeg ikke transskriberer
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detaljer som ”øhh”, toneleje og pauselængder. Da konteksten alligevel har betydning indenfor min
tilgang, transskriberer jeg latter som '[griner]', pauser som '[pause]', ufuldendte sætninger som '...',
tryk på bestemte ord således og mindre observationer om kropssproget i '[]' – og jeg transskriberer
det hele selv, da en udenforstående ikke har været til stede i interviewkonteksten (Halkier 2002:70).
Uforståelig tale markeres i parentes. For at skabe et overblik over mit relativt store datamateriale,
har jeg valgt at kode det i computerprogrammet MAXQDA. I praksis er kodningsprocessen
flydende, navnlig fordi ”Codes, data categories, and concepts are thus related closely to one
another” (Coffey & Atkinson 1996:27). Formålet er både at simplificere og skabe overblik over
materialet, og dernæst at brede det ud for at se nye fortolkningsmuligheder og mønstre (Coffey &
Atkinson 1996:30). Kodningen består i, at alle interviews inddeles i tekstbidder, som får en
beskrivelse eller overskrift knyttet til (Bilag 6). Dernæst kategoriserer jeg materialet ved at læse
kodningen igennem, og lede efter både klare mønstre og paradokser (Coffey & Atkinson 1996:47).
Til sidst begrebsliggør jeg materialet ved at kigge tilbage på teoriens anvendelsesbegreber og
sammenholde dem med min kodning (Halkier 2002:82). Kategorierne er altså skabt på basis af både
min erkendelsesinteresse, min teori og selve datamaterialet (Coffey & Atkinson 1996:32). Jeg har
illustreret de forskellige niveauer i min kategorisering og begrebsliggørelse i bilag 6. Da koderne er
mine konstruktioner, er kodningen en del af analysen (Coffey & Atkinson 1996:32).
Halkier beskriver i sin bog Fokusgrupper nogle forskellige tilgange til analyse (Halkier 2002), og
disse overvejelser kan også bruges i enkeltinterviews, hvorfor jeg i min analyse af interviewene har
jeg ladet mig inspirere af flere af dem. For det første har jeg stillet spørgsmål til mine interviews –
både de fortolkende og deskriptive af slagsen (Halkier 2002:85-86). De spørgsmål jeg stiller til min
data er samtidig det perspektiv jeg anlægger, og det er derfor også et led i konstruktionen af mening
(Halkier 2002:85-87). Yderligere er det i min sproglige tilgang relevant at analysere konnotationer
og metaforer (Halkier 2002:88-89). Mine arbejdsspørgsmål fra analysearbejdet er illustreret
nedenfor i tabel 1, hvor jeg også tydeliggør, hvilke teorier der har været afsæt for de forskellige
temaer. Tabellen er dog ikke en oversigt over analysens struktur.
Tabel 1: Analysespørgsmål
Tema

Teoretisk udgangspunkt Spørgsmål

Framing

Framingteori (Entman,

Hvordan opfatter de relationen mellem menneske og miljø?

Tannen, Lakoff, Hansen,

Hvordan konstruerer de er problemet, årsagen og løsningen til

Cox)

miljøproblemer?
Hvilke frames udløser ordene miljø, miljøvenlig, bæredygtig og
grøn?
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Metaforer

Miljømetaforer (Harré,

Hvordan kommer deres miljøforståelser metaforisk til udtryk?

Brockmeier &
Mühlhäusler)
Konnotationer Økolingvistik

Hvordan definerer de begrebet miljø?

Ordvalg

( Mühlhausler; Harré,

Hvad forbinder de med begreberne miljøvenlig, bæredygtig og

Brockmeier &

grøn?

Mühlhäusler)
Uklarhed og

Min model over typer af

Er de i tvivl om hvad der er mest bæredygtigt?

tvetydighed

uklarhed

Er de i tvivl om hvad bæredygtig, miljøvenlig og grøn betyder?

Faglig formidling og

Hvorfor er de i tvivl?

klarhed (Jensen)

Hvilke typer uklarhed italesætter de?

Teorier om/forskning i

Hvordan kan uklarhed være et problem?

uklarhed (Grice; Sperber

Hvordan kan uklarhed være en fordel?

& Wilson; Raffman;
Eisenberg)
Økolingvistik
(Mühlhäusler)
Kontekst

Socialkonstruktivisme

Hvordan influerer interviewkonteksten på deres udsagn?

(Järvinen & Mik-Meyer;
Gubrium & Holstein)
Andet

Er der andre vigtige parametre, som jeg ikke har taget højde
for?

4.9 Opsamling på metode
Jeg har altså valgt denne metode, fordi jeg dermed sammen med interviewpersonerne kan
konstruere viden om, hvordan de udtrykker og dermed framer og forstår miljøkommununikation og
de tre begreber i forhold til deres egen hverdag. Den socialkonstruktivistiske tilgang giver
yderligere mulighed for at undersøge, hvordan de konstruerer netop de forståelser, de gør (Järvinen
& Mik-Meyer 2005:39). Den konstruerede viden er nemlig samtidig situationeret og præget af
forskellige forhold ved konteksten. Kontekstens betydning vil jeg reflektere over i næste kapitel.
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5. Refleksioner over min konstruktion af viden
Min metode fokuserer på, at både interviewer og interviewperson er aktive medspillere i
konstruktionen af viden (Gubrium & Holstein 2003:68). I dette kapitel vil jeg beskrive, hvordan
konteksten har indflydelse på, hvad jeg finder ud af. Transskriptionerne af interviewene findes i
bilag 8-15, og dem vil jeg løbende henvise til som B8 – B15. De otte interviewpersoner er i alderen
23-46 år, og har fået navnene Saxe, Sara, Lea, My, Mads, Helle, Maj og Anton. I bilag 7 findes en
oversigt over dem.

5.1 Interviewpersonerne
Et af de forhold der har afgørende betydning for den konstruerede mening, er de personer, jeg taler
med. Selvom min målgruppe af miljøinteresserede københavnere er bred i forhold til alder, og ikke
segmenteret efter eksempelvis uddannelse, har mine interviewpersoner iøjnefaldende mange
fællestræk. Størstedelen er i 20'erne, og flere er studerende på universitetet og læser enten
kommunikation eller journalistik. At de er miljøinteresserede er i flere tilfælde meget tydeligt, da
flere har beskæftiget sig med emner relateret til bæredygtighed enten i studie- eller
arbejdssammenhæng (Bilag 7).
En mulig implikation af, at flere er studerende, kan være, at de er vandt til at være kritiske og
refleksive, og muligvis tager dette med ind i interviewet, fremfor at holde sig til hverdagstilgangen.
Eksempelvis markerer både Anton og Mads en fagfælle-relation til mig, og det skyldes muligvis
deres vished om vores delvist fælles uddannelsesbaggrund. Anton forholder sig eksempelvis kritisk
refleksivt til mine spørgsmål ved at stille spørgsmål tilbage (B8:510), mens Mads ekspliciterer
vores fælles faglige baggrund:
Mads: Og nu sidder jeg jo også bare her, og er sådan lidt, altså jeg læser journalistik.
Interviewer: Mmm
Mads: Og studerer ligesom dig, ikk? Og vi kommer automatisk også til at tage de
kommunikative briller på, når vi kigger på det her, ikk? (B9:737-740)

Mads refererer altså til ham og jeg som 'vi', og udtrykker dermed en ligestilling mellem os. En
større variation i interviewpersonerne kunne muligvis have givet et bredere spænd af vinkler på
emnet, og jeg kunne dermed have gjort en indsats for at søge flere forskellige steder. Yderligere
kunne det også have mangfoldiggjort min viden, at afholde fokusgruppeinterviews med de samme
deltagere, og dermed sammenligne meningskonstruktionen i de to interviewkontekster.
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5.2 Opfølgende spørgsmål
Løbende i interviewene forsøger jeg at følge op på det, interviewpersonerne siger ved eksempelvis
at spørge: ”Kan du uddybe, hvad der gør dem nemme at forstå?” (B10:48). Der er dog flere steder,
hvor jeg kunne have spurgt endnu mere ind til dem. Eksempelvis ville jeg have bedre
forudsætninger for at beskrive interviewpersonernes framing af miljø, hvis jeg havde spurgt ind til,
hvordan de opfatter de forskellige hverdagshandlinger, de nævner, som miljøvenlige.

5.3 Interviewets form
Ifølge min metodiske tilgang kan interviewets 'hvad' og 'hvordan' som sagt ikke skilles ad (Gubrium
& Holstein 2003:68), og jeg vil derfor reflektere over forskellige aspekter ved formen –
interviewets 'hvordan'.
5.3.1 Interviewet som kontekst
Tannen beskriver frames som vores forventninger til verden (Tannen 1993:16), og hun mener, at
framing i form af forventninger også er til stede i interviews:
Clearly the speaker's expectations about being the subject of an experiment in an academic setting,
and her feelings about having her voice recorded, affect her narrative performance (Tannen 1993:22)

Interviewpersoner vil bl.a. forsøge at fremhæve pointer og holdninger, som de forestiller sig, er
relevante for interviewets formål (Tannen 1993:24). Som svar på hvordan hun er miljøvenlig, siger
Sara siger f.eks.: ”Jeg cykler faktisk altid” (B13:294), selvom hun ikke primært gør det pga. miljøet
(B13: 328). Sara tilpasser sig derved interviewsituationen ved at forsøge at sige noget relevant og
givende. Hun forventer givetvis, at jeg ønsker, at hun skal sige så mange ting som muligt, og hun
ved, at cykling almindeligvis defineres som en miljøvenlig handling. Deltagerne afstemmer også
med mig, om det de taler om, er relevant:
•

Sara: På den måde. Er det hvad du mener? (B13:68)

•

My: Ja, jeg ved ikke, om jeg har svaret på det? (B10:365)

•

Men som du selv siger, eller som du gerne vil have at jeg skal svare på agtigt (B9:905-906)

Interviewpersonerne demonstrerer altså, at de er bevidste om, at jeg som interviewer søger en
bestemt viden fra dem. De ved, at jeg som interviewer har en bestemt agenda, samtidig med at den
specifikke agenda er ukendt for dem (Tannen 1993:23). Derfor lægger jeg i interviewet vægt på, at
jeg er interesseret i deres forståelser, og at jeg ikke selv er ekspert i bæredygtighed (Bilag 3).
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5.3.2 Meningskonstruktion
Flere af deltagerne udtrykker en vis usikkerhed i deres svar. Sara udtrykker direkte, at hun har svært
ved at svare: “Det er et komplekst emne, så det er svært“ (B13:494). Usikkerheden viser, at de
holdninger deltagerne giver udtryk for, er nogle de løbende konstruerer, og muligvis nogle, de aldrig
før har tænkt over. De fornemmer, at de bør have en holdning, hvilket er i tråd med Greg Myers'
pointe om, at mennesker har en tendens til at frygte, ikke at have en holdning (Myers 2004:1). I
interviewene giver både Sara og Mads eksplicit udtryk for, hvordan de konstruerer deres holdning i
interviewet:
•

Hvis jeg tænker på det, det har jeg aldrig før, men ja (B13:593)

•

[…] jamen det er mig selv, jeg smiler lidt over, fordi jeg lige skal være helt sikker på, hvad det er, jeg
mener (B9:720-721).

I den socialkonstruktivistiske optik skal holdninger da heller ikke ses som faste størrelser, der findes
i mennesker eller ude i samfundet (Myers 2004:2), men som afhængige af den interaktion og
kontekst de ytres i (Myers 2004:12). Det er dermed ikke individernes stabile holdninger, jeg får
adgang til, men typiske måder at forholde sig til emnerne på. Der er også flere eksempler på direkte
selvmodsigelser i de enkle interviews, muligvis fordi interviewpersonerne former deres holdning
løbende i konteksten. Dette er i overensstemmelse med Michael Billigs pointe:
For Billig, the expression of personal views or attitudes is not so much an expression of an
internalised, underlying belief, but rather a position whose meaning is only realised when located,
however contingently, within wider social debates (Macnaghten & Urry 1998:93)

Udover at afspejle én særlig kontekst, kan man også pege på, at interviewet yderligere rummer
forskellige kontekster. Et eksempel er Saxe, der i begyndelsen bliver spurgt, om han selv bruger
ordene bæredygtig og grøn, og hertil svarer han: ”Jeg kunne godt finde på at bruge ordet grøn”
(B14:186). Senere bliver han bedt om at tage særskilt stilling til bæredygtig, miljøvenlig og grøn,
og her siger han om ordet grøn: ”Så det er blevet sådan et meget løst begreb, hvor jeg vil sige, at
jeg kan bedre lide dem herovre [bæredygtig og miljøvenlig]” (B14:500-501). Han skifter altså fra at
favorisere ordet grøn, til at kritisere det for at være løst. Hans modsatrettede vurderinger af ordet
grøn er affødt af to forskellige kontekster – en kontekst, hvor han skal forholde sig til sin egen
sprogbrug, og en kontekst, hvor han skal definere ord. Det skal altså ikke nødvendigvis opfattes
som en selvmodsigelse, men derimod som en kontekstafhængighed, hvor han indtager forskellige
positioner (Gubrium & Holstein 2003:70).
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5.3.3 Legitimering og selvfremstilling
For at forklare hvordan interviewpersonerne bevidst eller ubevidst fremstiller sig selv og forhandler
deres sociale identitet, trækker flere forskere på Erving Goffmans interaktionsanalyse (Myers
2004:8; Järvinen i Järvinen & Mik-Meyer 2005:30; Halkier 2002:94). I Goffmans teori spiller vi
mennesker forskellige roller i interaktion, og dette kan oversættes til interviewsituationen, ”[...]
hvor interviewpersonen – i mødet med intervieweren - positionerer sig selv og andre karakterer,
som indgår i fortællingen” (Järvinen & Mik-Meyer 2005:30). Denne gensidige positionering kalder
Goffman for face-work (Goffman i Archer & Grundy 2011:277), og han definerer 'face' således:
”The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by
the line others assume he has taken during a particular contact” (Ibid.:276). Én af Goffmans
pointer er, at de fleste gerne vil opretholde deres egen selv-fortælling og fremstå som normale og
fornuftige mennesker (Halkier 2002:94-95). Dette kommer særligt til udtryk i mine interviews, når
emnet er interviewpersonernes egne forsøg på at være miljøvenlige i hverdagen. Alle undtagen Maj
giver udtryk for en række konkrete handlinger, de udfører i dagligdagen med det formål at passe på
miljøet. Deres italesættelse af disse handlinger kan skyldes framingen, i form af GGC's kort og i det
hele taget mit signal om, at bæredygtighed i hverdagen er et vigtigt emne. Selvom grønt forbrug
ikke umiddelbart er et følsomt emne, er det stadig et værdiladet emne, og grøn er noget, man helst
bør være. Til trods for det siger Maj, at hun ikke tænker over miljøet i sin hverdag:
Det er sådan, det vil jeg ikke gøre, men selvfølgelig køber... Vælger... Ej, ved du hvad, det gør jeg
ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. (B12:401-402)

At Maj indleder med at sige 'selvfølgelig' indikerer, at hun godt kender det almene kulturelle norm,
og ved, at jeg forventer, at hun beskriver sit hverdagsforbrug som miljøvenligt. Når man på denne
måde siger noget andet, end der åbenlyst forventes, markerer man det gerne sprogligt (Antaki
1994:80). At hun flere gange afbryder sig selv op til den uventede ytring, kan ses som et tegn på, at
hun skal til at ytre et ikke-fortrukkent svar til mit spørgsmål (Antaki 1994:84). Maj omtaler
gentagende gange sig selv som hyklerisk (B12:300+334+374), som for at udtrykke, at hendes
opførsel ikke er acceptabel. Til gengæld legitimerer hun også sine manglende miljøvenlige
handlinger, og det er i tråd med hvad flere kalder accounts, der defineres som ”[...] actions
performing justifications or excuses” (Potter 1996:61), og på dansk kaldes legitimerende
forklaringer (Järvinen & Mik-Meyer 2005:31). Sådanne legitimerende forklaringer skal enten
påvise manglende ansvar, eller vise, at handlingerne slet ikke er så slemme alligevel. Maj
legitimerer sine handlinger ved at generalisere dem:
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•

Og man er jo pisse hyklerisk, fordi hvis jeg ikke har nogle penge, så køber jeg jo også skrabeæg.
(B12:300-301)

•

Jeg tror, jeg er helt vildt lig flertallet, altså sådan... [...] (B12:328)

Maj normaliserer altså sin opførsel ved at sige, at hun blot gør som flertallet. I det første citat har
hendes 'også' en generaliserende effekt, for hun er angiveligt langt fra den eneste, der køber
skrabeæg. Hendes andet argument handler om økonomi, hvilket flere af de andre også bruger som
legitimerende forklaring. Det er simpelthen for dyrt at vælge det miljøvenlige alternativ,
eksempelvis at købe økologisk og lokalt:
Det er jo enormt let, at købe konventionelle varer og varer, der er produceret langt væk fra, fordi de
er meget billigere (…) End dansk, økologisk kød for eksempel er (B10:174-177)

En anden legitimerende forklaring, som Saxe bl.a. bruger, er, at det helst skal være nemt at være
bæredygtig:
Og igen det er ikke fordi jeg er den store fortaler for bæredygtighed, men netop det her når man
ligeså godt kan gøre det, så vil jeg sgu egentlig helst gøre det. (B14:315-316)

Samtidig legitimerer han sin manglende handling med en manglende holdning – han går ikke
specielt op i bæredygtighed, og derfor er det også ok, at han kun gør det, der er nemt. Ligeså snart
det derimod kræver noget af forbrugeren, siger Saxe derfor, at det er acceptabelt at lade være at
være miljøvenlig (B14:336-337). Flere af interviewdeltagerne fraskriver sig ansvar ved at give
samfundets og markedets rammer skylden:
•

Jeg tror også, som individuel forbruger så kan man være del af det hele, men jeg tror det er
politikerne eller hvor det er vigtigere, at der sker ting, fordi man, når man tager til supermarkedet, så
vil folk altid tage de billigere ting måske (B13:354-356)

•

[...] det er jo ikke alt, der bliver produeret bæredygtigt [...] Der er nogen gange nogle begrænsninger,
når vi går ud og handler, eller skal købe tøj eller sko [...] (B15:296-297)

De legitimerer dermed ved at frame forbrugerne, og dermed også sig selv, som mindre ansvarlige,
fordi det ikke er dem selv, der er herre over prisniveauet, og hvad der kan købes bæredygtigt. En
anden legitimeringsstrategi findes i interviewene af Sara og My, der begge giver udtryk for, at det at
leve grønt ikke må påvirke livskvaliteten negativt:
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[...]Altså, jeg køber ikke kun genbrugstøj, og jeg køber ikke kun sparepærer. Og hvis jeg har lyst til
noget, som jeg ved, man ikke kan få i Danmark, så køber jeg det alligevel.
Interviewer: Mmm
My: Så på den måde går jeg ikke på kompromis med min egen velfærd. (B10:248-252)

My henviser altså til sin egen velfærd, og Sara kalder det at have det godt og ikke være presset
(B13:352-354). Disse beskrivelser af behov opfatter jeg udtryk for commonplaces, der defineres
som ”[...] basic concepts or categories which provide the common resources from which people
build arguments” (Macnaghten & Urry 1998:94). Det ses også i Saxes legitimering af, at han har
bil:
[...] igen fordi vi så på den anden side har skabt et samfund, hvor man er nødsaget til at have en bil,
specielt når man har børn. Jamen, så er jeg så nødt til at have en bil [...] (B14:353-354)

Saxe bruger dermed argumenter om en samfundstendens og sin far-rolle som legitimerende
forklaringer af at have bil. Potter taler om, hvordan mennesker i interaktion kan bruge forskellige
sproglige greb til at få deres udsagn til at fremstå som almene (Potter 1996:197-198). Saxe får her
sit svar til at fremstå som alment ved at sige 'man' i stedet for 'jeg'. Desuden siger flere også, at der
er en grænse for, hvor meget man som forbruger overhovedet kan gøre – hvilket jeg ser som endnu
en legitimering. Sara siger, at hun gør hvad hun kan, og at man ikke kan gøre det hele (B13:341344), Anton siger, at man ikke kan leve et bæredygtigt liv (B8:447-448), og Mads udtrykker, at så
længe han spiser vegansk, så betyder det ikke så meget, hvad han ellers gør:
Jeg synes tidligere gjorde jeg faktisk mere, end jeg gør nu, fordi efter jeg er holdt op med at spise
kød og mejeriprodukter, så synes jeg ligesom bare det trumfede alt det andet [...] (B9:395-396)

Mads' beskrivelse kan dog også ses som et udtryk for, at man skal gøre det, der gør den største
forskel – og så er alt andet detaljer uden væsentlig betydning. Interviewpersonerne bruger altså
forskellige strategier til at fremstille sig selv som fornuftige i den del af interviewet, hvor jeg
spørger til deres egne handlinger i hverdagen, også selvom de ikke altid handler miljøvenligt. De
bruger tre forskellige forklaringer på, at de ikke har ansvar, nemlig at bæredygtig livsstil er
besværligt, dyrt og svækker livskvaliteten, og to forklaringer på at deres manglende handlinger er
acceptable, nemlig at alle andre gør på samme måde eller at det slet ikke er muligt at leve
bæredygtigt (Järvinen i Järvinen & Mik-Meyer 2005:31). Med disse forhold ved konteksten in
mente, vil jeg analysere indholdet i, hvad interviewpersonerne siger. Først vil jeg dog foretage en
kort analyse af GGC's bykort.
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6. Præanalyse: GGC's bykort
Da jeg bruger tekster fra GGC's bykort, vil jeg overordnet forholde mig til, hvordan de er framet, og
hvordan man kan tale om uklarhed og tvetydighed i dem. Jeg henviser til fem tekster fra Bilag 1.
Ved at gøre sig til afsender af et kort, der guider til byens grønne tilbud, fremstiller GGC sig selv
som en autoritet hvis udsagn om bæredygtighed, man kan stole på. At GGC overhovedet har lavet et
bykort, der viser vejen til de grønne tilbud i København, udtrykker en forståelse af by og natur som
i stand til at eksistere sammen. Dette viser sig i udtrykkene ”Det grønne København” (Tekst 3) og
”[...] vores grønne by” (Tekst 2). De fremstiller forbrugeren som én der har magt til at påvirke
miljøet med sine hverdagshandlinger: ”Din personlige handling sætter sine spor [...]” (Tekst 4) og
”Brug kortet og vær med til at udvikle det grønne København” (Tekst 3). GGC læner sig op af en
antropocentrisk miljøforståelse, hvor mennesket er centrum af miljøet, og dermed har har kontrol og
ansvar (Harré m.fl. 1999:106). Bykortets framing af miljøproblemer er meget optimistisk, faktisk er
der kun fokus på problemer i beskrivelsen af, at GGC kræver af sine samarbejdspartnere, at de ”[...]
tager miljøudfordringen seriøst [...]” (Tekst 5). De fremstiller altså miljøet som en udfordring, som
man kan løse ved at bruge kortet og besøge de steder, der bliver vist. GGC er tydelig fortaler for den
lysegrønne tilgang, hvor løsningen på miljøproblemer er et grønt forbrug. Det er hele grundlaget for
deres eksistens som virksomhed. Den grønne livsstil sidestilles med glæde, balance og
kvalitetsoplevelser (Tekst 4).
Adjektiverne bæredygtig og grøn bruges til på forskellige måder at beskrive København som
miljøvenlig by. Dette er både specifikt, fordi der er konkrete eksempler på, hvad begreberne dækker
over, og uklart, fordi viften af eksempler er så bred. Det er uklart, hvad alle disse ting har til fælles,
siden de kan gå under de to betegnelser. I bilag 17 har jeg oplistet alle de eksempler, GGC giver på
betydningen af grøn og bæredygtig på bykortet. Grøn og bæredygtig bliver både brugt til at beskrive
steder, bygninger, butikker, natur, handlinger og genstande. Der bliver ikke skelnet mellem de to
adjektiver – de bruges i flæng som synonymer. I tekst 5 bliver der sat fokus på social ansvarlighed,
som er en del af bæredygtighedsbegrebet, men ikke umiddelbart en del af betydningen af grøn. Det
kan derfor muligvis forvirre modtageren. Når jeg analyserer GGC's bykort med min model (s. 21),
er der tegn på uspecificering, fordi begreberne ikke bliver forklaret og specificeret, samt polysemi i
form af adjektivet grøn, der også er en farve. GGC skaber et positivt billede af en grøn livsstil, hvor
forbrugeren kan gøre en forskel. Det er dermed denne frame kortet bringer ind i interviewene, som
jeg vil analysere i det næste kapitel.
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7. Analyse
I det følgende vil jeg analysere de otte interviews for at finde ud af, hvordan interviewdeltagerne
forstår miljøproblemer i forhold deres egen hverdag, hvilke typer uklarheder de italesætter og hvilke
fordele og ulemper de giver udtryk for, at disse kan have.
I afsnit 7.1 vil jeg undersøge, hvordan deltagerne forstår miljøproblemer. Jeg undersøger, hvordan
de framer miljøet ved at se på, hvad de fremstiller som problemer, årsager og løsninger. Afsnit 7.2
og 7.3 handler om henholdsvis ulemper og fordele ved uklarhed i miljøkommunikation set fra
modtagerens synsvinkel. Til sidst i afsnit 7.4 vil jeg samle op på nogle forhold ved konteksten, som
har vist sig at have en betydning for deltagernes vurdering af begreberne.

7.1 Konstruktionen af miljøproblemer
Første

spørgsmål

i

min

problemformulering

handler

om,

hvordan

modtagere

af

miljøkommunikation forstår miljøproblemer i deres hverdag. Det får jeg bl.a. svar på ved at spørge
deltagerne, hvilken rolle mennesket har i forhold til miljøet (Bilag 3).
7.1.1 Mennesket har kontrol og ansvar
De fleste af deltagerne framer mennesket som omdrejningspunkt for miljøet, og giver altså udtryk
for en antropocentrisk opfattelse (Harré m.fl. 1999:106). Det kommer de med to årsager til, at
mennesket har ansvar for naturen, hvoraf den første handler om skyld:
•

Sara: Jeg tror det er jo menneskerne som har ødelagt en stor del af vores miljø (B13:486)

•

Mads: Hvis vi stadig var et jæger-stenaldersamfund, så havde vi ikke det samme ansvar, for så havde
vi ikke den samme destruktive kraft, der havde bragt os i den situation, hvor vi fik ansvaret (B9:561562)

Mennesket har altså for det første et ansvar qua sin destruktive påvirkning af miljøet. Den anden
grund til at mennesket har ansvar, handler om ejerskab. Brugen af pronomener er med til at
positionere tekstens aktører (Mühlhäusler 2003:91), og i dette tilfælde positionere mennesket i
forhold til miljøet. Maj (B12:682) og My omtaler miljøet med det possessive pronomen 'vores':
Jamen, miljøet for mig det er alt det man ligesom kalder natur [...] Vores skove, vores have, vores
dyr, vores marker, vores luft (My:352-354).

Brugen af dette possessive pronomen får mennesket til metaforisk at fremstå som ejer af miljøet,
hvilket også kan ses i brugen af pronomenet 'vi', her i interviewene med Saxe og Anton:
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•

Altså, for mig så hænger det virkelig meget sammen med, at miljø er den natur, som vi gerne skal
kunne blive ved med at opleve. (B14:444-445)

•

Noget som er givet mennesker, noget som vi kan forenes i grønne omgivelser og natur (B8:297- 298)

Når de fremstiller miljøet, som noget mennesket skal opleve og omgive sig med, fremstår miljøet
som noget, der er til for menneskets afslapning og velbehags skyld, noget som mennesket ejer. Sara
og Anton omtaler miljøet som lokale områder (B13:436+442) og omgivelser (B8:297-298+673), og
altså som menneskets hjem, som Sara siger: ”[...] vores område hvor vi lever [...]” (B13:433). Ordet
omgivelser implicerer desuden et centrum, som omgivelserne omgiver – mennesket. En måde de
også taler om ejerskab handler om ressourcer. Når Saxe taler om ”rent drikkevand” (B14:409),
implicerer det, at mennesker skal drikke det. Maj fremstiller miljøet som en mængde ressourcer
mennesket kan bruge, og ifølge Lea er jorden producenten af disse ressourcer:
•

Vi vil i hvert fald gerne bruge dens ressourcer” (B12:689).

•

[...] det er også rigtig vigtigt for mig, at jorden [griner] ligesom kan blive ved med at producere ting
og sager. (B11:167-168).

Mennesket er altså både ejer af miljøet, men også afhængig af dets ressourcer. Denne beskrivelse af
kontrol og afhængighed hænger uløseligt sammen med et ansvar for at passe på miljøet – en pointe,
som flere af interviewpersoner fremhæver:
•

[...] man skal prøve at passe på planeten og på dyrene og så videre” (B10:159)

•

Jeg synes jo, vi skal passe på den klode, vi har og på os selv (B15:317)

Opfattelsen af mennesket som overvejende magtfuldt afspejler sig også i teksternes agensforhold,
da deltagerne har en tendens til at gøre miljøet passiv og mennesket aktiv, idet miljøet er det,
mennesket gør noget imod – ødelægger, bruger og passer på (Mühlhäusler 2003:94). Mads tilføjer
nuancer, fordi han kun italesætter mennesket som centrum, fordi vi selv har indrettet samfundet
sådan:
Men i og med at vi er så intelligente, som vi er, og i og med at vi har indrettet samfundet, hvor at vi
er hersker over både naturen og dyrene, så har vi jo også gjort os selv ansvarlige for den videre
udvikling. (B9:557-559)

Selvom han påpeger, at mennesket med sin livsstil har gjort sig ansvarlig for miljøets tilstand, siger
han, at miljøet har ansvar for sig selv (B9:555). Han beskriver miljøet som et system:
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Det er altid ujævnheder i systemet, men systemet er jo lavet til at rette op på de ujævnheder [...] Og
det er jo det, der er problemet nu, at det ikke længere gør det, fordi at det går for stærkt, ikk?
(B9:461-465)

At det går for stærkt, ser jeg som en referere til Mads' beskrivelse af mennesket som en destruktiv
kraft, som er så voldsom, at miljøet ikke kan følge med i sin selvregulering.
7.1.2 Menneskets handlinger er årsag til og løsning på miljøproblemer
En anden central del af interviewpersonernes framing af miljø er, hvad de fremstiller som problem,
årsag og løsning, hvilket også er en central del af Entmans framingteori (Entman 1993:52).
Beskrivelserne af miljøproblemerne i hverdagen kommer frem, da jeg spørger til deres egne
miljøvenlige hverdagspraksisser. Som eksempel på miljøproblemer nævner interviewpersonerne
global opvarmning (B9:364), klimaforandringer (B8:707, B9:480, B13:488, B15:444), menneskets
brug af miljøets ressourcer (B8:676, B9:364, B10:26, B12:689, B14:507), mindre biodiversitet
(B8:685-687, B9:369, B10:363) og forurening (B8:674, B9:550, B10:433, B11:160). Som beskrevet
opfatter de fleste af interviewpersonerne mennesket som ansvarlig for miljøproblemerne, og årsagen
kan dermed tilskrives menneskets handlinger og livsstil. Da jeg undersøger hverdagsforståelsen af
miljø, og da interviewpersonerne framer mennesket som skyld i miljøproblemer, opfatter jeg
interviewpersonernes fortælling om, hvad man kan gøre for miljøet i hverdagen som deres bud på
en række hverdagsløsninger på miljøproblemer.
Deltagerne framer to forskellige typer af løsninger, som handler om henholdsvis forbrug og ikkeforbrug. Mads lægger vægt på, at bæredygtighed handler om at spare, og i særdeleshed at spare på
kød, som han framer som det største miljøproblem (B9:335+372-373). Det er i tråd med My's
udsagn: ”Det handler jo egentlig bare om at spare på alt” (B10:295). Derudover er der flere, der
kommer ind på mere specifikke måder at spare, nemlig at spare på elektricitet, at spare på vandet, at
spare på varmen, at undgå madspild, at genbruge og at bruge tøj og ting, indtil de går i stykker
(Bilag 16). Mads giver udtryk for, at begrebet 'grøn vækst' ikke giver logisk mening, fordi vækst og
bæredygtighed i hans øjne er modsætninger (B9:223-224). Mads udtrykker altså ikke løsningen på
miljøproblemer som forenelig med at købe, men i stedet at gøre noget:
[…] det er jo fedt, at ikke alene kan du gå ud og se nogle byhaver, du kan rent faktisk også tage en
spade i hånden og gøre det selv (B9:319-320)

Mads' 'hands on' beskrivelse af hvad det vil sige at være miljøvenlig, hænger sammen med, at han
fremstiller forbrug som noget, der ikke kan være bæredygtigt. Hvis nogen får løn, og går ud og
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forbruger, underminerer det bæredygtigheden i Mads' optik (B9:315-319). Andre udtrykker
omvendt, at man kan forbruge sig til bæredygtighed, ved at købe de rette produkter. Af eksempler
nævner deltagerne det at købe økologi, lokale varer, biodynamisk, Fairtrade og Svanemærket
(Bilag 16).
Interviewpersonerne konstruerer altså forskellige miljøforståelser. Interviewpersonernes framing
består ikke af ét problem, én årsag og én løsning. I kapitel 5 beskrev jeg en lang række forklaringer,
som deltagerne bruger som legitimation for, at de ikke altid handler miljøvenligt. Disse kan
ligeledes ses som udtryk for årsager til menneskets destruktive handlinger – det er for dyrt,
besværligt og modstridende med menneskets livsstilsrelaterede behov at leve bæredygtigt. De
beskriver også kontekstspecifikke problemer ved miljøkommunikation, og dem vil jeg behandle i
afsnit 7.4. Andre problemer er relateret til de uklare begreber, og dem vil jeg behandle i det
følgende afsnit om problematiseringerne af uklarhed.

7.2 Ulemper ved uklarhed
Som forskningen foreskriver, udtrykker interviewpersonerne en række ulemper ved at være uklar
indenfor miljøkommunikation. Modsat den eksisterende forskning, vil jeg udfolde nuanceringerne
og kompleksiteterne i denne problematisering. Det vil jeg bl.a. gøre ved, med udgangspunkt i min
model (s. 21), at udpege hvilke typer uklarhed de beskriver som problematiske på hvilke måder og i
hvilke sammenhænge. Jeg spørger ikke direkte til uklarhed og tvetydighed, men må derimod
analysere uklarhedens betydning gennem deres beskrivelser af tvivl og usikkerhed samt forståelsen
af de tre adjektiver. I dette og det næste afsnit vil jeg undersøge, hvordan interviewpersonerne
vurderer brugen af uklare begreber indenfor miljøkommunikation. Jeg vil opliste de forskellige
ulemper og fordele, og derefter eksemplificere, hvordan jeg har analyseret mig frem til dem.
7.2.1 Udvandede grænser og alsidig brug
Saxe, Sara og Helle giver udtryk for, at ordene i sig selv er uklare, og man kan derfor tale om
leksikal uklarhed. Det kommer frem, da jeg beder dem beskrive, hvordan de forstår begreberne.
Saxe giver udtryk for, at adjektivet 'grøn' er uklart, og Helle italesætter noget uklart ved adjektivet
bæredygtig:
•

Det er ligesom om, det bliver sådan meget et diffust begreb. (B14:549)

•

[…] det er et meget mere flyvsk begreb (B14:494)

•

Helle: Neeej. Jeg synes det er lidt luftigt, bæredygtigt, også (B15:379)
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Jeg ser adjektiverne 'diffus', 'flyvsk' og 'luftig' som udtryk for, at ordene er uklare uafhængigt af en
given kontekst. Leksikal uklarhed er kendetegnet ved, at det er svært at definere grænsen mellem to
begreber. I den forbindelse udtrykker Anton, at det kan være svært at bestemme graden af
bæredygtighed på GGC's bykort. Et af GGC's krav er, at hvis en butik sælger produkter, skal
minimum 60 % af deres sortiment være bæredygtigt for at være med på kortet (Bilag 1:Tekst 5).
Anton giver imidlertid udtryk for, at det minimumskrav ikke optegner en klar grænse mellem
bæredygtigt og ikke-bæredygtigt:
Altså 60% som minimum, altså igen nu bliver det fremvist som noget, der er bæredygtigt. Det kan
godt være, at det er sammenlignet med andre alternativer, hvor at der er en lavere grad af
miljømærkede produkter, at det er så her at såkaldt grønnere, i parentes (B8:198-201)

At han taler om det som grønnere i parentes, forstår jeg som et udtryk for, at det kun er grønnere i
forhold til det, det bliver sammenlignet med. Anton beskriver også, hvordan der er langt fra 60 til
100 og dermed potentielt stor variation mellem stederne på kortet (B8:206-213). For det andet taler
han senere i interviewet om, at gradueringen kan fortolkes på forskellige måder: ”Altså, lidt det der
igen, er glasset halvt fuldt eller halvt tomt” (B8:822-823), hvilket han uddyber:
Forstået på den måde, altså det som man kan betegne som miljøvenligt, kan man... Kunne ligeså godt
også være det modsatte i en eller anden anden forstand. (B8:825-826).

Anton henviser altså til, at hvorvidt noget bliver fortolket som bæredygtigt eller ej, kan være et
spørgsmål om konteksten. Netop konteksten har også en betydning, når deltagerne beskriver,
hvordan den alsidige brug af begreberne kan forstærke eller skabe uklarhed. Dette opfatter jeg som
en form for kontekstuel uklarhed, da det afhænger af, hvor mange forskellige kontekster ordene
bliver brugt i. Mads formulerer det eksempelvis som inflation (B9:582-583), mens Maj siger, at
begreberne bliver udvandede (B12:236-237). Saxe tydeliggør på samme måde, hvordan et uklart
ord som grøn, der bliver placeret i mange forskellige kontekster, kan blive endnu mere uklart:
Saxe: Ja, altså igen specielt grøn, fordi jeg synes, det er et meget flyvsk ord, der principielt bliver
brugt om lidt det hele.
Interviewer: Mmm
Saxe: Og igen hvad er en grøn arbejdsplads? Hvis en legeplads så også er grøn, eller altså?
Interviewer: Mmm
Saxe: Det er ligesom om, det bliver sådan meget et diffust begreb. (B14:544-549)
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Først taler han nemlig om, at ordet er flyvsk, og sidenhen hvordan det i kraft af den alsidige brug
bliver diffust. Hvor den leksikale uklarhed handler om problematikker ved ordene i sig selv, handler
kontekstuel uklarhed altså om, hvordan ordene bliver brugt.
7.2.2 Mangel på konkretiserende deltaljer
En anden type uklarhed, der også handler om ordene i brug, er uspecificering. Flere kritiserer
begreberne for deres alsidighed og brede, hvilket hænger sammen med, at den viden de formidler,
er både alsidig og kompleks. Saxe og Maj udtrykker, at miljøkommunikationens opfordringer til
bæredygtig livsstil bliver hæmmet af, at det den formidler er omfattende:
•

Men på den anden side, så bliver det også bare lidt uoverskueligt, fordi at de netop de her begreber,
de omfatter så mange ting (B14:594-595)

•

[...] bæredygtighed som det bliver brugt og sustainability også i høj grad, har jo hundrede
definitioner. (B12:239-240)

Når ord ikke bliver uddybet eller forklaret, siger flere, at man bliver i tvivl om, hvad de betyder.
Anton framer det eksempelvis som problematisk, at man uden den fornødne viden er ude af stand til
at bedømme grundlaget for at kalde noget bæredygtigt, her om GGC's bykort:
Så er der så problemstillingen i deres kommunikation om, hvorvidt at... Altså, hvad der er grundlag
for, at de kalder det bæredygtigt (B8:439-440)

I forlængelse heraf er både han og Maj inde på, at brugen af begrebet bæredygtig er meget ensidigt
sammenlignet med den videnskabelige viden, det formidler:
•

En virkelighed der muligvis er meget alsidig, eller måske den er mere kompliceret end som så
(B8:866-867)

•

Og det er et meget mere kompliceret begreb end det ofte bliver brugt, synes jeg […] (B12:247)

My italesætter også GGC's uspecificerede brug af begrebet bæredygtig, men i hendes tilfælde
handler det ikke om den manglende viden om grundlaget for at bruge ordet, men om hvad
bæredygtig overhovedet betyder. Hun peger på en indforståethed på GGC-kortet (B10:67).
Uspecificeringen i kan ifølge My skyldes, at GGC tager for givet, at modtageren ved, hvad der
henvises til: ”Altså, de regner med, at alle folk der læser det her kort, de ved bare hvad
bæredygtighed er.” (B10:76-77). Flere kommer med det løsningsforslag, at man skal være mere
konkret og forklarende, når man anvender uklare ord. Både Maj og My foreslår, at man kan erstatte
ordene med nogle, ifølge dem, mere specifikke vendinger:
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•

Så er du god ved miljøet (B10:688)

•

Så går jorden ikke under som 100 år (B10:688)

•

Vi værner om naturen (B12:819)

•

Vi tænker på den næste generation (B12:822)

Spørgsmålet er dog bare, om disse omskrivninger fjerner uklarheden. For det første er 'miljøet' og
'naturen' også uklare begreber, og for det andet er ytringerne stadig upecificerede, for hvordan er
man eksempelvis god ved miljøet? Flere siger, at det mest optimale ville være, slet ikke at bruge
ordene, men derimod mere konkret at skrive det, de dækker over. Saxe foreslår, at man fremstiller
bæredygtige tiltag i form af konkrete historier eller cases, og at man så skal ”[...] lade være med at
koble de der bæredygtig eller miljøvenlig eller grøn begreb på.” (B14:604-605). Både Saxe og
Mads peger på konkretisering som den ideelle løsning på uspecificering:
•

Altså, de kan godt bruge ordet bæredygtig, men så skal de skrive, hvad de konkret betyder (B14:639)

•

[...] jeg er blevet ret glad for de der sådan simple... når man bare sådan helt konkret zoomer ind på,
hvad er det, jeg gerne vil med det her (B9:690-691)

Når jeg spørger til brugen af begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn, beskriver de alsidighed
og upræcise begreber som problematikker, og de efterspørger mere deltaljeret viden om de konkrete
miljøproblemer “bag sproget“. Samtidig giver flere dog udtryk for, at den komplicerede viden om
miljøproblemer i sig selv er et problem, hvilket jeg vil analysere nærmere i afsnit 7.3.2.
7.2.3 Det slører viden og virker fordummende
Anton problematiserer ligeledes uspecificeringen på en lidt anden måde. Det at manglen på den
specificerede viden svækker den dybdegående forståelse, kan ifølge Anton have den implikation, at
begreberne slører virkeligheden:
Fordi jeg kun orienterer mig efter de informationer eller de budskaber, som jeg bliver præsenteret
for, og der er det så det her med, at det måske afskærmer lidt fra den, så at sige, faktiske virkelighed
[...] (B8:930-932)

Ved at forbrugerne kun bliver præsenteret for den overfladiske sprogbrug, er der altså en stor
mængde viden, der er ukendt og utilgængelig for dem, hvilket har konsekvenser:
•

Så ville jeg som individ, som enkelt forbruger blive mindre kritisk overfor de faktiske forhold, der
gør sig gældende (B8:926-927)

•

Vi bliver måske også lidt mere dummere (B8:1051)
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Antons holdning bygger på et ideal om den oplyste forbruger, der kan navigere i den komplekse
viden. Netop dette udtrykker Lea og Maj som løsningen på problemet:
•

Oplysning og uddannelse (B11:348)

•

[...] tilgængelig og organiseret viden, som er nemt at slå op i. (B12:905)

Løsningen på forbrugernes uvidenhed er altså ifølge Maj og Lea oplysning, og årsagen til
uvidenheden er bl.a., at brugen af uklare begreber gør, at den dybdegående viden sjældent er synlig.
Både den manglende forståelse og fordummelsen har den yderste konsekvens, at de i helt konkrete
hverdagsvalg, kan blive i tvivl om, hvad der er bedst at gøre i forhold til miljøet. Skal man vælge
importerede økologiske varer eller ikke-økologiske danske? (B8:562-567, B11:174-176). Og skal
man gå efter Ø-mærket eller Fairtrade-mærket, når man køber kaffe? (B13:397-398).
7.2.4 Flere mulige betydninger
Et andet problem ved uklare begreber kommer frem i fire af deltagernes beskrivelse og vurdering af
GGC's bykort. Det handler om, at adjektivet 'grøn' kan have forskellige betydninger - en farve,
grønne områder, grøntsager eller noget miljørelateret. Det er den type uklarhed, jeg i modellen
kalder polysemi, altså en form for leksikal tvetydighed, hvor ordet både har en ”bogstavelig” og en
metaforisk betydning – i dette tilfælde flere. Både Helle, My, Maj og Sara er inde på, at adjektivet
grøn er tvetydigt, og man derfor let kan misforstå, hvad GGC henviser til, når de bruger det. Når
GGC henviser til det grønne København kommer Sara, My, Maj og Helle til at tænke på:
•

Grøn. Så hvis vi snakker for eksempel om det, fordi jeg har stadigvæk på kortet her, så tænker jeg på
de grønne områder (B13:517-518)

•

[...] det er alle de skjulte oaser, altså parker og søer i København (B10:88)

•

[…] det kunne for de fleste også godt bare være ”Find frem til de små grønne spots”, som i græs
(B12:84-85)

•

Fordi, det kan også være parker [...] (B15:566-567)

Maj forklarer, at hun i interviewets kontekst er påvirket af, at hun på forhånd har fået at vide, at
interviewet handler om bæredygtighed, men at hun i en anden kontekst kunne have misforstået
GGC's budskab (B12:103-110). Et andet eksempel på, at adjektivet grøn er tvetydigt, er, at Lea
forbinder det med ”[...] frugt og grønt [...]” (B11:247). Lea kommer altså til at tænke på grøntsager,
muligvis pga. den leksikale kobling. I de andre tilfælde handler det om en metaforisk kobling, som
My forklarer, hvordan er opstået: ”Fordi grøn siger jo kun noget, fordi et blad er grønt.” (B10:629).
Flere henviser også til, at det også bare er en farve (B12:703-704, B14:551, B15:355). Selvom My
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udtrykker den associative relation mellem blade og farven grøn, siger hun på den anden side, at
valget af den grønne farve er mere eller mindre tilfældigt. Hun giver udtryk for, at man ligeså godt
kunne kalde det blåt, fordi havet er blåt eller gult, fordi solen er gul (B10:420-423). Yderligere siger
hun, at det er os mennesker, der har valgt betydningen af grøn: ”Man kunne også bare have sagt
”Nåmen, alt der har noget at gøre med miljø og miljøvenlighed, det er sort”” (B10:636-637). På
den måde udtrykker My, at grøn som en farve for miljø er en social konstruktion. Mys diskussion af
de forskellige farver indikerer, at det er vores opfattelse af miljøet, der former sproget. Det er altså
vores oplevelse af, at miljø hænger sammen med natur, der ifølge Mys beskrivelse gør det logisk at
forbinde grøn og miljø.
Udover at se disse misforståelser som eksempler på tvetydighed, kan man også se dem som
eksempler på misledende kodning, som er, når ord betyder noget andet, end de konnoterer (s. 21).
Sara, My, Helle og Maj udtrykker alle, at grøn på forskellige måder konnoterer natur, og at det i
konteksten det grønne København derfor må handle om grønne områder i byen. Det er misledende,
når det ifølge My viser sig ”At det er restauranter og caféer og butikker, som er bæredygtige, der
gør København grøn” (B10:92).
Interviewpersonerne ser altså både ulemper ved leksikal uklarhed, kontekstuel uklarhed,
uspecificering, polysemi og misledende kodning. Særlig problematisk synes det at være, at anvende
uklare, flydende begreber på en uspecificeret måde – det er dobbelt op på uklarhed. Overordnet
handler problematiseringerne om manglen på konkret og beskrivende viden. Nogle af deltagerne
siger dog samtidig, at der kan være fordele ved uklarheden, hvilket jeg vil vise i næste afsnit.

7.3 Fordele ved uklarhed
Selvom interviewdeltagernes besvarelser til dels opfylder forskningens profeti om, at uklarhed ikke
hører hjemme i miljøkommunikation, præsenterer nogle af dem også en række fordele ved brugen
af uklare begreber.
7.3.1 Forenklingen formidler en forståelse
I deres problematisering af uklarhed lægger interviewpersonerne vægt på, at de har brug for
konkretisering og detaljer frem for overfladiske, uklare begreber. Forenklingen af den komplekse
viden, i kraft af brugen af uklare begreber, beskriver flere dog samtidig som en fordel. Anton
beskriver, hvordan uklare begreber gør det lettere for forbrugere at navigere i miljøkommunikation:
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Og der er det så, at det er ligesom om, at ordene ofte lægger en fernis over de her problemstillinger,
som jeg ikke tror, at nogle almindelige mennesker ligesom kan besvare meget klart i de almindelige
dagligdagssituationer. (B8:889-891)

Det at den komplekse viden er utilgængelig, kan altså også være en hjælp i dagligdagen. Det gør
nemlig, at forbrugeren slipper for konstant at skulle tage stilling til kompleks miljøviden. Lea
fremlægger ordene bæredygtig, miljøvenlig og grøn som fordele for dem, der ikke ved så meget om
eller interesserer sig for bæredygtighed:
Ja, det er nogle skidegode kodeord, ikk? Altså, hvis man finder ud af efterhånden, det er måske en
god idé, at købe noget, der er lidt mere bæredygtigt end det der Ajax halløj.
Interviewer: Ja [griner]
Lea: [Griner] Ja, ikk? Eller et mere grønt produkt, så er det jo nogle gode ord at gå efter
(B11:319-322)

Dette svarer til, når Anton taler om, at ordene lægger en fernis over kompleksiteterne. Det er en
form forenkling af den indviklede viden. Hvad jeg forstår ved Anton og Leas pointer er, at de tre
ord virker formidlende. De beskriver det som træk ved ordene i sig selv, og jeg forstår det derfor
som eksempler på leksikal uklarhed. Særligt adjektivet 'grøn' fremhæves som et godt
formidlingsord, idet mange deltagere beskriver, at grøn skaber positive associationer til naturen
(B8:295, B9:575, B10:611, B12:233-234). Da de bliver bedt om at beskrive deres forståelse af
adjektivet grøn, læser flere det metonymisk eller metaforisk, eksempelvis Anton, Sara og Mads:
•

Og altså med det grønne tænker jeg, og det tror jeg også mange andre vil tænke, det her det har noget
med miljø at gøre (B8:248-249)

•

Grøn. Så hvis vi snakker for eksempel om det, fordi jeg har stadigvæk på kortet her, så tænker
jeg på de grønne områder (B13:517-518)

•

[...] Fordi der er man helt ude i skoven og idyl og fred, altså grøn har en meget rolig klang over sig,
det er noget der skaber ro, ikk? (B9:574-575)

Hvor særligt Saxe, Helle og Maj som beskrevet udtrykker, at det er et uklart begreb (afsnit 7.2.1),
siger Anton og Sara, at det er lettere at forstå ordet 'grøn' sammenlignet med de andre ord, netop
fordi det skaber associationer (B8:288-289, B13:539-540). Antons argument er, at det ”[...] gør
noget svært tilgængeligt tilgængeligt for os [...]” (B8:789), og måske netop derfor siger Anton, at
'grøn' er et godt ord til at formidle miljø:
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Altså, det grønne, betegnelsen grøn, det er noget som formidler budskabet for den almindelige […]
Hverdagsforståelse eller på en langt lettere måde […] Altså, vi kan have associationer, snarere end vi
behøver en eller anden teknisk forudforståelse (B8:331-337)

Fordi begrebet er mere tilgængeligt, kan det gøre miljøkommunikation lettere at forstå ifølge Anton.
Ordet grøn har altså en associativ formidlingseffekt, fordi det metaforisk konnoterer natur. Saxe
fremhæver desuden, i modsætning til My, at man ikke bare kan skifte farven for miljø ud med en
anden: ”Hvis farven nu havde været rød, altså så var det ligesom om, så havde det haft en helt
anden tone” (B14:154-155). Dette forstår jeg netop som et udtryk for, at der er en særlig relation
mellem adjektivet grøn og miljø – en polysemisk relation i kraft af ordets metaforiske
medbetydninger. Saxe udtrykker da også, at den grønne farve i høj grad hænger sammen med
bæredygtighed: ”[...] grøn for mig er blevet hele farven for bæredygtighed” (B14:89-90). Ordet har
dermed formidlet denne forståelse for ham. Hvor polysemi altså på den ene side kan kritiseres for at
være misledende, kan den metaforiske relation mellem de forskellige betydninger også formidle og
lette forståelsen af miljøviden i hverdagen. Måske skyldes det, at adjektivet grøn i kraft af de
metaforiske associationer, kan gøre den usynlige miljøviden synlig gennem associationer til
naturen.
7.3.2 Det skåner forbrugeren for kompleks viden i hverdagen
Tidligere beskrev jeg, hvordan Anton og Maj finder sproget for overfladisk til at beskrive den
komplekse viden bag (afsnit 7.2.2). Selvom de problematiserer de uklare ord for ikke at kunne
rumme denne viden, udtrykker de samtidig kompleksiten ved denne viden som et problem i sig selv.
Dette kan ses i sammenhæng med, at man med fordel kan bruge uklare ord som redskaber til
formidling, bl.a. i købssituationen, hvor Anton beskriver det besværlige ved at være opmærksom på
CO2:
Dels så skal jeg være opmærksom ved at kunne huske og sammenligne alle de forskellige produkter,
som der er tilgængelige indenfor æbler, eller hvad det måtte være. Og så samtidig, så er jeg jo ikke
opmærksom på alle de andre aspekter og parametre, der kan være ved produktionen af produktet.
(B8:592-596)

Anton fremstiller det altså som et problem, at man i forbrugssituationen skal rumme viden om alle
de tilgængelige produkter, der findes, samt alle de måder, hvorpå de kan være bæredygtige. Han
italesætter en årsag til kompleksiteten, ved at henvise til, at bæredygtighed oprindeligt er et ord fra
videnskaben, som siden er forsøgt oversat til en hverdagskontekst:
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Der er i hvert fald nogle undersøgelser, som har nogle videnskabelige systematisk karakter, og hvis
det er det, som er skabelonen for min fortolkning af hvad der er bæredygtigt i hverdagen […] Så får
jeg lige pludselig et problem med at skulle bestemme, om noget er bæredygtigt eller ej (B8:322-326)

Anton udtrykker altså, at hvis man som forbruger vil kunne forstå den information, man konstant
bliver mødt med, kræver det, at man tilegner sig en viden, der er både alsidig om kompleks. My og
Maj er på samme måde inde på det aspekt, at den viden man skal rumme, er meget overvældende,
hvilket de begge udtrykker metaforisk:
•

My: Men det er nok det der... Måske er det det der bombadement af ting […] At man skal forholde
sig til. Og så bliver det svært at vide, hvad man så skal... Hvad man så egentlig skal gøre, ikk?
(B10:206-209)

•

Maj: […] Man kan sige, det kan lade sig gøre at tracke alle forbrugsled eller alle leverandørled.[…]
Men det er pisse svært. Og det gør bare, at det er en jungle. (B12:574-577)

Et bombadement indikerer, at det er et kaos, mens en jungle er et sted, hvor man let farer vild. De
bruger dermed metaforer til at beskrive den forvirrede tilstand, man kan befinde sig i. Også Lea
udtrykker en generel forvirring over, hvad der er bedst at gøre:
Altså, hvorfor nogle ting nytter noget at gøre i hverdagen? […] Det kan jeg godt være rigtig meget i
tvivl om. (B11:180-182)

Deltagernes problematisering af, at man som forbruger ikke kan navigere i den komplekse viden om
bæredygtighed, kan altså bruges som argument for, at bruge de forenklede, uklare begreber til at
formidle med. Her er det dog vigtigt at understrege, at Maj og My ikke selv bruger det argument.
7.3.3 Gentagelse bliver til genkendelse
En anden måde hvorpå ordene gør miljøkommunikation mere forståelig er ifølge Sara, at de bliver
brugt så meget. Dette er ellers også under skarp kritik fra flere af interviewdeltagerne, som giver
udtryk for, at det udvander begreberne (afsnit 7.2.1). Selvom interviewpersonerne udtrykker tvivl
om, hvad de forskellige begreber dækker over, kan Leas pointe om kodeord, samt Saras pointer
nedenfor om gentagelse, pege på, at begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn framer
miljøkommunikation på en forståelig måde, og opbygger skemaer. Saras pointe er, at ordene lagres i
hukommelsen, når man hører dem igen og igen:
Sara: De bliver jo mere og mere brugt
Interviewer: Mmm
Sara: Så det gemmer sig lidt i vores hovede (B13:661-663)
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Da Sara kommer fra Østrig, og dermed ikke har dansk som modersmål (Bilag 7), forstår jeg hendes
brug af verbet 'gemme' som det engelsk 'save', og ikke som 'skjule'. Det hænger nemlig også
sammen med hendes pointe i forhold til GGC-kortet:
Ja. Så måske kunne det være, at man lægger mærke på det, eller at man gemmer det lidt nemmere,
hvis de gentager det igen og igen (B13:163-164)

Mads berører også gentagelsens betydning kort:
Og jo mere du bliver eksponeret for ordet grøn, så ender også med, så ved man også ligesom, hvad
det er der forventes af én, når man som læser konfronteres med det. (B9:587-588)

Ordene fungerer i kraft af deres gentagelse som en form for nøgleord. Det at nøgleordene samtidig
er uklare, gør at de både guider forbrugerne og gør plads til forskellige fortolkninger.
7.3.4 Det kan rumme flere fortolkninger
Når jeg sammenligner alle de otte interviews, ser jeg en fordel ved brugen af de uklare begreber,
som deltagerne ikke selv sætter ord på. At deltagerne ikke selv italesætter denne kontekstuelle
uklarhed er ikke mærkeligt, for den findes på tværs af interviewene. Fordelen består i, at de uklare
ord

gør

det

muligt

for

deltagerne

at

komme

med

forskellige

fortolkninger

af

miljøkommunikationens nøgleord. Blandt deltagerne er der som vist forskellige fortolkninger af,
hvorvidt eksempelvis adjektivet grøn er uklart eller ej. Desuden er der også forskel på, hvorvidt
deltagerne siger, at de tre begreber er forskellige, eller om de betyder lidt det samme. Helle og Mads
italesætter dem som forskellige:
•

Interviewer: Eller er de forskellige?
Mads: Jeg synes at bæredygtig kan bruges i mange flere sammenhænge end kun i forhold til
miljøet. (B9:639-640)

•

Interviewer: Så de tre ord betyder ikke sådan helt det samme?
Helle: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, de bliver brugt forskelligt (B15:382-383)

I modsætning hertil, siger My, Sara og Lea, at de betyder det samme eller bliver brugt ens:
•

Men jeg synes stadig, at de betyder jo lidt det samme, ikk? Man kunne udveksle... Altså, man kunne
godt sætte alle de her ord i stedet for hinanden (B10:436-438)

•

Jeg tror de ligner meget, og jeg tror bruger folk bruger det også på den samme måde (B13:600)

•

[…] jeg bruger faktisk også de her ord som synonymer (B11:260)

De mange forskellige måder at konstruere definitioner af ordene, samt de forskellige forståelser af,
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om de er forskellige eller ens, kan ledes tilbage til det, der i min model hedder kontekstuel uklarhed.
I denne optik vil uklarheden altid være kontekstafhængig og modtagerafhængig (afsnit 3.2.2).
Nogen vil opfatte noget som klart, mens andre vil opfatte det som uklart. Uklarheden gør også, at
interviewpersonerne kan læse forskellige aspekter ved deres egen livssituation ind i begreberne. De
konstruerer nemlig mening på forskellige måder, ved at læse de betydninger ind i begreberne, som
passer med deres dagligdag. Mads forbinder eksempelvis grøn livsstil med at undgå at spise kød,
fordi han er veganer:
Jamen, det er det der med, at vi har nogle problemer her i verden, for eksempel så global
opvarmning er én ting, biodiversitetsdød er en anden ting, fattige mennesker der sulter er en
tredje ting [...] Og af en eller anden grund så kommer det hele under en samlet pamflet, der hedder
”Spis mindre kød” (B9:368-373)

Maj taler derimod meget om grønne produkter i forhold til modebranchen, som hun arbejder i
(B12:273) og har skrevet speciale om (B12:329-330). Sara er uddannet arkitekt (bilag 7), og
snakker meget om miljø som fysiske steder i byen – fra gader til grønne områder:
Ja, som jeg bruger ordet mest er måske vores område, også byen vi lever i. […] Ja, det kunne både
være rummene, gader eller udenfor, vores område hvor vi lever, men det er selvfølgelig også klimaet
(B13:433-437)

Og som beskrevet i afsnit 5.1 har Anton og Mads, der begge er studerende, en mere faglig tilgang til
interviewet. På denne måde præger deres forskellige baggrunde deres tilgang til emnet. Set fra
denne vinkel er ordenes brede og alsidighed en fordel, fordi det muliggør en mangfoldighed af
fortolkninger. Alle deltagerne fremlægger en fortolkning af begreberne, selvom de også giver udtryk
for tvivl og usikkerhed omkring definitionerne. Desuden beskriver de alle en række forskellige
hverdagshandlinger, de kategoriserer som miljøvenlige (bilag 16). Det er netop det, at begrebernes
grænser er uklare, der gør, at de kan rumme deltagernes vidt forskellige fortolkninger, og at
deltagerne alt efter konteksten kan fortolke begreberne forskelligt.
7.3.5 Det styrker forbrugerens handlekraft
Som følge af den leksikale uklarhed, hvor de uklare begreber kan forenkle den komplekse viden,
siger Anton og Lea, at det gør det lettere at handle bæredygtigt i hverdagen. Denne fordel bliver
beskrevet som en forlængelse af, at de uklare ord kan være med til at formidle bæredygtighed til en
hverdagsforståelse og fastholde en bestemt frame. Anton beskriver, hvordan ordene gør det
nemmere at handle:
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Forstået på den måde at jeg ligesom kan foretage nogle meget få mentale operationer fra hvad er
problemstillingen, hvad er mulighederne og hvad er løsningerne, ikk? (B8:1017-1018)

Selvom det er uklart, hvad begreberne præcist dækker over, kan de ifølge Lea i praksis virke
”dragende” og ”skelnende” (B11:291+293). Uden disse ord skulle forbrugerne ifølge Anton mere
selvstændigt sætte sig ind i en viden, før de kunne træffe et valg (B8:1025-1027). Han beskriver,
hvordan ordene konkret hjælper ham i forbrugssituationen:
Der kan det her med, at man ligesom enten bliver mødt med produkter, altså ligesom noget der er
pakket ind i emballage, noget der ligesom har noget tekst, noget kommunikation eller noget visuelt
formidlende på forsiden og så videre og markerer... Gør at man, eller i hvert fald jeg gør det ofte,
ligesom mere scanner, altså scanner varerne for de her ting. (B8:970-973)

Anton beskriver altså, at ordene rent visuelt har en funktion, som noget han leder efter og bruger
som guideline til at træffe valg om, hvad han skal købe. Både Anton og Lea beskriver yderligere,
hvordan de lader sig lede af ordene, når de står nede i butikken:
•

Altså, hvis der ligesom står grønt og bæredygtigt, så vil jeg selvfølgeligt og måske uden omtanke
ligesom respondere mere på dem, end jeg vil gøre på produkter, hvor det ikke fremgår.
(B8:1038-1040)

•

[...] hvis der står grøn på et produkt, så vil jeg hellere vælge det end det ved siden af (B11:309)

Anton taler om, at han følger nogle handlingsskemaer (B8:984), og det synes også at være
gældende for Lea. Det lader altså til, at idéen om kodeord er koblet sammen med forståelsen af
bestemte, strukturerede måder at handle på. Jævnfør hans tendens til at forholde sig fagligt, tager
Anton også samtalen til et mere generaliserende samfundsplan, og udtrykker således, at de uklare
begreber er med til at forandre samfundet:
[...] så er det måske udmærket at alligevel i forhold til at få skubbet samfundet i en bæredygtig
retning, at man i grunden overfladeger tingene lidt (B8:896-898)

Han siger yderligere, at ordene har den fordel, at de gør det muligt at efterspørge f.eks. mere
økologi (B8:906). Ordene leder altså ikke blot forbrugerne i deres daglige handlinger, de giver dem
også mulighed for at søge indflydelse, bl.a. ved at give dem et sprog til at tale om emnet med
(B13:273-277). Fordelen ved at nøgleordene fremgår på varerne i supermarkedet, handler altså ikke
om, at Anton og Lea ser ordene, og nødvendigvis præcist kan afkode, hvad de betyder. Det handler
mere om, at de kan skelne mellem de produkter, der på én eller anden måde er bæredygtige og
grønne, og dem der ikke er. Det er netop hverdagskonteksten, der er afgørende for, at dette er en
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fordel, fordi Anton, Maj, My og Lea, som beskrevet i afsnit 7.3.2, udtrykker, at de i hverdagen ikke
kan forholde sig til kompliceret viden.
7.3.6 Det motiverer
Samtidig med at begreberne muliggør handling ved at gøre miljøkommunikation mere forståelig i
dagligdagen, er en anden fordel ifølge My og Saxe, at ordene også motiverer til handling. Det gør
de for det første, fordi deres konnotationer er positive (B9:577, B10:516, B12:56, B14:71). My
giver ikke udtryk for, at det er nok, at man ved, hvad man bør gøre, men også at man ved hvorfor:
Men hvor hvis man bare siger ”Gør det her”, uden at man siger hvorfor […] Så kan folk jo ikke
rigtig se, hvorfor de skal gøre det. (B10:538-540)

My, Helle og Saxe udtrykker, at ordene kan være med til at give forbrugerne en positiv indstilling til
bæredygtighed, som giver bedre forudsætninger for handling:
•

For hvis modtageren lærer, at bæredygtig det er godt, så vil de vælge det, ikk? (B10:524-525)

•

Det har en opdragende effekt nogen gang, tror jeg (B15:539)

•

Så er det klart, så er det fordelagtigt at bruge positive ord, sådan så jeg får en positiv indstilling til alt
det her med at genbruge. (B14:165-166)

Denne fordel handler altså ikke kun om uklarhed, men om at ordene er positivt ladede. For at samle
op nævner deltagerne altså fordele ved både leksikal uklarhed, kontekstuel uklarhed og polysemi.
Nu har jeg beskrevet en lang række fordele og ulemper ved uklarhed, som på overfladen ser ud til at
modsige hinanden. Deltagerne beskriver nemlig både fordele og ulemper, og fordelene er på mange
måder ulemperne med omvendt fortegn. Hvordan det kan være, vil jeg komme ind på i
diskussionen, kapitel 8.
7.3.7 Et par afsluttende kommentarer om uklarhed
I analysens opbygning efter henholdsvis ulemper og fordele ved at være uklar indenfor
miljøkommunikation, er der nogle relevante refleksioner, som ikke er kommet frem.
For det første reagerer deltagerne forskelligt på de tre adjektiver i løbet af interviewene. I særligt
sidste del af interviewene opfordrer jeg dem til at forholde sig kritisk til de tre adjektiver. De
nævner en række af ulemper, som bl. a. handler om forståelse. Frem til denne sidste del af
interviewene bruger jeg bevidst begreberne i flæng, og i den sammenhæng har deltagerne
tilsyneladende ikke problemer med at forstå mig og svare på mine spørgsmål. I del 2 handler det
om, hvad de selv gør i deres egen hverdag, og der spørger jeg dem:
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Jeg tænkte på, kan du sådan fortælle mig, hvad du sådan selv gør konkret i hverdagen for at være, ja,
bæredygtig, grøn, hvad vi nu kalder det? Miljøvenlig (B14:208-209)

Som svar til dette spørgsmål begynder alle med undtagelse af Maj og Anton at opliste
affaldssortering, køb af økologi, at de cykler osv. Interviewet med Maj forløber lidt anderledes, og
derfor får jeg aldrig stillet dette spørgsmål, mens Anton indvender den præmis, at han slet ikke tror,
man kan være bæredygtig (B8:447-448). Når så mange af interviewpersonerne senere i
interviewene kritiserer begreberne for at være svære at forstå, er det bemærkelsesværdigt, at ingen
spørger mig, hvad jeg mener med bæredygtig, miljøvenlig og grøn. De begynder at nævne en række
hverdagshandlinger, som de altså må forbinde med de tre adjektiver. Det forstår jeg som et tegn på,
at begreberne trods alt udstikker frames i interviewene – og muligvis også i andre kontekster.
En anden væsentlig pointe er, at deltagerne også giver udtryk for, at begreber eller budskaber er
klare. For det første er der umiddelbart en uoverensstemmelse mellem, hvad teorien udpeger som
uklare ord, og hvad interviewdeltagerne italesætter som uklart. Flere fremhæver nemlig, at
miljøvenlig er et klart ord:
•

Men altså, de fleste forstår hvad miljø betyder. […] De fleste forstår, hvad venlig betyder. Så den er
sådan lidt lettere at forstå (B10:493-496)

•

Det er måske den nemmeste at forstå [...] Og meget klar. Det er miljø og venlig, så det er [...] Fordi
det er jo ordet allerede, vi har venlig, så miljøvenlig det siger jo meget faktisk (B13:582-591)

Dette er i tråd med den kontekstuelle uklarhed, hvor uklarhed afhænger af modtagerens fortolkning.
For det andet giver de fleste af deltagerne udtryk for, at GGC's tekster er nemme at forstå. Jeg
spørger dem: ”Synes du teksterne er nemme eller svære at forstå?” (B13:93), og de svarer:
•

Saxe: Jeg synes, de er nemme at forstå [...] (B14:40)

•

Sara: Det er nemt, i hvert fald kunne jeg forstå det, ja [griner] (B13:94)

Yderligere beskriver både My, Mads, Lea og Helle teksterne som ”meget nemme” (B9:59, B10:47,
B11:36; B15:48). Samtidig italesætter flere af deltagerne, som vist, kortets uklarheder som
problematiske. De peger både på leksikal uklarhed, polysemi, misledende kodning og uspecificering
på kortet, og udtrykker disse uklarheder som problematiske, samtidig med at de ikke umiddelbart
har problemer med at forstå kortet. Det kan være et tegn på, at at der er forskel på den umiddelbare
forståelse og den mere kritiske forståelse, samt at de ikke udelukkende ytrer sig kritisk om uklarhed,
fordi de generelt er meget kritiske i alle kontekster. Muligvis er der også noget i
interviewkonteksten, der får dem til at blive kritiske. Det vil jeg komme ind på i diskussionen. Der
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er dog også forskellige forhold ved konteksten i form af miljøkommunikation, der har betydning for
deltagernes vurdering af begreberne, hvilket jeg vil analysere i næste og sidste analyseafsnit.

7.4 Tilbage til konteksten
Der er to forhold ved konteksten miljøkommunikation, der virker til at have en betydning for
interviewpersonernes kritik af adjektiverne bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Sagt på en anden
måde, bliver ordene kritiseret for noget, der ikke har med uklarhed at gøre. Det handler om, at
miljøkommunikation som GGC's bykort er en del af genren markedsføring, samt at bæredygtighed
af flere opfattes som en trend.
7.4.1 Skepsis overfor genren markedsføring
Det at jeg beder interviewpersonerne om at forholde sig til de tre adjektiver netop i forhold til
kommerciel miljøkommunikation, synes at have en betydning for deres vurdering af begreberne.
Deltagerne fokuserer meget på genren markedsføring, og fremstiller den i deres framing som dele af
problemer og årsager. Dette kan skyldes, at det er et emne, jeg fremlægger, og det kan skyldes min
inddragelse af GGC's bykort. Hvis jeg eksempelvis i stedet havde bedt dem læse en videnskabelig
tekst eller en rapport fra Miljøministeriet, havde de måske fokuseret på andre problematikker. At det
imidlertid er markedsføring, der er konteksten for at tale om de tre nøgleord, gør at deltagerne
bringer emner som skepsis og utroværdighed på banen.
Når der er tale om marketing, har det ifølge Mads en betydning, at man ved, at virksomheden bag
har en agenda (B9:606-607), hvilket jeg forstår en henvisning til afsenderens (u)troværdighed. Han
stiller sig kritisk over for GGC og andet miljøkommunikation:
For virksomheders vedkommende er det jo noget, der ofte bliver kommunikeret, fordi det er det, man
gerne vil sætte fokus på, mere end at man vil sætte fokus på alle de steder, hvor at de fucker op, ikk?
(B9:238-240)

I dette citat retter Mads fokus mod virksomhedernes framing af deres egen bæredygtighed. 'Det man
gerne vil sætte fokus på' forstår jeg som det virksomhederne ifølge Mads inkluderer, og 'de steder,
hvor de fucker op' forstår jeg som hans udtryk for det, virksomhederne bevidst ekskluderer fra
kommunikationen. Maj udtrykker også, at fremhævelsen af bæredygtighed kan bruges til at
camouflere de mindre miljøvenlige sider af en virksomhed:
Maj: Og at du kan ligesom stemple det på en hel virksomhed, bare fordi man har... Altså, jeg vil gå
så langt at sige, at Mærsk er ikke skide hverken miljøvenlige eller grønne eller bæredygtige
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Interviewer: Nej
Maj: Bare fordi de sejler deres tankere lidt langsommere, så de bruger mindre olie. (B12:888-891)

Maj eksemplificerer altså, hvordan Mærsk brander sig selv som bæredygtige ved at selektere og
synliggøre én konkret handling, nemlig deres olieforbrug, for skjule noget andet : ”Og så bliver det
ligesom, det bliver sådan lidt dække.” (B12:900).
Mads' kritik er i høj grad møntet på måden at kommunikere på indenfor marketinggenren, idet han
bruger nogle kraftudtryk til at tale kom marketing og strategisk kommunikation. Om GGC's bykort
siger han eksempelvis: ”[…] det er virkelig den der kommunikative marketingsbullshit-tilgang,
ikk?” (B9:129). Også når han taler om miljøkommunikation mere generelt, bruger han udtrykket
'bullshit' (B9:258), hvilket er engelsk slang for, at det er usandt. 6 Det ser jeg som et udtryk for, at
han generelt er skeptisk overfor strategisk kommunikation og marketing. Han italesætter yderligere
den virkelighed, der bliver kommunikeret som uoverensstemmende med den sande virkelighed:
•

[...] altså det er noget der fungerer i den kommunikative virkelighed, mens at
virkelighedsvirkeligheden kan blive fjernere fra os
(B9:246-247)

•

Så igen, så synes jeg det er sådan lidt drømmeagtigt og lidt fantasi, jeg kunne godt tænke mig, der
måske var nogle fakta eller et eller andet sådan noget, hvor der kom lidt virkelighed på det også.
(B9:81-83)

Saxe og Maj retter en lignende kritik mod GGC, idet de udtrykker, at GGC får virkeligheden til at
se bedre ud, end den reelt er:
•

Saxe: Jeg synes bare, jeg kan huske, at jeg har læst, at vi er dem i verden, der spilder mest mad om
året eller sådan et eller andet, [….] Så ved jeg, så synes jeg bare der... Det var ligesom i modstrid
med, hvad jeg egentlig tænker om København, at vi er så gode til det [...] (B14:62-66)

•

Maj: Så på den måde så bliver jeg egentlig også lidt provokeret, fordi det lyder som om, at
København bare er sådan en grøn plet i himmelen (B12:155-156)

Mads, Maj og Saxe opfatter altså alle en inkongruens mellem GGC's budskab og deres egen viden
om København. Mads' kommentarer om at marketinggenren kommunikerer uvirkelig og usand
viden, og at den kommunikerer mere fantasi end fakta, hænger sammen med hans kritik af, at den
yderligere udelukkende fokuserer på det positive og på det nemme: ”Altså, de der sådan alvorlige,
6 Bullshit: ”Engelsk-Dansk, interjektion, Oversættelser: (~det er løgn) vrøvl” http://www.ordbogen.com/opslag.php?
word=bullshit&dict=auto 23.06.14
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nu skal der ske noget agtigt, de er ikke så nemme at sælge […]” (B9:114). Når der er tale om
marketing, handler det altså om, at nogen vil sælge noget, og det er det, der afføder et ensidigt fokus
på det positive: ”Ja, altså grøn shopping, ikk? Det lyder sgu meget rart. Og cykle og gå-ture, ikk.
Foodtours” (B9:125). På samme måde udtrykker Helle, at hun kan være i tvivl om, hvorvidt
miljøbudskaber blot er ”[...] tillægsord for reklamens skyld” (B15:410). Sara og Maj kommer også
med eksempler på utroværdige virksomheder. Sara fortæller om skandaler i medierne, og om ”[...]
at det er tit ikke økologisk, selvom de siger det” (B13:251), og Maj henviser til ”[...] historier om
virksomheder, som har lovet noget, de ikke kunne holde” (B12:901). Denne skepsis overfor genren
kan også ses som et udtryk for, at afsenderens troværdighed er afgørende for deres vurdering, og at
de betvivler GGC's autoritet til at udtale sig om bæredygtighed. Når de henviser til, at grundlaget
for at bruge ordene er usikkert, at den viden de dækker over, er usynlig, og at uklarheden misleder,
kan det ses som et tegn på, at de ikke stoler på miljøkommunikatører som GGC.
For at samle op er der særligt fire aspekter ved miljøkommunikation og marketing, der vækker
deltagernes skepsis: Kommunikationens ensidige fokus på det positive, afsenderes intentioner og
autoritet til at udtale sig om bæredygtighed samt risikoen for at afsenderen lyver eller pynter på
sandheden. Disse aspekter er altså også del af årsagen til, at interviewpersonerne forholder sig
kritisk til de tre begreber.
7.4.2 Skepsis overfor trends og buzzwords
At ordene er blevet meget brugt til mange formål, og at miljøkommunikationen udelukkende
fokuserer på det positive, forbinder flere af deltagerne også med, at bæredygtighed ifølge deres
udsagn er en trend. Sara italesætter eksempelvis en sammenhæng mellem at være bæredygtig og
grøn og at være cool (B13:668). Deltagerne italesætter ligeledes bæredygtig, miljøvenlig og grøn
som buzzwords, som netop er en betegnelse for modeord 7 (B9:621, B12:140). I forlængelse heraf
udpeger deltagerne nogle ulemper ved, at det er en trend. For det første italesætter Maj det store
fokus på miljø som en fordel med begrænset levetid, fordi trends er midlertidige: ”Maj: Og jeg ser
det som, det er både en fordel og en ulempe, fordi trends går jo over” (B12:616).
For det andet beskriver Mads, hvordan bæredygtighed i GGC-kortet bliver brandet som noget
smart:

7 Buzzword: "fagligt eller teknisk ord eller begreb som bruges af et stort antal mennesker, men som de færreste
kender den præcise betydning af. SE OGSÅ modeord" http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=buzzword 20.06.14
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Mads: Det er lavet som om, at det skal endelig ikke være en udfordring, og der skal være en lighed
mellem det grønne og bæredygtige og så København som noget lidt, du ved design, metroplis-agtig
Interviewer: Mmm
Mads: Bylivs, mode, fashionabelt. Der skal være en, det skal være behageligt, det skal være rart, det
skal være fedt (B9:276-280)

Han fremhæver, at framingen af bæredygtighed i bykortet flytter fokus fra udfordringer, og hen på
bæredygtighed som noget moderne og trendy. Helle kommer med lidt samme kritik, idet hun
udtrykker, at miljøkommunikation generelt mangler noget indhold (B15:609-611). Mads og Helle
kritiserer altså fokusset på en trend for at fjerne alvoren og seriøsiteten i forhold til miljøets
udfordringer. I forlængelse heraf italesætter Maj, Helle og Lea den ulempe, at overfladiskheden gør
det let at misbruge ordene uden at stå til ansvar:
•

Altså, du kan også bruge det ret lemfældigt, fordi der er ikke så mange, der ved så meget om det
endnu, så de stiller heller ikke særlig meget spørgsmålstegn ved det (B12:881-882)

•

Altså, det er blevet sådan et buzzword for ja... Det er også sådan noget firmaer kan lægge på sit... På
deres produkter. […] Og det forpligter ikke. (B15:356-359)

•

Og ligesom i politiske debatter kan det jo godt være sådan et buzzword, man lige smider ud, og så
har man lige dækket den grønne gren af dit parti. (B11:337-338)

Dette er i tråd med min tidligere analyse af leksikalt uklare begreber med flydende grænser – netop
fordi grænserne ikke er skarpt optegnede, kan begreberne lettere bruges på en uforpligtende måde
(afsnit 7.2.1). I den forbindelse beskriver Helle, hvordan ordene ikke forpligter, netop fordi de er
flydende:
Helle: Og det forpligter ikke.
Interviewer: Nej, hvorfor forpligter det ikke?
Helle: Jamen, vil vil alle sammen gerne være ”grønne” [Viser anførelsestegn med fingrene]
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, og det, hvad vil det sige?
Interviewer: Mmm
Helle: Altså, det har ikke nogen [Pause] Grænsen for hvorfor vi er det, den er for flydende.
(B15:359-365)
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Hun understreger sin pointe om, at adjektivet grøn er uklart, ved at lave anførselstegn i luften med
fingrene. Når der er så meget fokus på emnet, og de samme ord hele tiden bliver brugt, kan det
ifølge Maj have en konsekvens:
Der er jo mange organisationer, som sidder i København og brander på lige præcis de samme
værdier. Men hvad fanden er forskellen? Altså, hvor adskiller de ene sig fra det andet? Og hvorfor er
det ene bedre end det andet? [...] Spørgsmålet er, om de værdier ikke også mister sin vær... sin tyngde
eller sin troværdighed (B12:910-914)

Hun omtaler ligeledes bæredygtighed som noget, ”[...] som alle lige skal klemme ind i en PR-tekst”
(B12:894-895), og Helle pointerer, at ordet 'grøn' bliver ”[...] sådan brugt hele tiden om alt, ALT”
(B15:385). Deltagerne synes at beskrive en situation, hvor begreberne bliver brugt for meget om for
mange forskellige ting. Dette fører videre til, at de bliver mindre troværdige, fordi de er
overfladiske og indholdsløse (B11:330-331, B15:389).
Deltagerne fremstiller altså en række konsekvenser af, at bæredygtighed er en trend: Det bliver
brugt af alle om alt, det gør ordene mere uforpligtende at bruge og det fjerner fokus fra miljøets
faktiske udfordringer. Med til deltagernes vurdering af de tre begreber hører altså også den bredere
genremæssige kontekst – GGC's bykort og strategisk kommunikation mere generelt. Ligesom
deltagernes øvrige beskrivelser af hverdagens udfordringer i forhold til at leve bæredygtigt, kan
fokusset på markedsføring og trends opfattes som en legitimering. De kan nemlig på denne måde
legitimere deres egen skepsis overfor den miljøkommunikation, de møder i deres dagligdag – og
måske i forlængelse heraf legitimere deres manglende miljøvenlige handlinger.
Nu har jeg både analyseret, hvordan deltagerne framer miljøproblemer i deres hverdag, deres
italesættelser af ulemper såvel som fordele ved uklarhed, og jeg har zoomet ud og set på den
bredere konteksts betydning. I det følgende vil jeg samle op og diskutere, hvordan man kan forstå
resultaterne.
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8. Diskussion
I denne diskussion vil jeg gå videre med den teori, jeg introducerede i kapitel 2 og 3, og koble den
til mine analyseresultater. I afsnit 8.1 vil jeg diskutere, hvordan modtagere af miljøkommunikation
konstruerer miljøforståelser, og i afsnit 8.2 hvordan de vurderer brugen af uklare og tvetydige
begreber indenfor denne kontekst. Yderligere vil jeg i afsnit 8.3 diskutere, hvordan man kan forstå
det, at deltagerne overvejende forholder sig kritisk til uklare begreber i miljøkommunikation. Jeg
slutter af med i afsnit 8.4 at diskutere, hvordan deltagerne taler om forståelse på to måder.

8.1 Framing af miljø og konstruktion af miljøforståelser
I analysen har jeg fokuseret på framing i form af italesættelser. Disse italesættelser er ikke udtryk
for fastlagte forståelser af miljø, men situationelle konstruktioner. I dette afsnit vil jeg samle op på,
hvordan interviewpersonerne framer miljøproblemer i forhold til deres hverdag, ved at holde min
analyse op imod min teori.
8.1.1 Dominerende forståelser
Ifølge Entman vil der altid være én framing, der er mest dominerende og udbredt – en typisk måde
at forstå et givent fænomen på:
The notion of frames thus implies that the frame has a common effect on large portions of the
receiving audience, though it is not likely to have a universal effect on all (Entman 1993: 54).

Den mest dominerende framing af miljøproblmer i interviewene er, at mennesket har kontrol og
ansvar, og at det er menneskets handlinger, der derfor både er årsag til og løsning på
miljøproblemer. Netop fokusset på forbrugeren som ansvarlig for miljøet er ifølge Mühlhäusler
herskende indenfor grøn marketing (Mühlhäusler 2003:162). Idéen om at der overhovedet eksisterer
dominerende frames modsiger dog umiddelbart den socialkonstruktivistiske tænkning, hvor
meningen afhænger af modtageren og konteksten. Min læsning af Entman tyder dog på, at det ikke
handler om, at der findes én sand mening, men at der findes meninger, der i højere grad er i
overensstemmelse med kulturelle frames og skemaer, og derfor er mere dominerende (Entman
1993: 56). I interviewene kan man også tale om overensstemmelse med den specifikke kontekst og
det interviewpersonerne fornemmer er relevant, f.eks. i kraft af mine spørgsmål og GGC-kortet, der
netop framer forbrugere som handlekraftige (Bilag 1:Tekst 4). At interviewpersonerne selekterer og
inkluderer hverdagshandlinger, og eksempelvis i høj grad ekskluderer virksomheders ansvar for at
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omstille deres produktion, kan ledes tilbage til, at mine spørgsmål handler om deltagernes
personlige handlinger og holdninger. Entmans begreb om dominerende frames kan altså udvides,
når man undersøger interaktion, fordi italesættelserne også er en forhandling af selvfremstilling
(Järvinen & Mik-Meyer 2005:30), og en forventningsafstemning i forhold til samtalegenren og
hvad samtalepartneren forventer (Tannen 1993:17). Italesættelserne udsiges altid i en specifik
kontekst, der også er med til at forme det sagte.
8.1.2 Miljømetaforer
I deres konstruktion af miljøproblemer trækker deltagerne på en række klassiske miljømetaforer.
Metaforer er ligesom frames med til at inkludere og ekskludere mulige forståelser: ”Metaphor, it
has been said, acts like a spotlight – it can reveal parts of a picture with great clarity whilst leaving
other parts completely in the dark” (Mühlhäusler 1999:168). I den dominerende antropocentriske
framing, hvor mennesket ejer miljøet, omtaler deltagerne jorden metaforisk som menneskets hjem
(Harré m.fl. 1999:106). Denne metafor stemmer overens med den dominerende forståelse af, at
mennesket skal passe på miljøet: ”If the earth is our home, then we must protect it from invasion
and harm” (Romaine 1996:181). Når de taler om miljøet som ressourcer, kan det kobles med en
anden klassisk metafor, hvor miljøet er et pulterkammer (Harré m.fl. 1999:106-107). Mads'
nuancering, hvor miljøet er et system med ansvar for at opretholde sig selv, er i tråd med Gaiametaforen, hvor jorden sammenlignes med en stærk gudinde, der kan udrydde mennesket, hvis det
ikke tilpasser sig (Harré m.fl. 1999:105). I de to forskellige metaforer skal mennesket altså enten
passe på miljøet, fordi det er sårbart eller fordi det er lunefuldt, og straffer dem, hvis de behandler
det dårligt. I begge tilfælde bliver jorden gjort til offer for menneskets destruktive adfærd:
•

The vulnerability of the environment stands in contrast to human power (Harré m.fl. 1999:104)

•

Nature becomes a person to whom humans can do bodily harm (Romaine 1996:183)

Undersøgelsen af metaforer kan sammenholdes med Lakoffs pointe om, at enkelte ord udløser en
hel frame (Lakoff 2007:94). For eksempel implicerer offer-metaforeren, ligesom substantivet offer,
at der findes en lidelse, en skurk, der er skyld i offerets lidelse og en helt, der skal redde offeret fra
denne lidelse. Yderligere implicerer offer-metaforen, at offeret er uskyldigt og magtesløst.
Metaforen er på denne måde med til at udstikke en hel frame.
8.1.3 Menneskets ansvar for at handle og legitimering for at lade være
I interviewpersonernes framing er det mennesket, der både er skurken og helten. Det ses ved, at de
både omtaler mennesket som skyldig og som ansvarlig – i Entmans optik som både årsagen og
- 62 / 86 -

løsningen på miljøproblemer. Dette dobbelte fokus på forbrugeren som skurk og helt er ifølge
Mühlhäusler et dominerende narrativ indenfor grøn markedsføring (Mühlhäusler 2003:170). Det er
menneskets livsstil, der har ødelagt miljøet, ligesom det er menneskets miljørigtige handlinger, der
kan redde miljøet fra sin lidelsestilstand. Herunder henviser deltagerne både til ikke-forbrug og
forbrug som løsninger, hvilket er i tråd med Cooper m.fl.'s pointe om den mørkegrønne og den
lysegrønne miljøforståelse (Cooper m.fl. 2012:108-109). Den mørkegrønne og den lysegrønne
tilgang til miljøproblemer kan dermed ses som to dominerende måder at frame miljøproblemer på,
fordi der indenfor hver tilgang findes en række antagelser om problem-årsag-løsningsforhold.
Det at deltagerne i første instans overhovedet framer sig selv som handlekraftige i forhold til at
passe på miljøet, tyder på, at der eksisterer et commonplace og en dominerende frame om, at
menneskets handlinger i hverdagen gør en forskel i det store billede – et dominerende narrativ, som
Mühlhäusler også nævner (Mühlhäusler 2003:170). På den anden side siger flere, at når det kommer
til dem selv og deres egen hverdag, er der grænser for, hvor bæredygtig man kan være. Dette skaber
et paradoks i interviewpersonernes måde at frame miljøproblemer på. Når jeg spørger til, hvad
menneskets rolle i forhold til miljøet er, peger størstedelen på ansvaret for at passe på planeten,
hvorimod de i beskrivelserne af, hvordan de selv er bæredygtige i hverdagen, legitimerer deres
manglende handlinger. De framer altså på det generelle plan mennesket som ansvarligt, men på det
konkrete plan framer de derimod bæredygtighed med flere forbehold. De giver udtryk for, at
bæredygtighed er vigtigt, men samtidig framer de det som legitimt ikke at handle fuldstændigt på i
praksis. De bruger forskellige legitimeringsstrategier om, at det er for dyrt og krævende for den
almindelige forbruger at være miljøvenlig i hverdagen. Samtidig kan problematiseringer af uklarhed
også ses som legitimeringer for udeblivende handling – hvis man ikke forstår miljøviden, og den er
utilgængelig for én i hverdagen – hvordan skal man så kunne handle? Eller hvis den alsidige og
uklare brug af begreberne gør, at man ikke ved, om man kan stole på afsenderen, hvordan kan man
så vide, om det overhovedet nytter? En anden type legitimering er den, hvor interviewpersonerne
legitimerer, det de ikke gør, med at de til gengæld gør noget andet, eksempelvis Mads, der giver
udtryk for, at så længe han ikke spiser kød, er det godt nok (B9:37). Der er altså en selvmodsigelse
internt i flere interviews, som kan ledes tilbage til to forskellige kontekster: Én hvor de bliver bedt
om at generalisere i beskrivelsen af forholdet mellem menneske og miljø, og én hvor de bliver bedt
om at fortælle, hvad de selv helt konkret gør i hverdagen. Med andre ord spørger jeg til henholdsvis
deres tanker og deres handlinger, og det er ikke besynderligt, at disse to kontekster afføder
forskellige måder at frame på. Dette kan sammenholdes med Halkiers pointe om, at der ofte er
uoverensstemmelse mellem at være miljøbevidst, og at handle på det i hverdagen (Halkier
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1999:18). I interviewene er der en uoverensstemmelse mellem, hvad deltagerne siger, de mener og
hvad de siger, de gør.
Flere placerer ansvaret for miljøproblemer hos autoriteter i form af samfundet, politikerne, de store
virksomheder og miljøkommunikatører. Disse har ansvaret for, at gøre det nemt, billigt og
forståeligt for forbrugerne, og så længe de ikke gør det, er det helt legitimt, hvis forbrugerne ikke er
bæredygtige i hverdagen. På den måde kan kritikken af GGC også opfattes som en legitimering for
manglende handling, fordi de ikke opfylder deres ansvar om oplysning. Da jeg spørger til
menneskets rolle, gør jeg det netop på et meget generelt plan, hvor jeg ikke skelner mellem
forbrugere, politikere, virksomhedsledere osv. Det er derfor ikke så mærkeligt, at et generelt
spørgsmål genererer generelle svar. Havde jeg spurgt til borgere eller forbrugeres rolle, havde jeg
altså muligvis fået andre svar.
8.1.4 Økolingvistikkens dialektik
Forholdet mellem forståelserne og framingen kan sammenholdes med økolingvistikkens dialektiske
sprogsyn (Mühlhäusler 2003:12). På den ene side har interviewpersonernes måde at forstå
miljøproblemer i hverdagen en betydning for, hvordan de framer dem, og på den anden side har
framingen, både den tekstlige i GGC-kortet og mine spørgsmål, den kulturelle og den
interviewbaserede, en betydning for, hvordan de konstruerer deres miljøforståelse. Én af de
dominerende antagelser i økolingvistikken er, at sprog og miljø er i et dialektisk forhold til
hinanden (Mühlhäusler 2003:9). Heri ligger en antagelse om, at sprogbrugeres forståelse af
sproglige ytringer, påvirker deres måde at agere i verden, som videre påvirker miljøet. Og omvendt
at miljøet påvirker menneskets ageren i verden, som videre påvirker, hvordan de forstår og
italesætter den (Cox 2013:60). I deres fremstilling af problem, årsag og løsning gør
interviewpersonerne sig særligt til fortaler for, at sprogets udformning i sidste instans påvirker
miljøet. Når de overordnet framer mennesket som ansvarlig for at passe på miljøet, for videre at
italesætte uklar kommunikation som en forhindring, kan det tolkes som en framing af sprogets
udformning som afgørende for miljøet – men dog ikke altafgørende jævnfør deres beskrivelser af, at
f.eks. økonomi også spiller en rolle for deres egen handlekraft. Omvendt henviser My til, at vi
mennesker betydningsmæssigt relaterer grøn med miljøet, fordi blade er grønne, og altså implicit
fordi vi forbinder miljø med blade. Heri ligger en antagelse om, at verdens udformning, i dette
tilfælde at blade er grønne, har en betydning for, hvordan mennesker forstår og dermed italesætter
den. Hendes overvejelser indikerer også, at hvis det var solen eller havet, vi særligt forbandt med
miljøet, ville den gule eller den blå farve være ligeså god som metaforisk udtryk for miljøet.
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Økolingvistikken antagelser yderligere, at sprogbrug og forståelse står i et dialektisk forhold til
hinanden (Mühlhäusler 2003:46). Det dialektiske sprogsyn kan derfor hurtigt bringe et 'hønen og
ægget' spørgsmål med sig – for hvad kom først, den uklare sprogbrug eller de uklare forståelser? På
den ene side kan man nemlig mene, at de sproglige uklarheder er problematiske, fordi de skaber
uklare forståelser. På den anden side kan man mene, at de uklare forståelser, som er et produkt af
den komplekse verden, er årsagen til de uklare begreber. Økolingvistikkens dialektik betyder, at
bevægelsen går begge veje – at der er et gensidigt afhængighedsforhold mellem alle elementer –
både miljøet, miljøforståelserne og den sproglige udformning (Lindø 1995:12). Sproget er dermed
både konstitueret og konstituerende. I modsætning hertil giver deltagerne mere udtryk for den
opfattelse, som Harré m.fl. refererer til som labbeling – det er sprogets opgave at sætte mærkater på
eksisterende fænomener ude i verden (Harré m.fl. 1999:36). De bedømmer dermed uklarhed ud fra
andre parametre end den socialkonstruktivistiske tankegang. Det ses eksempelvis i deres
problematisering af, at uklarhed ikke beskriver verden korrekt, og at det er fordummende, fordi det
ikke udpeger specifikke fænomener i verden. Nogle af deres problematiseringer kan altså opfattes
som udtryk for de uklare begrebers referentielle utilstrækkelighed: ”the capacity of the language to
meet the needs of its users as an instrument for referential meaning” (Harré m.fl. 1999:22).

8.2 Fordele og ulemper ved uklarhed
Ifølge min teoretiske gennemgang, kan uklare og tvetydige begreber, indenfor miljøkommunikation
såvel som mere generelt, være både godt og skidt. I dette afsnit vil jeg sammenholde de ulemper og
fordele teorien peger på, med dem interviewpersonerne italesætter, samt tydeliggøre modsigelser og
paradokser. Herudfra vil jeg diskutere, hvordan mine analyseresultater bidrager til den eksisterende
forskning.
8.2.1 Forvirring vs. formidling
Den første modsigelse handler om, hvorvidt de uklare begreber indenfor miljøkommunikation gør
det sværere eller lettere at forstå kommunikationen. I forhold til forståelse problematiserer
deltagerne både leksikal uklarhed, at ordene i sig selv kan opfattes som uklare, kontekstuel
uklarhed, at man kan blive i tvivl om betydningen i en specifik kontekst, uspecificering, når uklare
ord ikke forklares og polysemi, når grøn både kan henvise til miljø, parker og grøntsager. Idéen om
at uklarhed og tvetydighed svækker forståelsen, kan bl. a. forklares med Grice's samarbejdsprincip.
Et eksempel er polysemien på GGC's kort, der kan ses som et brud med mådesmaksimen, fordi
deltagerne bliver i tvivl om, hvorvidt GGC-kortet handler om parker (Grice i Archer & Grundy
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2011:45). Grice's samarbejdsprincip handler oprindeligt om samtaler (Ibid.:43), men skulle man
oversætte den til skriftlig kommunikation, ville han mene, at GGC ikke samarbejder med
modtagerne, fordi de gør det sværere at forstå deres kommunikation (Ibid.:47). Deltagerne er netop
også inde på misforståelsen som potentiel konsekvens. I Sperber og Wilsons optik er dette snarere
problematisk, fordi flere mulige tolkninger forsinker forståelsesprocessen og ikke er formet efter
modtagerens relevansforståelse (Sperber & Wilson 1995:204). Når deltagerne tror, at GGC-kortet
giver et overblik over Københavns grønne områder, indikerer det dermed, at de ville finde et sådant
kort relevant. I Sperber og Wilsons optik ville problemet være, at modtageren stopper med at afsøge
mulige meninger, når hun eller han har fundet en relevant mening (Ibid.:168). I så fald ville læsere
af GGC-kortet, der f.eks. fandt kortet på en café, måske aldrig finde ud af, hvad kortet i
virkeligheden handler om, fordi de godtog den første tolkning.
En anden type uklarhed de problematiserer, og som også kan sammenholdes med Grice's
samarbejdsprincip, er uspecificering. Det er dog ikke mådesmaksimen, men derimod
kvantitetsmaksimen, de uspecificerede udsagn bryder med. Kvantitetsmaksimen foreskriver, at man
hverken skal give mere eller mindre information, end det kræves i konteksten: ”Make your
contribution as informative as required” (Grice i Archer & Grundy 2011:45). Uspecificeringen gør
ifølge interviewpersonerne netop, at de ikke får tilstrækkeligt med oplysninger til at forstå
budskabet med eksempelvis GGC's bykort, hvor det er uklart, hvad adjektiverne grøn og bæredygtig
dækker over. Ifølge Grice's teori sker der altså det, at man ved at bruge uklare begreber og ikke give
den fyldestgørende mængde forklaring, ikke samarbejder med sin modtager om at opnå forståelse.
Deltagerne udtrykker dog også, at de tre adjektiver kan lette forståelsen af miljøkommunikation i
hverdagen, uden man nødvendigvis behøver at have den store viden om emnet. Det stemmer
overens med Raffmans pointe om, at uklarhed letter hverdagskommunikationen, fordi man ikke
behøver være præcis i alle sine udsagn (Raffman 2014:7), samt Sperber og Wilsons pointe om, at
det kan være mest relevant for modtageren at få serveret budskabet på forenklet vis (Sperber &
Wilson 1995:233). Grice's kvantitetsmaksime handler også om, at man ikke skal give mere
information end højst nødvendigt: ”Do not make your contribution more informative than is
required” (Grice i Archer & Grundy 2011:45), og det kan man argumentere for er tilfældet, hvis
man giver detaljerede oplysninger i en hverdagskontekst. Dette kan man forstå i sammenhæng med
Jensens pointe om, at klarhed er modtagerafhængigt. Han beskriver et problem indenfor faglig
formidling, som han kalder kompetenceproblemet, og som han beskriver således:
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Det særlige ved fagkoden er at den er et arbejdssprog der er klar og præcis for andre fagfolk […],
men den er ofte komplet uklar og uforståelig for de ikke-indviede, kort sagt os andre lægfolk
(Jensen i Jarvad & Mørch 2007: 17)

Man kan altså forstå de uklare ords funktion som, at de skærmer modtagerne af
miljøkommunikation for den faglige viden og sprogbrug, som er uklar for lægfolk. På den måde er
de uklare ord faktisk den mest klare måde at kommunikere på i den specifikke kontekst, hvor de
uklare ord har en kompleksitetsreducerende effekt – jævnfør Leas pointe om kodeord. Dette står i
kontrast til antagelsen om, at forståelse er en forudsætning for at handle, som er en del af
problematiseringerne af uklarhed i miljøkommunikation (afsnit 3.1.4).
8.2.2 Skepsis vs. motivation
En anden ulempe, som både beskrives af interviewpersonerne, og indenfor forskningen, er, at
uklarhed kan udløse en skepsis hos modtagerne. Ifølge interviewpersonerne er det bl.a. den alsidige
brug af begreberne, der ligger til grund for deres skepsis. Dette er i tråd med Mühlhäuslers
beskrivelse af, at det derfor kan være uklart, hvad bestemte ord dækker over:
All this suggests that the term 'sustainable' has become pretty well devoid of meaning. All major
political parties now offer programs for a sustainable future. All industries label themselves
sustainable and most agricultural, horticultural and forestry activities are now labelled sustainable ass
well. The word has become a part of ecobabble (Mühlhäusler 2003:68)

Mühlhäusler beskriver altså, hvordan den heftige og alsidige brug bliver til ecobabble – økosludder. Det er dermed sprogbrugen og sprogbrugerne, der har en indflydelse på, hvordan
deltagerne italesætter ordene som årsag til skepsis, hvilket er i tråd med den socialkonstruktivistiske
tilgang. Ser man på analysen, er det ikke kun selve sproget, der giver anledning til skepsis, men i
høj grad også den kontekst, det ytres i - miljøkommunikation og markedsføring. Der er særligt tre
forhold ved denne kontekst, deltagerne lægger vægt på: Afsenderens agenda og troværdighed, at
bæredygtighed er moderne og at kommunikationen kun fokuserer på det positive. Disse forhold
skaber dårlige kår for at bruge begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn indenfor
miljøkommunikation. Dette ses, fordi flere udtrykker, at det er utroværdige buzzwords, at
afsenderen har en særlig hensigt med at bruge dem, og nok ikke fortæller hele historien.
Deltagernes beskrivelser af marketinggenren som præget af løgne, overdrevet fokus på det positive,
camouflage af det negative og uoverensstemmelse mellem virkeligheden og det der bliver
kommunikeret, leder det tankerne hen på greenwashing, som er:
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[...] misleading information that is disseminated by an organization so as to present an
environmentally responsible public image (Cox 2013:298)

Mads hentyder muligvis også til greenwashing, når han siger ”Så det kan jo være en meget nem
måde det der med at vaske fingre” (B9:244). Dette lader sig gøre ifølge deltagerne, fordi begreberne
er uklare og dermed mere uforpligtende at bruge. Samtidig nævner flere, deres vished om, at det er
moderne og cool at være bæredygtig, og det synes at gøre dem mere skeptiske, fordi de italesætter
trends som overfladiske. Videre kan man mene, at det netop er på grund af trenden, at så mange
bruger betegnelserne, og at det dermed er med til at udvande dem. Det er altså en kombination af
flere forhold ved den specifikke kontekst, der til sammen skaber deltagernes skepsis. Den sproglige
uklarhed kan dermed ikke alene få ”skylden” for skepsissen.
Når det kommer til beskrivelsen af fordele, er My samtidig inde på, hvordan brugen af adjektiver
som bæredygtig kan være et motiverende argument for, hvorfor hun skal udføre en given handling.
Dette hænger samtidig sammen med pointen om, at begreberne er ensidige og udelukkende
positive. Det beskriver My og Saxe nemlig også som en fordel, fordi begreberne virker tiltalende og
motiverende til handling. Skepsis og motivation kan også sammenholdes med troværdighed. Når
deltager betvivler de afsendere, der lover ”guld og grønne skove” indenfor markedsføring, bliver de
skeptiske og opfatter ordene som buzzwords, og når afsenderne omvendt virker troværdige, er
ordene motiverende.
8.2.3 Handlingslammelse vs. handlingskraft
Teori og forskning om miljøkommunikation problematiserer også uklarhed for at være en
bremseklods for handling. Ligesom Jamison samt Evans og Abrahamse (afsnit 2.4) synes deltagerne
at mene, at den manglende forståelse gør det svært at handle på de uklare opfordringer. Dette er
ikke noget, de ekspliciterer, da jeg spørger til problemer ved begreberne, men det synes at være til
stede som en underliggende præmis. Når de taler om, at det er problematisk, at man er i tvivl om,
hvorvidt økologiske eller danske varer er mest miljøvenlige, ser jeg det som impliceret, at man ikke
ved, hvad man bør købe. På samme måde italesætter de skepsis som et problem, fordi det potentielt
set afholder dem fra at handle. Der ville yderligere ikke være grund til at problematisere høje priser,
manglende udbud af bæredygtige varer osv., hvis det ikke var med en intention om at agere
bæredygtigt. Interviewpersonernes problematisering går dermed på, at manglende forståelse afføder
manglede handling. For hvordan skal man handle, hvis man ikke forstår, hvad man skal gøre og
hvorfor? De antager dermed at forståelse er en forudsætning for at handle.
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Samtidig fremhæver Anton og Lea, at brugen af de uklare begreber i miljøkommunikation faktisk
kan gøre det meget lettere for dem at handle i deres dagligdag. Dette beskriver de i forlængelse af,
at adjektiver som bæredygtig og grøn fungerer som kodeord eller pejlemærker, som de lader sig
lede af i deres forbrugsvalg. Modsat problematiseringen af, at manglende forståelse fører til
manglende handling, beskriver de det snarere som et vanepræget end rationelt valg i
købssituationen. Med det mener jeg, at de ikke beskriver en situation, hvor de nøje studerer varen
og søger detaljerede informationer om den på emballagen, men mere som et hurtigt og overfladisk
valg mellem det bæredygtige versus det ikke-bæredygtige. Anton beskriver, hvordan han 'scanner'
supermarkedet for produkter med ordene på, og Lea kalder de tre adjektiver for 'kodeord'. Det
forstår jeg som et udtryk for, at ordene fungerer som symboler på eller koder for de værdisæt, de
hver især forsøger at handle efter. De leder altså efter en overfladisk indikator snarere end en
fuldstændig, deltaljeret og konkret viden. Ordene fungerer ikke som præciserende adjektiver, men
nærmere som en form for kategorier, der samler en række varer og måder at leve på. Dette står i
skarp modsætning til beskrivelsen af, at man ikke handler, fordi man ikke ved, hvad der er bedst at
gøre (afsnit 8.2.1). Det tyder altså på, at Anton og Lea, og måske også nogle af de andre deltagere,
ikke har så meget rationalitet med ind i selve købssituationen, som de har i interviewet. I
købssituationen virker afsenderens autoritet, der stempler produkterne som f.eks. grønne, som
stedfortræder for deres egen rationalitet. Valget i praksis fungerer efter en vanepræget, umiddelbar
automatik. I selve forbrugssituationen kan man altså se de tre adjektiver som nøgleord i en framing
af vareudvalget. Forud for dette ligger der muligvis en framing af miljøproblemer, hvor de tre ord
har fået en position og funktion som nøgleord, hvilket jeg vil diskutere i det næste underafsnit.
8.2.4 Framing
Sara og Mads er inde på den fordel, at gentagelse af ordene har en effekt på hukommelsen, der gør,
at de bliver en form for nøgleord. Dette kan forklares med Entmans begreb om synlighed i forhold
til framing: ”Texts can make bits of information more salient by placement or repetition, or by
associating them with culturally familiar symbols” (Entman 1993:53). Entman fremhæver altså
gentagelse som en måde at frame en tekst på. Hansen beskriver desuden, at vores forståelse af ord
skabes ved hjælp af gentagelse: ”[...] terms such as 'climate change' and 'carbon footprint' only
become meaningful to us through repeated explanation and association” (Hansen 2010:3). Brugen
af ord som grøn, miljøvenlig og bæredygtig kan dermed ses som en typisk måde at frame
miljøproblemer på og opbygge skemaer, som man bruger til at fortolke med (Tannen 1993:60-61). I
forhold til miljøkommunikation kan man argumentere for, at begreber som grøn og bæredygtig er
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meget dominerende og har været det længe, og derfor med tiden er blevet symboler for miljø. Saxe
ser eksempelvis ordet grøn som symbol for bæredygtighed. Man kan også se det i forhold til
Lakoffs beskrivelse af, hvordan enkelte ord udløser hele frames (Lakoff 2010:72). Selvom
deltagerne giver udtryk for, at de kan være i tvivl om, hvad grøn eksempelvis dækker over, er de
alle hurtige til at komme på banen med en række definitioner, og de kommer alle med en række
beskrivelser af, hvordan de selv er miljøvenlige i hverdagen. Det tyder derfor på, at ordene
udstikker frames for de enkelte interviewpersoner.
8.2.5 Alsidig relevans og forenet diversitet
Den sidste fordel jeg vil fremhæve, handler om, at uklare og tvetydige begreber giver mulighed for
forskellige fortolkninger. Deltagerne kan dermed uden problemer indlæse forskellige forståelser af,
hvad det vil sige at føre en bæredygtig livsstil. Der er nemlig et utal af forskellige handlinger og
produkter, der kan defineres som bæredygtige, grønne og miljøvenlige. Dette kan sammenholdes
med Eisenbergs begreb om forenet diversitet (Eisenberg 2007:7). Den forenede diversitet giver
deltagerne mulighed for at give vidt forskellige svar på mit spørgsmål om, hvordan de er
bæredygtige i hverdagen, de får mulighed for at ”[...] ”fill in” what they believe to be appropriate
context and meaning” (Eisenberg 2007:11).
Eisenbergs teori er oprindeligt afsenderbaseret og fokuseret på organisationskommunikation, men
analysen viser, at forenet diversitet også kan have fordele for modtageren. Dette kan muligvis også
gøre det lettere at handle, fordi der er mange mulige måder at handle på, og dermed forskellige
måder at fortolke ordene og engagere sig i en grøn livsstil. Hver enkelt person kan have sin
tolkning, men interviewene viser også, at flere af deltagerne trækker på forskellige fortolkninger i
forskellige kontekster afhængigt af karakteren af mine spørgsmål og det emne, vi taler om.
Fortolkningerne er dermed ikke nødvendigvis modsætninger, de kan supplere hinanden.
Eksempelvis giver flere deltagere både udtryk for, at man skal forbruge miljøvenligt og forbruge
mindst muligt (bilag 16).
Denne pointe kan sammenholdes med Sperber og Wilsons relevansbegreb. Læsningen og
fortolkningen, hvor man, som Eisenberg forklarer, selv kan udfylde et udsagn med den mening, man
finder passende i konteksten, minder om Sperber og Wilsons idé om relevans. De mener, at
forståelse sker, ved at modtageren finder frem til den mest relevante fortolkning i en given kontekst
(Sperber & Wilson 1995:199). Modsat Eisenberg problematiserer de tvetydighed, fordi det gør det
mere krævende for modtageren at finde den rette, relevante mening. I den sammenhæng antager de

- 70 / 86 -

dog, at der kun findes én relevant mening, og at det er problematisk, hvis modtageren ikke netop
finder frem til dén (Ibid.:168). De tager altså ikke højde for tilfælde, hvor der findes flere relevante
tolkninger, hvilket brugen af de tre uklare adjektiver i miljøkommunikation kan være eksempler på.
Uklare ord kan dermed kommunikere alsidige budskaber til en heterogen målgruppe med mange
forskellige relevansopfattelser.
Analyseresultaterne viser dermed også, hvordan uklarhed og framing hænger sammen. Når der er
uklare ord i en tekst, er den underdetermineret og kalder på en framing, som det er op til
modtageren at forme. Det kan afføde ulemper såvel som fordele. Ulemperne kan være, at
modtageren ”fejlframer” og dermed misforstår kommunikationen, modtageren kan også stejle over
den manglende framing og blive skeptisk eller modtageren kan afvise den antydede frame, og f.eks.
stemple ordene som buzzwords. Omvendt kan underdetermineringen netop give modtageren
mulighed for selv at frame ordene på en relevant måde. Uklare begreber kan dermed rumme en
mangfoldighed af frames, og give modtageren ejerskab og mulighed for at bidrage med sin egen
tolkning i den givne situation.
8.2.6 Et nuanceret system af fordele og ulemper
For at samle op på de mange forskellige ulemper og fordele, er der altså flere sider af samme sag,
og det er ikke muligt at sige noget endeligt om, hvorvidt det er problematisk eller fordelagtigt at
bruge begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn i miljøkommunikation, da det afhænger af
konteksten. Uklarhed og tvetydighed kan f.eks. optræde på mange forskellige måder i tekster – i
brugen af bestemte ord, i modtagerens fortolkning af dem og i manglen på forklarende og
specificerende viden. Yderligere kritiserer deltagerne også forhold ved netop miljøkommunikation,
som ikke direkte kan tilskrives sproget. For det første er den viden, som de tre adjektiver er med til
at formidle, kompleks og mangesidet, og svær at navigere i for ”helt almindelige forbrugere”, især i
hverdagen. For det andet skaber netop genren markedsføring en del skepsis hos modtagerne, der har
erfaringer med, at man skal være på vagt overfor, om det den kommunikerer, nu også er rigtigt.
Hvad der derudover bidrager til den eksisterende viden på området, er pointen om, at uklarhed og
tvetydighed i miljøkommunikation også kan være en fordel for modtagerne i deres hverdag. Idealet
om den oplyste, miljøbevidste, kritiske forbruger, der har brug for så detaljeret viden som muligt,
stemmer ikke overens med alle situationer i hverdagen. Der kan de uklare begreber derfor være en
hjælp, i og med at de kategoriserer den komplicerede, indviklede viden, og gør det enkelt for
modtageren, der kan bruge ordene som ledetråde for sit forbrugsvalg. Ordenes styrke ligger i, at de

- 71 / 86 -

formidler bæredygtighed til en hverdagskontekst i kraft af de associationer, de skaber, de aktiverer
en framing af miljøproblemer i kraft af deres hyppige tilstedeværelse, de motiverer i kraft af deres
positive konnotationer, de reducerer kompleksiteterne og de gør det muligt at forstå netop det, der er
mest relevant for den enkelte.

8.3 Kritik af kritikken af uklarhed
Selvom nogle af deltagerne udtrykker fordele ved uklarhed, er der også nogle, der ikke gør. En
overordnet tendens i interviewene er derfor en høj grad af kritisk og analytisk stillingtagen til mine
spørgsmål – både når de handler om GGC's bykort, miljørelaterede emner og begreberne
miljøvenlig, bæredygtig og grøn. Jeg vil i dette afsnit reflektere over kontekstens betydning for
interviewpersonernes kritiske måde at forholde sig på.
8.3.1 Interviewsituationen
For det første kan kritikken ses som en del af interviewsituationen, hvor interviewpersonerne gerne
vil sige noget relevant og intelligent. Dette kommer Maj ind på i den uformelle snak, der følger
efter mit interview med hende:
Interviewer: Men de fleste jeg har snakket med, er nu forholdsvis kritiske
Maj: Ja, og det tror jeg også de fleste vil være i en kontekst, hvor de bliver bedt om, at tænke over
det (B12:927-929)

Maj pointerer, at interviewsituationen i sig selv indbyder til kritisk stillingtagen, og det er derfor
noget, jeg skal reflektere over i forhold til min udsigelseskraft. Deltagernes kritiske stillingtagen
kan muligvis ledes tilbage til, at flere af mine spørgsmål lægger op til vurdering og refleksion frem
for nøgtern beskrivelse. På den anden side har jeg i min interviewtilgang netop bestræbt mig på at
aktivere interviewdeltagernes forskellige viden, holdninger, forståelser og positioner (Gubrium &
Holstein 2003:77). Ifølge Gubrium og Holstein kan man desuden ikke komme udenom interviewets
interaktionelle karakter: ”Therefore, any technical attempts to strip interviews of their interactional
constituents will be futile” (Gubrium & Holstein 2003:68). Maj tilføjer, at man i et interview
forholder sig mere kritisk end i f.eks. hverdagen: ”Men kunne man observere folk i deres daglige, så
tror jeg man sluger den råt” (B12:931). Det fremgår også, da jeg spørger hende, om hun synes, det
er problematisk at bruge uklare ord uden at forklare dem, og hun svarer: ”Det synes jeg. Ingen tvivl
om at det virker sikkert” (B12:809). Disse udsagn forstår jeg som et udtryk for, at den kritiske
stillingtagen ikke har en plads i dagligdagen på samme måde, som den har en plads i
interviewsituationen, eller kunne man mene, andre situationer hvor man rationaliserer, f.eks. i en
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faglig diskussion. Det er i tråd med Gubrium og Holsteins pointe om, at ytringer i én kontekst ikke
nødvendigvis kan oversættes til alle andre (Gubrium & Holstein 2003:71). Maj udtrykker altså, at
hun tror, at det virker at bruge ord som grøn, også selvom hun selv forholder sig kritisk til
sprogbrugen. Man kan derfor tale om intellektualisering og rationalisering under interviewene.
Udsagnenes knytning til konteksten gør, at der er grænser for, hvad jeg med interviewene kan udtale
mig om. Jeg kan kun med forbehold udtale mig om forhold udenfor interviewkonteksten, f.eks.
hvor kritiske deltagerne er i andre situationer. Dog styrker det deltagernes troværdighed i forhold til
deres beskrivelser af hverdagshandlinger, at de også fortæller om deres ”mangler” i forhold til grøn
livsstil – de fremstiller ikke et glansbillede af sig selv som perfekte miljøbevidste forbrugere
(kapitel 5.3). Det indikerer dermed, at de er ærlige omkring, hvad de gør i deres hverdag, men det er
ikke ensbetydende med, at de forholder sig på samme måde som i interviewene.
8.3.2 Forventninger og legitimeringer
Der er også andre relevante forhold ved interviewet som kontekst, eksempelvis Tannens pointe om,
at framing handler om forventninger (Tannen 1993:16). De intellektualiserede svar på mine
spørgsmål, kan ses som en form for automatsvar – de svarer automatisk det, de tror, jeg forventer.
De kan også ses som face-work, hvor interviewpersonerne aktivt arbejder på at fremstå som
intelligente og reflekterede mennesker, for derved at undgå at tabe ansigt (Goffman i Archer &
Grundy 2011:278). Særligt dem der enten har studeret eller arbejder med kommunikation, har
muligvis yderligere et behov for at træde i karakter som kommunikationsfagligt og analytisk skarpe.
8.3.3 Kritisk holdning som en typisk forståelse
Interviewpersonerne er i stand til at reflektere over fordele og ulemper ved uklare ord i
miljøkommunikation i selve interviewene, men det afspejler ikke nødvendigvis deres måde at
forholde sig til miljøkommunikation i andre sammenhænge. På den anden side kan deres måde at
forholde sig kritisk også bruges aktivt analytisk til at sige noget om typiske måder rationelt at
forholde sig til emnet bæredygtighed i hverdagen:
Meaning […] reflects relatively enduring local conditions, such as the research topics of the
interviewer, biographical particulars, and local ways of orienting to those topics”
(Gubrium & Holstein 2003:74)

Interviewpersonernes beskrivelser kan altså ses som præget af konteksten, og som typiske måder at
forstå miljøproblemer og uklarhed på. At kritikken dominerer skyldes derfor muligvis, at det er den
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mest dominerende måde at fortolke og vurdere emnet på. Det kan dermed være udtryk for en mere
generel kulturel frame (Entman 1993:53), måske i form af forskellige kritiske røster i
offentligheden, som tegner et billede af, at man som forbruger bør være kritisk overfor grønne
appeller i markedsføring.
8.3.4 Miljø vs. bæredygtig, miljøvenlig og grøn
Betydningen af de emner og spørgsmål jeg bringer på banen kommer også til udtryk, hvis man
sammenligner meningskonstruktionen i forskellige dele af interviewene. Som jeg kom frem til i
analysen, forholder deltagerne sig kritisk til miljøkommunikationens nøgleord, selvom de ikke
stiller spørgsmålstegn ved min brug af dem, og selvom de udtrykker, at GGC's bykort er nemt at
forstå (afsnit 7.3.6). Man kan yderligere sammenligne, hvordan de forholder sig til henholdsvis
begrebet miljø og adjektiverne bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Der er nemlig en
bemærkelsesværdig forskel. Når de svarer på spørgsmålene om, hvordan de forstår forholdet
mellem menneske og miljø, taler de udelukkende om emnet, og pointerer eksempelvis ikke, at
'miljø' er uklart, eller at brugen af det i visse tilfælde kan være problematisk. Dette kan skyldes, at
jeg også selv i interviewet bruger begrebet miljø på en indforstået måde, og ikke opfordrer til, at de
skal tage kritisk stilling til det. Man kan også argumentere for, at selvom miljø er et uklart begreb,
er det i hverdagen et begreb, vi tager for givet. Da My og Maj eksemplificerer, hvordan man kunne
gøre miljøkommunikation mere klar, kommer de med de eksempler, at man kunne sige ”Vi værner
om naturen” eller ”Så er du god ved miljøet” (afsnit 7.2.2) i stedet for at bruge adjektiverne
bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Disse eksempler viser, at de italesætter miljø og natur som klare
begreber, og disse udtryk som mere informative, selvom der er tale om uspecificerede, uklare
sætninger. En anden årsag til at de ikke forholder sig ligeså kritisk til begrebet miljø, kan imidlertid
også være, at det ikke er ligeså værdiladet som bæredygtig, miljøvenlig og grøn er blevet i kraft af
den kommercielle brug af dem. Det interessante i forhold til dette er imidlertid, at måden deltagerne
forholder sig ukritisk til miljø, når de ikke bliver bedt om at vurdere begrebet, kan indikere, hvordan
de forholder sig til bæredygtig, miljøvenlig og grøn i hverdagen. Måske forholder de sig mere
ukritisk og indforstået, på samme måde som de forholder sig ukritisk til miljø i interviewene.

8.4 To typer af forståelse
Et paradoks i forhold til ulemper og fordele relateret til forståelse er, hvorvidt deltagerne udtrykker,
de har brug for mere viden eller ej. Det tyder på, at deltagerne refererer til to forskellige
forståelsesbegreber, hvilket jeg vil diskutere i det følgende.
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8.4.1 Forstå for at definere og vurdere
Deltagerne taler overordnet om forståelse på to forskellige niveauer. Det mest dominerende er det,
hvor formålet med forståelsen er at kunne definere og vurdere begreberne. Når jeg spørger
deltagerne ind til begrebernes betydning samt deres vurdering af dem, argumenterer de for, at de har
brug for mere viden – mere konkretisering, mere forklaring og flere detaljer. Deltagerne taler om
detaljer og konkretisering i grad, hvor det nærmest virker til, at de ønsker en deltaljeret
varedeklaration for graden af bæredygtighed ved forskellige produkter – de vil vide, hvad det
præcist er, der gør det bæredygtigt. At de efterspørger dette, kan altså muligvis ledes tilbage til, at
jeg beder dem definere og vurdere.
8.4.2 Forstå for at handle
Når det kommer til beskrivelsen af de uklare begreber som en fordel i forhold til handling, vil de
derimod helst slippe for mere viden end højst nødvendigt. Den detaljerede og konkrete viden er
nemlig alt for kompleks og kompliceret til, at de kan rumme den i alle situationer i deres hverdag.
Det er begrænset, hvor meget de kan tage stilling til i deres daglige forbrugsvalg. Dette
forståelsesniveau er altså mere overfladisk end det foregående – det handler om at skabe sig et
overfladisk kendskab, der gør én i stand til at navigere i dagligdagen. Det er eksempelvis det niveau
af forståelse deltagerne henviser til, da jeg i begyndelsen af interviewene spørger, om de synes
GGC's bykort er nemt eller svært at forstå, og de siger, det er nemt. De bliver derimod mere kritiske
overfor eksempelvis den manglende forklaring, da jeg senere spørger ind til, hvordan de synes,
GGC bruger begreberne bæredygtig og grøn. Så træder de nemlig ind i det andet niveau af
forståelse, som er mere dybdegående og derfor kræver mere viden. Når de fremhæver de uklare
begreber som en fordel, fordi de gør miljøkommunikationen lettere at forstå og handle efter, er det
ud fra dette mere overfladiske forståelsesbegreb. Det er den type forståelse, der gør det muligt
umiddelbart at forstå miljøkommunikation som GGC-kortet, føre samtaler om bæredygtighed og
navigere i hverdagens miljørelaterede valg.
Årsagen til deres beskrivelse af et behov for detaljerighed i det første tilfælde, og så få deltaljer som
muligt i det andet tilfælde, kan måske ledes tilbage til formålet med forståelsen. Når man skal give
en definition og vurdering af begreber, f.eks. under et interview, i en diskussion eller når man læser
en kritisk artikel, har man behov for så meget viden som muligt. I disse kontekster har man
muligvis også øget tendens til at forholde sig kritisk. Når man derimod skal navigere i den
kommunikation, man møder og eventuelt handle på den, har man brug for at få den komplekse
viden formidlet og forenklet. Udtrykkene af på den side at ville vide mere, og på den anden side at
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ville vide mindre, kan, som beskrevet i afsnit 5, forstås som en selvmodsigelse, men det kan også
være fordi interviewpersonerne har brug for forskellige niveauer af forståelse alt efter konteksten.
I de dele af interviewene hvor vi taler om ulemper ved uklarhed, bliver et af kritikpunkterne det,
som i min model hedder uspecificering (s. 21), men som også er et spørgsmål om
abstraktionsniveau (Mühlhäusler 2003:89). Deltagerne siger, at miljøkommunikationen skal give
dem et væld af specificerende viden istedet for blot at kategorisere ved hjælp af de overordnede,
uklare begreber. Man kan altså også tale om, at de henholdsvis søger konkret og abstrakt viden, i
form af henholdsvis udpenslede detaljer og mere overfladiske kategorier, man kan lade sig lede af.
Dog er det også svært præcist at afgøre, om begreberne bæredygtig, miljøvenlig og grøn er
abstrakte eller konkrete, hvilket i tråd med Jensen og Eisenbergs pointer afhænger af modtager og
kontekst. For alle tre ord gælder det, at når de bruges uden en defineret kontekst, kan man blive i
tvivl om, hvad de præcist dækker over. Bæredygtig har en rimelig præcis definition i form af
Brundtland-rapporten, men til gengæld kan det i en hverdagskontekst fremstå meget fagligt og
videnskabeligt og dermed abstrakt og svært at forstå. Miljøvenlig siger flere, er meget klart og
præcist, fordi det er sammensat af to kendte ord, men til gengæld kan deltagerne også blive i tvivl
om, hvad der er mest miljøvenligt. Grøn udarter sig, i kraft af sin polysemi, ved på én gang at være
et konkret og abstrakt ord. På den ene side er den grønne farve noget helt specifikt og konkret, og
på den anden side er de metaforiske medbetydninger af mere abstrakt art. Måske er det netop fordi,
at ordene både kan opfattes som abstrakte og konkrete, at de har en formidlende kraft i en
hverdagskontekst.
Ved at sammenholde min analyse med min teori har jeg altså vist, at der er for modtagere af
miljøkommunikation både er fordele og ulemper ved brugen af uklare ord, og at flere forhold ved
konteksten skal medregnes, for at forstå hvad der sker i interviewene og i modtagelsen af
miljøkommunikation. I det følgende kapitel vil jeg samle op på, hvad jeg med min undersøgelse har
fundet ud af.
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9. Konklusion
I denne specialeafhandling har jeg givet modtagere af miljøkommunikation ordet, for at undersøge
hvordan de forstår miljøproblemer og uklare begreber indenfor miljøkommunikation. Formålet har
været af nuancere og udfordre den eksisterende forskning på området, der antager, at det er
problematisk at bruge uklare begreber indenfor miljøkommunikation, fordi modtagerne i så fald
ikke forstår kommunikationen, bliver skeptiske og ude af stand til at handle.

9.1 Framing af miljøproblemer
Med afsæt i forskellige tilgange til framing har jeg fundet ud af, at deltagernes mest dominerende
måde at frame miljøproblemer på sætter mennesket i centrum som både årsag til og løsning på
miljøproblemer, metaforisk set som både skurk og helt. De giver udtryk for, at deres handlinger kan
påvirke miljøet positivt, ved at de enten skærer så meget ned på deres forbrug som muligt, eller
tillægger sig nye måder at forbruge på, eksempelvis at købe økologisk. Samtidig kommer de med en
lang række legitimerende forklaringer på deres egne manglende miljøvenlige handlinger, og de
framer dermed bæredygtighed som noget, der er acceptabelt ikke at handle på i hverdagen, hvis
man er tilpas udfordret af økonomi, at det er besværligt, ubehageligt eller hvis det ikke er blevet
gjort tilstrækkelig forståeligt gennem miljøkommunikation. Hovedansvaret ligger dermed hos
politikere, virksomheder og kommunikatører. Uklarheden fremstiller de som én af udfordringerne,
og dermed som en medårsag til miljøproblemer. Min undersøgelse viser også, at uklare begreber
udarter sig ved, at de ikke aktiverer en skarpt afgrænset frame, og de dermed kan frames på mange
forskellige måder. Den er både er grundlaget for ulemperne misforståelse, skepsis overfor
manglende konkretisering og direkte afvisning af begreber som tomme buzzwords, og for fordelene
forenkling, formidling og muligheden for forskellige fortolkninger.

9.2 Nuancering af ulemperne
I kraft af konstruktionen af min model over typer af uklarhed, har jeg vist, at uklarhed er et
nuanceret begreb, og at der overordnet findes forståelser af, at uklarheden findes i begreberne
uafhængigt af konteksten, og at den kan styrkes eller svækkes af konteksten i sammenspil med
modtagerens fortolkning. I interviewene italesætter deltagerne problematikker på forskellige
niveauer. De udtrykker, at den kontekstuafhængige uklarhed består i flyvske og udvandede ord, som
besværer forståelse, og desuden gør det let for diverse kommunikatører at misbruge ordene uden at
stå til regnskab for det. Yderligere peger de på tvetydighed som problematisk, fordi man simpelthen
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kan misforstå budskabet. Problematiseringen af den kontekstafhængige uklarheder handler mest af
alt om, at de ikke får nok konkret og detaljeret viden, og at det svækker deres forståelse, indstilling
såvel som handlekraft.
Udover de rent sproglige træk ved miljøkommunikation, er interviewpersonerne også inde på andre
aspekter, der gør dem skeptiske, nemlig at reklamegenren er kendt for at være utroværdig, styret af
en dagsorden, udelukkende fokuseret på det positive og potentielt set tendentiøs. Problematikken
ved at bruge ordene grøn, miljøvenlig og bæredygtig er dermed kompleks, idet den handler om
meget andet end uklarhed. Deltagernes fokus på marketing, trends og buzzwords kan dog også
skyldes, at det er den kontekst jeg fremlægger, bl.a. fordi GGC netop er et eksempel på kommerciel
miljøkommunikation.

9.3 Et optimistisk blik på uklarhed
Med udgangspunkt i lingvistiske tilgange til uklarhed og tvetydighed, som fremhæver fordele ved at
være uklar, har jeg vist, at disse fordele også er til stede for modtagere af miljøkommunikation. Til
trods for en overvejende kritisk tilgang, italesætter deltagerne en række fordele ved brugen af uklare
ord i miljøkommunikation i forhold til hverdagen. Deltagerne beskriver, at man kan drage nytte af,
at blive præsenteret for generel og overfladisk viden frem for kompleksiteter. I kraft af deres
gentagelse i mange sammenhænge framer begreberne hverdagsforbruget, og de fungerer som en art
kodeord, der formidler bæredygtighed og gør det lettere at handle uden at skulle have rationaliteten
og refleksiviteten med i indkøbskurven. Særligt adjektivet grøn fremhæves for sine
formidlingsmæssige kvaliteter, fordi det i kraft af sin polysemi skaber associationer. Yderligere har
de uklare ord flere relevante tolkninger, og det giver derfor modtagerne en frihed til at vægte den
fortolkning og framing, der er mest relevant og meningsfuld for dem i konteksten. Det ses bl.a. ved,
at flertallet af deltagerne uden tøven navngiver en række handlinger, de kategoriserer som
miljøvenlige. Denne åbenhed i begreberne kan muligvis virke mindre afskrækkende end konkrete
påbud og forbud, og den kan få en alsidig modtagergruppe til at gå sammen om et fælles mål, ved at
engagere sig på forskellig vis. De forskellige fortolkninger står ikke i modsætning til hinanden og
knytter sig ikke til de enkelte personer. De eksisterer derimod sideløbende, og modtagerne af
miljøkommunikation kan veksle mellem dem alt efter konteksten. På samme måde står ulemper og
fordele heller ikke i modsætning til hinanden, de er blot forskellige vinkler på samme billede, og
deltagerne kan på samme måde veksle mellem forskellige positioner alt efter konteksten.
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9.4 Kontekstens betydning
Som jeg har reflekteret over løbende, har forskellige forhold ved interviewkonteksten været med til
at forme interviewpersonernes udsagn. Min måde at stille spørgsmål på kan være medårsag til
deltagernes høje grad af kritisk stillingtagen. Jeg opfordrer dem til at forholde sig kritisk – og de
forholder sig kritisk. Interviewkonteksten i sig selv indbyder også til at forholde sig kritisk,
analytisk og alsidigt til spørgsmålene, og bredere kontekst i form af marketinggenren og typiske
måder at respondere på emnet bæredygtighed spiller også en rolle. Til gengæld er flertallet enige
om, at GGC-kortet er meget nemt at forstå – til trods for at de også problematiserer dets brug af
polysemi og uspecificering. Det kan skyldes, at de bedømmer forståelighed på to måder.

9.5 Det tvetydige forståelsesbegreb
På mange måder fremstår interviewpersonernes vurdering af uklarhed som selvmodsigende. Ordene
kritiseres for, at at de er svære forstå, samtidig med at de roses for at formidle kompleks viden på en
enkel og forståelig måde. De kritiseres også for, i kraft af den manglende forståelse, at være svære
at handle på, samtidig med at de roses for at gøre det lettere at handle uden at skulle sætte sig ind i
svært stof. Yderligere kritiseres de for at skabe skepsis, og roses for at motivere. På den ene side
giver deltagerne udtryk for, at begreberne er for brede, og på den anden side giver de udtryk for, at
den viden de formidler, er for konkret og specificeret. Denne umiddelbare selvmodsigelse kan
skyldes de to forskellige kontekster interviewpersonerne taler ud fra: Den hvor man har brug for
alverdens konkretiserende viden for bedst muligt at kunne definere og vurdere begreberne og sin
egen handlekraft, og den hvor man har brug for enkel og overskuelig viden, for at kunne navigere
og handle. Det indikerer, at der er forskel på, hvordan deltagerne forholder sig til uklarhed i
forskellige kontekster i deres daglige liv. Og det indikerer som sagt, at fordele og ulemper eksisterer
side om side. Det derfor også svært entydigt at sige, at uklarhed er enten en fordel eller en ulempe
for modtagere af miljøkommunikation, og i samme åndedræt er det svært at give enten den ene eller
den anden teoretiske tilgang ret. Alle de forskellige tilgange til uklarhed har nemlig vist sig at være
relevante til at forstå de forskellige kontekster, deltagerne møder uklarhed i, og de forskellige
fordele og ulemper det deraf kan have.
Deltagerne repræsenterer typiske måder at forstå miljøkommunikation på, og disse er både for og
imod uklarhed. Til gengæld er det klart, at problematikken er kompleks, alsidig og kompliceret,
fordi uklarhed kan komme til udtryk på mange måder, afhænger af modtagerens fortolkning, og
fordi det ikke kun er uklarheden, der gør det svært at forstå miljøkommunikation og handle på den.
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Den komplicerede, faglige viden som miljøkommunikationen formidler, modtagernes forventning
til genren samt den alsidige brug af begreberne er centrale medårsager til, at modtagerne kan blive
forvirrede, skeptiske og handlingslammede. Yderligere står det klart, at uklarhed og tvetydighed i
miljøkommunikation ikke kun er et problem for modtagerne. Jeg bidrager derfor med en nuancering
af uklarhedens funktion til den eksisterende forskning i miljøkommunikation og miljøforståelser,
samt med en udvidelse af økolingvistikken i kraft af min lingvistiske analyse af uklarhed i
miljøkommunikation.

Med

denne

specialeafhandling

har

jeg

vist,

at
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miljøkommunikation både kan føle sig besværet af og drage nytte af brugen af uklare begreber som
bæredygtig, miljøvenlig og grøn. Og der er ikke blot en mørkegrøn og en lysegrøn tilgang – der er
mange nuancer af grøn.
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10. Perspektivering: En praksisteoretisk tilgang
I dette speciale er der kommet nogle interessante pointer om forholdet mellem uklarhed og handling
frem, som jeg kun har undersøgt overfladisk. Dels ligger det udenfor min erkendelsesinteresse, og
dels er ikke muligt analytisk at begribe med min teoretiske tilgang. Allerede i specialets begyndelse
afgrænsede jeg mig fra at undersøge handlinger, og gav i stedet sproget min fulde opmærksomhed. I
det følgende vil jeg komme med nogle bud på, hvordan en nærmere undersøgelse af handling ud fra
et praksisteoretisk perspektiv kunne bidrage til min undersøgelse.
Interviewdeltagerne giver udtryk for, at den uklare sprogbrug kan spille forskellige roller i forhold
til deres miljørigtige handlinger i hverdagen: Uklare begreber bliver både koblet til handlingerne og
til manglen på samme. På den ene side bliver tilstedeværelsen af uklare begreber i
miljøkommunikation framet som en bremseklods for handling, fordi man bliver i tvivl, usikker,
forvirret og skeptisk. På den anden side udtrykker deltagerne også, at det kan være de uklare
begreber, der gør, at de overhovedet er i stand til at handle, fordi de fjerner kompleks viden fra
hverdagen. Uklarheden kan således både ses som en undskyldning for og årsag til ikke at handle, og
som en katalysator for handling.
Disse beskrivelser af forholdet mellem uklarhed og handling er dog kun indikationer. Det kunne
derfor være relevant at undersøge disse pointer nærmere ud fra et praksisteoretisk perspektiv. I
dansk kontekst har Bente Halkier eksempelvis allerede foretaget praksisteoretiske undersøgelser af
miljø i hverdagen (Halkier 1999; Halkier 2010). På baggrund af disse og andre eksisterende
undersøgelser på området, samt min specialeafhandling, kunne det være relevant at undersøge,
hvilken rolle uklare begreber spiller for miljøvenlige forbrugspraksisser i hverdagen. Indenfor
praksisteorien er italesættelser blot ét aspekt ud af et komplekst system, der til sammen danner en
praksis. En praksis defineres som kombinationen af konkrete handlinger og udsagn, samt de
forståelser og normer, der knytter sig til dem (Halkier & Jensen 2008:52). Man kunne analysere
mine interviews med praksisteoretiske briller, og supplere med yderligere undersøgelser, der tog
udgangspunkt i de uklare begrebers rolle i konkrete praksisser. Hvilken betydning har uklarhed,
usikkerhed og tvivl for forskellige forbrugspraksisser, og hvilken rolle eller funktion har de uklare
begreber for de konkrete praksisser? Man kunne f.eks. fokusere på praksisserne at købe mad eller
tøj, at sortere affald eller at transportere sig rundt i bil, tog, fly eller på cykel. Disse er eksempler på,
hvad der indenfor praksisteorien kaldes sammensatte praksisser (Schatzki 1996:98). Sådanne
sammensatte praksisser består af en række enkeltstående praksisser, såsom at beskrive, undersøge,
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følge normer og forstå (Schatzki 1996:91). Man kunne dermed undersøge betydningen af uklare
begreber på begge disse praksisniveauer. Da miljøvenlig hverdagshandlinger ofte i en eller anden
grad handler om forbrug, kunne det også være relevant at inddrage Alan Wardes tilgang til
praksisteori, som fokuserer på forbrug som en del af stort set alle praksisser (Warde 2005:137).
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Bæredygtige buzzwords gør hverdagen lettere
Ord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn bliver hyppigt brugt. Medier, politikere,
kampagner og reklamer bruger dem. Ordene bliver ofte kritiseret for at være uklare,
indholdsløse og utroværdige. Men de har også deres forcer, når det gælder om at
kommunikere miljø til forbrugere i hverdagen.

Af Signe Termansen

verforbrug af ord som
bæredygtig, miljøvenlig
og grøn møder ofte
hård kritik for, at det fører til
forvirring og skepsis. Men de
uklare ord kan også fungere
som en hjælpende hånd i
hverdagen, viser nyt speciale.
Specialet undersøger, hvad
forbrugere forstår ved de tre
ord og brugen af dem i
markedsføring. Otte
miljøinteresserede forbrugere fra
23-46 år har givet deres bud
på, hvordan de er miljøvenlige
i hverdagen, og hvordan de
forstår ordene bæredygtig,
miljøvenlig og grøn.
Kodeord

En af de fordele forbrugerne
nævner, er, at ordene gør det
lettere både at navigere i og
handle på kommunikationen
om bæredygtighed. Det kan
være alt fra informationskampagner og reklamer til
produkternes emballage. Flere
af forbrugerne fremhæver, at
den
dybdegående,
videnskabelige viden, som ordene er
med til at formidle, er svær at
forstå i hverdagen. Den kan
f.eks. handle om CO2-udslip
og biodiversitet. Derfor kan det
være nyttigt, at forenkle den
komplekse viden. I den

forbindelse handler det også
om handling. En af de
interviewede, Lea på 36 år,
kalder ord som grøn for
kodeord. Hun går bevidst efter
produkter, der bruger disse ord
på emballagen. Yderligere
beskriver Anton på 31 år,
hvordan han scanner vareudvalget i butikken for netop
brugen af ord som bæredygtig.
Ifølge flere af de interviewede
gør ordene det altså lettere at
handle
miljøvenligt
i
dagligdagen.

Der er forskel på,
hvordan forbrugerne
forholder sig til
bæredygtigt forbrug,
når de diskuterer det
hen over middagen
eller ser Kontant på
DR1, og så når de står
nede i supermarkedet,
og skal vælge, hvilken
shampoo, de vil købe.

Overfladiske kategorier

Specialet viser også, at uanset
hvor kritisk og miljøbevidst
man er, så kan man ikke være
lige kritisk hele tiden. Et
eksempel kunne være, at der er
forskel
på,
hvordan
forbrugerne forholder sig til
bæredygtigt forbrug, når de

diskuterer det hen over
middagen eller ser Kontant på
DR1, og så når de står nede i
supermarkedet, og skal vælge,
hvilken shampoo, de vil købe.
Når det skal gå hurtigt, og der
ikke er tid til at nærstudere
detaljer, kan det altså være fint
at have nogle overfladiske
kategorier at gå efter. Sådan
nogle kategorier er ordene
bæredygtig, miljøvenlig og
grøn
ifølge
specialeafhandlingen eksempler på.
Ejerskab

Ofte bliver brugen af uklare
ord kritiseret for, at de er så
brede, at de er nemme at
misbruge.
Professor
i
organisationskommunikation
Eric Eisenberg mener derimod,
at tvetydighed kan være en
fordel, når medarbejderne i en
organisation skal samles om én
fælles vision. Så kan de nemlig
have hver deres forståelse af
visionen
og
samtidig
samarbejde. Specialet viser, at
denne fordel også er til stede i
hverdagen for forbrugere, der
stræber efter en grøn livsstil.
Fordi begreberne har flere
nuancer, kan de betyde noget
forskelligt
for
forskellige
forbrugere. De giver plads til
en mangfoldighed af fortolkninger. Det gør, at den enkelte
forbruger kan tage ejerskab
over ordene. Forbrugerne i
undersøgelsen giver en række
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vidt forskellige beskrivelser af
de tre ord, og af hvad en
bæredygtig livsstil indebærer.
De nævner alt fra at spise
vegetarisk og købe økologi til
at spare på el, vand og varme.
På den måde kan flere
forskellige mennesker på hver
deres måde samles om ét
fælles mål: Et bæredygtig
samfund.
Samtidig
kan
forbrugerne
trække
på
forskellige fortolkninger i
forskellige hverdagssituationer.
En større problematik

Undersøgelsen viser også, at
ordene har deres bagsider.
Forbrugerne giver kritikken ret

i, at man kan blive forvirret og
skeptisk. Den kritiske holdning
til ordene kan ofte ledes tilbage
til en kritik af måden, de bliver
brugt på. Den alsidige brug
udvander ordene, hvilket gør
dem mere uforpligtende at
bruge. Det kan i værste fald
føre til greenwashing, altså når
man kalder noget grønt, som
ikke er det. Det er én af
grundene til den massive
skepsis. Specialet afviser da
heller ikke kritikken, men
nuancerer og
udvider den
eksisterende
viden.
For
selvfølgelig handler det også
om troværdighed. Selvfølgelig
er det ikke lige meget, hvordan

virksomheder bruger ordene i
deres
markedsføring.
Og
selvfølgelig kan der være
ulemper ved at være uklar i
miljøkommunikation. Men det
er bare ikke hele historien.
Signe Termansen er nyuddannet
Cand. Comm. fra Roskilde
Universitet.
Hendes specialeafhandling ”50
Shades
of
Green
–
en
undersøgelse af uklare begreber i
miljøkommunikation” udkommer
til september i år.
Lea og Antons navne er
opdigtede. Skribenten kender
deres rigtige navne.

Overvejelser omkring artiklens formidling
Målgruppe: Højtuddannede, miljøinteresserede forbrugere
Grøn livsstil og bæredygtighed er oppe i tiden, og specialets emne har derfor relevans for en
forholdsvis bred målgruppe, og ikke nødvendigvis udelukkende fagfolk på området. Dog mener jeg,
at emnet særligt er relevant for dem, der har en interesse i at reflektere over sprogets betydning i
hverdagen og sig selv som ”grønne” forbrugere. Jeg har en antagelse om, at højtuddannede på
denne måde har en interesse i at forholde sig metafagligt til forskellige problematikker. Da emnet
bevæger sig indenfor miljø i et hverdagsperspektiv, er målgruppen samtidig interesseret i dette. Jeg
forestiller mig, at målgruppen ser sig selv som bevidste og kritiske forbrugere.

Medie: Dagbladet Information
Jeg har valgt Information ud fra en antagelse om, at min målgruppe af højtuddannede ønsker
nyhedsstof, der bliver behandlet kritisk, analytisk og tilbundsgående. Samtidig skriver Information
ofte om bæredygtig omstilling. Eksempelvis var de i 2013 medarrangører af den landsdækkende
kampagne ”Vores omstilling – hvad gør vi nu?” 1 Det er med andre ord et oplagt medie for den
miljøinteresserede, højtuddannede læser. Informations egen statistik viser også, at netop de
højtuddannede og miljøinteresserede læser avisen: 64 % af læserne er højtuddannede, 82 % af
læserne har givet udtryk for at have stor interesse i forurenings- og miljøspørgsmål, og 62 % har
ligeså udtrykt interesse for forbrugsspørgsmål. 2 Yderligere er emnet omgærdet med megen skepsis,
og det er derfor vigtigt, at det bliver trykt i det medie, som målgruppen finder troværdigt. Da
Information er et intellektuelt dagblad, formoder jeg, at det har en høj grad af troværdighed hos
målgruppen. På den måde er Information som afsender på budskabet en blåstempling af dets
relevans og troværdighed.

Virkemidler: Det nye og det nære i fokus
I den sproglige udformning har jeg bestræbt mig på at overholde Informations egne retningslinier
for sproglige virkemidler, hvilket betyder ”[...] et levende og alsidigt sprog, som er lettilgængeligt,
præcist og billedskabende” og ”[...] et lix-tal på omkring de 40”3. Til at gøre sproget levende og
billedskabende har jeg brugt eksempler fra hverdagen, og ordspil som 'bæredygtige buzzwords' og
1 Kampagnen Vores omstilling http://voresomstilling.dk/om 22.06.14
2 Fakta om Informations læsere mm. http://service.information.dk/fakta 22.06.14
3 Fakta om Informations læsere mm. http://service.information.dk/fakta 22.06.14

-1/2-

'overforbrug af ord'. Buzzwords er naturligvis ikke bæredygtige, men kombinationen af de to ord
indikerer, at der er tale om buzzwords indenfor miljø. På samme måde referer 'overforbrug af ord'
ikke kun til den hyppige brug af ordene, men også til en miljøproblematik – overforbrug. Jeg
formoder, at målgruppen har et vist kendskab til emnet, og derfor forklarer jeg f.eks. ikke ord som
tvetydighed, buzzwords og bæredygtighed.
Henvisningen til Eric Eisenbergs undersøgelse af tvetydighed i organisationer har to
argumentatoriske funktioner. For det første fungerer han som en ekspert, der gør artiklens nye,
positive syn på tvetydighed mere troværdigt. For det andet ekspliciterer jeg, at denne viden om
tvetydighed er ny indenfor feltet miljøkommunikation, og det styrker dermed artiklens aktualitet.
Da mediet er en avis, har jeg nemlig valgt at udforme min artikel efter målgruppens forventning til
genren nyhedsmedier, og jeg har derfor ladet mig inspirere af nyhedskriterierne4.
Aktualitet og væsentlighed: Jeg fokuserer på emnet miljøkommunikation til forbrugere, som er oppe
i tiden. Jeg antager, at budskabet er væsentligt for målgruppen, da både medie og målgruppe er
valgt efter emnet.
Identifikation: Jeg lægger vægt på forbrugsvinklen, og taler om 'forbrugere' frem for 'modtagere af
miljøkommunikation'. Jeg giver løbende eksempler på dagligdagssituationer – når man skal fortage
forbrugsvalg i butikken, diskuterer ved middagsbordet og ser tv. Yderligere skaber jeg identifikation
ved at inddrage interviewpersonerne Anton og Lea som personificerede eksempler.
Sensation og konflikt: Den nye viden mit speciale bidrager med er fordelene ved uklarhed i
miljøkommunikation, og jeg fokuserer derfor på dem. De står desuden i kontrast til den generelle
antagelse om, at uklare begreber som bæredygtig er uhensigtsmæssige at bruge i kommunikationen
til forbrugere, og på den måde opstiller jeg også en konflikt i artiklen. Dette fremgår allerede af
overskriften, idet 'buzzwords', som er negativt ladet, fremstilles som noget positivt.

4 Nyhedskriterierne http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier 22.06.14
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BILAG
Bilag 1: GGC kort
Bilag 2: GGC målgrupper
Bilag 3: Spørgeguide
Bilag 4: Pilotinterview
Bilag 5: Tekst til rekruttering
Bilag 6: Kodning, kategorisering og begrebsliggørelse
Bilag 7: Oversigt over interviewpersoner
Bilag 8: Anton
Bilag: 9: Mads
Bilag 10: My
Bilag 11: Lea
Bilag 12: Maj
Bilag 13: Sara
Bilag 14: Saxe
Bilag 15: Helle
Bilag 16: Hverdagsløsninger på miljøproblemer
Bilag 17: Bæredygtig og grøn på GGC's bykort

Bilag 1

Bilag 1: Tekster fra Go Green Copenhagens bykort

Teksterne er indscanninger af udvalgte dele af Go Green Copenhagens fysiske bykort fra 2014.

Tekst 1:Kortets forside i sammenfoldet tilstand
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Tekst 2:Kortets bagside i sammenfoldet tilstand
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Tekst 3:Overskrift til liste over caféer, butikker mm. markeret på bykortet.

Tekst 4:Introduktionen indeni folderen
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Tekst 5:Forklaring af de anvendte symboler på bykortet.
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Bilag 2

Bilag 2: Go Green Copenhagens målgruppe
Mail om Go Green Copenhagens overvejelser om målgrupper
Hej Signe
Omkring målgrupper. I princippet er alle personer vigtige, men vi ved jo af erfaring, at absolut ikke
alle, er interesseret i den grønne tanke. Vi har en primær grupper fra starten af 20-erne til midten af
40'erne. Blandt de unge er det i sær dem på de længerevarende uddannelser, der er interesseret og
interessen skærpes, når man bliver gravid/får børn.
I det hele taget er det kvinderne, der er mest fremme i skoen omkring den grønne tankegang - men
sådan er det jo med kvinder - vi er forgangsmænd:)
Mange hilsner Pia
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Bilag 3

Bilag 3: Spørgeguide
Introduktion
•

For det første tusind tak fordi du ville være med her i dag.

•

Mit speciale handler om, hvordan forbrugere forstår og sætter ord på bæredygtighed i
hverdagen. Jeg undersøger det fra en sproglig vinkel, så det er også mest den vinkel vi skal
snakke ud fra her i dag.

•

Det handler om din forståelse og ikke om, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan derfor
sige, at du er eksperten på dit eget liv.

•

Dette interview kommer til at tage ½-1 time

•

Som du kan se, bliver samtalen optaget. Vær opmærksom på, at diktafonen opfanger støj –
sæt kaffekoppen roligt ned.

•

Du kommer til at være anonym i min opgave, for jeg ændrer dit navn.

Inden vi går i gang vil jeg lige kort fortælle hvad vi skal igennem:
•

Først skal du læse nogle tekster i det her bykort fra virksomheden Go Green Copenhagen.
Kortet giver et overblik over grønne tilbud i København, og jeg vil bede dig læse og
forholde dig til udvalgte tekster.

•

Bagefter skal vi snakke om, hvordan du selv forholder dig til bæredygtighed i din hverdag.

•

Til sidst skal vi snakke om hvordan du forstår nogle af de ord, der bliver meget brugt, når vi
taler om miljø.

Alder? Beskæftigelse? Bydel? Børn?

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation
Læs tekst nummer 2, 4 og 5. Læg mærke til, hvad teksterne handler om samt ordvalget.
Personen læser.
Henvis til numrene når vi taler om teksterne – diktafonen kan ikke se.
1. Hvad tror du, teksterne forsøger at fortælle?
2. Synes du, de er nemme eller svære at forstå? Hvordan?
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3. Hvad bider du særligt mærke i ved teksterne?
4. Hvordan synes du de bruger ordene bæredygtig og grøn?
5. Hvad synes du ordene gør ved teksten?
6. Hvordan oplever du ellers, at der bliver talt om miljø og bæredygtighed i andre
kommercielle sammenhænge?
•

F.eks. i form af reklamer eller produkter

•

Hvad synes du om det?

•

Hvilke ord har du særligt lagt mærke til bliver brugt?

•

Hvad bliver disse ord brugt til?

7. I hvilke sammenhænge bruger du selv ord som bæredygtig og grøn?
•

Hvad bruger du ordene til?

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen
1. Kan du fortælle mig om, hvad du konkret gør i hverdagen for at være miljøvenlig?
•

Hvad er det der gør at du opfatter dette som miljøvenligt?

•

Hvad er vigtigst for dig at gøre?

•

Er der noget du ville ønske du gjorde?

2. Er du nogen gange i tvivl om, du hvad der er mest miljøvenligt at gøre? (økologisk eller
lokalt? Økologisk eller svanemærket? Genbrug eller miljøvenlig produktion?)
•

Hvad gør dig i tvivl? (Ordene? Den viden der ligger bag?)

3. Er der en grænse for, hvor bæredygtig man kan være?
4. Ofte snakker vi om, at vi skal gøre noget godt for miljøet. Kan du forsøge at reflektere over,
hvad ordet miljøt betyder i denne sammenhæng?
•

Hvad opfatter du menneskers rolle som i forhold til miljøet?
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Del 3: Begrebsforståelser
1. Nu har jeg brugt ord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn gennem interviewet. Hvordan vil
du definere disse tre ord? (Vis kort – mind om bruge ordene, så diktafonen fanger det)
•

Betyder de det samme?

•

Er du nogen gange i tvivl om, hvad de betyder?

•

Hvorfor?

•

Kan du huske en bestemt situation, hvor du var i tvivl?

2. Opfatter du noget problematisk ved ordene?
•

Hvad er problemet ved ordene?

•

Hvordan kunne man løse det?

•

Hvad skulle man ellers kalde det/sige? (Fjerne ordene?)

3. Kan ord som bæredygtig og grøn (også) gøre det lettere at navigere i kommunikation om
miljø i hverdagen?
•

Hvordan?

•

I hvilke situationer?

Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget du vil spørge om, inden vi slutter?
Tusind tak fordi du ville være med.
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1

Bilag 4: Pilotinterview

2
3

Forud for mine interviews udførte jeg et enkelt pilotinterview med en kvinde fra mit

4

kontorfællesskab. Det foregik på kontoret i meget uformelle rammer, og det skulle udelukkende

5

fungere som test af min spørgeguide, som siden er blevet ændret.

6
7

Denne transskription viser, hvorfor jeg valgte at inddrage GGC som en ramme for interviewet, der

8

skulle gøre det hele mere konkret og håndgribeligt. De to uddrage nedenfor viser nemlig, at den

9

interviewede, som jeg har givet navnet Amalie, har svært ved at definere begreberne uden en

10

afgrænset kontekst at tale indenfor.

11
12

Usikkerhed om begrebet miljøet

13

Interviewer: Ofte så snakker vi jo om det her med at man skal gøre noget godt for miljøet. Og så

14

tænkte jeg på, hvordan opfatter du egentlig sådan miljø i den sammenhæng, altså hvad er miljøet?

15

Amalie: [pause]

16

Interviewer: Ja?

17

Amalie: Hmm

18

Interviewer: [griner]

19

Amalie: [pause] Jaaaa, det er jo et stort spørgsmål, øhm... Jamen, miljøet det er jo både de

20

omgivelser man er i, og altså sådan resten af verden også, altså øhm...

21
22

Usikkerhed om begrebet bæredygtig

23

Interviewer: Der er nemlig sådan to ord, der bliver rigtig meget brugt

24

Amalie: Mmm

25

Interviewer: Det er dels bæredygtig og grøn

26

Amalie: Mmm

27

Interviewer: Og jeg tænkte vi måske kunne snakke lidt om, hvad du synes de ord betyder

28

Amalie: Bæredygtig... Ja, altså det er jo... Altså, det skal jo, øhh, betyde... At... At... At det er blevet

29

behandlet, altså, at... Hvad hedder det, hvis en fisk er bæredygtig [Tidligere i interviewet gav jeg et

30

eksempel på, at nogle fisk i supermarkederne sælges med ordet bæredygtig på pakken]

31

Interviewer: [griner] Ja, men nu var det også sådan et lidt søgt eksempel før måske
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32

Amalie: Ja

33

Interviewer: Men det er bare fordi jeg selv har set den der, hvor der står bæredygtig fisk på

34

Amalie: Ja

35

Interviewer: Ja

36

Amalie: Der... Jamen, der tror jeg at det... Det skal jo symbo... Altså, jeg tænker at det er veeel... At

37

den ikke... [pause] Ahh, det er sgu lidt

38

Interviewer: [griner]

39

Amalie: Det er faktisk lidt sjovt

40

Interviewer: [griner]

41

Amalie: Fordi man ved jo godt hvad ordet er, ikk?

42

Interviewer: Men hvad er ordet så?

43

Amalie: [pause] Det kan godt være det ikke er det man [griner]

44

Interviewer: [griner] Nej, nej, nej, men altså... Du behøves jo ikke sidde og tænke over, jeg er jo

45

ikke én eller anden ekspert

46

Amalie: Nej nej

47

Interviewer: Jeg ved jo heller ikke mega meget om, hvad det betyder. Jeg spørger bare, hvad det

48

sådan betyder for dig.
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Bilag 5: Tekst til rekruttering

-1/1-

Bilag 6

Bilag 6: Kodning, kategorisering og begrebsliggørelse
Jeg har kodet materialet i computerprogrammet MAXQDA, ved at give forskellige tekstbidder
overskrifter. Nedenfor ses et eksempel på, hvordan sådan en kodning kan se ud:

Ud fra denne kodning er der opstået et komplekst system af kategorier og begrebsliggørelser, og de
har både tage udgangspunkt i min teori, erkendelsesinteresse og i selve datamaterialet. Nedenfor har
jeg illustreret dette netværk af kategorier og begrebsliggørelser. Farven viser, hvorfra kategorien
stammer.
Erkendelsesinteresse
Teori
Datamateriale

Overordnede
kategorier

Underkategori 1 /
begrebsliggørelse

Underkategori 2 /
begrebsliggørelse

Miljøforståelser

Definition

En del af bæredygtighed
Grøn vækst giver ikke
mening
Mennesket adskilt fra
miljøet
Mennesket del af miljøet
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begrebsliggørelse
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Mennesket skyld i
miljøproblemer
Jorden = producent
Natur
Rummet
Menneskeskabt miljø
Klima - usynligt
Mennesket påvirker
miljøet
Mennesket skal passe på
miljøet
Mennesket herre over
miljøet
Bæredygtig livsstil
Biodiversitet
100% bæredygtigt
utopisk
Miljøet = et system
Helhed
Foranderligt
Hippier og Green Peace
Problem

Global opvarmning
Drivhusgasser
Biodiversitetsdød
Forurening
Ressourcespild
Behandling af naturen og
dyrene
Dyrt – samfund
Dyrt – privat
Manglende sortering af
affald
Krævende for forbrugere
Greenwashing
Konventionelle varer for
billige
Dårlig samvittighed
Markedet
Forbrugernes manglende
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lyst
Forbrugere trætte af at
høre om bæredygtighed
Overfladisk kultur
Overforbrug
Manglende udbud
Uvidenhed
Kompleks virkelighed
Fokus på grøn vækst
Årsag

Menneskets handlinger
Transportmidler
Forurening
Mennesket trækker på
naturens ressourcer
Kødindustrien
Manglende mulighed for
affaldssortering
Samfundets
begrænsninger
Forbrugerne vil have
varer billigt
Vores kultur
Bæredygtighed er usexet
Hyppig brug af ordene

Løsning

Sortere affald
Spare på elektricitet
Skrue ned for varmen
Vandforbrug
Undgå kemikalier
Købe økologi
Minus økologi
Købe lokalt
Cykle
Biodynamisk landbrug
Tøjcontainer
Minus tøjcontainer
Genbrug
Undgå madspild
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Svanemærket
Fairtrade
Samfundsmæssige
ændringer ift.
affaldssortering
Sænke afgifter/priser
Retursystemer
Købe ind på en
bondegård
Enkle råd til forbrugerne
Spare på alt
Spise vegansk
Minus buræg
Dyrke egne grøntsager
Cirkulær økonomi
Solceller
Off-grid
Lang tids brug af tøj
Miljøvenligt tøj
Være kritisk
Pels og skind
Miljøkommunikation
Nøgleord

Forskellige betydninger
Brugt som synonymer
Grader
Livsstil
Positivt ladede
Visuelt
Buzzwords/trend
Ensidiggør noget alsidigt
Normale ord
Overflødige
Effekt
Kodeord
Miljøvenlig

Konnotationer
Ligetil
Klar
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Enkelte handlinger
Bæredygtig

Brundtland
Konnotationer
Uklart
I brug
Troværdigt
Omfattende

Grøn

Polysemi
Konnotationer
Nemt at forstå/skaber
associationer
En farve
I brug
Uforpligtende
Uklart/diffust
Formidlende
Overfladisk
Buzzword

Uklarhed

Klarhed
Oplevet

Uspecificering
Pragmatisk uklarhed
Pragmatisk tvetydighed
Semantisk tvetydighed
Leksikal tvetydighed
- homonomi
- polysemi
Leksikal uklarhed
Misledende kodning

Vurderet ulempe

Løsninger

Gør det konkret
Gør det enklere
Forklar
Bevidst brug
Hold hvad du lover
Oplysning

Skabe tvivl
Gør forbrugerne mindre
kritiske
Slørende
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Manglende definition
Forvirring
Fremmedord
Greenwashing
Inflation
Svære ord
Overfladisk
Uforpligtende
Forskønnende
Uspecificering
Vurderet fordel

Letter forståelse
Igangsætter handling
Mærkater/kodeord
Motiverende
Formidlende
Giver et ordforråd
Trend
Vækker bevidsthed
Uundgåelige

Meta

Interviewers rolle
Selektion af
interviewpersoner
Legitimering

Sproglige træk

Metaforer
Konnotationer
Pronomer
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Bilag 7: Oversigt over interviewpersoner

Navn Alder Beskæftigelse

Børn Bydel

Andet?

Anton
(B8)

31

Studerer kommunikation og
politik & administration på
RUC

0

Nørrebro

Nej

Mads
(B9)

26

Journaliststuderende og
rundviser i DR-byen

0

Nørrebro

Har skrevet opgave indenfor
emnet bæredygtighed.

My
(B10)

26

Journaliststuderende

0

Vesterbro

Nej

Lea
(B11)

36

Arbejder deltid i
køkkenbranchen

0

Maj
(B12)

27

Kommunikationsmedarbejder
for et dansk skobrand

0

Vesterbro

Har skrevet speciale indenfor
emnet bæredygtighed.

Sara
(B13)

25

Arbejdsløs arkitekt

0

Amager

Har skrevet speciale indenfor
emnet bæredygtighed.
Kommer oprindeligt fra
Østrig, og taler derfor ikke
100% korrekt dansk.

Saxe
(B14)

23

Journaliststuderende

1

Hvidovre

Nej

Helle
(B15)

46

Kommunikationsmedarbejder
i byggebranchen

2

Nordvest

Arbejder med bæredygtighed
i sit job
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1

Bilag 8: Anton

2
3

Jeg mødes med Anton i hans lille taglejlighed på Nørrebro.

4
5

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

6

forkerte svar, og lader ham desuden vide, at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

7

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

8

I begyndelsen fortæller han desuden, at han har er interesseret i emnet, og har forsøgt at sætte sig

9

ind i det på et overfladisk plan.

10
11

Interviewer: Jeg skal lige have sådan nogle basale informationer om dig. Din alder?

12

Anton: Mmm. 31

13

Interviewer: Og hvad laver du?

14

Anton: Jeg er studerende

15

Interviewer: Hvad studerer du?

16

Anton: Jeg studerer ved Roskilde Universitet, kommunikation og politik og administration.

17

Interviewer: Yes, okay. Og du bor her på Nørrebro?

18

Anton: Ja

19

Interviewer: Og jeg går ikke ud fra, at du har nogle børn? Eller hvad?

20

Anton: Nej

21

Interviewer: Okay, det var bare det.

22
23

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

24

Jeg beder Anton læse tekst 2, 4 og 5, hvilket han derefter gør. Han spørger, om han skal læse det

25

med småt, og tilføjer, at han godt kan lide at være grundig, hvilket viser sig at passe, da han bruger

26

6 minutter på at læse de tre tekster – tilsyneladende flere gange.

27
28

Interviewer: Det første du skal svare på, er sådan set bare, hvad du sådan overordnet opfatter som

29

teksternes samlede budskab?

30

Anton: Altså, nu må jeg tage udgangspunkt i hele kortet her.

31

Interviewer: Ja

32

Anton: Og det jeg får af indtryk, det er, at afsendernes budskab eller det de prøver at sige, det er, at
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34

der er ligesom et eller andet, der er muligt at blive introduceret til gennem kortet og den vejvisning

35

de forskellige caféer og de forskellige restauranter og butikker

36

Interviewer: Mmm

37

Anton: Og så videre. Som samlet set introducerer én til muligheden for at leve en grøn... Eller en

38

livsstil, som bliver kaldt grøn og bæredygtig.

39

Interviewer: Mmm. Når du siger bliver kaldt grøn og bæredygtig, er det så fordi, du måske ikke selv

40

synes det, eller?

41

Anton: Nej, altså her på, jeg tror det var på nummer 3

42

Interviewer: Ja

43

Anton: Altså, der fremgår der navnene og adresserne på en række restauranter samt caféer, og

44

umiddelbart så kunne det ligeså godt være alle mulige andre restauranter.

45

Interviewer: Mmm

46

Anton: Men altså, det bliver altså, de bliver oplistet under det, der her i overskriften kaldes ”Det

47

grønne København” og så står der bæredygtige København.

48

Interviewer: Mmm

49

Anton: Altså, det er... Altså, jeg kan ikke få noget indtryk af, i hvilken grad de er grønne eller

50

bæredygtige, andet end det er det, som der bliver påstået her.

51

Interviewer: Mmm

52

Anton: Men på den side, når jeg så ligesom, efter jeg, hvad hedder nu, får læst mig igennem de

53

rubrikker, som der er markeret med numrene og jeg kommer til den sidste, nummer 5, så kan jeg

54

godt se, eller så kan jeg godt læse, at der er ligesom nogle visse kriterier for

55

Interviewer: Mmm

56

Anton: De her caféer og restauranter, for de butikker og hvad det nu ellers er, som gør, at de er

57

blevet inkluderet i den her liste, og det ligesom er blevet fremvist på kortet.

58

Interviewer: Mmm

59

Anton: Så på den måde, det indtryk jeg får, når jeg læser teksten under nummer 3

60

Interviewer: Mmm

61

Anton: Så kan jeg godt blive lidt i tvivl om, hvad er det for nogle... Hvad er det i grunden, der

62

menes, når der står, at de er grønne og de er bæredygtige.

63

Interviewer: Mmm

64

Anton: Men der kommer ligesom en form for, en vis form for legitimering af de udsagn i og med, at

65

der i hvert fald bliver indikeret, at der er nogle kriterier.
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66

Interviewer: Mmm

67

Anton: Altså, i form af hvilke miljøstandarder, der skal være på, hvis en del af produkterne i

68

restauranterne og så videre og andre ting, som gør, at det virker mere velbegrundet. Det er

69

nogenlunde de førstehåndsindtryk, jeg får.

70

Interviewer: Okay, synes du sådan at teksterne overordnet er nemme eller svære at forstå?

71

Anton: Altså, nemme eller svære, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil bruge de

72

Interviewer: Du må også gerne bruge nogle andre ord, hvis der er nogle, du synes passer bedre.

73

Anton: Altså, det første jeg læser, det... Altså, der kan man sige, der fandt jeg det lidt sjovt, den

74

måde som jeg ligesom blev tiltalt på, eller som jeg ligesom blev inkluderet på.

75

Interviewer: Mmm

76

Anton: Altså, hvis jeg kan komme med

77

Interviewer: Ja

78

Anton: Nogle små eksempler fra tekst nummer 2. At der står ”Vi har så meget at vise frem”, altså

79

som vi har så meget i byen at vise frem, altså et eller andet vi kan være stolte og glade over. Og der

80

er samtidig mange muligheder, som man ikke kender og så videre.

81

Interviewer: Mmm

82

Anton: Der er pludselig noget, der også er opdagelse.

83

Interviewer: Mmm

84

Anton: Eller et eller andet ukendt man kan gå på opdagelse i. Så på den måde så var det ligesom

85

om, at jeg fik den indskydelse, der er et eller andet Tivoli-agtigt.

86

Interviewer: [Griner]

87

Anton: Der er et eller andet, der er en masse forskellige, der er et hav af muligheder

88

Interviewer: Mmm

89

Anton: Som man ligesom kommer ind i, altså der er ligesom en eller anden... At det er ligesom om,

90

kortet introducerer én eller introducerer mig til et eller andet fyldt med muligheder, fyldt med

91

oplevelser, fyldt med ting jeg kan afprøve.

92

Interviewer: Mmm

93

Anton: Og på den måde så synes jeg, det taler meget til... Altså, det er ligesom noget, der kan være

94

sjovt.

95

Interviewer: Mmm

96

Anton: Det er noget, der kan være... Kan give oplevelser, det kan være noget, der kan ligesom skabe

97

noget mere i min dagligdag.
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98

Interviewer: Mmm. Så i forhold til om det var nemt eller svært at forstå, det var måske, fordi du

99

ikke rigtig syntes, de ord var passende for?

100

Anton: Altså, når du spørger om det er nemt eller svært

101

Interviewer: Ja

102

Anton: Så lyder det som om, at det er i forhold til det budskab, som teksten prøver

103

Interviewer: Ja, eller også bare om der er... Når du læser teksterne, om du så umiddelbart forstår,

104

hvad der menes?

105

Anton: Ja, det var så også det, jeg mente. Altså selve meningen, hvad er det, som teksten vil sige til

106

mig?

107

Interviewer: Mmm

108

Anton: [Pause] Altså, på det umiddelbare niveau, så forstår jeg det godt.

109

Interviewer: Mmm

110

Anton: Altså, hvad den umiddelbare mening er her, altså at der er ligesom nogle ting, som der

111

ligesom siges i teksten, at der er noget, man kan blive opmærksom på.

112

Interviewer: Mmm

113

Anton: Om der så lægger et dybere budskab, nu ved jeg ikke, om det er det du tænker på

114

Interviewer: Det er jo bare din, det er egentlig bare dit umiddelbare indtryk, så det er ikke sådan, ja

115

Anton: Nej, godt. Men altså, det er i hvert fald det, som jeg opfatter, eller nogle af de indtryk som

116

jeg opfatter som meningen

117

Interviewer: Mmm

118

Anton: Med de forskellige tekster.

119

Interviewer: Er der noget andet, som du særligt bider mærke i ved den måde teksterne er skrevet på?

120

Anton: Hvis jeg lige kigger det igennem så

121

Interviewer: Ja, du er velkommen til at

122

Anton: Få nogle indtryk igen

123

Interviewer: Til at se lidt mere på det

124

Anton: Selvfølgelig

125

Interviewer: Mmm

126

Anton: Ah, ja. I det ord som bliver brugt her, grøn livsstil

127

Interviewer: Mmm

128

Anton: Synes jeg var interessant

129

Interviewer: I nummer 4
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130

Anton: Ja, ja det er rigtigt nummer 4

131

Interviewer: [Griner]

132

Anton: Og der er det som om, at der kommer der ligesom... Der siges noget nyt, der er en anden

133

mening, som teksten har at formidle til mig. Altså, det er ikke bare, at der er nogle ting her i

134

København, som jeg måske ikke er opmærksom på, og som kan give mig alle de her

135

forlystelsesmuligheder for bruge Tivoli-billedet.

136

Interviewer: Mmm

137

Anton: Det er altså også et spørgsmål om at ændre... Eller det gør det også... Der er i teksten også en

138

ansporing af at... Nej, nu skal jeg prøve at formulere mig anderledes. Altså, det er som om, teksten

139

siger, at her der er der også mulighed for, at du kan leve din dagligdag, altså i form af forbrug og

140

hvad man nu ellers har af dagligdagsvaner, på en lidt anden måde

141

Interviewer: Mmm

142

Anton: Altså, ikke fordi den kommer med et modbillede, men den kommer med et positivt billede af

143

det, som der på tekst nummer 4 bliver kaldt grøn livsstil.

144

Interviewer: Mmm

145

Anton: Og der er det så, at de ting som bliver introduceret eksempelvis på kortet, og som jeg læste i

146

i tekst nummer 1.

147

Interviewer: Eller 2 må det måske være?

148

Anton: Ja 2

149

Interviewer: Ja, undskyld, det er bare

150

Anton: Ja, det er rigtigt tekst nummer 2

151

Interviewer: Ja

152

Anton: Det bliver lige pludselig udgangspunkt for, at jeg ikke bare kan opleve noget, jeg kan skifte

153

en livsstil, forstået på den måde, jeg kan ændre mit forbrugsmønster, sådan så det tilpasser sig

154

nogle, hvad kan man sige, nogle miljømæssige og sociale hensyn. [Han laver gåseøjne med

155

fingrene] I parentes

156

Interviewer: I parentes? Hvorfor i parentes?

157

Anton: Fordi jeg er stadigvæk i tvivl om

158

Interviewer: Mmm

159

Anton: Hvorvidt jeg bliver fanget af, hvad kan man sige, af den her måde at leve på

160

Interviewer: Mmm

161

Anton: Som teksten beskriver
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162

Interviewer: Mmm

163

Anton: Og jeg kan være i tvivl om, hvorvidt det er et ensidigt billede af de ting, den fremstiller, ja

164

altså, af de her forskellige forbrugsmuligheder.

165

Interviewer: Mmm

166

Anton: De steder man kan gå hen på caféer og restauranter og købe ind, hvad enten det er mad eller

167

det er tøj eller det er andre typer af dagligvarer

168

Interviewer: Mmm. Hvad tænker du med at det er et ensidigt billede?

169

Anton: Nej, men, altså, det er som om at det... Altså, den sætter ikke noget modbillede op.

170

Interviewer: Nej

171

Anton: Og det er ligesom om, at det her modbillede, det mangler på en eller anden måde.

172

Interviewer: Mmm. Hvad kunne det modbillede være?

173

Anton: Jamen altså, det kunne være at... Der er flere aspekter i det.

174

Interviewer: Ja

175

Anton: Altså, når jeg siger modbillede, så er det sådan set, at det her det er en grøn livsstil.

176

Interviewer: Mmm

177

Anton: Og så forstået... Det er et alternativ til en anden livsstil, altså en ikke-grøn

178

Interviewer: Ja

179

Anton: I parentes. Så det ensidige er, at den her... Jeg mangler ligesom det her, den her ikke-grønne,

180

ikke-bæredygtige livsstil og sætte i kontrast til det som tekst nummer 4 her siger, jeg kan blive

181

inspireret til.

182

Interviewer: Okay, så det er noget med, at du har brugt for modbilledet for at kunne sige, om det der

183

er grønt eller ej eller?

184

Anton: Nej, det er ikke sådan jeg mener.

185

Interviewer: Nej, okay?

186

Anton: Det jeg mener, det er, at jeg bliver... At det er som om, at på et tidspunkt så bliver jeg klar

187

over, at der er en ensidig fremstilling af det her billede på et dagligdagsliv.

188

Interviewer: Mmm

189

Anton: Og det er som om, der mangler et eller andet

190

Interviewer: Mmm

191

Anton: Og et andet aspekt af det

192

Interviewer: Ja

193

Anton: Når jeg siger ensidig, det er så at, hvis jeg går hen til tekst nummer 5, så står der som
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194

overskrift ”Hvad betyder symbolerne?”, og der er det så, at jeg kommer tilbage til det her med, at

195

der er faktisk en eller anden form for... Der er nogle standardkriterier og så videre. Men på den

196

anden side så kan jeg læse, at der for de her virksomheder, som bliver inkluderet i det, der er kaldt

197

grønne produkter, at det er minimum 60% af miljømærket på produkter og så videre

198

Interviewer: Mmm

199

Anton: Som der indgår i deres, hvad kan man sige, fremstilling af de her ting. Altså 60% som

200

minimum, altså igen nu bliver det fremvist som noget, der er bæredygtigt. Det kan godt være, at det

201

er sammenlignet med andre alternativer, hvor at der er en lavere grad af miljømærkede produkter, at

202

det er så her at såkaldt grønnere, i parentes,

203

Interviewer: Mmm

204

Anton: Tiltag. Men på den anden side kunne man jo sige, det her kunne det jo egentlig være meget

205

bedre.

206

Interviewer: Mmm

207

Anton: Og det kan jo være, at der indenfor de her kategorier er stor forskel på de forskellige

208

restauranter, caféer, på de forskellige butikker og så videre

209

Interviewer: Mmm

210

Anton: Det kan være, at der er nogen, der er 100% bruger produkter i fremstillingen af deres, hvad

211

kan man sige, de ting de udbyder .

212

Interviewer: Mmm

213

Anton: Så selv indenfor, hvad hedder det nu, for de butikker, de caféer, de restauranter og så videre,

214

som fremgår heraf, tror jeg der kan være en meget stor forskel.

215

Interviewer: Mmm

216

Anton: Og det så det, at det er som om, jeg får det indtryk, at det er her, der er det ligesom en

217

præsentation, et billede

218

Interviewer: Mmm

219

Anton: Altså, den grønne og bæredygtige livsstil. Men samtidig så har jeg, så får jeg den lidt

220

kritiske tanke, at der kan sådan set godt være stor forskel på det, man kunne kalde miljørigtigheden

221

Interviewer: Mmm

222

Anton: Over den liste

223

Interviewer: Ja okay

224

Anton: Maden eller kaffen eller så videre bliver fremstillet de forskellige steder. Og nu er det kun

225

miljø, der er selvfølgelig også nogle andre kriterier her, som jeg ikke har været inde på.
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226

Interviewer: Mmm, ja, der er ret mange forskellige, ja der bliver præsenteret ret mange forskellige

227

måder at leve på, og ret mange forskellige ting, man kan lave, og ret mange forskellige kriterier for,

228

hvorfor de er på kortet altså, ja?

229

Anton: Ja, det er jeg meget enig med, at teksten siger.

230

Interviewer: Så måske, det du mener... Det er ligesom et meget alsidigt billede, som bare bliver

231

beskrevet som en helhed? Et muligvis meget alsidigt, altså, det ved man jo ikke.

232

Anton: Altså, jeg vil, jeg er på sin vis enig i det,

233

Interviewer: Ja

234

Anton: Men jeg vil nok formulere det anderledes på den måde, at det er et ensidigt billede, som

235

beskriver en muligvis alsidig virkelighed.

236

Interviewer: Okay. Nu har vi måske været lidt inde på det, men hvordan synes du ordene

237

bæredygtig og grøn bliver brugt i teksterne?

238

Anton: Har ikke tænkt så meget over det.

239

Interviewer: Nej, du skal være velkommen til at kigge på dem igen, jeg kan også udpege, hvor det

240

står henne.

241

Anton: Ja, det er rigtigt, men det jeg mener, det er, at jeg har ikke været opmærksom på, om der

242

ligesom er nogle uddybninger af det.

243

Interviewer: Nej

244

Anton: Og hvis jeg lige først må bemærke én ting?

245

Interviewer: Ja?

246

Anton: Altså grøn og bæredygtig, ikk?

247

Interviewer: Mmm

248

Anton: Altså, det er som om for mig, der er der lidt forskel mellem, hvad betydningerne er for de

249

adjektiver, grøn og bæredygtig. Og altså med det grønne tænker jeg, og det tror jeg også mange

250

andre vil tænke, det her det har noget med miljø at gøre, altså noget hvor at der er en... I

251

fremstillingen af produkterne eller i driften af den restaurant eller café man nu har, en altså... Et vist

252

arbejde med at reducere den forurening der er, altså i form af affald, udledning og ligeledes forbrug

253

af varer, forbrug af energi, forbrug af andre ressourcer, som der skal indgå i sådan et foretagende.

254

Interviewer: Mmm

255

Anton: På den anden side når det er bæredygtigt, så er jeg jo bekendt med, at... Eller jeg blev i hvert

256

fald bekendt med den betegnelse, som blev introduceret i Brundtland-rapporten for en del år tilbage.

257

Interviewer: Mmm
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258

Anton: Som, altså i hvert fald grundlæggende fastslår, at bæredygtighed det er en form for, som jeg

259

forstår det, altså en mere samfundsmæssig makroøkonomisk bæredygtighed indenfor områderne

260

økonomi, sociale forhold og miljømæssige økologiske forhold.

261

Interviewer: Mmm

262

Anton: Og der er det så, hvis jeg kommer tilbage til de symboler her i nummer 5, så kan jeg jo godt

263

se, at der er noget under det, der kaldes ”Mennesker i centrum”, noget hvor der står virksomheder,

264

som arbejder med social ansvarlighed, Fairtrade, ansættelser med psykiske fysiske handicap. Så

265

med Brundtland-definitionen in mente så kan jeg jo godt forstå, at her er nogle af de samme

266

elementer, der indgår i definitionen, eller i hvert fald noget der synes at stemme overens i min

267

umiddelbare opfattelse af det. Altså, der er noget omkring miljømæssighed, og der er noget omkring

268

orden i de sociale forhold,

269

Interviewer: Mmm

270

Anton: Ansættelser, lønforhold, handelsforhold mellem danske eller vestlige og så producenterne i

271

ikke-vestlige lande.

272

Interviewer: Mmm

273

Anton: Altså, det er nogle eksempler. På den anden side, mangler der så den sidste del af

274

definitionen i Brundtland-rapporten, nemlig omkring det økonomisk stabilt.

275

Interviewer: Mmm

276

Anton: Men på den anden side, nogle gange så giver det sig selv, hvis det er virksomheder og

277

butikker, som klarer sig godt. Men på den anden side, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt at de lever op

278

til den definition, som jeg kender fra Brundtland-rapporten.

279

Interviewer: Mmm. Hvad så med begrebet grøn i forhold til det du lige har snakket om? Bliver de

280

brugt, i teksten bliver de så brugt lidt på samme måde? Grøn og bæredygtig. Altså, i den her tekst?

281

Anton: Ja, det er jo så det, jeg ikke rigtig synes, jeg kan sige, altså det virker som om at... Altså nu

282

må jeg indrømme, nu er jeg ikke sikker på, at det her det nødvendigvis er, hvad teksten siger, men

283

altså for mig, der er det grønne ligesom noget, der er et aspekt af det her bæredygtighedsfænomen,

284

som man ligesom kan udpege.

285

Interviewer: Mmm

286

Anton: Og så er der en anden side af det, det er, at det er som om, der en værdi ved det grønne,

287

altså, der er noget, der er nemmere at forstå,

288

Interviewer: Mmm

289

Anton: Tror jeg. Altså, så dels så kan man bruge i det visuelle, den grønne farve altså, association til
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290

natur, altså grønne miljøer. Altså, noget grønt som noget der for øjnene er behageligt at se på.

291

Interviewer: Mmm

292

Anton: Det er farvelære i øvrigt.

293

Interviewer: [Griner] Ja?

294

Anton: Og det er måske nemmere at, tror jeg, at forstå på flere forskellige måder

295

Interviewer: Mmm

296

Anton: Som noget der er naturligt, roligt, holdbart

297

Interviewer: Mmm

298

Anton: Behageligt at være i. Noget som er givet mennesker, noget som vi kan forenes i grønne

299

omgivelser og natur

300

Interviewer: Mmm

301

Anton: Og noget som ikke behøver at være sådan teknisk videnskabeligt i den forstand, at det

302

handler om at undersøge, analysere, udlægge og forklare, hvad der er bæredygtig udvikling i

303

samfundet. Det er på et makroniveau, den generelle samfundsudvikling... Hvis vi bare uafhængig af

304

om vi tager et land eller hele verden... Men at det grønne ligesom kan relateres til noget, som er

305

meget mere forståeligt for os

306

Interviewer: Mmm

307

Anton: I vores dagligdag, og hvad kan man sige, vores umiddelbare omgang med vores dagligdag

308

og vores verdensforståelse.

309

Interviewer: Så synes du så også, at begrebet grøn har lidt den funktion i denne her tekst? Altså, at

310

det gør det forståeligt, altså det var i hvert fald, hvad jeg opfattede, du sagde, at det er nemmere at

311

forstå begrebet grøn end måske i hverdagen... At forholde sig til i sin hverdag, i forhold til

312

bæredygtig, som er mere teknisk og måske mere sådan videnskabeligt, jeg ved ikke, om det var det,

313

du mente?

314

Anton: Ja, altså, det var jo det, jeg sagde.

315

Interviewer: Ja

316

Anton: Altså, jeg mener med bæredygtighed, at det kan være, at jeg tror, at de fleste har det på den

317

måde, at bæredygtighed det er noget, man kan blive lidt i tvivl om, hvad det i grunden betyder.

318

Interviewer: Mmm

319

Anton: Og hvis man eksempelvis, som jeg nævnte før, har en reference til Brundtland-rapporten, så

320

lige... Så kan man, altså jeg bliver i hvert bevidst om, at her ligger der nogle videnskabelige

321

udlægninger, ikk?
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322

Interviewer: Mmm

323

Anton: Der er i hvert fald nogle undersøgelser, som har nogle videnskabelige systematisk karakter,

324

og hvis det er det, som er skabelonen for min fortolkning af hvad der er bæredygtigt i hverdagen,

325

Interviewer: Mmm

326

Anton: Så får jeg lige pludselig et problem med at skulle bestemme, om noget er bæredygtigt eller

327

ej.

328

Interviewer: Mmm

329

Anton: Så jo, altså det er rigtigt, jeg må komme frem til den konklusion, som du selv var lidt inde

330

på før

331

Interviewer: Mmm

332

Anton: Altså, det grønne, betegnelsen grøn, det er noget som formidler budskabet for den

333

almindelige

334

Interviewer: Mmm

335

Anton: Hverdagsforståelse eller på en langt lettere måde.

336

Interviewer: Mmm

337

Anton: Altså, vi kan have associationer, snarere end vi behøver en eller anden teknisk

338

forudforståelse

339

Interviewer: Mmm. Ja

340

Anton: En videnskabelig forudforståelse af økologi, klima og økonomi og sociale relationer i

341

verden.

342

Interviewer: Ja, ja. Jeg er med. Mmm. Har du lagt mærke til, hvordan der sådan ellers, udover det

343

her kort, bliver talt om miljø og bæredygtighed i kommercielle sammenhænge? Altså sådan mere

344

generelt?

345

Anton: Udover hvad siger du?

346

Interviewer: Altså, hvis vi sådan går lidt væk fra kortet

347

Anton: Mmm?

348

Interviewer: Har du så ellers lagt mærke til, hvordan der bliver talt om miljø og bæredygtighed i

349

kommercielle sammenhænge?

350

Anton: I kommercielle sammenhænge?

351

Interviewer: Jamen, altså, sådan i reklamer eller kampagner

352

Anton: Er det kun det? Eller er det også inkluderet den offentlige debat?

353

Interviewer: Hvis du har et eller andet, du gerne vil sige om den offentlige debat, må du gerne det,

- 11 / 34 -

Bilag 8
354

men jeg tænker mest i forhold til noget, der minder om det her, altså som har noget kommercielt,

355

noget... Henvender sig til forbrugere.

356

Anton: Jeg tror godt, jeg forstår.

357

Interviewer: Ja

358

Anton: Altså, det her det er kun, det her det er kommercielt, men på en måde er det indirekte,

359

Interviewer: Mmm

360

Anton: Fordi det handler mere om, at fordi jeg synes budskabet introducerer til en grøn livsstil.

361

Interviewer: Mmm

362

Anton: Og så kommer den frem til, at der er en forskellig masse forbrugsmuligheder

363

Interviewer: Mmm

364

Anton: I dagligdagen, ikk? Så det er først i anden omgang, det bliver kommercielt. Nå, men

365

Interviewer: Men når jeg siger kommercielt, så mener jeg mere sådan kommunikation om miljø

366

henvendt mod forbrugere. Det er bare for at sige et eller andet samlet, det er bare så du ikke tror, at

367

det for eksempel er, hvordan politikerne snakker om det. At det mere er den kommunikation, der

368

henvender sig mod dig og mig i vores dagligdag, agtigt.

369

Anton: Ja, fra virksomhederne

370

Interviewer: Ja, eller kommuner eller sådan, det kan det også være

371

Anton: Også fra kommuner

372

Interviewer: Ja, det er måske egentligt ikke så kommercielt. Ja, jeg er måske ikke så klar i spyttet

373

selv

374

Anton: Nej, men det er helt i orden. Altså i forhold til det kommercielle, helt generelt

375

Interviewer: Mmm

376

Anton: Så er det min opfattelse sådan generelt, at der er mange virksomheder, i hvert fald i

377

Danmark, som gerne prøver at kommunikere, eller som kommunikerer et billede af sig selv, som

378

om at de er grønne og bæredygtige.

379

Interviewer: Mmm

380

Anton: I hvert fald at de gerne... De bruger de betegnelser i fremstillingen af noget omkring deres

381

produkter eller noget omkring deres virksomhed.

382

Interviewer: Mmm. Og hvad synes du om det?

383

Anton: Altså, nu kan jeg trække lidt på den tvivl eller kritik, som jeg havde i forbindelse med de

384

budskaber, som der var i kortet, og det var, at der kom et spørgsmål om, at hvad dækker de her

385

adjektiver over?
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386

Interviewer: Mmm

387

Anton: Grøn og bæredygtig. Hvad er det for... Altså, hvad er det, de skal ses i forhold til, forstået på

388

den måde, jamen altså, i hvilken grad er de bæredygtige.

389

Interviewer: Mmm

390

Anton: Altså, hvad er det, de er bæredygtige overfor, hvad er det, de er grønne eller miljørigtige

391

overfor?

392

Interviewer: Mmm

393

Anton: Altså, det jeg leder efter, det er ligesom, at jeg tænker, at der må være... At når man bruger

394

den slags betegnelser, så er det, at der er en eller anden standard, for hvad man kan sige, som der

395

ligesom implicit bliver taget udgangspunkt i. Den form for produktion, som der har en vis grad af

396

forurening og vis grad af forbrug af ressourcer. Hvis man mindsker forurening og forbrug af

397

ressourcer over et eller andet niveau

398

Interviewer: Mmm

399

Anton: Så kan man så give anledning... Så kan det så give anledning til, at man kan promovere

400

produktet, som så bliver frembragt af den her produktion

401

Interviewer: Mmm

402

Anton: Som grønt og bæredygtigt.

403

Interviewer: Så du savner måske lidt de kriterier? I kortet bliver der trods alt lavet en eller anden

404

form for opstillinger af kriterier, men det gør der måske ikke i samme omfang i andre

405

sammenhænge?

406

Anton: Ej, det kan jeg ikke lige sige

407

Interviewer: Nej

408

Anton: Altså, nu du spurgte mig, så kunne jeg ikke komme i tanke om noget specifikt eksempel

409

Interviewer: Nej, det er også svært lige at

410

Anton: Det her det er mere en slags generel kritik, som jeg kunne anlægge, uden at nødvendigvis

411

have

412

Interviewer: Mmm

413

Anton: Et eksempel på en virksomhed, eller en eller anden kampagne for et produkt.

414

Interviewer: Ja

415

Anton: Men jeg hæfter mig ved, at der er mange virksomheder, som er begyndt at publicere det,

416

som kaldes bæredygtighedsrapporter. Og nu er jeg klar over, at der er en del af det, som der

417

faktisk... En del af større virksomheder som påkræves det ifølge regnskabsloven.
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418

Interviewer: Mmm

419

Anton: At de skal simpelthen redegøre for deres arbejde med socialt ansvar.

420

Interviewer: Mmm

421

Anton: Og der er det så, at de skal på en eller anden måde publicere et eller andet omkring det.

422

Nogen... I visse tilfælde har jeg hæftet mig ved, at det kaldes bæredygtighedsrapporter og

423

indeholder opgørelser af, hvad deres energiforbrug er, hvad deres ressourceforbrug er og så videre.

424

Sagen er, at det er udmærket, at det bliver lagt frem, og det kan gøres til genstand for en eller anden

425

vurdering af virksomheden.

426

Interviewer: Mmm

427

Anton: Men igen, jeg mangler en eller anden form for forudviden til at kunne bestemme om det er

428

bæredygtigt

429

Interviewer: Mmm

430

Anton: I det hele taget

431

Interviewer: Ja

432

Anton: Altså, det er et problem for mig, fordi jeg kan ikke sige ja eller nej til det.

433

Interviewer: Nej

434

Anton: Forstået på den måde at jeg kan ikke sige ”Ja, det er bæredygtigt” eller ”Nej, det er ikke

435

bæredygtighed”

436

Interviewer: Mmm. Ja, det er uklart, hvad det egentlig dækker over?

437

Anton: Ja, men nu taler jeg om min forståelse af bæredygtighed, som gør, at jeg ligesom ikke kan

438

sige, om en virksomhed er bæredygtig eller ej.

439

Interviewer: Mmm

440

Anton: Så er der så problemstillingen i deres kommunikation om, hvorvidt at... Altså, hvad der er

441

grundlag for, at de kalder det bæredygtigt.

442
443

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

444

Interviewer: Mmm. Yes. Jeg synes vi skal gå lidt videre til del nummer to, som handler om dig og

445

din hverdag og i forhold til bæredygtighed. Så det første jeg vil spørge om, det er, hvad du sådan

446

helt konkret gør i din hverdag med det mål at være bæredygtig, eller grøn, eller miljøvenlig eller

447

hvad vi nu skal kalde det?

448

Anton: Altså, i forlængelse af hvad jeg har sagt om bæredygtighed, så er jeg ikke i den forestilling

449

om, at jeg kan leve et bæredygtigt liv.
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450

Interviewer: Nej

451

Anton: Altså, jeg kan ikke leve en bæredygtig livsstil, som kortet ellers lægger op til. Altså, jeg

452

mener, at jeg lader mine forbrugsvalg, når det angår miljørigtighed og hensyn til forhold, der ligger

453

udover den sammenhæng jeg indgår i, altså produktionen af de forskellige fødevarer og varer, at jeg

454

prøver at lade mig lede efter, hvad er det for nogle muligheder, jeg har i forbrugssituationen.

455

Interviewer: Mmm

456

Anton: Og det er jo typisk opgjort på, hvad er det for nogle mærkater, der er på varerne.

457

Interviewer: Mmm

458

Anton: Forstået på den måde, altså, sådan lidt skematisk, altså valget mellem økologisk og ikke-

459

økologisk, altså valget mellem det der er svanemærket og det der ikke er svanemærket.

460

Interviewer: Mmm

461

Anton: Valget mellem det der har et Fairtrademærke, og det der ikke har og så videre.

462

Interviewer: Mmm

463

Anton: Og så kan de her mærker eksempelvis være nogle markører for noget, som jeg ligesom kan

464

lade mig lede af i mit forbrugsvalg.

465

Interviewer: Mmm. Så køber du økologisk og svanemærket og sådan noget?

466

Anton: Altså, det sidste det er jeg i mindre grad opmærksom på

467

Interviewer: Mmm

468

Anton: Fordi at det er ikke så tit, at jeg køber nyt vaskepulver og så videre.

469

Interviewer: Mmm

470

Anton: Så jeg køber... Altså, det har været noget tid siden. Så på den måde så er det ikke helt inde...

471

Det er ikke en problemstilling jeg står i

472

Interviewer: Nej

473

Anton: Hver gang jeg står og skal ud og handle ind. Der er det mere fødevarer, og derfor er det

474

mere økologimærket, som der kommer i spil.

475

Interviewer: Mmm

476

Anton: Og der plejer jeg primært at gå efter det, der er økologimærket

477

Interviewer: Mmm. Er der andre ting du gør? Nu kan jeg se, at der står en cykel der? Det kan være,

478

du bruger den til at komme rundt i byen eller? Ja, det kan også være sådan nogle ting.

479

Anton: Ja, men nu kommer der så også nogle andre forhold ind, for jeg kan meget godt lide at

480

cykle.

481

Interviewer: Ja
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482

Anton: Jeg har ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg cykler på grund af, at det er mere miljørigtigt.

483

Interviewer: Nej, det er nogle andre ting, der gør det

484

Anton: Altså, det er i hvert fald ikke det, som der ligesom er motivationen.

485

Interviewer: Nej

486

Anton: Som ligesom ligger til grund for

487

Interviewer: Nej

488

Anton: At jeg cykler, hvis man skal sidde og argumentere for det

489

Interviewer: Mmm

490

Anton: Altså, der vil jeg nok mere sige, at jeg kan godt lide at cykle og på den måde komme rundt i

491

byen, og det giver nogle interessante oplevelser, og det er nemt, og det er hurtigt, og hvad jeg ellers

492

kan komme med af begrundelser.

493

Interviewer: Andre argumenter

494

Anton: Ikke desto mindre så er jeg opmærksom på, at der er en kampagne for nyligt, som jeg ser

495

plakater for ude i byen om at... Hvor at der er billeder af folk med overskriften ”Vi cykler til

496

arbejde” og så videre.

497

Interviewer: Ja, den har jeg godt set.

498

Anton: Der er det jo det... I det tilfælde der forstår jeg, at budskabet er, at vi... At man kan cykle,

499

fordi det gør det mere miljøvenligt

500

Interviewer: Mmm

501

Anton: Altså skaber mindre os, mindre forbrug af transportmidler, som fylder på vejene eller som

502

udleder forskellige former for drivhusgasser.

503

Interviewer: Mmm. Kan du sådan være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre? Altså i

504

forskellige forbrugsvalg i hverdagen i forskellige sammenhænge?

505

Anton: Okay?

506

Interviewer: Jeg kan godt komme med nogle eksempler, hvis det er lidt for abstrakt?

507

Anton: Forbrugsvalg det er en overskuelig sammenhæng, i hverdagen det bliver meget omfattende.

508

Jeg kan udvælge nogle eksempler dog

509

Interviewer: Ja, hvis du selv har nogle eksempler, så vil jeg meget gerne høre dem. Ellers kan jeg

510

også godt lede dig lidt på vej.

511

Anton: Nu er det jo så igen et spørgsmål om, hvad du definerer som forbrug. Nu lagde jeg i første

512

omgang det betydning i det, at det var, når jeg står nede i butikkerne.

513

Interviewer: Mmm

- 16 / 34 -

Bilag 8
514

Anton: Men i grunden så er der jo mange andre former for forbrug

515

Interviewer: Altså, jeg definerer forbrug som anskaffelse, brug og bortskaffelse af genstande,

516

overordnet.

517

Anton: Ja, og det er en udmærket (uforståelig tale)

518

Interviewer: [Griner]

519

Anton: Jeg tænker mere den type sammenhænge, hvor at man er nede i butikkerne.

520

Interviewer: Jamen, det er jo så også den første, anskaffelse af ting.

521

Anton: Ja

522

Interviewer: Ja

523

Anton: Men på den anden side, der er jo andre måder, som jeg anskaffer mig ting på, uden at

524

bevæge mig udenfor lejligheden

525

Interviewer: Mmm

526

Anton: Altså, nogen gange så køber jeg jo også ind via nettet.

527

Interviewer: Mmm

528

Anton: Altså, ikke dagligvarer men eksempelvis bøger eller andet

529

Interviewer: Mmm

530

Anton: Så på den måde, så er der jo også et forbrug der.

531

Interviewer: Mmm

532

Anton: Og nu hvor jeg kommer i tanke om det, så kan man jo også inkludere det som forbrug, hver

533

gang jeg tænder for lyset i og med jeg trækker på

534

Interviewer: Ja, det er rigtigt

535

Anton: Elektricitet, hver gang jeg bruger vand

536

Interviewer: Mmm

537

Anton: Altså, der er det jo et forbrug i hjemmet.

538

Interviewer: Mmm

539

Anton: Med hensyn til lys, og det vil sige forbrug af elektricitet, der plejer jeg at være opmærksom

540

på... Eller lige som have den tanke, at når jeg går ud og skal ned med nogle ting og kort efter

541

tilbage, at jeg gerne slukker lyset.

542

Interviewer: Mmm

543

Anton: Og at jeg gerne slukker mit anlæg, når jeg ikke bruger det.

544

Interviewer: Mmm

545

Anton: Og sådan nogle ting
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546

Interviewer: Mmm. Ja

547

Anton: Men der er jo også en anden side af det, det er også et økonomisk aspekt i, at jeg betaler for

548

det.

549

Interviewer: Ja, det er det. Men i forhold til den der tvivl, om du kunne have den, så tænker jeg

550

sådan noget med, om du kunne være i tvivl om, om du skulle købe det økologiske æble eller det

551

danske æble for eksempel? Eller om du kunne være i tvivl, om du skulle købe noget brugt eller

552

noget, der var produceret på en miljøvenlig måde for eksempel? Altså, hvad der er bedst at gøre?

553

Anton: Mmm. Ja, nu introducerer du nogle problemstillinger, som jeg ikke har taget op endnu.

554

Interviewer: Mmm. Ja, men det var bare fordi, jeg tænkte, at jeg ville lige hjælpe dig lidt på vej,

555

hvis det var lidt abstrakt.

556

Anton: Tak

557

Interviewer: Det spørgsmål jeg stillede

558

Anton: I forhold til om det er danskproduceret eller økologisk

559

Interviewer: Mmm

560

Anton: Det er rigtigt. Altså, der er... Med en bevidsthed om, at der også er en forurening og

561

ressourcer går til i transporten

562

Interviewer: Mmm

563

Anton: Så kan jeg jo godt danne mig en forestilling om, at æbler købt, æbler produceret

564

eksempelvis i Sydamerikanske lande, som jeg jo husker på et tidspunkt, at jeg købte, økologiske

565

godt nok... At jeg var opmærksom på, at det jo var en omstændighed ved... Ikke ved produktionen,

566

men ved transporten af fødevarerne [Pause] Og der har jeg ikke kunne begrunde, hvad er det i

567

grunden der... Eller jeg har ikke kunne umiddelbart kunne indse, hvad er det, der er mest

568

hensigtsmæssigt.

569

Interviewer: Nej. Det er også svært

570

Anton: Jo, men igen, altså nu nævnte jeg før en ensidighed omkring fremstillingen her i kortet, som

571

du viste mig. Altså, når det kommer til Ø-mærket så igen, det er jo mange forskellige varer. Hvis vi

572

bare tager æbler, som du præsenterede, ikk? Så kan det igen være masser... Mange forskellige

573

produktionsmåder, som æbler er blevet til på. Altså, ikke forstået på den måde, at det... At der ikke

574

er noget grundlæggende i det, men det jeg mener, det er, at der kan være stor forskel på

575

ressourceforbruget

576

Interviewer: Mmm

577

Anton: I de enkelte sammenhænge
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578

Interviewer: Mmm

579

Anton: Og det ressourceforbrug, der er gået til i produktionen af det enkelte produkt

580

Interviewer: Mmm. Ja. Er det også sådan noget, som kan være svært at forholde sig til? For

581

eksempel hvor meget vand der skal bruges til at producere tøj, eller et eller andet?

582

Anton: Lige præcis

583

Interviewer: Mmm

584

Anton: Og sagen er, hvis jeg endelig står med produktet, så kan jeg jo ikke bare lige på mærkatet

585

have en eller anden idé om, hvad der er gået til ressourcer.

586

Interviewer: Mmm

587

Anton: Altså, så har der været tale om i debatten, at man skal neutralisere sådan ligesom, det der på

588

engelsk hedder et carbon foodprint

589

Interviewer: Mmm

590

Anton: Altså, det er lidt noget andet, men sagen er det, hvad er det for en udledning af CO2, som

591

der har været i forbind... Som der ligesom er for gennemsnit af det her produkt .

592

Interviewer: Mmm

593

Anton: Men igen så hvis jeg skal tage udgangspunkt i det og princippet er, at jeg skal ligesom vælge

594

det produkt, hvor der er lavest muligst emission af CO2. Dels så skal jeg være opmærksom ved at

595

kunne huske og sammenligne alle de forskellige produkter, som der er tilgængelige indenfor æbler,

596

eller hvad det måtte være. Og så samtidig, så er jeg jo ikke opmærksom på alle de andre aspekter og

597

parametre, der kan være ved produktionen af produktet.

598

Interviewer: Mmm. Så det ville ikke nødvendigvis gøre det nemmere, hvis der kom et carbon

599

foodprint på?

600

Anton: Nej, altså umiddelbart ikke .

601

Interviewer: Nej

602

Anton: Sådan som jeg tænker mig frem til det.

603

Interviewer: Nej

604

Anton: Altså, det kan da godt være, at hvis jeg ligesom begrænser mine kriterier for, hvad er det

605

ligesom, der skal være vejledende for

606

Interviewer: Mmm

607

Anton: Hvorfor jeg køber det ene frem for det andet?

608

Interviewer: Mmm

609

Anton: Der kan jeg jo så godt vælge at fokusere på lige netop det, CO2-emissionen
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610

Interviewer: Er der så noget, som du specielt fokuserer på?

611

Anton: Ja, det er der rent faktisk. Noget som der ikke høres så ofte, det er biodynamisk landbrug.

612

Interviewer: Mmm

613

Anton: Og det der er interessant ved det, det er, at der er nogle andre kriterier, der indgår, når man

614

producerer fødevarer.

615

Interviewer: Mmm

616

Anton: Og det er at noget, som tror jeg er svært at redegøre for, hvorfor er relevant, nemlig at man...

617

At målet for biodynamisk produktion det er, at lade afgrøderne vokse efter... [Pause] Hvad hedder

618

det nu, planeternes placering om jorden.

619

Interviewer: Mmm. Ja, jeg har godt hørt lidt om det før.

620

Anton: Og der er så idéen, at forskellige planetkrafter har en indvirkning på bestemte dele af

621

planten.

622

Interviewer: Mmm

623

Anton: Og dermed er der nogen, der virker fremmende for væksten, næringsoptagelsen og så

624

videre, nogen der virker hæmmende eller... Eller måske neutrale. Og så igen så er der noget med

625

nogle forskellige præparater, som består af, ja, det må jeg indrømme, det ved jeg ikke helt præcist,

626

men

627

Interviewer: Nej, det

628

Anton: Det er nogle præparater, som i hvert fald grundlæggende, sådan som jeg forstår det, ikke er

629

syntetiske.

630

Interviewer: Mmm

631

Anton: Altså, det vil sige ikke-syntetiske kemikalier

632

Interviewer: Mmm

633

Anton: Men overvejende naturpræparater, gødning fra dyr

634

Interviewer: Mmm

635

Anton: Og de to elementer af biodynamisk landbrug samt nogle andre, gør det til lidt [pause] måske

636

mystisk emne for nogen.

637

Interviewer: Ja. Men det er noget, som betyder noget for dig?

638

Anton: Ja, jeg synes det er interessant.

639

Interviewer: Ja

640

Anton: Og [pause] det fremgår ikke så tit på varen, men [pause] Eller ej, det er ikke rigtigt, det

641

fremgår ofte på varen, om det er biodynamisk.
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642

Interviewer: Mmm

643

Anton: Så det er ikke noget, som der ligesom... Det er klart, at økologi det er meget mere

644

eksponeret.

645

Interviewer: Mmm

646

Anton: I form af mærkater og kommunikation. Men det er som om, at der er noget bagved

647

biodynamikken, som jeg har en forestilling, er meget bedre råvarer.

648

Interviewer: Mmm

649

Anton: Hvis det bliver produceret på en hensigtsmæssig måde.

650

Interviewer: Okay

651

Anton: Så igen indenfor hvad kan man sige... Igen, hvis jeg ligesom stiller biodynamisk overfor

652

økologisk, så er det som om, der er et stort spænd imellem.

653

Interviewer: Mmm

654

Anton: Og der kan det... Og der mener jeg, at der kan det være muligt at bestemme en forskel i

655

kvaliteten

656

Interviewer: Mmm

657

Anton: Som kan være meget stor

658

Interviewer: Yes

659

Anton: Efter min opfattelse

660

Interviewer: Jeg vil gå videre til noget lidt abstrakt. Det har måske allerede været abstrakt, men nu

661

bliver det lige lidt mere abstrakt. Fordi ofte så snakker vi om det der med, at vi skal gøre noget godt

662

for miljøet, altså det er ligesom sådan en fast vending, ikk? Og så tænker jeg på, hvad du sådan

663

opfatter det der miljøet som?

664

Anton: Ah

665

Interviewer: Ja

666

Anton: Jeg forstår godt, du siger, det er abstrakt, jeg finder det også noget ukonkret, hvad der

667

menes, når folk de bruger en frase i den dur (uforståelig tale). Altså miljøet, altså hvis vi ser bort fra,

668

at der er et socialt miljø, så kan der være et... Hvad vi måske kunne kalde det naturlige miljø.

669

Interviewer: Mmm

670

Anton: Måde at opdele det på. Altså, når jeg tænker på miljøet, så er det ud fra den forståelse, at der

671

er nogle omgivelser, som der har en indvirkning ind på noget.

672

Interviewer: Mmm

673

Anton: Man kan også sige, at når man snakker om menneskelig produktion, menneskelig aktivitet,
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674

så har vi en indvirkning ind på vores naturlige omgivelser. Og det kommer især til udtryk i kraft af

675

forurening. Men altså, det kommer naturligvis også til udtryk på andre mange måder, som ikke

676

nødvendigvis behøver være... At ligesom enten være... På sigt være skadelig for os selv i og med at

677

vi muligvis forurener de områder, hvor vi skal hente livsvigtige ressourcer fra og have landbrug,

678

men det kan også have en indvirkning på det, som jeg nok vil kalde naturlige økosystemer.

679

Interviewer: Mmm

680

Anton: Og det er lidt mere langsigtet, for der er det, at forureningen den, sådan som jeg forstår det,

681

indvirker på nogle systemer, forstået på den måde, der er nogle omstændigheder i naturen, altså det

682

der gør det muligt for visse dyrearter eller insekter at være i et givent geografisk område, hvor der

683

er et særligt miljø, som så kan være und... Og det her miljø kan så blive undergravet i kraft af

684

forureningen, ikk?

685

Interviewer: Mmm

686

Anton: Og på et eller andet tidspunkt så er graden af forurening... Kan blive så stor, at selve de

687

livsbetingelser som der er til stede for visse dyrearter, men sikkert også for forskellige plantetyper,

688

det forringes så meget, at eksistensmuligheden ophører i området.

689

Interviewer: Hvad så med mennesket i forhold til miljøet? Hvad er menneskets rolle?

690

Anton: Altså, nu ved jeg ikke hvad du mener med rolle.

691

Interviewer: Som du forstår det.

692

Anton: Altså, lige

693

Interviewer: Eller forhold til miljøet, eller

694

Anton: Altså, rolle det forstår jeg som ligesom noget, der... Altså, det man bør gøre eller det man

695

skal gøre i den position, men hvis vi tager vores forhold til miljøet, altså med udgangspunkt i det

696

som jeg sagde før, så er... Hvis vi har at gøre med forurening af miljøet, det vil sige af vores

697

naturlige omgivelser, så er det jo klart, at det er mennesket... Det er menneskelig aktivitet, det vil

698

sige produktion og anden form for udnyttelse... Altså nu har jeg ikke været inde på det her med, at

699

man trækker naturressourcer fra miljøet, men i hvert fald det her med at man giver noget til naturen

700

Interviewer: Mmm

701

Anton: Som det så ligesom skal bearbejde, før det kan neutraliseres og ligesom indgå i

702

økosystemerne igen

703

Interviewer: Mmm

704

Anton: Altså, der ser jeg den her... Det der med at menneskelig produktion ligesom skaber noget,

705

som ikke direkte kan indgå i naturen igen.
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706

Interviewer: Mmm

707

Anton: Og det har mange forskellige former, eksempelvis i forhold til det man kalder

708

klimaforandringer.

709

Interviewer: Mmm. Ja

710

Anton: Men altså for mig, der tænker jeg på noget, der er mange forskellige emner.

711

Interviewer: Jaja, der er masser at hive fat i.

712

Anton: Ja

713

Interviewer: Det kan man snakke længe om. [Griner]

714

Anton: Når jeg overvejende snakkede om forurening, så er det ikke for, at det... For at sige at det

715

kun er det. Men der er selvfølgelig også det her med, at vi trækker på ressourcerne, men det er jeg

716

ikke så meget inde i, hvad betyder... Hvad konsekvenserne rent miljømæssigt er.

717

Interviewer: Nej, men det er jeg heller ikke. [Griner]

718

Anton: Og igen, der mange forskellige aspekter. Det gør måske ikke så meget, at... Eller, muligvis

719

gør det ikke så meget, at vi drager naturgas og olie op af jorden, men det er altså noget, som jeg

720

ikke er så bekendt med.

721

Interviewer: Men det er helt i orden, det er... Altså, jeg er også kun overfladisk bekendt med de ting,

722

så det er helt fint. Der er faktisk kun den sidste del tilbage nu.

723

Anton: Okay

724
725

Del 3: Begrebsforståelser

726

Interviewer: Og jeg vil sige, du har forgrebet det lidt ved at tale om nogle af de her ord tidligere.

727

Men jeg har taget sådan nogle her med [lægger sedlerne frem på bordet]. Mest for at det skal være

728

lidt visuelt og lidt nemmere

729

Anton: Mmm

730

Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her tre begreber grøn, bæredygtig og miljøvenlig lidt i flæng

731

med vilje gennem interviewet, og så tænkte jeg på, hvordan du definerer dem? Men du har jo sådan

732

set været ret meget inde på, hvordan du definerer grøn og bæredygtig, så jeg ved ikke, om det

733

sådan... Hvis der er noget du har at tilføje, kan du gøre det. Og så også måske sammenligne dem

734

lidt.

735

Anton: Ja, altså nu hvor du lægger de her tre mærkater frem, som hedder henholdsvis grøn,

736

bæredygtig og miljøvenlig, så må jeg jo så, i kraft af at de netop er forskellige, så også definere dem

737

forskelligt.
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738

Interviewer: Mmm

739

Anton: Altså, jeg tror jeg nok, at jeg har, i måden jeg har brugt ordet eller adjektivet bæredyg...

740

Grøn på... På en eller anden måde, havde en overensstemmelse med grøn.

741

Interviewer: Mmm

742

Anton: Men nu kan jeg jo godt tydeliggøre forskellen lidt mere.

743

Interviewer: Mmm

744

Anton: Altså, grøn i den forståelse at det er noget, som er med til at skabe associationer, noget vi

745

kunne relatere os til, på en måde som var uafhængig af vores forudsætninger indenfor forskellige

746

videnskaber, der kan være relevante i at bestemme, om noget er bæredygtigt eller ej. Så vil jeg så

747

sige, at miljøvenlig det er så nok mere handler om en indstilling overfor at eksempelvis forbruge,

748

eksempelvis overfor livsstil.

749

Interviewer: Mmm

750

Anton: Eksempelvis overfor forbrug i hverdagen såsom jeg nævnte før med brugen af elektricitet.

751

Interviewer: Mmm

752

Anton: Hvor at det kan handle meget mere om specifikke valg, der ikke nødvendigvis behøver at

753

være begrænset til købssituationer.

754

Interviewer: Mmm

755

Anton: Men også eksempelvis som du har givet eksempler på, genbrug

756

Interviewer: Mmm

757

Anton: Altså, det med om det er relevant at smide noget ud, eller om det kan bruges i en anden

758

sammenhæng.

759

Interviewer: Mmm

760

Anton: Ikke at sige at det betyder de ting, men mere at miljøvenlig vil jeg... Altså, når jeg vil bruge

761

det, så vil det nok være for en miljøvenlig livsstil, for en miljøvenlig indstilling.

762

Interviewer: Mmm

763

Anton: Altså, det har noget at gøre med, at jeg i min dagligdag vil forholde mig til forskellige

764

former for valgmuligheder eller problemstillinger eller handlinger, hvor at jeg tænker, her er der

765

ligesom et aspekt i, der har at gøre med

766

Interviewer: Mmm

767

Anton: Hvad jeg ligesom har ansvarlighed overfor i form af ressourceforbrug og forurening og den

768

slags. Men altså forstået i forhold til helt konkrete hverdagshandlinger.

769

Interviewer: Mmm. Så det jeg måske lidt hører dig sige, det er, at begreberne grøn og bæredygtig er
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770

nogle, som vi bruger om produkter eller services eller et eller andet, og hvor miljøvenlig er mere

771

noget, du bruger om, altså, dig selv, din egen indstilling til verden. Det kan godt være det... Nu er

772

det bare mig, der er sådan lidt

773

Anton: Ja, altså, spørgsmålet er, om jeg kan ligesom... Og det ligesom min måde

774

Interviewer: Det virker som om, du har en forståelse af, at miljøvenlig mere handler om ens

775

indstilling til sin hverdag, at man gerne vil være miljøvenlig selv?

776

Anton: Ja

777

Interviewer: Hvor de andre handler om et eller andet produkt for eksempel, altså jeg ved ikke, hvor

778

du ikke selv vil sige ”Jeg er bæredygtig”, men du kan sige ”Det her produkt er bæredygtigt” eller

779

sådan

780

Anton: Altså, hvis jeg endelig skulle vælge

781

Interviewer: Mmm

782

Anton: Mellem de her tre, så ville jeg nok sige, for at sætte det lidt på pinden, at jeg vil nok være

783

mest... Være mindst urolig ved at bruge ordet miljøvenlig, hvis jeg skulle ligesom give en positiv

784

fremstilling af, hvordan jeg tager hensyn til de her fænomener vi kalder miljø og bæredygtighed,

785

klima og genbrug.

786

Interviewer: Hvad er det der gør, at du bedst kan lide det ord?

787

Anton: Jamen altså, jeg vil sige, med hensyn til grøn, for lige at sige det igen, det er mere noget der

788

formidler en forståelse.

789

Interviewer: Mmm

790

Anton: Som gør noget svært tilgængeligt tilgængeligt for os, fordi vi har nogle andre associationer.

791

Altså det der her med det grønne, det behagelige, naturen og så videre

792

Interviewer: Mmm

793

Anton: Den enhed der ligger i det. Og det er noget, der ligesom er til for os alle sammen.

794

Miljøvenlig vil jeg mere inkludere eller begrænse til at have noget at gøre med netop spørgsmålet...

795

Mine dagligdagspraksisser

796

Interviewer: Mmm

797

Anton: Forstået på den måde, at om jeg tager stilling til miljøaspekter i forhold til almindelige

798

handlinger, forbrug, alt hvad jeg kan ligesom have af dagligdagsrutiner.

799

Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad de her ord betyder? Jeg tror måske vi har været lidt inde

800

på det.

801

Anton: Altså, jeg kan måske godt være i tvivl om det i en specifik sammenhæng, men hvis jeg
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802

ligesom får lov til at tale med dem uafhængigt af nogle bestemte sammenhænge, så kan jeg jo

803

ligesom godt selv komme noget betydningsindhold ind i.

804

Interviewer: Mmm

805

Anton: Men jeg vil nok ikke bruge dem kategorisk, forstået på den måde, at jeg er miljøvenlig

806

Interviewer: [Griner]

807

Anton: I min måde at bruge... I min måde at forbruge på

808

Interviewer: Mmm

809

Anton: Altså, jeg vil nok mere bruge det i en eller anden formulering af noget, som jeg kan

810

tilstræbe.

811

Interviewer: Mmm

812

Anton: I mine dagligdagshandlinger, mine dagligdagsvalg

813

Interviewer: Ja. Kan du huske en... Nu siger du, at du ligesom ikke er i tvivl, hvis det bare er på det

814

generelle plan, men mere hvis det sådan skal være en specifik kontekst.

815

Anton: Mmm?

816

Interviewer: Kan du sådan huske en bestemt situation, hvor du kan være i tvivl?

817

[Pause]

818

Anton: Altså, jeg [pause] umiddelbart indrømmet, nej

819

Interviewer: Men det er også

820

Anton: Fordi at jeg forstår det mere som

821

Interviewer: Et fair og ærligt svar

822

Anton: Ja, fordi jeg mere forstår det som noget, der ligesom er gradueret, der kan ligesom være

823

grader af miljøvenlighed. Men på den anden side, så... Altså, lidt det der igen, er glasset halvt fuldt

824

eller halvt tomt.

825

Interviewer: Mmm

826

Anton: Forstået på den måde, altså det som man kan betegne som miljøvenligt, kan man... Kunne

827

ligeså godt også være det modsatte i en eller anden anden forstand.

828

Interviewer: Mmm

829

Anton: Det vil sige, afhængigt af hvad jeg forstår og fortolker det ud fra.

830

Interviewer: Mmm

831

Anton: Altså, jeg kunne godt sætte det i en kontekst, hvor at jeg kunne sige, at det valg som jeg vil

832

umiddelbart mene er miljøvenligt, altså der kunne jeg se det fra en anden vinkel eller i en anden

833

sammenhæng, hvor at det måske... Som gjorde, at det ikke tog sig så miljøvenligt ud.
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834

Interviewer: Mmm

835

Anton: Og nu ved jeg godt, jeg snakker meget generelt, jeg har slet ikke nogle eksempler at komme

836

på

837

Interviewer: Nej, men det er også helt fint. Det kunne bare godt være, du lige havde et eller andet,

838

så

839

Anton: Altså, hvis jeg må bruge et eksempel, som du faktisk gav anledning, altså, det her med æbler

840

Interviewer: Mmm

841

Anton: Der kom jeg jo faktisk i tanke om, at jeg faktisk har købt æbler, som blev produceret rigtig

842

langt herfra.

843

Interviewer: Mmm

844

Anton: Altså, der kan jeg godt være i tvivl om hvorvidt, at... Hvis jeg ligesom skulle forholde mig

845

til miljømæssige kriterier, om det her det var særlig hensigtsmæssigt

846

Interviewer: Mmm

847

Anton: På den anden side, så var det økologisk, og så har jeg ligesom i forbrugssituationen tillagt

848

mig en vane at købe økologiske æbler.

849

Interviewer: Mmm. Ja.

850

Anton: Men hvis jeg må

851

Interviewer: Må jeg godt spørge om det okay, at vi går over tid?

852

Anton: Det er helt i orden

853

Interviewer: Okay, fint

854

Anton: Jeg har ikke travlt

855

Interviewer: Det er godt. Det var bare, hvis du skulle et eller andet

856

Anton: Nej

857

Interviewer: Så ville jeg ikke tage din tid. Altså, opfatter du noget problematisk ved de her ord,

858

eller?

859

Anton: Lad os nu sige det var ordene

860

Interviewer: Eller måden de bliver brugt på kan det jo også være

861

[Pause]

862

Anton: Jeg har været lidt inde omkring bæredygtighed i forhold til det kort, du havde medbragt

863

Interviewer: Mmm

864

Anton: Og som jeg så igennem [pause] Altså, jeg tror mere det er, at det som jeg kom frem til

865

tidligere, altså den her ensidighed
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866

Interviewer: Mmm

867

Anton: Overfor noget der muligvis... En virkelighed der muligvis er meget alsidig, eller måske den

868

er mere kompliceret end som så

869

Interviewer: Mmm

870

Anton: Og det tydeliggøres jo af, at der er masser forskellige modstillinger, som man kan stille op

871

mod hinanden.

872

Interviewer: Mmm

873

Anton: Altså, om det er produceret lokalt og så overfor det økologiske

874

Interviewer: Mmm

875

Anton: Altså, hvad er det, der er mest miljørigtigt

876

Interviewer: Så det jeg lidt hører dig sige, er, at de kan blive brugt på en generaliserende måde?

877

[Pause]

878

Anton: Ja, det kan du godt høre mig sige.

879

Interviewer: Ja, men?

880

Anton: Forstået på den måde, at når man, eller hvis jeg hører folk bruge det, eksempelvis et ord som

881

miljøvenlig, bære... Miljøvenlig livsstil. At det ofte gør, at det... Hvad kan man sige, brudfladerne

882

bliver udjævnet.

883

Interviewer: Mmm

884

Anton: At netop de problem... Det her spørgsmål omkring hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at

885

det bliver produceret lokalt eller om det er i orden, det er globalt. At de spørgsmål kan være svære

886

ligesom at besvare

887

Interviewer: Mmm

888

Anton: På en meget entydig måde.

889

Interviewer: Mmm

890

Anton: Og der er det så, at det er ligesom om, at ordene ofte lægger en fernis over de her

891

problemstillinger, som jeg ikke tror, at nogle almindelige mennesker ligesom kan besvare meget

892

klart i de almindelige dagligdagssituationer.

893

Interviewer: Så altså, man kunne ikke bare for eksempel fjerne de her ord, og så sige... Og så ikke

894

kalde de bæredygtigt eller grønt? Men kun sige for eksempel hvordan det var produceret, altså, det

895

ville ikke gøre det nemmere?

896

Anton: Nej, men på den anden side, så hvis jeg må tillade mig at træde et skridt op, forstået på den

897

måde at abstrahere lidt til en samfundsmæssig sammenhæng, så er det måske udmærket at alligevel
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898

i forhold til at få skubbet samfundet i en bæredygtig retning, at man i grunden overfladeger tingene

899

lidt.

900

Interviewer: Mmm

901

Anton: Fordi at så er det nemmere for forbrugerne, herunder mig selv

902

Interviewer: Ja

903

Anton: At orientere mig når jeg står nede og skal handle ind, fordi så behøver jeg ikke tage stilling

904

til en masse komplicerede spørgsmål.

905

Interviewer: Mmm

906

Anton: Altså, på den måde så smidiggør det ligesom den omstændighed, at jeg kan ligesom være

907

instrumentel i at efterspørge mere økologi eller økologisk producerede fødevarer eller efterspørge

908

flere indenfor eksempelvis kosmetik eller til rengøring, som lever op til visse kriterier

909

Interviewer: Mmm

910

Anton: Og på den måde sørge for at de her brancher... Eller den her produktionsmetode den får

911

etableret sig indenfor de respektive brancher. På den anden kan man så sige, at det gør, at jeg bliver

912

mindre ukritisk overfor de faktiske valg, som jeg fortager.

913

Interviewer: Mindre ukritisk...

914

Anton: Forstået på den måde at jeg

915

Interviewer: Mere kritisk?

916

Anton: Ja

917

Interviewer: Jamen, det var bare fordi, jeg skulle lige være sikker [griner]

918

Anton: Altså, hvis jeg kun forholder mig til de her, til mærkerne og den måde jeg lader mig lede,

919

altså forstået på den måde, at det giver... Det her med at der ligesom er nogle mærkater, som der

920

kommunikerer forskellen imellem dem

921

Interviewer: Mmm

922

Anton: Om det er økologisk, ikke-økologisk. At det gør det nemmere for mig, at træffe et valg.

923

Interviewer: Mmm

924

Anton: Godt. Og det kan så... Som del af et større forbrugersegment så gøre processen meget mere

925

effektivt

926

Interviewer: Mmm

927

Anton: Overordnet set, men på den anden side, så som jeg... Så ville jeg som individ, som enkelt

928

forbruger blive mindre kritisk overfor de faktiske forhold, der gør sig gældende [Han mente altså

929

tilsyneladende ikke ”mindre ukritisk” men ”mindre kritisk” tidligere i interviewet]
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930

Interviewer: Mmm

931

Anton: Fordi jeg kun orienterer mig efter de informationer eller de budskaber, som jeg bliver

932

præsenteret for, og der er det så det her med, at det måske afskærmer lidt fra den, så at sige, faktiske

933

virkelighed

934

Interviewer: Mmm

935

Anton: Som der findes ude i de forskellige brancher, ude hos de forskellige producenter

936

Interviewer: Men som er så også måske, du måske lidt sagde før, at du ikke nødvendigvis har

937

overskud til at tage stilling til de ting?

938

Anton: Nej, egentlig ikke, men på den anden side, det er, hvis jeg må komme med en lille tilføjelse,

939

jeg tror, at der er ved at ske en vis modstrøm i forhold til det her.

940

Interviewer: Mmm

941

Anton: Altså, indenfor noget der hedder Fødevarefællesskabet, som jeg er sikker på du kender til?

942

Interviewer: Ja, det kender jeg godt til.

943

Anton: Der har jeg hæftet mig ved, når jeg har læst inde på deres hjemmeside, at de faktisk laver det

944

man kunne kalde virksomhedsbesøg, altså, der er besøg ud til de forskellige gårde og så videre, og

945

dermed så kan man så i hvert fald have muligheden for at få et indblik i den dagligdag, der er med

946

at producere de forskellige fødevarer. Ikke at det i sig selv gør, at man kan ligesom tilegne sig den

947

nødvendige information, men i hvert fald der er ligesom en interesse i også,at få ligesom berøring

948

med den faktisk produktion.

949

Interviewer: Ja, så der er den baggrundsviden, som måske ligger bag nogle af de overordnede

950

begreber, er der mere interesse i at udforske eller?

951

Anton: Ja, jeg vil så ikke nødvendigvis kalde det baggrundsviden

952

Interviewer: Nej

953

Anton: Men mere ligesom der er en produktionsvirkelighed.

954

Interviewer: Mmm

955

Anton: Som selvfølgelig også på en eller anden måde er plastret til med informationer og viden,

956

men i hvert fald at man går skridtet dybere.

957

Interviewer: Mmm

958

Anton: At man ikke bare forholder sig til de produkter, man bliver præsenteret for, men også

959

begynder at forholde sig til de egentlige producenter.

960

Interviewer: Yes. Og bare lige for og runde af, så synes jeg også, at du fik sagt, at de her begreber på

961

en måde gør det lettere for os at navigere i, ja, kommunikation om miljø?
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962

Anton: Ja, det gør det nemmere at navigere som forbruger.

963

Interviewer: Mmm. Ja

964

Anton: Og vil du have mig til at uddybe det?

965

Interviewer: Ja, hvis du har noget yderligere at sige, så vil jeg meget gerne.

966

Anton: Ja altså, bestemt. Det jeg mener, det er, at hvis vi tager dagligdagen igen

967

Interviewer: Mmm

968

Anton: Altså, det her med at der er en masse forskellige ting man... Vaner og så videre, i løbet af ens

969

dagligdag, på arbejde og private, familiære sammenhænge, med mennesker udenfor

970

arbejdssammenhænge, og så i forbrugssammenhænge, og altså alle de her ting, som udgør ligesom

971

bestanddele af ens dagligdag. Der kan det her med, at man ligesom enten bliver mødt med

972

produkter, altså ligesom noget der er pakket ind i emballage, noget der ligesom har noget tekst,

973

noget kommunikation eller noget visuelt formidlende på forsiden og så videre og markerer... Gør at

974

man, eller i hvert fald jeg gør det ofte, ligesom mere scanner, altså scanner varerne for de her ting.

975

Interviewer: Mmm

976

Anton: Således at jeg ligesom kan sådan hurtigt reagere, i parentes, for de informationer jeg bliver

977

præsenteret sådan, snarere end jeg ligesom begynder at mærke efter på varen selv.

978

Interviewer: Mmm

979

Anton: Altså, ligesom forholde mig til det, der er ligesom inde i pakken, emballagen

980

Interviewer: Mmm

981

Anton: Fordi jeg simpelthen møder den information, eller ikke møder den, men ligesom bliver

982

opmærksom på informationer om produktet, som der gør, at jeg ligesom kan tage stilling til det,

983

snarere end indholdet af varen.

984

Interviewer: Mmm

985

Anton: Og det gør, at hvis jeg har ligesom nogle handlingsskemaer om, at det skal være økologisk,

986

så gør det det meget nemmere

987

Interviewer: Mmm

988

Anton: End hvis de ikke var der

989

Interviewer: Mmm

990

Anton: Altså, der er jo mange butikker i dag, hvor at det... Blandt andet helsekostbutikker

991

Interviewer: Mmm

992

Anton: Ej, nu ved jeg ikke om det er mange, men der er i hvert fald én lokal butik her

993

Interviewer: Mmm

- 31 / 34 -

Bilag 8
994

Anton: Altså, der har de jo simpelthen varerne stående fremme uden... Ikke emballeret, ikke pakket

995

ind

996

Interviewer: Mmm

997

Anton: Jeg ved ikke umiddelbart ved at kigge på varen, om den er... Og den skulle være produceret

998

økologisk eller biodynamisk.

999

Interviewer: M-mm

1000

Anton: Der er altså nogle skilte og så videre, men i hvert fald, der er ligesom en lille forskel i og

1001

med, at informationen er ikke ligesom fysisk pakket ind i varens emballage. Og det synes jeg, den

1002

forskel er interessant.

1003

Interviewer: Mmm

1004

Anton: Og så i forhold til at gøre det nemmere, det er at i og med at der ligesom i samfundet

1005

generelt er mange forskellige, lad os kalde det opfordringer, fordi der er jo kampagner for at

1006

Interviewer: Mmm

1007

Anton: Ændre sin livsstil, altså det her kort, der er jo på sin vis et initiativ indenfor den kategori.

1008

Interviewer: Mmm

1009

Anton: At ligesom så tilegner jeg mig konstant bevidstheden om at... Der her med at der er nogen...

1010

Der er ligesom en generel opfordring til at gøre noget.

1011

Interviewer: Mmm

1012

Anton: Og bliver jeg... Man præsenteret for også omstændighederne for, hvorfor det er vigtigt.

1013

Interviewer: Mmm. Og hvilken rolle spiller de der ord så i den?

1014

Anton: Det er lige netop det, jeg skal komme frem til nu.

1015

Interviewer: Ja, ja

1016

Anton: Det er, at det gør det så meget nemmere at ligesom handle på det

1017

Interviewer: Mmm

1018

Anton: Forstået på den måde at jeg ligesom kan foretage nogle meget få mentale operationer fra

1019

hvad er problemstillingen, hvad er mulighederne og hvad er løsningerne, ikk?

1020

Interviewer: Mmm

1021

Anton: Sådan så jeg ligesom kan implementere dem meget hurtigt i min dagligdag. Og der er det så

1022

det der med, at hvis der ikke var den her kommunikation på, hvis jeg ikke havde en eller anden

1023

forudviden om distinktionen på økologisk, ikke-økologisk og så videre, så ville det blive et problem

1024

for mig at orientere mig i dagligdagen.

1025

Interviewer: Mmm
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1026

Anton: Altså, hvis ikke der var de her mærkater, som der ligesom ”Nå ja, det har noget at gøre med

1027

CO2-udledning og dermed påvirkning af klimaet”, så skulle jeg jo ligesom selv hele tiden, hvad

1028

hedder det nu, få den her viden aktualiseret i mig.

1029

Interviewer: Mmm

1030

Anton: På en mere selvstændig måde

1031

Interviewer: Mener du at ordene er en slags mærkater?

1032

Anton: Hvad siger du?

1033

Interviewer: Mener du at de her ord er en slags mærkater? Eller snakker du om miljømærker? Det er

1034

bare lige for at være sikker på

1035

Anton: Nej, jeg mener ikke de er mærkater, men jeg kan sige, at når der står grøn bæredygtig, så

1036

kan de ligesom ikke fungere som mærkater, som jo er visuelle

1037

Interviewer: Mmm

1038

Anton: Men jeg vil stadigvæk ligesom kunne reagere, er min erfaring på dem på en måde, sådan så

1039

jeg ligesom... Altså, hvis der ligesom står grønt og bæredygtigt, så vil jeg selvfølgeligt og måske

1040

uden omtanke ligesom respondere mere på dem, end jeg vil gøre på produkter, hvor det ikke

1041

fremgår.

1042

Interviewer: Mmm. Okay

1043

Anton: Men det er kun i den der scanning, som jeg nævnte før.

1044

Interviewer: Jaja

1045

Anton: Det er ligesom, når jeg skal orientere mig i det der produktvalg, der bugner på hylderne i

1046

butikkerne.

1047

Interviewer: Det var bare lige for at være sikker på, hvad du mente med mærkater, det var den

1048

eneste grund til

1049

Anton: Ja. Altså, grundlæggende så jeg mener, at det gør det meget nemmere at styre

1050

forbrugersegmenterne, men det gør jo så også, at vi bliver mindre selvstændige i

1051

Interviewer: Mmm

1052

Anton: Og ligesom at vi... Det gør det i grunden... Vi bliver måske også lidt mere dummere, fordi at

1053

vi måske vænner os til, at der ligesom er nogle problemstillinger, altså forurening af miljøet og

1054

CO2-udledning, klimaforandring og hvad der hører med der, ikk.

1055

Interviewer: Mmm

1056

Anton: Og bare ligesom at der er nogle meget enkle valg i forbrugssituationen

1057

Interviewer: Mmm
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1058

Anton: På den anden side så er det meget godt, at der ligesom, at man på den måde kan påvirke

1059

store grupper af mennesker til agere ved hjælp af kommunikation

1060

Interviewer: Mmm

1061

Anton: På den her måde. Forstået på den måde at så kan vi da.. Vi, altså

1062

Interviewer: Mener du også dig selv? Når du siger vi?

1063

Anton: Altså, jeg bliver lidt i tvivl her.

1064

Interviewer: Ja [griner]

1065

Anton: Det er, at jeg tror grundlæggende, der er noget omkring den her dagsorden, så egentlig så vil

1066

jeg gerne selv være medproducent på... Eller medskubber.

1067

Interviewer: Mmm

1068

Anton: Forstået på den måde med at ligesom at påvirke strukturerne i samfundet

1069

Interviewer: Mmm

1070

Anton: Og derved også gerne prøve at influere andre

1071

Interviewer: Mmm. I din omgangskreds for eksempel?

1072

Anton: Jaaa, altså jeg har nogle gange været sådan lidt overfor familiemedlemmer, at de tænder for

1073

vandet uden at slukke det, når de ikke bruger det, og sådan nogle ting.

1074

Interviewer: Mmm

1075

Anton: Men altså, det vil jeg sige, det er i relativt begrænset grad.

1076

Interviewer: Okay. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål nu. Så er det bare spørgsmålet, om du har

1077

noget, du vil spørge mig om?

1078
1079

Efter jeg har slukket for diktafonen, snakker vi lidt mere om mit speciale. Anton er meget

1080

interesseret i at høre mere om både emne og metode, og det viser sig, at han selv er ved at skrive

1081

speciale om, hvordan banker brander sig på at være bæredygtige. Anton snakker så længe og er så

1082

engageret, at jeg er nødt til at afbryde samtalen, da jeg skal nå videre til næste interview.
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Bilag 9: Mads

2
3

Mads og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.

4
5

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

6

forkerte svar, og lader ham desuden vide, at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

7

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

8

Jeg glemmer at stille Mads de indledende baggrundsspørgsmål, og har derfor siden hen fået dem

9

via mail: Mads er 26 år, bor på Nørrebro, læser journalistik og arbejder som rundviser i DR-byen.

10

Han har ingen børn.

11
12

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

13

Jeg beder Mads læse tekst numme 2, 4 og 5 på kortet. Mads læser.

14
15

Mads: Okay?

16

Interviewer: Yes. Det første jeg vil spørge om, er bare sådan, hvad du overordnet opfatter som de

17

her teksters budskab?

18

Mads: Jamen, det er jo en guideline til, hvordan man kan sænke sit CO2-forbrug og leve en mere en

19

grøn livsstil, i hvert fald på papiret, ikk?

20

Interviewer: Mmm

21

Mads: Og samtidig en branding af København som energivenlig by og en by med et mangfoldigt

22

udvalg af kvalitetsprodukter, altså der er sådan meget den her kommunikative

23

Interviewer: Mmm

24

Mads: Sådan lidt overfladiske tilgang til det måske, ikk?

25

Interviewer: Så når du siger på papiret, så mener du fordi det

26

Mads: Jamen, det er jo rigtigt nok, og de har jo sat nogle fine kriterier op og så videre

27

Interviewer: Mmm

28

Mads: Men det er jo stadigvæk der her lidt forestillede billede af, at så fordi du spiser sushi en dag,

29

kan du godt

30

Interviewer: [Griner]

31

Mads: Rejse til Bangkok i morgen, ikk?

32

Interviewer: Mmm
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Mads: Og så er der i virkeligheden ikke sket så... Jeg undrer mig for eksempel over, hvorfor sådan

34

noget som animalsk produktion ikke er noget, der indgår som et kriterie, selvom mange af dem er jo

35

vegetariske og veganske

36

Interviewer: Mmm

37

Mads: Men altså, kød er bare noget der trumfer det meste i forhold til CO2-udledning

38

Interviewer: Mmm

39

Mads: Og det fortæller lidt om, at vi måske vægter nogle ting mere bæredygtige sådan i den

40

kommunikative verden, sådan noget som havnebade for eksempel [Tekst 5], det har jo ikke noget

41

med noget som helst at gøre, vel?

42

Interviewer: Hmm

43

Mads: Det er jo bare sådan, vand er dejligt og skoven er fed, ikk?

44

Interviewer: [Griner] Ja

45

Mads: Og derfor kan det komme med i den her pulje.

46

Interviewer: Mmm

47

Mads: Men det er lidt som om, de prøver at opstille et visuelt billede af en grøn by

48

Interviewer: Mmm

49

Mads: Synes jeg

50

Interviewer: Yes. Er der noget, som du sådan særligt lægger mærke til? Det har du måske allerede

51

lidt svaret på

52

Mads: Ja, det kom jeg til der. Men jeg synes, det glemte jeg også, jeg glemte at sige alt det positive

53

selvfølgelig, det er jo fint, det er jo et flot kort, og hvis man ikke har været i København før, er det

54

jo skidesmart at have de her på sig, også hvis man som mig er veganer, ikk? Altså, så kan man lige

55

hurtigt finde nogle ting, der kunne have interesse.

56

Interviewer: Hvis det altså var et kriterie?

57

Mads: Ja, hvis, men nogle af dem er der, men altså, det er jo ikke, det er ikke så overvældende

58

Interviewer: Synes du sådan de der tekster er nemme eller svære at forstå?

59

Mads: Meget nemme

60

Interviewer: Okay

61

Mads: Men det er lidt ærgerligt, der også er nogle små fejl i

62

Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn?

63

Mads: Det skal jeg lige have opfrisket, tror jeg

64

Interviewer: Yes, det gør du bare
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Mads: Okay. Det var mest i 4'eren og 3'eren, ikk?

66

Interviewer: I hvert fald i den, 4'eren ja, og også lidt i 5'eren.

67

Mads: Nå ja, ja

68

Interviewer: Og så også lidt i 2'eren, lidt i dem alle sammen

69

Mads: Der noget med grønne spor og grøn livsstil [Tekst 4], bæredygtigt byggeri [Tekst 2], man må

70

da gå ud fra det meste byggeri er bæredygtigt, ellers har man da ikke lyst til at opholde sig i det for

71

længe

72

Interviewer: Jaa, det ved jeg ikke

73

Mads: Så falder det sammen

74

Interviewer: [Griner] Nå ja, bære-dygtigt, ja, på den måde

75

Mads: Kadung-chii [Siger en lyd, der skal vise at han jokede]

76

Interviewer: Yes

77

Mads: Men det er det der med, at det er sådan lidt brand, ikk. Altså, det er en livsstil, og det er noget

78

med nogle fodspor du træder, og der kommer automatisk blomster op af de der skosåler, du

79

efterlader dig, ikk?

80

Interviewer: Mmm

81

Mads: Så igen, så synes jeg det er sådan lidt drømmeagtigt og lidt fantasi, jeg kunne godt tænke

82

mig, der måske var nogle fakta eller et eller andet sådan noget, hvor der kom lidt virkelighed på det

83

også.

84

Interviewer: Mmm

85

Mads: Sådan at man både, du ved, kunne blive informeret men også på en sjov måde, ikk. Men det

86

bliver sådan lidt for... Men jeg føler nogle gange, man bliver talt lidt ned til, ikk?

87

Interviewer: Okay, hvordan? Kan du prøve at uddybe, hvordan du bliver talt ned til?

88

Mads: Det der med livsstilen, altså. Det er jo ikke, fordi man har brug for at leve sit liv på en måde,

89

hvor man hele tiden gør sig selv bevidst om det, det kunne jo være meget sjovere, hvis det var sådan

90

en gevinst ved det, ikk?

91

Interviewer: Mmm

92

Mads: At ”Hold kæft hvor er det fedt, at jeg er med til at gøre det her for et eller andet”. Og det

93

virker mere som om at de... Det er lidt som om, at du går ind og køber noget, ikk?

94

Interviewer: Mmm

95

Mads: Du køber et jakkesæt, du køber en grøn livsstil, du

96

Interviewer: Mmm
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Mads: Det er noget du gør, for at have det godt med dig selv, mere end det er noget du gør, fordi at

98

det burde være naturligt at gøre

99

Interviewer: Så den grønne livsstil er sådan en vare i sig selv, eller?

100

Mads: Ja, ikk? Også sådan noget som bæredygtig vækst, det giver jo som begreb heller ikke

101

mening, altså det er meget nemt at putte grøn og bæredygtig ind i mange forskellige sammenhænge,

102

og så i virkeligheden fokusere på nogle ting, der i det store regnskab ikke gør så meget, som det

103

ville gøre, hvis vi holdt op med at producere så mange svin som vi gjorde, for eksempel

104

Interviewer: Mmm

105

Mads: Det er jo meget mere, men det er jo ikke så sexet, det er jo ikke sådan noget, hvor man går

106

ind på en sushirestaurant eller

107

Interviewer: Nej

108

Mads: Ind på en, den der i Oehenslagergade ”Simply Raw”, et eller andet bullshit

109

Interviewer: Ja

110

Mads: Der koster hundrede kroner for at få sådan nogle par skiver gulerødder og lidt humus, ikk

111

Interviewer: [Griner]

112

Mads: Det ligner sådan en virkelig røvsyg madpakke, ikk?

113

Interviewer: [Griner]

114

Mads: Altså, de der sådan alvorlige, nu skal der ske noget agtigt, de er ikke så nemme at sælge, det

115

er ikke så nemt at sige til folk, ikk, de der svinekorteletter fra dig, vel? Selvom det ville være tusind

116

gange mere effektivt.

117

Interviewer: Mmm

118

Mads: End at spare på strømmen eller et eller andet

119

Interviewer: Mmm. Hvis du sådan ser på, hvordan ordene sådan bliver brugt i selve... Altså hvis vi

120

nu bliver sådan i selve teksten, hvad gør de ord så ved teksten? Hvis du kan svare på det?

121

Mads: Det gør jo det glider nemt ned, ikk? Altså, det er hyggeligt, det er ikke farligt.

122

Interviewer: Mmm

123

Mads: Det er meget pleaser-agtigt, ikk?

124

Interviewer: Hmm. Så det gør måske mere teksten sådan

125

Mads: Ja, altså grøn shopping, ikk? Det lyder sgu meget rart. Og cykle og gå-ture, ikk. Foodtours

126

Interviewer: [Griner]

127

Mads: Det er jo alt, det er jo ligesom de der brochure der er i fly, ikk?

128

Interviewer: Mmm
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Mads: Swiss Air eller, altså, det er virkelig den der kommunikative marketingsbullshit-tilgang, ikk?

130

Interviewer: Men du sagde før, at det var sådan, det skulle hellere fremstilles som at, at det var

131

sådan man fik benefits ud af at leve på den her måde. Men synes du så ikke det er det? Eller det

132

lyder bare lidt som om, du også siger det nu. Det der med at det kun er de gode ting, eller sådan

133

Mads: Jamen, jeg tænker mere de gode ting, der bliver fremhævet, det er sådan noget med at det er

134

”Det tempo som passer dig” [Tekst 4] og ”det er din personlige handling der sætter sine spor” [Tekst

135

4]. Det er lidt som om det er noget, der skal glide nemmere ned, ikk?

136

Interviewer: Mmm

137

Mads: Og selve substansen i det, nemlig hvor kan man gå hen i København, for at finde de her fede

138

ting, ikk? Altså, det er jo meget fint sat op og så videre, men det er også bare sådan, hvor er det

139

kernen af det, kernen af det burde jo være det her, ikk? [Listen over ting på kortet]

140

Interviewer: Altså, du mener oversigten over, hvad det var?

141

Mads: Oversigten over, ikk? Der er 24 steder og det synes jeg ikke er særlig mange

142

Interviewer: Nååå, jeg tror, der er egentlig mange flere [Vender kortet og viser Mads, at der er mere

143

på den anden side af kortet]

144

[Begge griner]

145

Mads: Det hjalp lidt på det

146

Interviewer: Ja

147

Mads: Ej okay, der er faktisk ret meget. Den trækker jeg lige tilbage det der, undskyld

148

Interviewer: [Griner] Det er okay

149

Mads: Nå, men den er jo fin nok, altså, den gør jo det den skal

150

Interviewer: Mmm

151

Mads: Så hvis du får den stukket i hånden, og ikke har så meget tid, og læser den igennem, så er den

152

jo fin, men du bliver ikke rigtig klogere af den udover som guideline.

153

Interviewer: Nej

154

Mads: Altså, hvor du kan gå hen

155

Interviewer: Nej. Så de her ord er måske med til at gøre det sådan mere lettilgængeligt, hvis man

156

bare lige hurtigt skal sådan

157

Mads: Hvis vi skal blive mere litterære, så synes jeg måske der er for mange, der er lidt meget fyld i

158

noget af det også

159

Interviewer: Mmm

160

Mads: Altså, det er nemt sat op, men det er bare som om at, jeg ville nok have gjort sætningerne lidt
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simplere

162

Interviewer: Mmm

163

Mads: Nogle steder

164

Interviewer: For eksempel?

165

Mads: Altså

166

Interviewer: Det er ikke noget du har siddet og kigget på nu? I tekst nummer 4

167

Mads: Jeg skal lige finde et godt eksempel. [Pause] Jo altså [læser op] ”Din personlige handling

168

sætter sine spor, og vi håber du vil bruge kortet flittigt, sprede budskabet og følge det grønne spor

169

både privat og når du er på arbejde”

170

Interviewer: Ja okay, så det bliver sådan for

171

Mads: Jeg kunne nok have sat to sætninger op der.

172

Interviewer: Ja

173

Mads: Din personlige handling sætter sine spor punktum, vi håber du vil bruge kortet flittigt, sprede

174

budskabet og følge det grønne spor punktum

175

Interviewer: M-hmm, ja

176

Mads: Altså

177

Interviewer: Ja

178

Mads: Det der med privat og arbejde

179

Interviewer: Ja

180

Mads: Det skal vi jo nok finde ud af, ikk?

181

Interviewer: Mmm

182

Mads: På et eller andet tidspunkt [griner]

183

Interviewer: Ja

184

Mads: Og jeg tror også jeg lagde mærke til det i 2'eren. Ja, der var der også nogle af de der [Pause]

185

Altså [Pause] Jo, jeg synes det starter fint. Nej, jeg synes ikke det starter fint

186

[Begge griner]

187

Mads: Det bliver fint nede i ”København er kåret til Europæisk Miljøhovedstad”, det synes jeg, det

188

ville være en meget fin måde at starte på

189

Interviewer: Mmm

190

Mads: Men jeg synes det er underligt at begynde med ”Vi har så meget at vise frem, og selvom du

191

måske kender byen som din egen bukselomme, er der helt sikkert steder, du endnu ikke har oplevet,

192

ildsjæle, du endnu ikke har mødt, caféer, butikker og restauranter, du ikke har besøgt”, ikk? [Tekst
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2]

194

Interviewer: Mmm

195

Mads: Det er sådan du starter med, det er underligt at starte med en sætning, der seks linier lang,

196

synes jeg

197

Interviewer: Mmm, ja

198

Mads: Men nu bliver det meget sprogligt, nu er jeg lidt gået væk fra det der med substansen af

199

budskabet, men det ville jeg nok have gjort

200

Interviewer: Vi kan godt bevæge os lidt rundt

201

Mads: Jeg kan gode lide, jeg kan godt lide når man kan sige noget simpelt.

202

Interviewer: Mmm

203

Mads: Når man kan sige meget [pause] simpelt, ikk?

204

Interviewer: Mmm. Kan det ikke blive for simpelt?

205

Mads: Det kan blive for ensidigt

206

Interviewer: Mmm

207

Mads: Men det er ikke noget der hedder for simpelt eller ikke for simpelt, det kommer an på hvad

208

man vil sige med det jo.

209

Interviewer: Mmm

210

Mads: Hvis man kan sige det simplere, så synes jeg man skal prøve at sige det simplere

211

Interviewer: Men nu mener du, når vi snakker om simpelt nu, så mener vi, så mener du også sådan

212

mere sprogligt, altså hvordan man formulerer det

213

Mads: Ja.

214

Interviewer: Ikke

215

Mads: Nej, nej

216

Interviewer: Simpelt i forhold til for eksempel budskabet

217

Mads: Nej, det var en ren sproglig

218

Interviewer: Ja, ja. Har du lagt mærke til hvordan der sådan ellers bliver talt om bæredygtighed og

219

miljø i andre kommercielle sammenhænge?

220

Mads: Jeg synes, altså, politisk og kommercielt er det jo ofte det bæredygtige vækstbegreb vi hører

221

meget

222

Interviewer: Mmm, mmm

223

Mads: Som jeg synes er en selvmodsigelse, fordi at vækst og bæredygtighed er hinandens

224

modsætninger
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Interviewer: Mmm. Kan du sige lidt mere om det?

226

Mads: Jamen, vækst i økonomien det er jo en kvantitativ forøgelse af en værdi, ikk?

227

Interviewer: Mmm

228

Mads: Der kommer noget mere værdi hele tiden, mens en bæredygtig cyklus, det er jo noget, der er

229

i kredsløb med hinanden.

230

Interviewer: Mmm

231

Mads: Det er jo ikke noget der ekspanderer

232

Interviewer: Mmm

233

Mads: Så så længe økonomien er bygget op på råstoffer og ressourcer og arbejdskraft, så vil det jo

234

på et eller andet tidspunkt kollidere med hinanden, fordi de naturgivne ressourcer ikke er i vækst

235

Interviewer: Mmm

236

Mads: Men økonomien er

237

Interviewer: Og hvad synes du om den måde, som det bliver talt om i medierne?

238

Mads: For virksomheders vedkommende er det jo noget, der ofte bliver kommunikeret, fordi det er

239

det, man gerne vil sætte fokus på, mere end at man vil sætte fokus på alle de steder, hvor at de

240

fucker op, ikk? Altså, Mærsk vil jo meget hellere snakke om alle de klimamæssige omstillinger de

241

har gjort, frem for den containertransport, der forurener mere end Danmarks CO2 udledning til

242

sammen gør, ikk?

243

Interviewer: Mmm

244

Mads: Så det kan jo være en meget nem måde det der med at vaske fingre

245

Interviewer: Mmm

246

Mads: På sig selv og lave et, igen noget kommunikativt, altså det er noget der fungerer i den

247

kommunikative virkelighed, mens at virkelighedsvirkeligheden kan blive fjernere fra os

248

Interviewer: Mmm

249

Mads: Fordi vi går for meget op i den måde man brander sig på det, ikk? Men når det så er sagt, så

250

er det jo som der også er, altså det er blevet mere sådan, jeg tror ikke det, jeg tror mange folk er

251

begyndt at gøre det per automatik, altså heldigvis er der jo færre, der er begyndt at købe buræg og

252

sådan nogle ting, ikk?

253

Interviewer: Mmm

254

Mads: Og folk er blevet bedre i nogen henseende til at spare eller vælge det økologiske frem for det

255

ikke-økologiske, ikk? Men

256

Interviewer: Mmm
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Mads: Men der er jo meget lang vej igen, kan man sige, og man kan også frygte lidt at nogle folk

258

bliver skræmt væk af den her kommunikative lidt bullshit-agtige tilgang til det, ikk? Og føler på en

259

måde, at man bliver sådan lidt kontrær og sådan ”Ej det vil jeg fandeme ikk!” [Slår i bordet]

260

Interviewer: Mmm

261

Mads: ”Og det skal fandeme ikke bestemme over mig!”

262

Interviewer: Mmm

263

Mads: Og ”Nu skal jeg fandeme vise dem at jeg kan køre min Obel Ascona, der kører 8 kilometer

264

på literen hele vejen til Italien og fucker miljøet op”, ikk? ”Bare fordi jeg kan”. Så det kan jo hurtigt

265

blive sådan noget, det kan jo, altså det jeg prøver at sige, at det kan jo bare hurtigt have den

266

modsatte effekt af det, man forsøger.

267

Interviewer: Mmm, fordi det bliver sådan en løftet pegefinger?

268

Mads: Ja, på den dårlige måde, ikk? Nej, altså jeg kan godt lide en løftet pegefinger

269

Interviewer: Okay

270

Mads: Nogle gange synes jeg der skal mere løftet pegefinger ind eller måske nogle skarpere

271

politiske virkemidler for at kunne sætte et ordentligt aftryk på vores livsstil, ikk?

272

Interviewer: Mmm

273

Mads: Man kan jo tydeligt mærke på den måde, de har skrevet det her på, at de er rigtig rigtig bange

274

for løftet pegefinger

275

Interviewer: Mmm

276

Mads: Det er lavet som om, at det skal endelig ikke være en udfordring, og der skal være en lighed

277

mellem det grønne og bæredygtige og så København som noget lidt, du ved design, metroplis-agtig

278

Interviewer: Mmm

279

Mads: Bylivs, mode, fashionabelt. Der skal være en, det skal være behageligt, det skal være rart, det

280

skal være fedt

281

Interviewer: Mmm

282

Mads: At være grøn, ikk? Og det kan det også sagtens være, det er slet ikke det. Men det er jo ikke

283

det billede jeg gerne vil sidde tilbage med, jeg vil jo ikke have det som om, at jeg køber en bestemt

284

identitet eller livsstil, eller at jeg laver om på mig selv, bare for at leve på en mere bæredygtig facon,

285

hvor ordet bæredygtig rent faktisk betyder, at jeg ikke gøre mere skade end jeg gør gavn

286

Interviewer: Mmm

287

Mads: Det er jo i virkeligheden det det handler om, ikk?

288

Interviewer: Mmm. Så det lyder som om, at du lægger meget mærke til det, der ikke er der? På en
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måde

290

Mads: Ja [griner]

291

Interviewer: Når du sådan møder det her i forskellige kommercielle sammenhænge

292

Mads: Jamen, det er jo også fordi det interesserer mig, ikk?

293

Interviewer: Mmm

294

Mads: Og så er det jo typisk, at man ser det på en anden måde,

295

Interviewer: Mmm. Så du bliver lidt skeptisk over for sådan, når der er nogen der ligesom sælger

296

noget på, at det har en bæredygtig kvalitet?

297

Mads: [Pause] Nej, jeg bliver ikke altid

298

Interviewer: Okay. Hvad er det så der gør udfaldet?

299

Mads: Jamen, at jeg ikke føler, at det fremhæver de bedste ting man kunne gøre

300

Interviewer: Altså okay, nu snakker vi om kortet?

301

Mads: Ja

302

Interviewer: Ja

303

Mads: Okay

304

Interviewer: Nå, jamen jeg spørger bare, om du snakker om kortet, når du siger ”det”, så var det

305

kortet du mente

306

Mads: Ja [griner]

307

Interviewer: Det var bare lige for at være sikker

308

Mads: Men nu har jeg sgu heller ikke lige, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg heller ikke lige nået

309

at kigge alle de her steder igennem

310

Interviewer: Nej, det har jeg heller ikke [griner]

311

Mads: Jeg synes for eksempel, jeg vil dog lige sige, at

312

Interviewer: Du må meget gerne

313

Mads: Jeg er super glad for, at det har taget sådan noget som byhaver med, ikk?

314

Interviewer: Mmm

315

Mads: Fordi det synes jeg også er en ret vigtig pointe, at hvis du gerne vil leve bæredygtigt, så

316

behøver det ikke alt sammen at være et sted du skal gå hen og smide nogle penge hen, fordi det er

317

sidste ende ikke med til at gøre noget bæredygtigt. Det er jo i sidste med til at nogle får løn, så de

318

også kan gå ud og bruge nogle penge, så nogle andre kan få løn, og også gå ud og bruge nogle

319

penge, ikk? Og nu bliver det meget økonomisk, men det er jo fedt, at ikke alene kan du gå ud og se

320

nogle byhaver, du kan rent faktisk også tage en spade i hånden og gøre det selv
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321

Interviewer: Mmm

322

Mads: Det synes jeg ikke, der er så meget fokus på, eller også er det bare fordi, at vi i Danmark er

323

meget sådan ”Bare der nogle andre der gør det, så skal det nok gå” agtigt, ikk?

324

Interviewer: Mmm

325

Mads: Men byhaverne er jo et rigtig fedt eksempel på nogle folk, der har taget nogle valg og

326

organiseret sig og sagt ”Hold kæft, hvor kunne det være fedt hvis folk i lokalområdet ligesom

327

brugte deres kreativitet og ressourcer til lokal forandring”, ikk?

328

Interviewer: Mmm

329

Mads: Det koster ikke engang noget

330

Interviewer: Næh, det. Ja, har du lagt

331

Mads: Synes du, det ville jeg egentlig gerne have et, en guide der samtidig lavede en ”Det kan du

332

gøre”-agtigt i dit liv, som ikke behøvede at være særlig fancy eller noget som helst, bare sådan fem

333

ting eller

334

Interviewer: Mmm

335

Mads: Dyrk dine egne grøntsager, spar på kødet

336

Interviewer: Ja. Nu er det bare lige mig og mine ord her [griner]

337

Mads: [Griner]

338

Interviewer: Har du lagt mærke til nogle ord, altså ikke kun i denne her [bykortet], men også mere

339

generelt i reklamer eller kampagner, der handler om bæredygtighed eller sådan nogle bestemte ord

340

de tit bruger?

341

[Pause]

342

Interviewer: Det er også okay, hvis du ikke har

343

Mads: Aftryk, tror jeg

344

Interviewer: Mmm

345

Mads: Går ret meget igen

346

Interviewer: Altså, fodaftryk?

347

Mads: Ja, og aftryk af dine handlinger og dit forbrug og klimaaftrykket, ikk?

348

Interviewer: Mmm

349

Mads: Og selvfølgelig bæredygtighed og ressourcespild og [pause] Jamen, der er mange jo

350

Interviewer: Mmm

351

Mads: Nu skal vi lige, og global opvarmning, spild

352

Interviewer: De her ord som for eksempel bæredygtig og grøn, som ligesom bliver brugt ret meget i
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353

den her folder, er det nogle ord som du selv bruger? Jeg godt at det måske er lidt svært lige at

354

komme i tanke om sådan

355

Mads: Jamen, det er det jo. Men det er jo også fordi, at jeg ofte ender med at snakke om, hvorfor jeg

356

er veganer, ikk?

357

Interviewer: Mmm

358

Mads: Det er der mange, der synes er mærkeligt, og det syntes jeg også selv for et par år siden, hvis

359

man havde spurgt mig dengang, ikk?

360

Interviewer: Mmm

361

Mads: Men der kommer jeg jo ofte ud i en situation, hvor jeg synes det er meget fedt lige at

362

fortælle, at altså i forhold til bæredygtighed

363

Interviewer: Mmm

364

Mads: Global opvarmning, ressourcespild

365

Interviewer: Mmm

366

Mads: Sådan nogle ting, ikk?

367

Interviewer: Så du, i hvilke sammenhænge er det så, det er mest når du skal

368

Mads: Jamen, det er det der med at vi har nogle problemer her i verden, for eksempel så, global

369

opvarmning er én ting, biodiversitetsdød er en anden ting, fattige mennesker der sulter er en tredje

370

ting

371

Interviewer: Mmm

372

Mads: Og af en eller anden grund så kommer det hele under en samlet pamflet, der hedder ”Spis

373

mindre kød”

374

Interviewer: Mmm

375

Mads: Altså, der er ikke noget der er mere effektivt. Altså, det er fire femtedele af al landbrugsjord i

376

verden, der går til dyrefoder, ikk?

377

Interviewer: Mmm

378

Mads: Så det er ofte den argumentationsvej jeg går igennem, når det er det, jeg ligesom skal svare

379

på

380

Interviewer: Så du bruger også selv de ord til at forklare noget, eller?

381

Mads: Ja

382
383

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

384

Interviewer: Ja. Nu tror måske vi går lidt videre til del to, som handler om hvordan du selv er
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bæredygtig i din hverdag. Så det er faktisk bare det første spørgsmål... Det er bare, om du sådan helt

386

konkret kan fortælle, hvad du selv gør? Altså, nu ved jeg at du i hvert fald ikke spiser kød og

387

animalske produkter i det hele taget, men er der andre ting?

388

Mads: Jeg har ikke kørekort

389

Interviewer: [Griner]

390

Mads: Det er mere af dovenskab end af, men nej, det er der sgu, nej, det er faktisk ikke, ikke sådan

391

rigtigt. Altså, jeg bruger ikke særlig mange penge, jeg køber meget genbrug. Okay, så er der faktisk

392

andre ting jeg gør

393

Interviewer: Mmm. Du må også godt liiige sidde og tænke lidt over det, hvis du sådan tænker over

394

hvad du sådan gør i dit hjem for eksempel, og der er nogle ting du også gør der eller

395

Mads: Jeg synes tidligere gjorde jeg faktisk mere, end jeg gør nu, fordi efter jeg er holdt op med at

396

spise kød og mejeriprodukter, så synes jeg ligesom bare det trumfede alt det andet

397

Interviewer: Mmm

398

Mads: Så jeg blev mindre sådan, okay, nu købte jeg ikke økologiske gulerødder den her gang, fuck

399

det, det er bare en dråbe i vandet i forhold til ikke at spise kød

400

Interviewer: Mmm

401

Mads: Altså, det er så lige meget. Selv det at køre i bil er lige meget i forhold til ikke at spise kød

402

Interviewer: Så du sådan ser det lidt som sådan et regnskab?

403

Mads: Ja, jeg ser det i hvert fald som at jeg... At man skal sgu også forholde sig, det skal jo også

404

handle om, at det er virkelighed, og jeg tror, at meget i forbrugerverdenen handler om at adskille

405

virkelighed fra forbrugerverdenen. Og det kan jeg godt lide ved at være veganer, at det er ligesom

406

om at den virkelighed kommer tilbage, så det er ikke længere som om, at du går ind og køber noget,

407

det er faktisk som om, at du afgiver en stemmeseddel på hvilken verden du gerne vil leve i

408

Interviewer: Det gør du når du handler?

409

Mads: Det gør alle når de handler

410

Interviewer: Mmm

411

Mads: Og det bliver man bare mere bevidst om, når man ændrer sit forbrug. Fordi tidligere har man

412

jo haft en lidt idé om at, jamen, ”Jeg skal bare have noget”

413

Interviewer: Mmm

414

Mads: ”Nu har jeg lyst til at have noget, og derfor så har jeg fortjent at have det”. Og den er jeg

415

kommet væk fra, når det ligesom går op for én, at der er konsekvenser ved alt, hvad man gør, og der

416

nogle levende væsner her i verden, der ikke har et valg.
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417

Interviewer: Mmm

418

Mads: Og de kan ikke forsvare sig selv, og de er som sådan uskyldige, og de kan ikke tale for sig

419

selv, og det er også selv det går udover.

420

Interviewer: Mmm

421

Mads: Altså, det er også os, der får kræft og diabetes og hjertekar, altså muligt lort, ikk?

422

Interviewer: Mmm

423

Mads: Og jeg er fuldstændig ligeglad med personlige valg. Men jeg betragter ikke det at spise kød

424

og mejeriprodukter som et personligt valg, og jeg betragter ikke det at forurene som et personligt

425

valg. Det er valg med konsekvenser for andre end én selv, og derfor så ophører det personlige ved

426

det, synes jeg.

427

Interviewer: Så at noget er personligt... Et personligt valg det er, det vil sige, når noget ligesom kun

428

berører én selv?

429

Mads: Ja

430

Interviewer: Ja

431

Mads: Hvis du tager LSD, er det et personligt valg [griner]

432

Interviewer: [Griner]

433

Mads: Hvis du spiser en bøf, er det ikke et personligt valg.

434

Interviewer: Fordi der er en ko der har måtte lade livet?

435

Mads: Præcis. Men det er jo også bæredygtighed, synes jeg, en mere sådan virkelighedsnær... Altså,

436

det handler jo også sådan lidt om det der med, at hvad du smider ud i verden ligesom lever sit eget

437

liv, indtil det kommer tilbage et andet sted.

438

Interviewer: Mmm

439

Mads: Og enten gør noget godt eller noget mindre godt, ikk? Og man kan jo ikke være sådan Jesus,

440

eller det er jo slet ikke det, det handler om,

441

Interviewer: Så der er også en grænse for, hvad man kan, altså hvor bæredygtig man kan være?

442

Mads: Ja, man kan ikke være mere eller mindre bæredygtig. Man kan kun være bæredygtig i den

443

forstand, at man handler som at man gerne vil have, at andre skal handle mod én. Det er jo i

444

virkeligheden... Det er meget sådan simple filosofiske budskab, ikk?

445

Interviewer: Mmm. Så der er ikke sådan grader af det?

446

Mads: Det tror jeg ikke

447

Interviewer: Nej

448

Mads: Kan der være det? Altså?
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449

Interviewer: Nååå, men det

450

Mads: Nej, nej jamen jeg tænker

451

Interviewer: Det er der forskellige syn på, vil jeg sige.

452

Mads: Jeg tænker det sådan meget matematisk

453

Interviewer: Mmm

454

Mads: Jeg ser det som et system, hvor du smider et 2-tal ind, og der kommer et 2-tal ud på den

455

anden side.

456

Interviewer: Mmm

457

Mads: Så det kan ikke være mere eller mindre, altså, men du har ret i diskussionen om, hvordan vi

458

lever, så er det jo noget med at det bæredygtige er noget vi skal efterstræbe.

459

Interviewer: Mmm

460

Mads: Fordi vi kan jo aldrig få en hundrede procent bæredygtig verden, og det har vi nok heller

461

aldrig haft. Det er altid ujævnheder i systemet, men systemet er jo lavet til at rette op på de

462

ujævnheder.

463

Interviewer: Mmm

464

Mads: Og det er jo det, der er problemet nu, at det ikke længere gør det, fordi at det går for stærkt,

465

ikk?

466

Interviewer: Kan du sådan nogle gange være i tvivl om, hvad der er sådan bedst at gøre, sådan,

467

altså, mest bæredygtigt, selvom du ikke tror på grader, så sådan?

468

Mads: Nej, men jeg oplever ofte at... Jeg oplever ofte, der er meget tvivl om det, ikk?

469

Interviewer: Mmm. Hvor, altså, i forhold til hvad?

470

Mads: I forhold til at jeg selv er blevet klogere på mange ting.

471

Interviewer: Mmm. Så du har selv været i tvivl før?

472

Mads: Jeg har selv troet, at jeg har vidst noget før, og jeg har fundet ud af, at jeg ved ikke særlig

473

meget, og der er ikke særlig mange, der ved særlig meget.

474

Interviewer: Mmm

475

Mads: Om det. Altså, det kan man aldrig finde ud af. Fordi jeg har jo også tit adskilt kød og klima,

476

som to forskellige ting, ikk?

477

Interviewer: Mmm

478

Mads: Hvis man ikke spiste kød, handlede det om, at man gerne ville være god mod dyrene, og det

479

vil jeg selvfølgelig også gerne. Men jeg har aldrig set det som at den primære grund til ikke at spise

480

kød, var fordi at man synes det var så vigtigt, at gøre noget for klimaet, som jeg jo kom til. Men jeg
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481

gik rigtig meget op i klimaet tidligere også.

482

Interviewer: Mmm

483

Mads: Fordi at det er jo også sjovt på en måde, altså det er jo også noget med en fed udfordring,

484

synes jeg, ikk?

485

Interviewer: Mmm

486

Mads: At der er noget vi skal gøre, men samtidig så kan vi, rent faktisk står vi i en unik situation i

487

verdenshistorien, fordi det er et fælles problem, der bryder nationalgrænser og bryder religioner,

488

bryder det hele, ikk?

489

Interviewer: Mmm

490

Mads: Så vi har faktisk en mulighed for også at kunne gennemføre noget som verdenssamfund, det

491

er sgu da meget fedt.

492

Interviewer: Mmm. Ja, hvis det lykkedes [griner]

493

Mads: Mmm. Men bare selve motivationen, ikk?

494

Interviewer: Mmm. Men du snakker lidt om en tvivl, som du oplever generelt?

495

Mads: Nå, det var det du spurgte om [griner]

496

Interviewer: Ja

497

Mads: Ja

498

Interviewer: Jamen, det er okay

499

Mads: Jamen, det var for eksempel det med kødet der, der havde jeg ikke rigtig set, at det skulle

500

være så effektivt, som det var, at det virkelig er så fuldstændig vanvittigt så mange ressourcer, altså,

501

det er jo halvdelen af alt ferskvand i verden, der går til kød, ikk?

502

Interviewer: Mmm

503

Mads: Det havde jeg aldrig tænkt over, jeg havde aldrig tænkt over at alt det vi spiste også skal leve,

504

at dyrene skal have vand, dyrene skal have foder, foder skal dyrkes, det koster også vand, ikk?

505

Interviewer: Mmm. Ja

506

Mads: Så det kom som en kæmpe overraskelse for mig.

507

Interviewer: Mmm

508

Mads: Jeg havde kun fokuseret på biltrafik og sådan nogle ting indtil da, ikk? Og det tror jeg også

509

rigtig mange gør, vi fokuserer vel på det vi kan se, når vi ser Avedøreværket spyge røg ud, så tænker

510

vi ”Eeej, det er CO2 det der” ikk?

511

Interviewer: Mmm

512

Mads: Selvom Avedøreværket er noget af det reneste der producerer brændbart affald, ikk?
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513

Interviewer: Så der er noget, der er usynligt, sagde du? At det spiller en rolle, om det noget vi kan se

514

eller ikke kan se?

515

Mads: Ja, jeg tror vi mennesker er meget visuelt orienterede

516

Interviewer: Mmm. Den der tvivl hvor tror du sådan den stammer fra? Altså sådan, hvad skyldes

517

den?

518

Mads: Jeg tror, det handler vel om, at vi vil gerne have at tingene er i orden, og at der ikke er noget

519

at være bange for, og vaner... Jeg tror vaner og traditioner og kultur holder os meget jordbundne.

520

Interviewer: Ja, så det er meget vores kultur, der afgør om vi sådan, hvad vi gør?

521

Mads: Hmm, det må det vel være et eller andet sted, ikk?

522

Interviewer: Jo, men altså, jeg sidder bare og siger, hvad jeg hører dig sige.

523

Mads: Okay

524

Interviewer: Ja. Altså, nu bliver det en lille bitte smule abstrakt, ikk? Men ofte så snakker vi jo om,

525

at vi skal gøre noget godt for miljøet, og så tænkte jeg på, hvad du sådan opfatter at miljøet, altså

526

ordet miljøet, betyder i den sammenhæng?

527

Mads: Men det er jo meget sjovt, ikk? Fordi det er jo rigtig meget. Der er jo miljøet som biosfæren,

528

den luft vi indånder og græsset og træerne, men så er der jo også os selv.

529

Interviewer: Mmm

530

Mads: Og det rum vi sidder i lige nu, det er jo et miljø, som er skabt af mennesker, ligesom os selv,

531

som har haft nogle idéer om, hvordan den her bygning skulle se ud. Og vi sidder i en by, der er

532

bygget af håndværkere og arkitekter. Så miljø er jo både noget eksternt og noget internt.

533

Interviewer: Mmm

534

Mads: Og vores interne miljø ender også med at påvirke vores eksterne miljø og omvendt.

535

Interviewer: Mmm

536

Mads: Så det hele er forbundet, og hvis man vil have en god verden og et bæredygtigt miljø, så

537

hænger det vel også sammen med, at det er meget fedt at have det godt med sig selv

538

Interviewer: Mmm

539

Mads: Og med den verden man er en del af. Det er svært at gøre noget ved sine vaner, og skabe

540

noget forandring, hvis man samtidig går og har det nedern med det og er trist. Så miljø er jo noget,

541

der kan være i god forfatning og i dårlig forfatning, og i sidste ende handler det også om

542

bæredygtighed. Hvis jeg er glad, så er der et bæredygtigt kredsløb i min krop, ikk?

543

Interviewer: Mmm

544

Mads: Fordi at jeg holder mig i gang, eller fordi at jeg trækker vejret på en bestemt måde eller..
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Hvis jeg ligger i min seng og er syg, så er det fordi, der er et dårligt bæredygtigt kredsløb

546

Interviewer: Og menneskets rolle i forhold til miljøet er så, at det er en del af det?

547

Mads: Altså, vi er jo skabt af det, så det er vi jo. Vi er vel ligeså meget en del af det som universet er

548

en del af det.

549

Interviewer: Mmm

550

Mads: Og dyrene er en del af det, og forurening er også en del af det. Det er jo også et produkt af

551

vores intelligens, og vores intelligens er også et produkt af miljøet, så

552

Interviewer: Mmm

553

Mads: Altså, det er noget, der ligesom klincher over det hele, lige meget hvordan vi gør.

554

Interviewer: Og har mennesket så et ansvar overfor miljøet?

555

Mads: Miljøet har ansvar overfor sig selv.

556

Interviewer: Ja, okay

557

Mads: Men i og med at vi er så intelligente, som vi er, og i og med at vi har indrettet samfundet,

558

hvor at vi er hersker over både naturen og dyrene, så har vi jo også gjort os selv ansvarlige for den

559

videre udvikling.

560

Interviewer: Mmm

561

Mads: Hvis vi stadig var et jæger-stenaldersamfund, så havde vi ikke det samme ansvar, for så

562

havde vi ikke den samme destruktive kraft, der havde bragt os i den situation, hvor vi fik ansvaret.

563
564

Del 3: Begrebsforståelser

565

Interviewer: Mmm. Ja, så skal vi snakke lidt om de der ord. Fordi nu har jeg sådan lidt brugt ordene

566

bæredygtig, miljøvenlig og grøn sådan lidt i flæng i løbet af interviewet. Og jeg har skrevet dem

567

ned på sådan nogle her [Jeg lægger sedlerne frem på bordet]. Nu har du jo også sagt at mennesker er

568

visuelle

569

Mads: [Griner]

570

Interviewer: Så det var jo meget godt, jeg havde gjort det. Fordi jeg tænkte på hvordan du så forstår

571

de her tre ord? Du kan tage dem ét ad gangen eller hvad der passer dig

572

Mads: Jaa

573

Interviewer: Og du må også meget gerne sige ordene, når du henviser til dem, for diktafonen

574

Mads: Jeg tror, at grøn er nok det stærkeste af det visuelle, i hvert fald. Fordi der er man helt ude i

575

skoven og idyl og fred, altså grøn har en meget rolig klang over sig, det er noget der skaber ro, ikk?

576

Interviewer: Mmm
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577

Mads: Og derfor er det også et meget positivladet ord.

578

Interviewer: Mmm

579

Mads: Måske et af de mest positive, det handler om liv, ikk?

580

Interviewer: Mmm

581

Mads: Altså, det er noget, man slet ikke kan være uenig i, er fedt. Og derfor så får sætninger jo også

582

en dynamik, ikk? Men samtidig forsvinder dynamikken så også, når der går inflation i begrebet,

583

hvilket der på en måde har gjort for dem alle tre, ikk?

584

Interviewer: Mmm

585

Mads: Men sådan er det jo, sådan er sproget jo, og det er nok en meget anden diskussion i

586

virkeligheden, det er jo også det der med at kommunikation styrer så meget, som det gør i dag, ikk?

587

Og jo mere du bliver eksponeret for ordet grøn, så ender også med, så ved man også ligesom, hvad

588

de er der forventes af én, når man som læser konfronteres med det.

589

Interviewer: Ja, altså jeg synes faktisk ikke at det overhovedet er irrelevant, det vil jeg meget gerne

590

høre mere om det.

591

Mads: Okay, jamen, det var vist det

592

Interviewer: Nå, okay [griner] Det er også fint

593

Mads: Så det er en fin farve, og det er det, der gør... Altså, det associationer til liv og til tryghed og

594

glæde og. Men ikke tryghed på den tryg-trygge måde, også den der løb igennem skoven som en

595

eller anden vild tosse, agtig

596

Interviewer: [Griner] Men når der så går inflation i ordet, så lyder det som om du både synes, der

597

sker noget sådan, altså negativt, men også noget positivt?

598

Mads: Det er jo negativt, når man er så vandt til det, at det ikke længere gør en forskel, og det bliver

599

jo især negativt, når alle mulige bruger det i alle mulige sammenhænge, ikk?

600

Interviewer: Mmm

601

Mads: Altså, sådan når Shell forsøger og siger de har opfundet en grøn benzin, så er det jo bare

602

Interviewer: [Griner]

603

Mads: Get the fuck out of here, I er nogle af de værste. Altså, det kan jo hurtigt vendes til at handle

604

om, at nogen har en dagsorden, ikk?

605

Interviewer: Mmm

606

Mads: Og det er jo også, det er måske i virkeligheden det, man kan jo se, der er en dagsorden med

607

det her. Det handler jo både om at brande København, men det handler da i høj grad også om at

608

brande alle de her steder
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609

Interviewer: Mmm

610

Mads: Som helt sikkert er en del af det, og det handler om at få turister til byen, og det handler om

611

at alle de her ting, der nogle gange er sådan populær, arkitektur er også skide populært for tiden,

612

ikk. Og så skal det være grøn arkitektur, for så kan vi lige pludselig forestille os at bygningerne er

613

levende og bygget af bambus, og der er haver oppe på tagene.

614

Interviewer: Mmm. Men kan der også være noget positivt ved, at de bliver brugt meget eller? Det

615

hørte jeg dig sige lidt før

616

Mads: Ja, for det gør os jo bevidste om noget, vi måske ikke var så bevidste om før, ikk?

617

Interviewer: Mmm. Hvad så med de to andre ord?

618

Mads: Miljøvenlig synes jeg er sådan en [griner], der tænker jeg meget på folkeskolen af en eller

619

anden grund.

620

Interviewer: Mmm

621

Mads: Fordi at jeg synes at grøn og bæredygtig det er nogle af de der buzzwordsagtige ting, der lidt

622

mere er kommet indenfor de sidste 10-15 år, mens at miljøvenlig det er sådan rigtig, så er man

623

tilbage i børnehaven agtigt.

624

Interviewer: [Griner]

625

Mads: ”Nu skal vi være miljøvenlige!” og så får man sådan en temauge, og så har vi et lille hæfte,

626

hvor der står ”Sådan kan du være miljøvenlig” og ”Sorter dit affald”, og det er noget med ordet

627

miljø og ordet venlig, det er meget pædagogisk, synes jeg. Og meget frilandslandbrug agtigt [Pause]

628

Og måske også meget lille skala. Når jeg siger miljøvenlig, så tænker jeg ikke på Green Peace eller

629

FN, jeg tænker på sådan en

630

Interviewer: [Griner]

631

Mads: Nogen der går og samler affald op ved en fortorvskant eller

632

Interviewer: Mmm

633

Mads: Nogen der er betalt af kommunen til at rydde op et eller andet sted

634

Interviewer: Så miljøvenlig det er mere lokalt, og de to andre er mere globalt?

635

Mads: Ja, jeg synes miljøvenlig er mere nede i lokalmiljøet.

636

Interviewer: Betyder de tre ord noget af det samme?

637

[Pause]

638

Interviewer: Eller er de forskellige?

639

Mads: Jeg synes at bæredygtig kan bruges i mange flere sammenhænge end kun i forhold til

640

miljøet.
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641

Interviewer: Mmm

642

Mads: Og klima og global opvarmning. Og det kan grøn selvfølgelig også, det er jo en farve.

643

Interviewer: Mmm

644

Mads: Men jeg synes i høj grad at bæredygtig er et ord, som mange måske har et ensidigt forhold

645

til.

646

Interviewer: Mmm

647

Mads: Fordi som jeg talte lidt om før, så handler bæredygtighed jo om kredsløb.

648

Interviewer: Mmm

649

Mads: Og når vi snakker om miljøproblemer, så snakker vi om, at kredsløbet er i uorden. Men

650

kredsløb er jo altid en god ting. Altså, der er ikke noget i hele verden, der er i kredsløb og dårligt.

651

Altså, hvis der er kredsløb i noget, så er det fordi det fungerer.

652

Interviewer: Mmm. Hvordan er det, det bliver brugt ensidigt? Eller hvad var det du sagde?

653

Mads: Jamen, det er jo tit det der med, at bæredygtig i sig selv kan give nogle folk lidt kvalme, ikk?

654

Sådan ”Åh nej, ikke igen det der bæredygtighed”

655

Interviewer: [Griner]

656

Mads: Og så begynder man jo lige præcis at identificere det, der ikke er bæredygtigt som noget

657

godt, ikk? Fordi vi måske forbinder nydelse med mange ting, som, altså rygning det kan jo også

658

være et eksempel på noget, som ikke er bæredygtigt.

659

Interviewer: Mmm

660

Mads: Fordi det er ikke bæredygtigt at du fylder dine lunger op med røg på længere sigt, fordi det

661

sætter sig og alt muligt, ikk? Hvis det var bæredygtigt, så ville det være sådan noget som vand, ikk?

662

Interviewer: Mmm

663

Mads: Det er skide bæredygtigt, det kommer ind og kommer ud, og du bliver glad og frisk og sådan

664

noget, ikk? Så det handler om kredsløb, og der hvor man ofte bruger det i lidt for... Jeg mener, når

665

man laver en restaurant, der kun serverer grønt et-eller-andet, så er det jo ikke nødvendigvis

666

bæredygtigt der. Altså, hvis de havde dyrket det hele på taget og brugt al kompostaffaldet og alle

667

madresterne til at lave ny jord med for eksempel, så havde det været bæredygtigt, ikk? Og hvis de

668

selv havde produceret deres egen strøm og

669

Interviewer: Mmm

670

Mads: Men det er jo ikke det de mener, de mener jo, at de tilstræber noget, der skal være

671

bæredygtigt, og så er det det, som vi som kunder ligesom bliver præsenteret for, der er det

672

bæredygtige element i det.
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673

Interviewer: Mmm

674

Mads: Mens at alt det der ikke er bæredygtigt, foregår ude i kulissen.

675

Interviewer: Så det, bæredygtighed, det er i virkeligheden meget sådan et helhedsbegreb, hvor at du

676

måske føler, at der er mange ,der bare bruger. Så tager de bare lige ét element af det, og så kalder de

677

det så bæredygtigt ud fra det?

678

Mads: Ja, så zoomer man helt ind

679

Interviewer: Og så resten af det

680

Mads: Ind på en lille del af systemet

681

Interviewer: Ja

682

Mads: Og siger ”her er vi bæredygtige”

683

Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad bæredygtig, grøn og miljøvenlig sådan

684

betyder? Altså, hvad der ligger i det, hvad det dækker over?

685

Mads: Ja, jeg tror jeg kan være i tvivl om, hvad alt betyder efterhånden.

686

Interviewer: Ja [griner]

687

Mads: Jeg synes bare at alle ord og alle sætninger og alle vendinger... Nogen gange har jeg bare det

688

der indtryk af, at det hele er brugt, det hele er sagt.

689

Interviewer: Mmm

690

Mads: Og det er derfor, jeg er blevet ret glad for de der sådan simple... når man bare sådan helt

691

konkret zoomer ind på, hvad er det, jeg gerne vil med det her.

692

Interviewer: Mmm

693

Mads: Hvad kunne være fedt, og så gå udenom de der, altså... Det er især floskler, jeg ikke er så

694

glad for, det er du sikkert heller ikke, når du læser det, du gør. Og jeg synes i høj grad, der er gået

695

floskel i meget af det her. Det burde jo heller ikke være vigtigt, hvordan vi kommunikerer det, det

696

burde være vigtigt, at det på en måde var noget, vi blev bevidstgjort om

697

Interviewer: Mmm

698

Mads: Og man har jo næsten allerede læst den her, inden man har læst den, fordi man ved, hvad det

699

handler om, og man ved bare at, altså... Man kan jo næsten regne ud, hvad der skal stå, fordi at det

700

er sådan en sang, der bare har kørt og kørt og kørt og kørt, ikk?

701

Interviewer: Så man kan være i tvivl om, hvad det dækker over, fordi der er så mange, der har...

702

Fordi det er blevet brugt så meget?

703

Mads: Ja. Og man kan være i tvivl om deres intentioner

704

Interviewer: Mmm. Kan du sådan huske en bestemt situation, hvor du selv har været i tvivl om et af
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705

de her ord, eller?

706

Mads: Uha

707

Interviewer: Ja

708

Mads: Hmm. Hver gang jeg hører dem, er jeg jo i tvivl om intentionen med det, ikk? Ja, altså jeg

709

tror ikke, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad det betyder, altså de fleste kan vel nok være enige om, hvad

710

det betyder at være bæredygtig. På en måde sådan selv jeg vil sige ”Jamen, det er jo rigtigt nok”,

711

ikk? Og der er jo ikke nogen forkert eller rigtig måde at fortolke det, vel?

712

Interviewer: Kan man også sige, at de her ord kan have sådan en [Pause] At de måske kan gøre det

713

lettere for nogen at navigere i kommunikation om miljø?

714

Mads: Jamen, helt sikkert

715

Interviewer: Hvordan kan de gøre det?

716

Mads: Ved at konkretisere det og ved at fokusere på noget, som har noget med ens eget liv at gøre

717

Interviewer: Så det kan selve brugen af de ord, altså?

718

Mads: [Griner]

719

Interviewer: Jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår, hvad du siger.

720

Mads: Helt sikkert, jamen det er mig selv, jeg smiler lidt over, fordi jeg lige skal være helt sikker på,

721

hvad det er, jeg mener.

722

Interviewer: Mmm, ja, men du må også gerne tænke

723

[Pause]

724

Mads: Nu var det de her tre ord du tænkte på?

725

Interviewer: Nu er det mest fordi, nu har vi sådan mest været ovre på den kritiske banehalvdel, eller

726

hvor vi har været sådan lidt, hvad er det, det betyder, hvad er intentionen overhovedet med at bruge

727

det ord. Så tænker jeg, kan der også være en fordel ved at bruge sådan nogle ord?

728

Mads: Jamen, man kan jo ikke komme udenom dem

729

Interviewer: Nej

730

Mads: Fordi man skal jo sætte ord på det, man vil med det.

731

Interviewer: Mmm

732

Mads: Så man er nødt til at få det ind, for at kunne tage stilling til det i første omgang.

733

Interviewer: Mmm. Så man kan ikke fjerne sådan nogle ord?

734

Mads: Nej, det synes jeg ikke man skal gøre. Men man skal være bevidst om, hvordan man bruger

735

dem, og man skal være bevidst om ”hvem er jeg som afsender og hvem er du som modtager?”

736

Interviewer: Mmm
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737

Mads: Og nu sidder jeg jo også bare her, og er sådan lidt, altså jeg læser journalistik.

738

Interviewer: Mmm

739

Mads: Og studerer ligesom dig, ikk? Og vi kommer automatisk også til at tage de kommunikative

740

briller på, når vi kigger på det her, ikk?

741

Interviewer: Mmm

742

Mads: Men hvis jeg nu bare var 70 år gammel, pensioneret og... Så kunne det da godt være, at jeg

743

fik rigtig meget ud af at kigge på det her for at få øjnene op for det, så ville jeg jo nok bare læse det

744

med nogle

745

Interviewer: Mmm

746

Mads: Andre briller end de fordomsfulde eller hvad det nu måtte være

747

Interviewer: Så når man ikke har de journalistiske slash kommunikative briller på, så kan de godt

748

have sådan en... Så kan de godt være sådan en ressource for nogen eller sådan?

749

Mads: Ja, det håber jeg da.

750

Interviewer: Mmm. Men det virker også som om, at du opfatter noget problematisk ved ordene? Det

751

har vi måske været inde på.

752

Mads: Jamen, fordi det er jo en salgsannonce, altså det har jo ikke noget at gøre med at leve

753

bæredygtigt det her. Hvis du gerne vil leve bæredygtigt, så kan du starte med ikke at gå på

754

restaurant og caféer, ikk?

755

Interviewer: [Griner]

756

Mads: Det handler jo også lidt om økonomi, jeg mener, mange af de her steder de koster altså en

757

formue, og så kunne det da være meget fedt bare at købe nogle gulerødder eller dyrke nogen. Så

758

bæredygtighed har jo også noget med økonomi at gøre. Der skal jo også være... Det er måske der,

759

hvor at det for alvor går op for én, hvad ordet bæredygtighed betyder, når du bruger mere, end du

760

får i SU, som jeg gør nogle gange, ikk?

761

Interviewer: Mmm

762

Mads: Så er der ikke bæredygtighed, og så er det meget konkret, og så kan det blive ekstra konkret

763

ved for eksempel at gøre opmærksom på, at du kan også spare penge på at leve grønt.

764

Interviewer: Mmm. Ja, det er måske, jeg ved ikke om vi sådan lidt allerede har været inde på det,

765

men ellers må du bare sige: ”Det har vi været inde på”. Altså problemet med ordene, ja, det har du

766

været inde på hvad er jo, det er sådan, at de kan betyde så meget, og man kan bruge... Det er nok

767

måske egentlig mere brugen af ordene du opfatter som et problem end selve ordene, altså dem der

768

bruger dem?
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769

Mads: Mmm. Lidt

770

Interviewer: Hvis man skulle løse det, kan man det? Altså, kan man løse den måde der bliver talt,

771

den måde du er kritisk over, hvordan nogen med en kommerciel vinkel taler om miljø og bruger de

772

her ord?

773

Mads: Jeg tror man kan løse alle problemer ved at leve op til sin... Det man lover, ikk? Ved at love

774

det man holder.

775

Interviewer: Mmm

776

Mads: Holde det man lover. Og ved at have intentioner og ved at sikre at folk kender de intentioner

777

Interviewer: Mmm

778

Mads: Og det her det er jo slet ikke det værste eksempel, det er jo, altså, det er jo fint nok.

779

Interviewer: Mmm

780

Mads: Det er jo bare det sædvanlige, ikk? Altså, at [Pause] Hov, der er sgu da råd bagpå! Det havde

781

jeg ikke set.

782

Interviewer: [Griner]

783

Mads: [Griner] Det er meget fedt. Men det er stadigvæk det der med, så skal vi lige en tur på

784

museum, og så skal vi lige have noget sushi, og så skal vi lige tage en dukkert i havnen og det er jo

785

en livsstil man sælger, det er jo ikke ”Lev bæredygtigt”, fordi så havde det bare været noget med

786

spar på det og det. Men man kan godt komme alt til livs ved på den ene side at gøre det spændende

787

Interviewer: Mmm

788

Mads: Hvis det er det, som modtageren forventer, at det skal være. Vi, på journalistik, på min

789

bachelor, der skrev mig og min projektgruppe faktisk om, hvordan man kunne formidle noget så

790

røvsygt som klimatopmødet nede i Durban nede i Sydafrika i 2009, 10 på en måde så unge

791

nyhedsbrugere ville finde emnet interessant [Pause] Og der kiggede vi lidt på... Der skrev vi nogle

792

artikler om bæredygtighed set ud fra sådan gymnasieelevers verden.

793

Interviewer: Mmm

794

Mads: Så de kan godt lide at rejse meget, de kan godt lide at gå i byen og så kunne man lave lidt

795

sjov ud af det. Noget med klimavenlige cocktails eller CO2 kvoter, der kunne modregne flyrejser og

796

lækker vegetarisk mad og sådan nogle ting, ikk?

797

Interviewer: Mmm

798

Mads: Så gik det sådan lidt mere ind, ikk? Så blev et meget stort og ukonkret emne gjort meget

799

letspiseligt. Og det tror jeg, man kan gøre med alt altså, det handler jo bare om at finde den der

800

målgruppe og en indgangsvinkel, som appellerer til deres verden. Men det kan jo også tage
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801

overhånd, det kan også blive så, at nu er vi to studerende, og hvis jeg, altså... Det her det er jo... Det

802

her det er sådan meget bredt, altså det er sådan, det kan appellere til alle fra 15 til 85 år næsten, ikk?

803

Interviewer: Mmm

804

Mads: Men der er også nogen gange, hvor man får noget i hånden, hvor det bare er sådan ”Hold op

805

med at tal til mig som om jeg er ung og universitetsstuderende”, fordi jeg bliver sindssyg af at

806

kunne se, hvor meget I har forsøgt på at ramme lige præcis mig, ikk?

807

Interviewer: Mmm

808

Mads: Og så bliver det sådan for [Pause] Hvad hedder det, det kan også godt blive for letspiseligt,

809

ikk?

810

Interviewer: Mmm. Du føler dig måske talt lidt ned til, eller? Eller sat lidt i bås måske?

811

Mads: Ja, og det forventes at jeg skal sige ”Neeej, hvor er det sjovt”

812

Interviewer: Mmm

813

Mads: Eller spændende

814

Interviewer: Fordi at du lige er den alder og går på den uddannelse, så synes du, at præcis det her

815

bare er det fedeste, eller sådan?

816

Mads: Ja, fordi du funky fresh

817

Interviewer: Ja

818

Mads: Ja

819

Interviewer: Men det lyder også lidt som om, at du også synes, at sådan et kort der kan have sådan

820

en , ja, kan være en fordel, ved at det gør det lidt mere konkret og lidt mere letspiseligt. Noget som

821

for nogen måske er lidt overvældende at skulle tage stilling til?

822

Mads: Det synes jeg

823

Interviewer: Mmm. Og det lyder måske også lidt som om, at det du ser som problemet i

824

kommunikationen omkring miljø, ikke så meget handler om selve sproget, men handler om, ja, det

825

der ligger bagved?

826

Mads: Ja, og hvordan det der ligger bagved er formuleret i sproget, ikk?

827

Interviewer: Mmm. Men det mere handler om intentionen end det handler om, altså, det måske ikke

828

er problematisk i sig selv at bruge ordet grøn, men det er mere, hvis man kun bruger ordet grøn og

829

ikke siger hvorfor man er det?

830

Mads: Ja, altså, men man kan sige, man kan omvendt sige, at hvis vi nu var realistiske, så er det jo

831

også sådan, man kommer ud med et budskab i dag, ikk?

832

Interviewer: Mmm
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833

Mads: Og grunden til at vi er nået så langt i Danmark, er også, fordi at verden kigger på os netop

834

som ”Neej, hvor er de gode til det”, ikk?

835

Interviewer: Mmm

836

Mads: Og så bliver det jo en eksport næsten for os og noget vi siger ”Det skal vi blive bedre til i

837

fremtiden, fordi det er sådan vi lægger, vi skal være en grøn nation og vi skal være en klimavenlig

838

nation, og det er det verden vil have” Og i udlandet vil man sige ”Vi skal købe noget B&O, fordi

839

B&O er mega gode mod klimaet og det er lækkert skandinavisk design”

840

Interviewer: [Griner]

841

Mads: Og så kommer den her [henviser til bykortet] ud som sådan et led i hele den der fortælling

842

om Danmark og København, ikk?

843

Interviewer: Mmm

844

Mads: Og den går lige ind til turisterne, og du kan jo også se, at det er en del af sådan en

845

international kampagne Go Green Copenhagen og den der sustainability festival 2014, agtig, ikk?

846

Interviewer: Jo, jeg tror også de er med i det.

847

Mads: Ja, hvor at København, vi skal sælge byen, vi skal sælge hovedstadsregionen og vi skal.... Og

848

så kommer det lige præcis ind i den kontekst, der hedder global konkurrence.

849

Interviewer: Mmm

850

Mads: Lande og storbyer imellem, som faktisk er årsagen til de problemer vi har med klimaet, ikk?

851

Interviewer: Mmm

852

Mads: Så skal vi konkurrere med Stockholm og Oslo om, hvem der kan være mest bæredygtig, og i

853

hele det der trækløb af russiske og kinesiske turister, så ender vi med at producere en masse varer

854

og forurene endnu mere

855

Interviewer: [Griner]

856

Mads: End vi gjorde i forvejen, ikk?

857

Interviewer: Ja, det er lidt ironisk.

858

Mads: Så i den forstand er vækst og bæredygtighed igen de der modsætninger, og alligevel så

859

snakker politikerne ikke om andet end grøn vækst.

860

Interviewer: Mmm

861

Mads: Men desto mere vi vækster i økonomien, desto mere forurener vi, og der er også det, den her

862

kommer ind under, det der sådan lidt dobbeltsidige fokus. Hvis du gerne vil leve bæredygtigt, så er

863

det jo så let, og så røvsygt, ikk?

864

Interviewer: Mmm
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865

Mads: Så skal du bare leve ligesom bonderøven, ikk?

866

Interviewer: [Griner]

867

Mads: Så er det løst, ikk? Men det kan man jo ikke kommunikere og det er jo heller ikke sjovt at

868

leve sådan, man skal jo finde en eller anden mellemvej, hvor at man ikke skal give afkald på nogle

869

rare ting i livet, men samtidig skal leve på en måde, så det giver mening og sådan at andre har de

870

samme muligheder, som man selv har, ikk?

871

Interviewer: Mmm. Så ordene kan også være en form for nøgleord i en fortælling?

872

Mads: Det må du lige uddybe

873

Interviewer: Nåmen, det er bare sådan, hvad jeg opfatter, du siger, at ordene også er med til at

874

fortælle en historie, som gør det her budskab nærværende eller forståeligt for flere.

875

Mads: Ja, ja

876

Interviewer: For mange

877

Mads: Ja, nøgleord i fortællingen om den bæredygtige omstilling, ikk?

878

Interviewer: Mmm. Eller det bæredygtige København eller altså sådan

879

Mads: Det er jo sådan man kommer i gang, det er sådan man bruger ordene, det er jo til at få en

880

agenda igennem, ikk?

881

Interviewer: Mmm

882

Mads: Indenfor politisk der snakkede man om cafépenge, når man snakkede om SU, ikk?

883

Interviewer: Mmm

884

Mads: Hvilket jo var en fuldstændig målrettet strategi, der hedder, at jo mere befolkningen vænner

885

sig til et ord som cafépenge, jo mere tænker befolkningen, at de er da nogle forkælede studerende

886

dem der.

887

Interviewer: Mmm

888

Mads: Og så bliver de også mere tilbøjelige til at sige ”Okay, så kan vi godt skære ned på SU'en”,

889

ikk? Det er jo sådan man... Man starter jo med at skabe en historie om et eller andet, som enten er

890

positivt eller negativt ladet.

891

Interviewer: Mmm

892

Mads: Og derfra er det nemmere at påvirke en adfærd, ikk?

893

Interviewer: Mmm

894

Mads: Og det er jo også derfor, man skal være meget bevidst, synes jeg, om hvad det er man, altså,

895

det bliver sgu nok ikke Dansk Arkitektur Center, der kommer til at lave den her omstilling, vel? Så

896

kan det godt være Bjarke Ingels laver nogle fede byggerier i Ørestaden, som ser skide godt ud i en
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897

arkitekturudstilling i Barcelona oppe på en Powerpoint skærm, ikk?

898

Interviewer: [Griner]

899

Mads: Men så kommer man ud og ser byggeriet, og så gror der jo fandeme alger på taget, efter det

900

har stået der i fire år, ikk?

901

Interviewer: Mmm

902

Mads: Og det er jo igen, den findes i den kommunikative virkelighed nede i Barcelona, men de skal

903

ikke bo der, vel? Og så er det lige meget, hvad det reelle går ud på, ikk?

904

Interviewer: Mmm

905

Mads: Og det er jo det farlige ved ord, men det er jo... Men som du selv siger, eller som du gerne vil

906

have at jeg skal svare på agtigt

907

Interviewer: [Griner]

908

Mads: Så kan man heller ikke komme udenom dem

909

Interviewer: Nej

910

Mads: Man er nødt til at fortælle folk ”Det her det er det vi har, og det her er det vi gerne vil”

911

Interviewer: Mmm

912

Mads: Og det må man gøre med ord

913

Interviewer: Mmm

914

Mads: Men ordene vil for folk alligevel indskrive sig i en større fortælling, så at de forstår dem på

915

en bestemt måde, ikk. Og det kan man jo ikke komme udenom. Men man skal bare hele tiden være

916

bevidst om intentioner og måden man når dertil.

917

Interviewer: Yes. Jeg tror det blev meget klart nu [Griner] Ja, jeg tror egentlig ikke jeg sådan har så

918

mange flere spørgsmål. Har du nogle spørgsmål til mig?

919
920

Mads spørger hvad jeg skriver om, og jeg fortæller mere præcist, hvad mit speciale undersøger. Vi

921

taler derefter om en byhave på Amager, som Mads opfordrer mig til at besøge.
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1

Bilag 10: My

2
3

My og jeg mødes i hendes lejlighed på Vesterbro. Jeg bider mærke i at hun har flere økologiske

4

produkter stående fremme i køkkenet, og at hendes indretning er meget trendy.

5
6

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

7

forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

8

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

9
10

Interviewer: Og inden vi går i gang, så skal jeg bare lige spørge, hvor gammel du er?

11

My: Jeg er 26

12

Interviewer: Og hvad du laver?

13

My: Jeg studerer journalistik på RUC.

14

Interviewer: Og du bor her på Vesterbro?

15

My: Ja

16

Interviewer: Og jeg går ikke ud fra du har nogle børn?

17

My: Nej, det har jeg ikke.

18
19

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

20

Jeg fremviser kortet og forklarer hvad hun skal læse, hvilket så derefter gør.

21
22

My: Ja?

23

Interviewer: Yes. Det første jeg vil spørge dig, det er hvad du sådan overfatter som teksternes

24

budskab?

25

My: At man skal bruge de steder i København, der hjælper til med en grøn by, og til med genbrug

26

og, ja, miljørigtig brug af ressourcerne og sådan noget

27

Interviewer: Mmm

28

My: Det er det sådan det, jeg får ud af det.

29

Interviewer: Er der noget, som særligt lægger mærke til i teksterne?

30

My: Altså, sådan hvad de skriver, eller hvordan de er skrevet?

31

Interviewer: Det kan være

32

My: Det kan være det hele. De er meget frisk skrevet, synes jeg.
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33

Interviewer: Mmm

34

My: Det er sådan... De prøver virkelig sådan at... Det virker meget som om, at det er til unge det her

35

Interviewer: Mmm

36

My: Fordi det er meget sådan... Der er mange bydeforme i teksten og så videre. Sådan udråbstegn

37

og sådan noget.

38

Interviewer: Mmm

39

My: Og så er det det her, at København har en masse skjulte skatte, som man måske ikke lige ved,

40

selvom man bor her. Og tror man kender byen.

41

Interviewer: Mmm

42

My: Og det er jo nok også derfor at de... Ellers kunne man jo heller ikke bruge det her kort, hvis

43

man kendte hele byen.

44

Interviewer: Nej

45

My: Så det skal de jo også slå på, kan man sige.

46

Interviewer: Mmm. Synes du sådan at teksterne er nemme eller svære at forstå?

47

My: De er meget nemme.

48

Interviewer: Kan du uddybe, hvad der gør dem nemme at forstå?

49

My: Jamen, der er jo ikke nogen... De er skrevet godt med sådan nogle relativt korte sætninger.

50

Interviewer: Mmm

51

My: Der er mange punktummer, og der er ikke nogen svære... Det sværeste er måske sådan noget

52

med CO2-udledning og sådan noget, det kan man måske godt blive sådan lidt forvi...

53

Interviewer: Mmm

54

My: Altså, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så kan det måske forvirre lidt. Men ellers så er alle

55

ordene jo meget, nogen man kender i forvejen.

56

Interviewer: Mmm

57

My: Der er jo ikke nogle fremmedord som sådan. Og det er meget sådan pædagogisk skrevet, og

58

sådan med de her symboler [Tekst 5]

59

Interviewer: Mmm

60

My: Så man så kunne læse noget om ”Hvad betyder det?”

61

Interviewer: Mmm. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger begreberne bæredygtig og grøn?

62

[Pause] Hvis du ikke har lagt mærke til det, må du gerne kigge på det igen [griner]

63

My: Ja, det vil jeg gerne så [Hun kigger på kortet] Hvor er den der 2'er der? Altså, det der lige slår

64

mig, når jeg læser det her, det er at
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65

Interviewer: Nummer 5

66

My: Ja, at nummer 5 i den første sætning ”Virksomhederne skal mene bæredygtighed alvorligt”, der

67

kan man sige, at der bruger de det faktisk lidt indforstået.

68

Interviewer: Mmm

69

My: Altså, der går de ud fra, at alle ved, hvad de mener med bæredygtighed.

70

Interviewer: Mmm

71

My: For ellers så ved man jo... Det kan jo være alt muligt. Og bæredygtighed alvorligt, jamen hvad

72

betyder det så?

73

Interviewer: Mmm

74

My: Men det besvarer de jo så lidt længere nede, ikk? Med at vi mener ”Grønne produkter”, vi

75

mener ”Byt, del og genbrug”, vi mener ”Energi og klima”, vi mener ”Mennesker i centrum”. Men

76

måske bruger de i hvert fald det der bæredygtighed lidt indforstået. Altså, de regner med, at alle folk

77

der læser det her kort, de ved bare hvad bæredygtighed er.

78

Interviewer: Mmm

79

My: Og altså, i det hele taget kan man sige, dem der skal gide at læse det her kort, de skal allerede

80

være interesserede og vide noget.

81

Interviewer: Mmm

82

My: Om emnet tror jeg, for at man overhovedet gider, at gå på opdagelse med det her kort.

83

Interviewer: Mmm

84

My: Og ”Oplev det grønne København” på 1'eren

85

Interviewer: Ja

86

My: Altså, jeg tænkte... Da jeg tænkte... Nu ved jeg jo ikke hundrede procent helt, hvad det handler

87

om, men umiddelbart så tænker jeg, at når man siger ”Oplev det grønne København”, så tænker jeg,

88

nå, men det er alle de skjulte oaser, altså parker og søer i København.

89

Interviewer: Mmm

90

My: Som man så skal besøge. Men faktisk handler det jo mere om, at det er bæredygtigt.

91

Interviewer: Mmm

92

My: At det er restauranter og caféer og butikker som er bæredygtige, der gør København grøn.

93

Interviewer: Mmm

94

My: Og det er måske lidt en misforståelse, især når de også har en svane på 1'eren, når der er en

95

svane, så tror man også ”Nå, men så er det en lille sø, hvor der er en svane”.

96

Interviewer: Mmm
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97

My: Det kan selvfølgelig også være, de henviser til sådan nogen, men ud fra 5'eren så henviser de jo

98

meget til spisesteder og butikker og sådan noget.

99

Interviewer: Mmm

100

My: Det er måske lidt misvisende.

101

Interviewer: Mmm

102

My: Men det står jo så, hvis man læser lidt på 1'eren, så står det jo med lille skrift ”Spis, shop, sov

103

og oplev”.

104

Interviewer: Mmm

105

My: Så... Ja... Men man tænker nok, at det er parker, man skal til at gå igennem.

106

Interviewer: Så ved første øjekast så kan man godt komme til at misforstå, hvad det egentlig er, det

107

handler om?

108

My: Ja

109

Interviewer: Mmm. Har du lagt mærke til, hvordan der sådan ellers bliver talt om det emne

110

bæredygtighed i andre kommercielle sammenhænge?

111

My: Der bliver jo talt rigtig rigtig meget om bæredygtighed, synes jeg.

112

Interviewer: Mmm

113

My: Altså, enhver virksomhed prøver ligesom at vise, at de har en grøn linje, eller de har en

114

bæredygtig linje, og så snart at man kan påvise, at der er noget man kan genbruge... Altså, jeg har

115

lagt mærke til, at man kan købe for eksempel en creme i Matas, og så står der bagpå, at man kan

116

genbruge... Altså, man kan gå ned i Matas og give den der bøtte tilbage, når man har brugt den, ikk?

117

Interviewer: Mmm

118

My: Altså, det... Man skal virkelig... Altså, alt skal ligesom genbruges. Og nu har vi også i

119

Københavns Kommune... Nu skal vi betale for dagrenovation, så derfor så har vi fået en masse

120

forskellige containere, sådan så vi sorterer vores affald og sådan noget.

121

Interviewer: Mmm

122

My: Og jeg synes, der bliver talt enormt meget om bæredygtighed, og det er jo meget positivt, synes

123

jeg.

124

Interviewer: Er der nogle ord, som du har lagt mærke til, særligt bliver brugt, når man så taler om

125

det?

126

My: Vedvarende energi [pause] og genbrug igen [pause] ja altså, også sådan noget med

127

energibesparende. Nu kigger jeg lige på min el-pære, den der da ikke energibesparende

128

[Begge griner]
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129

My: Men altså, i det hele taget sådan noget lys og LED-lys og det synes jeg også, at der bliver gjort

130

enormt meget opmærksom på. Vindmøller synes jeg faktisk også, man hører en del om. Nu så jeg

131

lige et program den anden dag, hvor Danmark sådan bliver promoveret netop på grund af deres

132

vindmøller og sådan noget.

133

Interviewer: Mmm

134

My: Men alligevel er der også en debat omkring vindmøller, for der er rigtig mange, der ikke kan

135

lide de her vindmøller, fordi de larmer.

136

Interviewer: [Griner]

137

My: Så på den måde er det jo... Det er jo en diskussion, ikk?

138

Interviewer: Mmm

139

My: Hvor meget er man villig til at være bæredygtig, hvor meget skal det gå udover ens hverdag?

140

Interviewer: Mmm

141

My: Fordi så betyder det jo også, hvis man virkelig vil det, at der er en masse varer, man så skal

142

lade være med at købe, fordi så er de blevet transporteret langt væk fra.

143

Interviewer: Mmm

144

My: Så alt det her med... Også de produkter man køber, ikk? Altså, der bliver jo også lagt... Der er

145

faktisk ikke, i forhold til... Selvfølgelig står der, hvor produktet kommer fra, men der er ikke gjort så

146

meget ud af produkterne i supermarkederne, sådan at man ved, hvor meget der egentlig er brugt på

147

transport.

148

Interviewer: Mmm

149

My: Hvor meget benzin der egentlig er brugt. Der står sådan, hvor meget fedt der er i.

150

Interviewer: Mmm

151

My: Men hvis man gerne vil have noget med miljøet at gøre, så hjælper det jo ikke noget, at man

152

køber Fairtrade fra Afrika.

153

Interviewer: Nej

154

My: Fordi så har det været transporteret enormt længe. Så der er faktisk ikke nogle mærkninger,

155

såvidt jeg ved, hvor man ligesom ved, hvad der er godt for miljøet og bæredygtigt. Så, ja

156

Interviewer: Altså, hvad synes du om den måde, der bliver talt om det?

157

My: Bortset fra at det giver næsten alle forbrugere dårlig samvittighed.

158

[Begge griner]

159

My: Så... Jeg synes jo virkelig, man skal prøve at passe på planeten og på dyrene og så videre, så

160

jeg synes ikke det er dårligt, at der bliver talt så meget om det.
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161

Interviewer: Nej

162

My: Spørgsmålet er, om det er den bedste måde. Altså, jeg ved ikke, nu kender jeg ikke lige de der...

163

Der er sådan nogle miljøspareråd med ”Lad være med at sætte tingene på stand by”, ”Sluk ting”,

164

”Sluk de elektriske apparater” og ”Skru ned for varmen, når du ikke har brug for det” og ”Lad være

165

med at have lys tændt” og så videre og så videre. ”Lad være med at have et bad, der er længere end

166

et eller andet”, ikk?

167

Interviewer: [Griner]

168

My: Så det er jo meget håndgribeligt, ikk? Det ville alle jo godt kunne følge, ville jeg mene, men så

169

er der jo mange andre ting, som er mindre håndgribelige. Sådan noget med produkter, at man ikke

170

må... Så skal man pludselig lade være med at drikke kaffe, fordi man skal købe lokalt.

171

Interviewer: [Griner]

172

My: Og det... Det kan man jo ikke bare lige fra den... Det er det jo ikke alle, der er interesseret i, og

173

derfor får man dårlig samvittighed, at man så gør det alligevel. For eksempel lige med kaffe, ikk?

174

Og så det med, at det er... Det er jo enormt let, at købe konventionelle varer og varer, der er

175

produceret langt væk fra, fordi de er meget billigere.

176

Interviewer: Mmm

177

My: End dansk, økologisk kød for eksempel er. Så der får man jo også en dårlig samvittighed

178

overfor ens...

179

Interviewer: Mmm

180

My: Altså, hvad skal man stå og vælge?

181

Interviewer: Mmm

182

My: Så det er jo en kombination af, at jeg synes, det er godt, at man taler om bæredygtighed, at der

183

bliver talt så meget om det, og at der kommer råd og så videre. Men samtidig så tror jeg ikke, at det

184

hjælper, når man bare giver folk dårlig samvittighed.

185

Interviewer: Hvordan bliver... Altså, hvordan giver man folk dårlig samvittighed? Er det noget med

186

måden, der bliver talt om det på?

187

My: Det er det nok det der med, at de... At rådene nogle gange er sådan lidt uigennemskuelige og

188

måske uoverskuelige for folk at følge.

189

Interviewer: Mmm

190

My: Så når de ikke kan følge det i deres hverdag, så bliver det... Så får man dårlig samvittighed,

191

ikk?

192

Interviewer: Mmm
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193

My: Men det tror jeg ikke, har noget med... Jo, det har noget med rådene at gøre, fordi de... Man

194

skal måske prøve at brække dem sådan lidt ned.

195

Interviewer: Mmm

196

My: Nu må man ikke købe... Nu skal man lade være med at købe... Nu må man kun købe lokale

197

varer, altså måske skal man lige først få folk til at spare på energien i deres hjem

198

Interviewer: Mmm

199

My: Men at købe sparepærer og spare på vandet og sådan noget, og derefter kan man så gå lidt

200

videre.

201

Interviewer: Mmm

202

My: Men det kan man jo ikke, fordi... Der er jo en fødevarebranche, og der er en elpære-branche, så

203

de kan jo ikke... Fødevarebranchen vil jo ikke nødvendigvis lade være med at promovere deres

204

økologiske produkter, fordi at det giver danskerne dårlig samvittighed.

205

Interviewer: Nej

206

My: Men det er nok det der... Måske er det det der bombadement af ting

207

Interviewer: Mmm

208

My: At man skal forholde sig til. Og så bliver det svært at vide, hvad man så skal... Hvad man så

209

egentlig skal gøre, ikk?

210

Interviewer: Mmm

211

My: Og så... Nu ved jeg ikke lige, hvad det er for nogen, de hentyder til her i kortet, men mange af

212

de spisesteder, der er i København, som er økologiske og sådan noget, de er meget dyrere, og ofte er

213

de så også vegetariske. Så det er ikke alle, der har lyst til at spise sådan et sted. For så enten bliver

214

de ikke mætte, eller også så er det ikke det, de kan lide og sådan noget.

215

Interviewer: Mmm

216

My: Og så går man udenom dem, ikk? Og hvis man så får at vide, at det bør man faktisk spise, så

217

får man dårlig samvittighed

218

Interviewer: Mmm

219

My: Så, ja

220
221

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

222

Interviewer: Hvad gør du sådan selv i forhold til at være bæredygtig eller miljøvenlig eller grøn,

223

eller hvad vi nu skal kalde det?

224

My: Ja. Jamen, jeg er da begyndt at sortere mit affald, som meget som jeg kan.
- 7 / 22 -

Bilag 10
225

Interviewer: Mmm

226

My: På grund af det der Københavns Kommune der. Det var nok ikke noget, jeg selv lige havde

227

tænkt over at gøre, hvis jeg ikke nærmest blev... Ej, man bliver ikke tvunget til det, men man får at

228

vide, at det koster penge, og det er igen... Hvis der er et økonomisk incitament, så tror jeg det er, det

229

er godt. Så sørger jeg virkelig for skrue ned for varmen, når jeg ikke synes, at der er brug for det

230

mere.

231

Interviewer: Mmm

232

My: Og jeg sørger for at... Altså, jeg går efter min kæreste, når han går rundt i rummene, og slukker

233

lyset efter ham.

234

Interviewer: [Griner]

235

My: Fordi jeg er meget opmærksom på, at man skal slukke lyset, når man ikke har brug for det. Du

236

kan også se herinde, her er jo ikke nogle lamper tændt [Vi sidder i hendes lejlighed, der her kl. 10

237

om formiddagen kun er oplyst af dagslyset og to sterinlys]. Jeg tror, mange andre ville nok tænde

238

lyset helt automatisk i rummet.

239

Interviewer: Mmm

240

My: Så er jeg med i Københavns Fødevarefællesskab, hvor jeg får lokalt dyrkede grøntsager, og det

241

er jo også... Det er både fordi, det smager godt, men det er mest på grund af miljøet.

242

Interviewer: Mmm

243

My: Altså, jeg går ikke så meget op i, hvad jeg propper i mig selv, det er mere sådan, hvis jeg køber

244

økologisk er det på grund af dyrevelfærd og miljø, og ikke... Jeg er faktisk lidt ligeglad med hvad

245

jeg spiser som sådan.

246

Interviewer: Mmm

247

My: Men det er meget sjovt at være med i det der Københavns Fødevarefællesskab. Men med sådan

248

noget andet forbrug, er jeg nok ikke særlig bæredygtig. Altså, jeg køber ikke kun genbrugstøj, og

249

jeg køber ikke kun sparepærer. Og hvis jeg har lyst til noget, som jeg ved, man ikke kan få i

250

Danmark, så køber jeg det alligevel.

251

Interviewer: Mmm

252

My: Så på den måde går jeg ikke på kompromis med min egen velfærd.

253

Interviewer: Mmm

254

My: For at være bæredygtig

255

Interviewer: Nej

256

My: Det gør jeg ikke.
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257

Interviewer: Er der nogle af de her ting, som er vigtigst for dig at gøre?

258

[Pause]

259

My: Der er forskel på, hvad der er vigtigst sådan for mig selv, og hvad jeg egentlig sådan helt

260

objektivt synes er vigtigt.

261

Interviewer: Mmm

262

My: Hvis jeg skulle sige objektivt, hvad jeg synes var mest vigtigt, så var det sådan noget med at

263

købe økologisk, hvor man ved, at dyrene er blevet behandlet ordentligt og så videre og miljøvenligt.

264

Men sådan hvad jeg selv går mest op i, så er det nok sådan noget med at huske at slukke lyset, ikke

265

gå for lang tid i bad, ikke bruge for meget varmt vand.

266

Interviewer: Mmm

267

My: Bruge spareprogram på vaskemaskine og opvaskemaskine og sådan noget. Og det er jo en

268

kombination af, at jeg ved, det er godt for miljøet, men også at det sparer mig penge.

269

Interviewer: Mmm

270

My: Så... Men det er nok ikke det... Jeg tror ikke, det rykker i sidste ende, der tror jeg mere det

271

rykker for mig, hvis jeg udelukkende købte økologisk, udelukkende købte lokalt.

272

Interviewer: Mmm

273

My: Det tror jeg mere ville rykke sådan ude i samfundet.

274

Interviewer: Så der der forskel på, hvad du sådan bedst kan lide at gøre, og hvad du mest tror på,

275

gør en forskel?

276

My: Ja

277

Interviewer: Hvis man kan sige det sådan?

278

My: Ja. Og det der mest gør en forskel, det er både dyrest og mest besværligt.

279

Interviewer: Mmm

280

My: Tror jeg. Fordi altså jeg har som studerende ikke råd til at købe udelukkende økologisk.

281

Interviewer: Nej

282

My: Så... Men det ville jeg ønske, jeg havde.

283

Interviewer: Mmm

284

My: Og det handler jo egentlig bare om prioritering.

285

Interviewer: Ja

286

My: Tror jeg

287

Interviewer: Det kan man gøre, når man bliver voksen og rig [griner]

288

My: [Griner] Ja, det er jo det
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289

Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre?

290

My: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har faktisk lige fået opvaskemaskine, og der er jeg sådan, der har

291

jeg været i tvivl om... Nu er jeg ret meget alene, fordi min kæreste tit er ude at rejse, hvad skal så...

292

Er det så mest miljøvenligt bare at vaske tingene op, fordi jeg er lang tid om at fylde den, og så til

293

sidste bliver nødt til at vaske en halv opvaskemaskine, eller hvad er der... Hvad er egentlig mest

294

miljøvenligt? Men altså, eller så er jeg ikke sådan så meget i tvivl, det er jo sådan rimelig logisk, at

295

man skal... Det handler jo egentlig bare om at spare på alt.

296

Interviewer: Mmm

297

My: Overordnet set. Og så har jeg også haft en diskussion med nogen om, hvorvidt man skal købe

298

lokalt eller hvorvidt man skal købe for eksempel Fairtrade fra afrikanske eller sydamerikanske

299

bønder, fordi at hvis man kun køber lokalt, så støtter man dansk landbrug, så støtter man

300

landbrugsstøtten oveni det, så hjælper man Danmark og hjælper miljøet, men til gengæld er der en

301

masse fattige børn i Afrika og Sydamerika, som måske sulter, fordi vi ikke køber deres forældres

302

produkter.

303

Interviewer: Mmm

304

My: Så det har jeg da været enormt meget i tvivl om, hvad ville være bedst.

305

Interviewer: Nu har du snakket meget om økologi.

306

My: Ja

307

Interviewer: Kan du så også være i tvivl om, og det skal være sådan økologisk eller lokalt for

308

eksempel?

309

My: Ja

310

Interviewer: Det er sådan et klassisk eksempel som tit

311

My: Om det skal være økologisk eller... Jeg ville jo sige, det skal være både økologisk og lokalt.

312

Interviewer: Ja

313

My: Men altså jeg vil sige, nu har jeg en nabo, som jeg nogle gange køber kød af.

314

Interviewer: Mmm

315

My: Og det er lokalt kød, men det er konventionelt kød.

316

Interviewer: Mmm

317

My: Men det vil jeg hellere... Altså, når jeg nu kan få det billigt, og jeg ved, det er lokalt, og hans

318

far er en ganske almindelig landmand, som laver konventionel, men det er ikke sådan kæmpe

319

landbrug.

320

Interviewer: Nej
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321

My: Det er ikke sådan fuldstændig stort landbrug, så jeg ved også, at dyrene har det nogenlunde

322

godt. Det får bare ikke økologisk foder.

323

Interviewer: Mmm

324

My: Så det vil jeg hellere købe end at gå ned og købe noget tysk økologi i supermarkedet.

325

Interviewer: Ja

326

My: Så på den måde vejer lokalt nok højere end økologi

327

Interviewer: Mmm

328

My: Men ideelt vil det være begge dele, ikk?

329

Interviewer: Mmm. Er der sådan en grænse for, hvor bæredygtig man kan være? Det har vi måske

330

allerede snakket lidt om.

331

My: Ja, fordi vi lever i et samfund, hvor jeg tror ikke, at man kan... Jeg tror, alle er jo tvunget til...

332

Alle bruger jo el-apparater

333

Interviewer: Mmm

334

My: Så skulle man fuldstændig lade være med det.

335

Interviewer: [Griner]

336

My: Alle... Ja, man kan nok godt kun købe lokalt og sådan noget, men jeg... Og man kan måske

337

også godt kun købe genbrug, men altså genbrug er jo stadig... Det kan være, at det genbrug kun har

338

været brugt én gang og sådan... Så kunne man ligeså godt have købt det i butikken. Og det er jo

339

også sådan, skal man købe en masse genbrug eller skal man købe sådan noget tøj, der er lavet på en

340

speciel måde, sådan så det er bæredygtigt?

341

Interviewer: Mmm

342

My: Det er jo også... Der er også en diskussion, så altså, nej, der er nok ikke en grænse, men hvis

343

man vil leve et nogenlunde normalt liv og fungere blandt os andre i den kultur vi nu lever i, så er

344

der nok en grænse.

345

Interviewer: Så i det moderne liv eller hvad man skal sige

346

My: Så er det helt klart

347

Interviewer: Så er der en grænse. Altså, nu kommer der et lidt abstrakt spørgsmål.

348

My: Ja

349

Interviewer: Fordi ofte så snakker vi om det der med, at vi skal gøre noget godt for miljøet, altså det

350

er jo sådan en fast vending lidt. Så det der miljøet, hvad betyder det egentlig? Altså for dig

351

selvfølgelig.

352

My: Jamen, miljøet for mig det er alt det man ligesom kalder natur
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353

Interviewer: Mmm

354

My: Vores skove, vores have, vores dyr, vores marker, vores luft. Så det er ligesom alt det, der

355

forurener det, og det gør alt jo.

356

Interviewer: Mmm

357

My: Så i alt vi gør, kan der jo være en eller anden miljødimension.

358

Interviewer: Mmm

359

My: Tænker jeg i hvert fald. Så er det jo alt fra skibsfart, og der jo sindssygt meget omkring det, der

360

kan forurene vores hav og fisk og så videre. Og det er jo også bare fisk... Fiskeindustrien forurener

361

miljøet.

362

Interviewer: Mmm

363

My: Så det er jo hele den her biodiversitet, som man skal bibeholde i miljøet.

364

Interviewer: Mmm

365

My: Ja, jeg ved ikke, om jeg har svaret på det?

366

Interviewer: Jamen jo, det synes jeg du har. Hvad så med menneskets rolle i forhold til miljøet, hvad

367

er det så?

368

[Pause]

369

My: Det er... Altså mennesket er jo også en del af miljøet.

370

Interviewer: Mmm

371

My: Men mennesket har jo så også været med til at forurene enormt meget, så selvfølgelig skal

372

mennesket være her, men man skal også... Altså, ideelt så skal alle... Så i alle de valg vi tager, der

373

skal være en eller anden miljøtanke.

374

Interviewer: Mmm

375

My: Men det er også utopisk at tænke, at der kan være... Og man skal have enormt meget tid, og

376

man skal have enormt mange ressourcer for at kunne tænke sådan, tror jeg.

377
378

Del 3: Begrebsforståelser

379

Interviewer: Ja. Så er vi faktisk nået til den sidste del.

380

My: Ja

381

Interviewer: Som handler om ord. Fordi nu har jeg brugt de her ord miljøvenlig, bæredygtig og grøn

382

sådan lidt i flæng.

383

My: Mmm

384

Interviewer: Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvad du synes de betyder?
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385

Og jeg har skrevet dem op på sådan nogle kort her, for at det er sådan lidt mere håndgribeligt det

386

hele.

387

My: Mmm

388

Interviewer: Og så vil jeg egentlig bare bede dig om at tage dem et ad gangen og sige, hvad du

389

sådan forstår ved dem?

390

My: Ja. Bæredygtig, må jeg gerne tale om dem sådan i forhold til hinanden?

391

Interviewer: Ja, meget gerne. Ja, du kører det bare, som du synes, det passer dig.

392

My: Altså, egentlig når de ligger her, så tænker jeg, at de alle sammen betyder det samme.

393

Interviewer: Mmm

394

My: Men hvis man skal have en samlebetegnelse, så tænker jeg bæredygtig.

395

Interviewer: Mmm

396

My: Det kunne godt være sådan et paraplybegreb nedover de andre.

397

Interviewer: Mmm

398

My: Fordi bæredygtig det er jo hele planeten, der skal ligesom kunne køre rundt.

399

Interviewer: Mmm

400

My: Og hvis den skal kunne det, så skal man være miljøvenlig, og man skal være grøn. Så

401

bæredygtighed det er jo det her med, man finder en løsning, som er holdbar, som ikke bare... For

402

eksempel som at vi bruger olie til at producere al vores energi, det ved vi godt, det er jo ikke

403

vedvarende, for vi har ikke nok olie. Men solenergi det er vedvarende, så derfor er det bæredygtigt.

404

Interviewer: Mmm

405

My: Så hvis man i alt tænker sådan ”Jamen, hvor meget kan jeg gøre det her? Udhuler jeg den her

406

løsning på et eller andet tidspunkt?” Hvis man ikke gør det, hvis man ligesom samtidig med, at man

407

bruger noget producerer det samtidig.

408

Interviewer: Mmm

409

My: Så er det jo bæredygtigt, og så er der jo også godt for... Ja, det er jo ikke nødvendigvis godt for

410

miljøet, men det skal jo så helst være sådan en løsning, som ikke går udover miljøet. Men ja nej,

411

måske skal jeg bare slette det, jeg lige sagde, fordi det... Hvis det er bæredygtigt, hvis det er

412

holdbart, så er det vel også godt for miljøet, så ødelægger det ikke noget. Så bruger man noget vi

413

allerede har, vind og hvad hedder det nu... Og hvis vi nu ikke bruger vand, men sådan bare bruger

414

vand til at pumpe noget med, eller sådan skabe noget med, så bruger vi det jo ikke, så genbruger vi

415

vandet.

416

Interviewer: Mmm
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417

My: Så det er bæredygtigt, og det er dermed også grønt og miljøvenligt. Og med grønt... Altså,

418

grønt det er jo sådan lidt... Det kunne ligeså godt være blåt, ikk?

419

Interviewer: [Griner]

420

My: Altså, i princippet kunne det ligeså godt være blåt, fordi et hav skal jo være blåt, det skal vel

421

ikke være grønt, så på den måde så er grønt måske sådan lidt... Det er måske lettere at forstå end de

422

andre ord. Og i princippet kunne det også ligeså godt være gult, for hvis vi forurener vores ozonlag

423

for meget, så kan vi ikke se solen mere.

424

Interviewer: [Griner]

425

My: Så det ved jeg ikke, grøn synes jeg faktisk er sådan lidt åndssvagt udtryk. Og man kunne jo

426

også se på den her nummer 1, at jeg misforstod det, ikk?

427

Interviewer: Mmm

428

My: Jeg troede bare, at det var parker.

429

Interviewer: Mmm

430

My: Så på den måde synes jeg ikke, grøn siger noget omkring sådan bæredygtighed.

431

Interviewer: Mmm

432

My: Det siger selvfølgelig noget om, at vi skal værne om naturen, og vi skal have så meget natur

433

som muligt for at holde vores forurening nede, men ellers så synes jeg ikke, den siger så meget. Og

434

miljøvenlig den [pause] jamen, den siger jo bare, at man ikke skal forurene, at man er venlig mod

435

miljøet, det betyder man værner om miljøet. Og miljøet det er al vores natur og alle vores dyr og

436

vores luft og hele vores planet, så den er også meget letforståeligt. Men jeg synes stadig, at de

437

betyder jo lidt det samme, ikk? Man kunne udveksle... Altså, man kunne godt sætte alle de her ord i

438

stedet for hinanden.

439

Interviewer: Mmm

440

My: I en sætning. Så jeg ville nok bruge bæredygtig, fordi den siger mest.

441

Interviewer: Hvad er det der gør, at den ligesom er paraplyen til de andre?

442

My: Jamen, den... Det er bare sådan en samlebetegnelse, for at man ligesom... Jamen, man kan godt

443

være miljøvenlig ved at gøre et eller andet, men bæredygtig det er jo ikke bare sådan... For mig er

444

det i hvert fald ikke bare sådan en handling, det er sådan hele... Det er sådan en cirkelslutning

445

Interviewer: Mmm

446

My: Hvor jeg kan godt være miljøvenlig ved at én gang slukke lyset, men hvis jeg ikke gør det hver

447

dag

448

Interviewer: Mmm
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449

My: Så er jeg jo ikke bæredygtig, så bliver jeg jo heller ikke miljøvenlig. Så hvis det ligesom, det er

450

ligesom... Altså, bæredygtighed det er jo ligesom en vane, man skal have ind, det er hele vores

451

handlemønster.

452

Interviewer: Mmm

453

My: Der skal være bæredygtigt. Man kan også sige, at hele vores handlemønster skal være

454

miljøvenligt, men... Ja, det ved jeg ikke... For mig er den bare mere langsigtet på en eller anden

455

måde, eller sådan mere... Det er en mere samlet betegnelse, det siger mere, jeg ved ikke hvordan jeg

456

skal forklare det.

457

Interviewer: Det lyder som om, at du synes, at den er er mere bred

458

My: Ja

459

Interviewer: Og de andre er mere snævre

460

My: Ja

461

Interviewer: Eller i hvert fald miljøvenlig, jeg ved ikke, om du synes, grøn er snæver.

462

My: Grøn synes jeg bare ikke siger noget.

463

Interviewer: Nej

464

My: Men miljøvenlig det... Man kan ikke være bæredygtig, jeg er ikke bæredygtig, bare fordi jeg

465

slukker lyset i ét rum.

466

Interviewer: Nej

467

My: Men jeg er miljøvenlig, hvis jeg bare slukker lyset i ét rum.

468

Interviewer: Mmm

469

My: Jeg er også miljøvenlig, hvis jeg én gang går ned med mit genbrugstøj eller min

470

genbrugsemballage, så er jeg også miljøvenlig, men jeg er ikke nødvendigvis bæredygtig, der skal

471

mere til at være bæredygtig.

472

Interviewer: Mmm

473

My: Der skal et helt handlemønster ind for at være bæredygtig, jeg tror, det er sådan.

474

Interviewer: Okay, så det er ligesom en helhedsløsning, hvor det andet det kan godt bare være en

475

enkel

476

My: Det kan godt være en enkel

477

Interviewer: Handling

478

My: Ja, lige præcis. Ja

479

Interviewer: Kan du være i tvivl om, hvad de her begreber betyder?

480

My: Nej, jeg synes egentlig ikke, jeg er så meget i tvivl om det. Men jeg ved også en del om det
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481

Interviewer: Mmm

482

My: Og jeg tror godt, man kan være i tvivl om, hvad bæredygtighed betyder.

483

Interviewer: Mmm

484

My: Så... Men jeg synes ikke, jeg er så meget i tvivl om det egentlig.

485

Interviewer: Hvad synes du om den måde de her ord bliver brugt... ja... i medierne?

486

My: Jamen altså, måske bliver bæredygtig brugt ligesom i den her [bykortet] i nummer 5, tror jeg

487

det var, der bliver bæredygtig brugt lidt implicit, altså, at man bare regner med, at folk ved hvad

488

bæredygtig betyder. Så bæredygtighed det er blevet sådan allemandseje at bruge det ord i flæng på

489

én eller anden måde, ikk? Og det er jo det, der er problemet, at det er et begreb, der [pause] Altså,

490

det er på en eller anden måde et fremmedord, som man så regner med, at folk er begyndt... At vi ved

491

hvad er. Hvor miljøvenlig det er jo et sammensat ord.

492

Interviewer: Mmm

493

My: Og altså, alle forstår... Det er jo ikke nødvendigvis alle, okay, forstår miljø... Men altså, de

494

fleste forstår hvad miljø betyder.

495

Interviewer: Mmm

496

My: De fleste forstår, hvad venlig betyder. Så den er sådan lidt lettere at forstå, men det ved jeg

497

ikke... Jeg har sgu ikke lagt så meget mærke til... Altså, det eneste jeg lægger mærke til, det er, at

498

jeg bliver ked af det, hvis der er en nyhed, der fortæller, at det ikke går så godt med

499

bæredygtigheden eller miljøet.

500

Interviewer: Mmm

501

My: Og jeg bliver glad, hvis der kommer en nyhed, hvor de siger, det går godt.

502

Interviewer: Mmm

503

My: Og ellers har jeg egentlig ikke lagt mærke til, hvordan de bliver brugt.

504

Interviewer: Nej. Jamen, så ved jeg ikke om det giver mening at stille dig de sidste spørgsmål, men

505

jeg kan måske bare prøve, og så se?

506

My: Mmm

507

Interviewer: Men altså, kan sådan nogle ord som bæredygtig, miljøvenlig og grøn gøre det lettere at

508

navigere i kommunikation om miljø i sin hverdag?

509

My: Altså, hvis der står på nogle varer, at de er bæredygtige?

510

Interviewer: Ja, eller hvis det... Når man taler om det, og man bruger de ord, det kan både være på

511

varer, men det kan også være i en kampagne om at du skal slukke lyset for eksempel, som vi har

512

snakket om.
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513

My: Nååå, at man så ved, at det handler om det, hvis man siger bæredygtig?

514

Interviewer: Mmm

515

My: [Pause] Men altså bæredygtig er jo sådan et... Altså, jeg synes jo bæredygtig er et

516

grundlæggende positivt... Jeg tror ikke man kan mis... Altså, misbruge... Altså, man kan ikke

517

gemme sig indenunder sådan... Man kan ikke sige ”Jeg er bæredygtig”, og så er det negativt. Altså,

518

man kan godt sige ”Jeg er bæredygtig”, og så er man det ikke. Men man kan ikke sige, at man er

519

bæredygtig, og så være... Negativt påvirke miljøet.

520

Interviewer: Nej

521

My: Så derfor så kan man jo sagtens bruge bæredygtig, så kan man jo sagtens sådan appellere til

522

modtageren.

523

Interviewer: Mmm

524

My: Og sige ”Vil du gerne være bæredygtig, så gør det her”. For hvis modtageren lærer, at

525

bæredygtig det er godt, så vil de vælge det, ikk?

526

Interviewer: Mmm

527

My: Så det tænker jeg, det kan man da... Det ville da... Det er da fint, at man gør det. Og

528

miljøvenlig. Altså, altså sådan noget, at hvis man gerne vil være det, så er det jo fint, at sætte dem

529

på nogle ting.

530

Interviewer: Mmm

531

My: For alle... Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige ”Jeg hader miljøet”.

532

Interviewer: Nej

533

My: ”Det gider jeg ikke”. Så hvis der er en relativt let løsning.

534

Interviewer: Mmm

535

My: Og man så siger ”På den her måde kan du være miljøvenlig”, så er det jo godt, for så vil folk

536

måske gøre det, ikk?

537

Interviewer: Mmm

538

My: Men hvor hvis man bare siger ”Gør det her”, uden at man siger hvorfor

539

Interviewer: Mmm

540

My: Så kan folk jo ikke rigtig se, hvorfor de skal gøre det.

541

Interviewer: Så det har sådan en motiverende funktion?

542

My: Ja, ja, ja, lige præcis. Ja, det tror jeg.

543

Interviewer: Kan der omvendt være noget problematisk ved den måde, de bliver brugt på? Altså, nu

544

ved jeg ikke, hvis du ikke har tænkt så meget over det.
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545

My: Kun hvis det bliver misbrugt

546

Interviewer: Mmm

547

My: Tænker jeg [Pause]

548

Interviewer: Altså hvis man lyver?

549

My: Ja

550

Interviewer: Ja

551

My: Ja, hvis man lyver. Hvis man siger ”Det her det er en bæredygtig løsning”, og det er det på

552

ingen måde

553

Interviewer: Mmm

554

My: Og der er der da sikkert nogen... Altså, hvis der nogle produkter, som skriver, at de er

555

miljøvenlige, ikk?

556

Interviewer: Mmm

557

My: Og så kigger man lidt længere ned i historien, og så er de det overhovedet ikke. Men det

558

tænker jeg... Sådan er det jo med alt.

559

Interviewer: Mmm

560

My: Men jeg kan faktisk ikke liiiige se hvorfor det skulle være, altså hvorfor det skulle være

561

problematisk, at man brugte det, andet end hvis det var misvisende

562

Interviewer: Næh

563

My: Nej

564

Interviewer: Nej. Okay, umiddelbart så har jeg ikke flere spørgsmål til dig.

565

My: Nej

566

Interviewer: Har du nogle spørgsmål til mig?

567
568

Den formelle del af interviewet slutter her, og jeg træder ud af interviewerrollen, og går mere i

569

dialog med My, da jeg forventer, at diskussionen af mit emne er slut. Jeg tager imidlertid fejl, og jeg

570

har derfor valgt at transskribere den efterfølgende snak:

571
572

My: Ja, altså har du set eksempler på, at det kan være problematisk at bruge det?

573

Interviewer: Jeg har set eksempler på at teorien problematiserer det rigtig meget.

574

My: Okay

575

Interviewer: Altså, teorien om miljøkommunikation problematiserer uklar slash tvetydige begreber,

576

altså det er det, der er mit emne
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577

My: Ja

578

Interviewer: Mere sådan specifikt. Og jeg er ikke selv specielt kritisk, jeg er heller ikke selv specielt

579

ukritisk, jeg er nok lidt en mellemting, men det er lidt det der jeg undersøger. Altså, jeg har et lidt

580

kritisk blik på deres kritiske holdning. Altså de ord

581

My: Ja

582

Interviewer: Fordi jeg tænker sådan

583

My: Hvordan kan det være?

584

Interviewer: Er det nødvendigvis kun kritisk, ikk?

585

My: Men hvad siger de, altså?

586

Interviewer: De siger, at forbrugerne bliver forvirrede, og forbrugerne ikke kan forstå hvad det

587

betyder, og derfor bliver de usikre på sig selv, altså sådan meget... At forbrugerne ikke kan forstå

588

ordene, og det er et problem og sådan noget.

589

My: Okay. Men det forudsætter selvfølgelig også, at man kan forstå ordene.

590

Interviewer: Ja

591

My: Altså, helt basic, så bliver man selvfølgelig forvirret over et ord, man ikke forstår.

592

Interviewer: Ja

593

My: Og det er også derfor, at det er måske bedre, at bruge miljøvenlig, end det er at bruge

594

bæredygtighed, fordi man ikke nødvendigvis kan regne med, at folk forstår bæredygtighed.

595

Interviewer: Mmm

596

My: Og det er også derfor, jeg sagde det der med i nummer 5, at de bruger det lidt indforstået, ikk?

597

Interviewer: Mmm

598

My: De tror man ved, hvad bæredygtighed betyder.

599

Interviewer: Mmm

600

My: Og jeg vil mene, at det er lettere at forstå miljøvenlig.

601

Interviewer: Mmm

602

My: Men selvfølgelig... Selvfølgelig forudsætter det, at man skal forstå ordene, hvis man ikke skal

603

blive forvirret, så er det jo med alt. Men hvis man forstår ordene, så kan jeg ikke se, at der er noget

604

galt i det. At der er noget galt i, at man bruger dem.

605

Interviewer: Men jeg tænker også sådan, skal man bare fjerne dem så eller hvad, ikk?

606

My: Jo

607

Interviewer: Ja

608

My: Ja, eller nogle endnu mere basic ord, altså. Men det er nok derfor, man har opfundet ordet grøn,
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609

ikk? Eller man bruger ordet grøn i den her sammenhæng

610

Interviewer: Mmm

611

My: Det er sådan, det forstår alle sgu, altså grøn det er et træ.

612

Interviewer: Mmm

613

My: Sådan! Køb den her vare, så er du grøn, ikk?

614

Interviewer: Mmm

615

My: Så det er jo nok sådan en stige, ikk? Sådan nu forstår folk ordet grøn, nååå okay, det var

616

miljøvenlig, nååå okay, det er bæredygtigt, altså.

617

Interviewer: Mmm

618

My: At man ligesom skal igennem den der erkendelse for at komme til bæredygtig.

619

Interviewer: Så det er sådan en kompleksitetsstige?

620

My: Ja, det synes jeg

621

Interviewer: Eller sådan noget abstraktionsstige

622

My: Ja, det synes jeg faktisk lidt, det er.

623

Interviewer: Ja

624

My: Det synes jeg faktisk lidt, det er. Og altså... Og så når man kommer hertil, så synes man faktisk

625

den den her [grøn] er helt vildt forsimplet, altså hvad så, det siger jo ikke noget?

626

Interviewer: Nej

627

My: Hvor de her [miljøvenlig og bæredygtig] de siger jo lidt mere, ikk?

628

Interviewer: Mmm. Ja

629

My: Fordi grøn siger jo kun noget, fordi et blad er grønt.

630

Interviewer: Mmm

631

My: Eller naturen nogle steder er grønne, ikk? Altså, det siger jo ikke andet. Det er jo bare en, hvad

632

hedder sådan noget, en konnotation, en... hvad hedder sådan en? En association?

633

Interviewer: Ja

634

My: Til naturen

635

Interviewer: Mmm

636

My: Fordi det siger jo ikke noget i sig selv. Man kunne også bare have sagt ”Nåmen, alt der har

637

noget at gøre med miljø og miljøvenlighed, det er sort”

638

Interviewer: [Griner]

639

My: Så vil du være sort? Det er jo lige meget, så længe folk ved, hvad vil taler om

640

Interviewer: Grøn er det nye sort
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641

My: Det er jo det

642

Interviewer: [Griner]

643

My: [Griner] Det er jo det. Nå okay, det er da meget spændende, at der er nogen, der synes at det er

644

dumt, at man bruger de ord.

645

Interviewer: Ja, det er jeg i hvert fald i gang med at undersøge om... Altså, hvis det er dumt, hvorfor

646

er det så dumt? Eller sådan... Det er meget overfladisk, at det bliver problematiseret.

647

My: Ja

648

Interviewer: Altså, det er meget sådan noget ”Og forbrugerne er forvirrede, og det er fordi vi taler

649

om det på den der måde”. At det ikke er sådan noget, hvor der er ikke rigtig nogen argumentation

650

bag.

651

My: Nej

652

Interviewer: Det bliver antaget, at det er sproget, der er et problem. Ja, så det undersøger jeg.

653

My: Men det... Løsningen ville jo være, at det var sådan nogle helt lavpraktiske løsninger, ikk?

654

Sådan noget ”Sluk lyst, når du går ud af et rum”

655

Interviewer: Mmm

656

My: Det er jo sådan, det kan folk forstå, og det betyder ikke... Det behøver ikke at tage så meget tid

657

fra forbrugeren, at man skal gøre det.

658

Interviewer: Men tænker du, at hvis nu man så skulle forsimple det endnu mere, end det er,

659

behøvede man så overhovedet bruge sådan nogle ord der? Kunne man så bare sige ”Sluk lyset” og

660

ikke noget med ”Vær miljøvenlig – sluk lyset” eller sådan

661

My: Nå, men jeg tror det er sådan... Forudsat at folk ved, hvad de her ord betyder, så tror jeg, det er

662

en bonus, at bruge ordene.

663

Interviewer: Mmm

664

My: Fordi så er det en motivation

665

Interviewer: Mmm

666

My: For at slukke lyset

667

Interviewer: Mmm

668

My: Altså, for ellers så er det jo bare ”Sluk lyset”, ”Nå, hvorfor?”

669

Interviewer: Mmm

670

My: ”Nååå, jeg er miljøvenlig”

671

Interviewer: Mmm

672

My: ”Det vil jeg gerne være, det har jeg hørt, er godt”. Altså, så er det jo en god ting.
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673

Interviewer: Mmm

674

My: Men hvis man ikke... Hvis man bruger sådan et svært ord, som folk ikke forstår, så skal man

675

hellere bare sige ”Sluk lyset”, ikk?

676

Interviewer: Mmm

677

My: Uden at bruge ordet, men [pause]

678

Interviewer: Ja

679

My: Men det gør da også... Jeg synes da, de der teorier gør folk dummere, end de nødvendigvis er.

680

Interviewer: Mmm. Ja, men det har måske også noget at gøre med, om man bruger ordet uden at

681

forklare det eller om man...

682

My: Ja

683

Interviewer: Altså, hvis man siger ”Sluk lyset, så er du bæredygtig”, så er der ikke så meget, altså så

684

er det måske ikke så svært at forstå, det er hvis man bare siger ”Vær bæredygtig”

685

My: Ja

686

Interviewer: Så kan man måske tænke ”Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre” [griner]

687

My: Ja. Men måske skal man lade være med at sige ”Sluk lyset, så er du bæredygtig”, så kan man

688

sige ”Så er du god ved miljøet” eller ”Så går jorden ikke under som 100 år”

689

[Begge griner]

690

My: Det er jo det bæredygtighed betyder

691

Interviewer: Ja, jo jo. ”Så kan dine børnebørn også have det godt”

692

My: Ja, sådan noget, ikk?

693
694

Samtalen slutter og jeg takker for My for at hun ville være med, og forsikrer hende om, at jeg godt

695

kan bruge det, hun har sagt.
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1

Bilag 11: Lea

2
3

Jeg besøger Lea i hendes venindes lejlighed, som vi ankommer til samtidig. Jeg bemærker, at hun

4

lige har været ude at købe ind, og at alle varerne er økologiske. Hun har en telefonsamtale, som

5

antyder, at hun danser, og at hun er en form for alternativ behandler.

6
7

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

8

forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

9

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

10
11

Interviewer: Først skal jeg bare lige spørge dig om sådan nogle faktating. Hvor gammel er du?

12

Lea: 36

13

Interviewer: Og hvad laver du?

14

Lea: Lige nu er jeg delvist arbejdsløs. Jeg arbejder som sådan noget, det hedder køkkenassistent,

15

men det er sådan noget på et kursuscenter, hvor jeg sørger for, at tingene er i orden til kursisterne

16

kommer.

17

Interviewer: Mmm, okay. Og den bydel du bor i er?

18

Lea: Lige nu Frederiksberg

19

Interviewer: Ja. Og har du nogle børn?

20

Lea: Nej

21

Interviewer: Okay, det var sådan set bare det.

22
23

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

24

Jeg viser hende, hvilke tekster hun skal læse, og hun læser dem.

25
26

Interviewer: Yes? Det første jeg vil spørge dig om er, hvad du opfatter sådan som det overordnede

27

budskab med de der her tekster?

28

Lea: Med de her tekster er, at det skal være... For mig virker det som om, at det her... De vil rigtig

29

gerne gøre det nemmere for folk at finde frem til det der... Dem der har et ønske om at bruge deres

30

penge på noget, der rent faktisk er økologisk eller bæredygtigt eller socialt ansvarligt eller nogle af

31

de her forskellige kodeord de nævner, ikk?

32

Interviewer: Mmm
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33

Lea: At man så kan finde det. I stedet for at man så står, og ikke ved, hvor man skal gå hen, og så

34

ender man med at gå ned på den lokale, hvor du altid går hen.

35

Interviewer: Mmm. Synes du sådan, at teksterne er nemme eller svære at forstå?

36

Lea: Jeg synes, de er meget nemme og meget tilgængelige.

37

Interviewer: Mmm. Kan du forklare, hvad det er, der gør dem det?

38

Lea: Altså, jeg synes for det... Altså, rent visuelt er de delt op, så de er nemme at gå til.

39

Interviewer: Mmm

40

Lea: Og der... Og det er sådan små bidder, der er nemme at overskue. Og så er det nogle... Jeg synes

41

ligesom, man bliver guidet ind med, hvorfor det her er vigtigt, hvad kan man få ud af det, hvor kan

42

man finde det henne.

43

Interviewer: Mmm

44

Lea: For eksempel i 1'eren, tror jeg det er, der starter de med at snakke om det, lige alt det her

45

grønne, hvad gør det. Nej, 1'eren var dét der, så er det 2'eren.

46

Interviewer: Er det den der lille blå [Tekst 2 er skrevet på blå baggrund], fordi så er det nede i

47

bunden der.

48

Lea: Ja, 2'eren, det var så den, der snakkede om, hvad København gør.

49

Interviewer: Mmm

50

Lea: Er det så 4'eren? Hvor er den?

51

Interviewer: 4'eren det er den der grønne, der ligner inde i midten [griner]. Jeg har efterhånden styr

52

på det der kort.

53

Lea: [Griner] Ja, her, ikk? Altså, ”Oplev glæden ved at spise mad uden sprøjtemidler, køb en gave

54

med bla bla... En livsstil med en god balance mellem de valg og... Smag og mærk hvad grøn livsstil

55

betyder i praksis”. Altså, det er sådan nogle... Det er sådan nogle korte sætninger og velformulerede

56

Interviewer: Mmm

57

Lea: Inspirerende og inddragende på en eller anden måde

58

Interviewer: Mmm

59

Lea: Meget inviterende

60

Interviewer: Mmm. Er der noget andet, som du særligt bider mærke i?

61

Lea: Ved det her tekster?

62

Interviewer: Mmm

63

Lea: Eller det hele?

64

Interviewer: Du må også gerne byde ind, hvis der er nogle andre ting, du særligt bider mærke i.
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65

Lea: Ja... Altså, jeg er faktisk lidt imponeret over teksterne.

66

Interviewer: Mmm

67

Lea: Jeg synes, de er virkelig gode. Og det er lidt sådan et... Altså, jeg føler virkelig, man kan gå på

68

oplevelse i det her kort.

69

Interviewer: Mmm

70

Lea: Når man sådan åbner det og kigger, så er der forskellige farver, og der er forskellige... Nå, men

71

er jeg mest til økologi, så kan jeg koncentrere mig lidt om, hvor det er, eller synes jeg er

72

ansvarlighed er mere spændende, så kan jeg ligesom finde det.

73

Interviewer: Mmm

74

Lea: Ja

75

Interviewer: Så der er lidt noget for enhver smag indenfor

76

Lea: Det synes jeg virkelig, jeg synes det rammer ret bredt.

77

Interviewer: Ja

78

Lea: Og uden at det ligesom... Altså, nu er jeg selv meget øko, men hvis man ikke er så meget til

79

det, så afskrækker det ikke, synes jeg.

80

Interviewer: Nej

81

Lea: Altså, det virker ikke så lilla ble og batik agtigt.

82

Interviewer: [Griner]

83

Lea: Som hvis nu folk blev sådan lidt ”aaarrrh”

84

Interviewer: Mmm, ja

85

Lea: Det synes jeg, de har gjort skidegodt.

86

Interviewer: Så de er kommet lidt væk fra hippie-måden at formidle det på? Eller det er i hvert fald

87

det, jeg hører dig sige?

88

Lea: Ja, det er sådan new green, det er new hippie på en eller anden måde.

89

Interviewer: Ja

90

Lea: Det er sådan sexy green.

91

Interviewer: [Griner]. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn?

92

Lea: Næh, det har jeg ikke tænkt over.

93

Interviewer: Okay, har du lyst til at kigge lidt på det så?

94

Lea: [Griner] Ja!

95

Interviewer: [Griner]

96

Lea: Altså, i 2'eren står der ”Velkommen til vores grønne by”
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97

Interviewer: Mmm

98

Lea: Og grøn og bæredygtig by [pause]

99

Interviewer: Det er også fint nok, hvis det ikke er noget, som du lige umiddelbart tænker over.

100

Lea: For mig er det bare meget normale ord

101

Interviewer: Mmm

102

Lea: Og meget normale værdier

103

Interviewer: Mmm

104

Lea: Så... ”Nåja, selvfølgelig!” tænker jeg bare, når jeg læser det.

105

Interviewer: Mmm

106

Lea: Ja

107

Interviewer: Fint. Har du lagt mærke til, hvordan der ellers bliver talt om sådan noget med

108

bæredygtig og miljø indenfor andre sammen... Ja, indenfor medierne generelt?

109

Lea: Ja, og jeg synes, der er for lidt fokus på det.

110

Interviewer: Mmm

111

Lea: Der kommer engang imellem noget, så er det meget skræmmekampagner, så er det meget med

112

[Laver sin stemme mørk] ”Isen smelter!” og så er der nogle artikler om, at det gør den i hvert fald

113

ikke, og det er bare naturligt, og det ikke...

114

Interviewer: Mmm

115

Lea: Altså, jeg synes ligesom, det er en meget unuanceret.

116

Interviewer: Mmm

117

Lea: Debat, der kører, og det er meget på skræmmeniveau, hvis det er noget om, at det faktisk er

118

alvorligt.

119

Interviewer: Mmm. Hvad med indenfor kommercielle sammenhænge, som det her [bykortet] måske

120

også lidt kan sige at være?

121

Lea: Ja, hvad mener du?

122

Interviewer: Jamen, altså jeg tænker bare, når jeg hører dig sige, at du synes, det kører meget

123

skræmmekampagne.

124

Lea: Ja, i medierne, ja

125

Interviewer: Så tænker jeg, hvis man for eksempel sælger et produkt, der er bæredygtigt eller hvad

126

man nu vælger at kalde det?

127

Lea: Ja

128

Interviewer: Tænker du så også, at det bliver gjort på sådan en skræmmemåde?
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129

Lea: Nej, det synes jeg ikke. Der synes jeg, det er et mere tilbud om

130

Interviewer: Mmm

131

Lea: At hvis du gerne vil passe på jorden, hvis du synes det er vigtigt at

132

Interviewer: Mmm

133

Lea: Det ligesom kører i ring, og det ikke bare rammer ind i en mur.

134

Interviewer: Mmm

135

Lea: Så kan man købe det her i stedet for, ikk?

136

Interviewer: Ja. Jeg synes faktisk vi bare skal gå videre til det med dig selv.

137

Lea: Ja

138
139

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

140

Interviewer: Ja, så jeg tænker, om du kan fortælle mig lidt, hvad du sådan helt konkret gør i din

141

hverdag med det formål at være miljøvenlig eller?

142

Lea: Ja. Jeg vælger næsten udelukkende økologiske produkter. Jeg spiser ikke særlig meget kød. Jeg

143

tænker meget om den der energi og [tegner cirkler i luften] rundkørsel skulle jeg til at sige [griner].

144

Nu sidder jeg og kører rundt med armen, men det der med at tingene hænger sammen.

145

Interviewer: Mmm

146

Lea: Og der ikke er et sted, hvor jeg smider mit affald hen, og så er det pist væk.

147

Interviewer: Mmm

148

Lea: Altså, det jeg producerer af affald, det bliver på jorden.

149

Interviewer: Mmm

150

Lea: Så hvis jeg nu producerer noget affald, der er lettere nedbrydeligt

151

Interviewer: Mmm

152

Lea: End noget andet, så er det i hvert fald et godt sted at starte.

153

Interviewer: Mmm

154

Lea: Jeg tænker over vandbrug og jeg tænker over [Hendes mobiltelefon ringer] Hov, undskyld,

155

skal jeg slukke den?

156

Interviewer: Det må du, du skal være velkommen til at lige slukke den, ja

157

[Hun rejser sig og slukker telefonen]

158

Lea: Og så tænkte jeg ja, jeg synes, jeg er ret bevidst, og det er et stort værdisæt for mig.

159

Interviewer: Mmm

160

Lea: Ikke at være med til den her fuldstændig sindssyge forurening, der har kørt de sidste, ja, det er
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161

vel 50-60 år siden 2. verdenskrig virkelig, ikk? Der hvor det rigtig har taget fart.

162

Interviewer: Mmm. Er der noget af det, som du lige har nævnt, som der er vigtigst for dig?

163

Lea: Godt spørgsmål

164

Interviewer: [Griner]

165

Lea: Altså, økologien er rigtig vigtig for mig, fordi jeg kan mærke, det gør noget ved min krop

166

Interviewer: Mmm

167

Lea: Hvad jeg jeg spiser. Og det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, men det er også rigtig vigtigt for

168

mig, at jorden [griner] ligesom kan blive ved med at producere ting og sager.

169

Interviewer: Mmm

170

Lea: Bierne kan leve og [pause] Jeg synes faktisk, det er en fifty-fifty.

171

Interviewer: Mmm. Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad der er mest miljøvenligt at gøre?

172

Lea: Ja

173

Interviewer: Kan du nævne nogle eksempler på det?

174

Lea: Jamen klasseeksemplet er jo økologisk eller dansk

175

Interviewer: Mmm

176

Lea: Altså, importeret øko eller lokalt dansk

177

Interviewer: Mmm

178

Lea: Altså, det kan være rigtig rigtig svært at vælge dér, og hvorfor noget emballage er lettest

179

nedbrydeligt og nytter det noget, hvis jeg samler alt mit plastik sammen, og kører det over på

180

genbrugsstationen eller... Altså, hvorfor nogle ting nytter noget at gøre i hverdagen?

181

Interviewer: Mmm

182

Lea: Det kan jeg godt være rigtig meget i tvivl om. Og nogen gange så er det jo lidt ligesom at flyve

183

på troens vinger eller sådan, altså man håber lidt, at det gør en forskel, og så må det jo ligeså bare

184

være bedre end at lade stå til, ikk?

185

Interviewer: Mmm. Er der en grænse for, ligesom hvor bæredygtig, man kan være?

186

Lea: Tænker du i det moderne liv, eller tænker du sådan helt [griner]

187

Interviewer: Ja

188

Lea: Fordi egentlig så er der jo ikke nogen grænse, egentlig så kan man jo leve... Der er jo masser

189

folk i verden, der lever, som folk oprindelig har levet.

190

Interviewer: Mmm

191

Lea: Med at ikke køb og smid væk kultur, og med at dyrke deres egen mad og altså bytte sig frem

192

og tilbage til ting og sager og ligesom ikke benytte sig af alle de her kemikalier og giftige stoffer.
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193

Interviewer: Mmm

194

Lea: Så nej, det tror jeg egentlig ikke, der er, jeg tror hele tiden, der er muligheder, jeg tror hele

195

tiden... Og der kommer hele tiden ny viden, der kommer hele tiden nye metoder og udviklede... Ja,

196

nye måder at nedbryde og omdanne eller et eller andet.

197

Interviewer: Mmm. Så det der ligesom skaber udfordringerne er... Ja, det moderne samfund som vi

198

for eksempel lever i?

199

Lea: Udfordringen er, at det er en evig proces.

200

Interviewer: Mmm

201

Lea: At man kan ikke ligesom længere slå sig ned med ”Jamen, sådan er det bare”.

202

Interviewer: Mmm

203

Lea: For sådan er det bare ikke. Det er hele tiden i forandring, det er hele tiden det der med at være

204

omstillingsparat og finde ud af, nå, men hvis det her det faktisk er noget, jeg gerne vil, jamen sååå

205

[griner] Så betyder det altså, jeg ligesom skal tænke over det hele tiden, ikk?

206

Interviewer: Ja

207

Lea: Ja

208

Interviewer: Det er ikke et quick fix?

209

Lea: It's not a quick fix, nooo

210

Interviewer: Ja, så kommer der noget lidt abstrakt.

211

Lea: Mmm?

212

Interviewer: Ja, fordi vi snakker jo tit om det der med, at vi skal gøre noget godt for miljøet.

213

Lea: Mmm?

214

Interviewer: Og så tænker jeg på, hvad du ligesom opfatter det der ”miljøet” som?

215

Lea: Miljøet det er jo jorden

216

Interviewer: Mmm

217

Lea: Tænker jeg. Det er hele planeten. Og faktisk, hvis man strækker den lidt ud, så er det faktisk

218

også rummet.

219

Interviewer: Og hvad så med mennesket? I forhold til miljøet

220

Lea: Men vi er jo en del af miljøet

221

Interviewer: Mmm

222

Lea: Vi kan jo ikke... Det er jo... Vi har sådan glemt, at det er en interaktiv helhed, altså

223

Interviewer: Mmm

224

Lea: Og vi har haft den der løsrivelse af krop og sind og os fra jorden, og det har jo bare ført til
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katastrofale konsekvenser, ikk?

226

Interviewer: Mmm

227

Lea: Så jeg synes ikke, man kan dele det, jeg synes ikke, man kan dele det op.

228

Interviewer: Nej. Ja

229

Lea: Ja? [Griner]

230

Interviewer: [Griner] Jeg sidder bare lige og kigger på min spørgsmål, og tænker på, om jeg har fået

231

spurgt om det hele.

232
233

Del 3: Begrebsforståelser

234

Interviewer: Nu har jeg brugt de her ord bæredygtig, miljøvenlig og grøn sådan lidt i flæng indtil

235

videre, ikke også?

236

Lea: Ja

237

Interviewer: Og nu tænker jeg, at jeg gerne vil høre lidt om, hvordan du forstår dem.

238

Lea: Mmm

239

Interviewer: Og for at gøre det lidt nemmere, så har jeg skrevet dem ned på sådan nogle lapper her,

240

så man lige kan sidde og kigge lidt på dem i mens.

241

Lea: Mmm

242

Interviewer: Man snakker om dem. Og jeg tænker, du måske bare kan tage dem lidt én ad gangen.

243

Lea: Ja

244

Interviewer: Så hvad du lige umiddelbart tænker, når du hører de ord, hvad de betyder for dig.

245

Lea: Altså, grøn så tænker jeg umiddelbart på økologi.

246

Interviewer: Mmm

247

Lea: Altså, jeg tænker umiddelbart på frugt og grønt og [pause] Ja, det er det første, der kommer.

248

Bæredygtighed der tænker jeg meget på sådan noget recycling og upcycling og ting, som ligesom

249

selv enten kan forgå i naturen eller bruges til noget andet, eller som har en cyklus.

250

Interviewer: Mmm

251

Lea: Der er reducerbar

252

Interviewer: Mmm

253

Lea: På en [griner] bæredygtig måde

254

Interviewer: Ja

255

[Begge griner]

256

Lea: Det er jo bare sådan et ord, hvor man tænker... Og miljøvenlig der tænker jeg meget omkring
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rengøringsprodukter og produktion af ting og sager, miljøvenligt produceret tøj for eksempel, eller

258

det er noget, der ikke er brugt unødigt kemikalier til og... Nu du snakker mennesker, så er der ikke

259

noget her omkring menneskebehandling, altså en fair behandling af arbejdskraften, jeg ved ikke,

260

hvor den skulle høre henne under de her tre, for jeg bruger faktisk også de her ord som synonymer.

261

Interviewer: Mmm. Så de betyder lidt det samme?

262

Lea: Både og

263

Interviewer: Mmm

264

Lea: Altså, jeg bruger dem som det samme ord, men jeg er sikker på, at man kunne sidde og

265

sprognørde sig frem til noget.

266

Interviewer: [Griner]

267

Lea: Nogle rigtig væsentlige forskelligheder

268

Interviewer: Men nu er jeg heller ikke så interesseret i, hvad... Hvis man slår op i en ordbog, hvad

269

forskellen så er.

270

Lea: Nej

271

Interviewer: Altså, det er mere om du opfatter dem som

272

Lea: Ja

273

Interviewer: Det samme eller om der er nogle gradsforskelle eller?

274

Lea: Der er gradsforskelle, ja

275

Interviewer: Ja

276

Lea: Men jeg bruger dem som det samme, jeg bruger dem i flæng.

277

Interviewer: Mmm. Kan du være i tvivl om, når du møder de her ord, hvad de dækker over?

278

Lea: Ja, i forhold til hvis det er noget, der bliver reklameret med.

279

Interviewer: Mmm

280

Lea: Ja, så kan jeg godt være i tvivl om, hvad det er, hvis det ikke er udspecificeret, hvordan et

281

firma har en grøn profil.

282

Interviewer: Mmm

283

Lea: Eller hvis det ikke er udspecificeret, hvordan et eller andet er produceret bæredygtigt eller

284

sådan noget, ikk?

285

Interviewer: Mmm

286

Lea: Ja, selvfølgelig kan jeg blive i tvivl. Men jeg vil stadig vælge noget, hvor de har snakket om

287

det her.

288

Interviewer: Mmm
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Lea: Fremfor sådan et eller andet kemikaliehelvede.

290

Interviewer: Ja, så de har ligesom en eller anden funktion alligevel?

291

Lea: Jaja, de virker meget dragende.

292

Interviewer: Mmm

293

Lea: Og de virker meget... Helt klart skelnende i min verden.

294

Interviewer: Hvordan bruger du dem så?

295

Lea: Jeg går jo efter, hvad hedder sådan noget... Altså, jeg vil hellere vælge ting, der har de her

296

mærker på sig.

297

Interviewer: Mmm

298

Lea: End ting der ikke har de her mærker på for eksempel, ikk?

299

Interviewer: Altså, nu tænker du på miljømærker? Eller?

300

Lea: Nej, jeg tænker på de her ord, ordene grøn eller bæredygtig eller miljøvenlig.

301

Interviewer: Okay, det er godt, bare lige for at være sikker på, hvad vi snakker om.

302

Lea: Ja, det var et godt afklarende spørgsmål.

303

Interviewer: Ja [griner]

304

[Begge griner]

305

Interviewer: Altså, kan man sige, at sådan nogle ord her gør det lettere for os forbrugere, eller hvad

306

man skal sige, at navigere i al den kommunikation, der er om miljø?

307

Lea: Ja

308

Interviewer: Hvordan?

309

Lea: Ved at jeg ved, hvis der står grøn på et produkt, så vil jeg hellere vælge det end det ved siden

310

af.

311

Interviewer: Mmm

312

Lea: Altså, nu ved jeg en del, og nu undersøger jeg en del, og interesserer mig meget for, hvad det

313

er, jeg køber.

314

Interviewer: Mmm

315

Lea: Så altså men... Men for forbrugere der måske ikke har så meget interesse i at sætte sig ind i det

316

Interviewer: Mmm

317

Lea: Så er det nogle rigtig gode mærkater at have på.

318

Interviewer: Så det kan være sådan nogle nøgleord lidt? Eller sådan nogle

319

Lea: Ja, det er nogle skidegode kodeord, ikk? Altså, hvis man finder ud af efterhånden, det er

320

måske en god idé, at købe noget, der er lidt mere bæredygtigt end det der Ajax halløj.
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Interviewer: Ja [griner]

322

Lea: [Griner] Ja, ikk? Eller et mere grønt produkt, så er det jo nogle gode ord at gå efter.

323

Interviewer: Mmm

324

Lea: Hvis der er nogen, der har lov til at bruge det i deres markedsføring.

325

Interviewer: Kan der omvendt være noget problematisk ved dem?

326

Lea: Ja, de kan jo bruges for løst.

327

Interviewer: Mmm

328

Lea: For eksempel har der været meget problem omkring naturlige produkter, ikk? Hvordan at

329

Interviewer: Ja, det er også et ord, der bliver brugt meget.

330

Lea: Ja, og hvad... What is? Så selvfølgelig kan det godt blive til sådan en hellig gral, der måske

331

ikke har så meget substans bag sig.

332

Interviewer: Mmm

333

Lea: Hvis der ikke kommer nogen instanser efter dem.

334

Interviewer: Mmm

335

Lea: Hvis det bliver brugt i for eksempel markedsføring

336

Interviewer: Mmm

337

Lea: Og ligesom i politiske debatter kan det jo godt være sådan et buzzword, man lige smider ud, og

338

så har man lige dækket den grønne gren af dit parti.

339

Interviewer: Mmm

340

Lea: Og i virkeligheden mente du bare, at når du er bæredygtig, så samler du altså en plastikpose op

341

fra gaden engang imellem eller

342

Interviewer: Ja

343

Lea: Du ved, det kan godt være nogle billige mærkater

344

Interviewer: Mmm

345

Lea: Som man får meget god positiv respons på.

346

Interviewer: Mmm. Hvis... Hvad er så løsningen på sådan et problem med, at der er sådan nogen,

347

der bruger dem som

348

Lea: Oplysning og uddannelse

349

Interviewer: Mmm. Sådan så man kan gennemskue

350

Lea: Så folk ved, hvad fanden det er, der foregår altså.

351

Interviewer: Mmm

352

Lea: Og på en eller anden måde arbejde på at vække andres interesse for, hvorfor det er så vigtigt.
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353

Interviewer: Mmm

354

Lea: Gennem for eksempel sin egen livsstil, eller gennem at sige nej tak til GMO produkter eller

355

gennem ligesom at efterspørge et eller andet... Nu tror jeg måske, min veninde kommer hjem.

356

Interviewer: Det gør ikke noget, for jeg har faktisk ikke så mange spørgsmål tilbage.

357

Lea: Nej, nå fedt, eller [griner]

358

Interviewer: [Griner] Altså, hun må selvfølgelig også gerne svare på dem alle sammen.

359

Lea: Ja

360

Interviewer: Ej, det skal hun faktisk ikke, for så skal jeg bare transskribere mere.

361

Lea: Ja

362

[Begge griner]

363

Interviewer: Men har du noget, som du vil spørge mig om?

364

Lea: Hvad skal du bruge det til?

365
366

Jeg fortæller om specialets emne og problemformulering. Desuden snakker vi om min egen

367

interesse i at leve på en miljørigtig måde, som også er en del af min motivation. Til slut takker jeg

368

mange gange for hendes hjælp og lyst til at være med.
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1

Bilag 12: Maj

2
3

Jeg er taget ud for at interviewe Maj på hendes arbejde. Vi sidder i et showroom for et skobrand i

4

indre København, omringet af sko.

5
6

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

7

forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

8

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

9

Maj spørger ind til hvem der er afsender på kortet, og hun tror i første omgang det er Visit

10

Copenhagen, som henvender sig til turister.

11
12

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

13

Jeg viser Maj, hvilke tekster på kortet hun skal læse, hvilket hun derefter gør. Hun går efterfølgende

14

i gang med at se på listen over steder på kortet.

15
16

Interviewer: Du behøver ikke at læse alle de der

17

Maj: Nejnej, jeg skal bare se, hvad der er.

18

Interviewer: Hvis du er interesseret

19

Maj: Du ved sådan

20

Interviewer: Så er du selvfølgelig velkommen til at kigge nærmere på dem.

21

Maj: Nå men, jeg skal jo se, om der var nogen, jeg kendte jo.

22

Interviewer: Mmm

23

Maj: Det bliver jeg nok lige nødt til... Okay, jeg vidste ikke at Fiskebaren var det, jeg troede bare,

24

det var sådan et hipstersted.

25

Interviewer: [Griner]

26

[Pause mens Maj kigger på kortet]

27

Interviewer: Okay?

28

Maj: Jeg har ikke læst det sådan voldsomt nært

29

Interviewer: Nej, men det er okay... Så er der også en tekst på den anden side, som er inde i sådan

30

en grøn ramme

31
32

Maj har glemt at læse nummer 4, hvilket jeg derfor beder hende om.
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33
34

Maj: Den der bytte til en ny kjole, den er så hypet, det er den der genner

35

Interviewer: Mmm

36

[Pause mens Maj læser]

37

Maj: Ja?

38

Interviewer: Yes. Det første jeg skal spørge dig om, det er bare, hvad du sådan helt overordnet

39

opfatter som teksternes budskab?

40

Maj: At markedsføre, markedsføring

41

Interviewer: Mmm

42

Maj: Ser jeg det som

43

Interviewer: Mmm

44

Maj: En ny vinkel på at... Altså, også fordi det er et turistkort.

45

Interviewer: Mmm

46

Maj: Umiddelbart selvom der godt nok også står, at det er til almindelige københavnere, så er det

47

usandsynligt, at jeg ville gøre brug af et kort selv som bosat her.

48

Interviewer: Mmm

49

Maj: Så på den måde så tænker jeg det meget som markedsføring, det var måske også derfor jeg

50

spurgte , om de ligesom var indenunder det der Københavns Turistbureau.

51

Interviewer: Mmm, ja, det kunne det også være.

52

Maj: Fordi det sådan... Det er det jeg tænker. Vise at København har en grøn side, og at vi går op i

53

det, og at vi vægter det højt. Hvor meget vi så gør det, det ved jeg så ikke, men som et

54

markedsføringsværktøj.

55

Interviewer: Er der noget ved teksterne, som viser, at det er markedsføring?

56

Maj: Det er jo mega ladet!

57

Interviewer: Mmm

58

Maj: Plus at der er jo ingen tvivl om, at som... Jeg sidder da allerede og tænker, nu sidder vi på min

59

arbejdsplads' lokaler, jeg sidder da allerede og tænker ”Kan vi ikke komme med her på en eller

60

anden måde?”

61

Interviewer: [Griner]

62

Maj: Finde en eller anden vej ind, ikk? Fordi det er så... Det ser jo godt ud, ikk?

63

Interviewer: Mmm

64

Maj: At vise at man er grøn
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65

Interviewer: Synes du sådan teksterne overordnet er nemme eller svære at forstå?

66

Maj: Rimelig nemme at forstå, men... Men umiddelbart, da jeg så forsiden, lige da du viste mig det,

67

ikk?

68

Interviewer: Mmm

69

Maj: Så tænker jeg ”Det grønne København”, så tænker jeg ikke nødvendigvis bæredygtighed, så

70

tænker jeg ”Find en park”

71

Interviewer: Mmm

72

Maj: Faktisk

73

Interviewer: Mmm

74

Maj: Og det er faktisk først... Nu læste jeg så måske heller ikke rigtig rækkefølge, jeg husker ikke

75

lige, hvad tekst jeg læste først.

76

Interviewer: Jeg tror du læste nummer 2, den der blå der.

77

Maj: Ja. Og der går egentlig lidt lang tid, før end jeg får at vide, at det ikke handler om parker for

78

eksempel.

79

Interviewer: Mmm

80

Maj: Nu ved jeg så også godt, hvorfor vi sidder her, så jeg er jo ligesom også forberedt på, at det er

81

det handler om, bæredygtighed.

82

Interviewer: Mmm

83

Maj: Og dermed også noget mere miljø end nødvendigvis bare grønne spots. Men bare på... Sådan

84

”Oplev det grønne København”, det kunne for de fleste også godt bare være ”Find frem til de små

85

grønne spots”, som i græs.

86

Interviewer: Mmm

87

Maj: Og der går faktisk ret lang tid, altså vi kommer helt ned til miljøhovedstad, og så er det først...

88

det er så i tekst 2, ikk?

89

Interviewer: Mmm

90

Maj: Hele det første stykke, altså der handler det ligesom om at finde rundt i København og finde

91

fede butikker og restauranter, man ikke har besøgt. Men der er ikke... Altså, så er det først i anden

92

del af det, hvor der står, at vi taler altså grøn som i bæredygtigt

93

Interviewer: Mmm

94

Maj: Og miljøvenligt. Og først igen tror jeg så, var den næste tekst, i den tredje tekst, at det så

95

handler om bæredygtigt. Altså, det er først der, det begreb bliver introduceret.

96

Interviewer: Så du kan umiddelbart tro, at det handler om grønne områer, når du lige
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Maj: Ja, faktisk

98

Interviewer: Får det i hånden

99

Maj: Ja, det er igen det, at det er jeg jo godt klar over

100

Interviewer: Ja, ja

101

Maj: At det gør det ikke, men lige

102

Interviewer: Men hvis du bare havde taget det på en café eller

103

Maj: Ja, hvis jeg bare havde set det ligge, så tror jeg, at jeg havde tænkt, at det måske handlede om

104

at finde... Så kunne det være, altså i mine øjne, nu er jeg selvfølgelig også, nu er jeg jo lidt præget,

105

så jeg havde nok regnet det ud, og der er jo sådan en svane på og sådan noget.

106

Interviewer: Mmm

107

Maj: Men jeg kunne godt have troet, at det handlede om at finde grønne parker for eksempel

108

Interviewer: Mmm

109

Maj: Altså, at det ikke nødvendigvis havde en sådan miljømæssig eller bæredygtig vinkel på det

110

Interviewer: Mmm. Er der andre ting, som du bider mærke i ved teksterne?

111

Maj: Jeg må da gerne kigge på (uforståelig tale)

112

Interviewer: Ja, giv den gas

113

Maj: [Griner] Jeg tænker den der ”vi”

114

Interviewer: Mmm

115

Maj: Hvem er ”vi”? Fordi hvis det...

116

Interviewer: Ja, hvem er ”vi”? Altså hvem synes du?

117

Maj: Ja, men det er vel København som afsender, tænker jeg.

118

Interviewer: Ja

119

Maj: Men jeg er jo også københavner.

120

Interviewer: Mmm

121

Maj: Så det er et inkluderende ”vi”, ikk? Men hvem er ”vi”, men det er jo også noget med at vise

122

noget frem, for nogen som ikke er inkluderet i det vi, eller hvad?

123

Interviewer: Føler du dig inkluderet i det ”vi”?

124

Maj: Ja, det gør jeg nok, men jeg føler mig også meget som københavner.

125

Interviewer: Mmm

126

[Pause]

127

Maj: Jeg tror bare alt i alt, jeg godt kunne tænke mig, at det ligesom havde mere fokus på, at det her

128

kort det skiller sig ud fra alle andre kort, fordi der er masser af gå i byen kort og finde steder, du
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ikke havde regnet med med at finde, altså som du ikke kendte.

130

Interviewer: Mmm

131

Maj: Og det kan du også gå på nettet og blog og AOK og alt muligt... At det her kort har en bestemt

132

vinkel, altså at det handler om bæredygtighed, at det handler om at vise den grønne side af

133

København eller den miljømæssige side af København og ligesom promovere det.

134

Interviewer: Mmm

135

Maj: Og det kunne jeg måske godt have tænkt mig mere fokus på.

136

Interviewer: Okay. Har du lagt mærke til, hvordan ordene grøn og bæredygtig bliver brugt? Du har

137

måske været lidt inde på det.

138

Maj: Jaja, men de er jo spækket, de er jo over det hele, ikk?

139

Interviewer: Mmm

140

Maj: Det er jo klart, det er jo også buzzwords lige nu, ikk?

141

Interviewer: Mmm. Så hvad gør de sådan ved teksten?

142

Maj: Det er jo mega værdiladet, ikk?

143

Interviewer: Mmm

144

Maj: Og [pause] Jeg ved sgu ikke, hvad siger man [pause] det ved jeg ikke, det er også bare fordi,

145

der har været så meget fokus på, at vi er nok så grønne, men jeg... Jeg bliver egentlig, jeg kan også

146

blive en lille smule provokeret.

147

Interviewer: Mmm

148

Maj: Fordi København er ikke så grøn. Altså, jeg har indtryk af, at vi er kendt for at være enormt

149

innovative, når det gælder grønne løsninger, men det er jo ikke det samme som, at København i

150

praksis er grøn.

151

Interviewer: Nej

152

Maj: Eller bæredygtig for den sags skyld, fordi der er vi en af de byer i verden, der har det

153

allerstørste... Der forurener allermest, ikk?

154

Interviewer: Mmm

155

Maj: Så på den måde så bliver jeg egentlig også lidt provokeret, fordi det lyder som om, at

156

København bare er sådan en grøn plet i himmelen.

157

Interviewer: Mmm

158

Maj: Og det er bare ikke rigtigt. Altså ja, vi gør meget ud af grønne tage og rishospitalet får helt

159

grønt tag, og cykelstier og alt det der, det er vi også kendt for udenfor landets grænser, men det er

160

måske ikke det hele af det. Så hvis man ved lidt mere om København, og bor her, så bliver jeg
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161

egentlig også sådan lidt...

162

Interviewer: Så du bliver måske lidt skeptisk af det?

163

Maj: Ja, jeg bliver sådan lidt ”Aaah hva? Så grønne er vi heller ikke” Eller sådan, så! Altså [Pause]

164

Jeg ved ikke, jeg er lidt ambivalent, jeg kan godt lide idéen, jeg kan godt lide idéen om, at man har

165

fokus og sætter fokus på bæredygtighed, og sætter fokus på, at der er andre måder at gøre tingene

166

på. Men København er bare ikke kun en grøn by.

167

Interviewer: Mmm

168

Maj: Altså, det... Absolut ikke

169

Interviewer: Nej

170

Maj: Tænk, at vi er er kåret til europæisk miljøhovedstad

171

Interviewer: Ja, ja, det er vi

172

Maj: Det må simpelthen være

173

Interviewer: Siden det står der

174

Maj: Ja, men jeg tænker, der bliver jeg jo så også skeptisk allerede, ikk? Okay, hvad har

175

parametrene for det lige været?

176

Interviewer: Mmm

177

Maj: Altså, fordi er vi ikke i top fem over dem med de største CO2-udslip? Det er jeg sådan rimelig

178

sikker på, så det er sådan... Altså okay, er det så noget, det er den by i verden flest cykler?

179

Interviewer: Ja, det kan godt være, det er det der

180

Maj: Grønne områder?

181

Interviewer: København kan altid sælge sig på de cykler der.

182

Maj: Ja, vi er også de lykkeligste, ikk? Men vi er også dem, der tager flest lykkepiller

183

Interviewer: Det er derfor vi er så lykkelige [griner]

184

Maj: Ja, lige præcis, ikk? [griner] Det er sådan lidt det samme, sådan lidt ”aaaahr”. Men det er jo

185

fint, vi har vundet.

186

Interviewer: Ja, det var du måske allerede lidt inde på, hvordan du sådan ellers oplever, der bliver

187

talt om miljø og bæredygtighed i kommercielle sammenhænge?

188

Maj: Lige nu?

189

Interviewer: Hvis det er noget du har lagt mærke til?

190

Maj: Jamen, det er det jo selvfølgelig.

191

Interviewer: Ja

192

Maj: Altså, lige nu, der er jo ingen tvivl om, at det i mine øjne er det meget noget, altså... Der er
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ingen tvivl om, at de fremherskende sådan legitimerende paradigmer lige nu, at der er enormt meget

194

fokus på miljøhensyn

195

Interviewer: Mmm

196

Maj: Og sociale hensyn for den sags skyld, fordi det bliver så egentlig også nævnt.

197

Interviewer: Mmm

198

Maj: Man kunne måske gode have... Nu ved jeg jo enormt meget om det, så jeg... Eller det lød også

199

lidt selvfedt.

200

Interviewer: [Griner]

201

Maj: Men egentlig, det der med at så lige pludselig, så bliver der snakke om mennesker i centrum

202

[pause] Altså, måske mangler jeg lidt sådan en med, okay, hvad er bæredygtighed så, ikk? Eller

203

sådan...

204

Interviewer: Mmm

205

Maj: Det kunne man måske vel godt skrive, sådan lige... Bæredygtighed er noget med løsninger,

206

som holder, som er selvforstærkende og som ikke er... Altså, at investere i fremtiden og investere i

207

den næste generation eller sådan

208

Interviewer: Mmm

209

Maj: Så en mere overordnet salgstale for begrebet også

210

Interviewer: Mmm

211

Maj: I stedet for bare at skrive, som der står i tekst 2, at sådan... Det er ligesom en argumentation

212

for, at man har lavet et kort, men måske er det federe at få en argumentation for hvorfor et grønt

213

kort

214

Interviewer: Mmm

215

Maj: Eller et fokus på det grønne [laver gåseøjne med fingrene]

216

Interviewer: Mmm

217

Maj: Siger jeg i gåseøjne

218

Interviewer: Ja

219

Maj: At det kunne jeg egentlig godt bruge sådan noget mere forklaring på, hvad er det der

220

bæredygtighed, fordi det er bare noget, som bliver snakket om meget lige for tiden, og alle har en

221

social profil, og alle fremhæver, de tiltag de gør, som er mere miljørigtige.

222

Interviewer: Mmm

223

Maj: Men det er sådan lidt, hmmm

224

Interviewer: Hvorfor nogle ord bliver særligt brugt indenfor den kommunikation, fremherskende
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kommunikation om miljø?

226

Maj: Green is the new black

227

Interviewer: Mmm

228

Maj: Sustainability, ikk?

229

Interviewer: Ja

230

Maj: Sustainability og green is the new black og... Men det er jo også det, det kommer af, det der

231

med at kalde det det grønne.

232

Interviewer: Mmm

233

Maj: Det er fordi det er sådan en nem, det skaber nogle nemme associationer til en skov og noget

234

lækkert og noget rent.

235

Interviewer: Mmm

236

Maj: En by hvor der ikke er smog og sådan... Men jeg synes bare hurtigt, at de begreber kan blive

237

en lille smule udvandede.

238

Interviewer: Mmm

239

Maj: Hvis ikke de ligesom bliver forklaret, fordi bæredygtighed som det bliver brugt og

240

sustainability også i høj grad, har jo hundrede definitioner.

241

Interviewer: Mmm

242

Maj: Altså, det er også det sociale, og det er ikke kun miljø, det er ikke kun at være innovativ og

243

sælge Fairtrade kaffe, som de gør nede på Retro.

244

Interviewer: [Griner]

245

Maj: Altså, det er ikke kun det, det handler om eller sådan, der er jo mange ting, der spiller ind.

246

Interviewer: Mmm

247

Maj: Og det er et meget mere kompliceret begreb end det ofte bliver brugt, synes jeg, i

248

markedsføring. Og selvfølgelig skal man heller ikke... For jeg har også indtryk af, at der er mange

249

virksomheder, som er bange for at gå ud og brande sig grønt. Og det synes jeg heller ikke, man skal

250

være, men jeg synes, man skal være sådan kritisk refleksiv over, hvad er det egentlig, der ligger i

251

det begreb? Og hvordan bruger man det her?

252

Interviewer: Mmm

253

Maj: Fordi det er tydeligt på kortet her, at det dækker over rigtig mange elementer, og jeg synes, det

254

er en skidegod idé i øvrigt at lave sådan et kort.

255

Interviewer: Mmm

256

Maj: Men når man i forvejen har prioriteret ret meget tekst, så synes jeg måske godt, man kunne
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bruge lidt energi på, hvorfor snakker vi overhovedet om det? Det kan selvfølgelig også godt være,

258

det står her andre steder, det ved jeg ikke

259

Interviewer: Nej, ikke umiddelbart tror jeg

260

Maj: Nej, det er ligesom det her... Alt det andet er reklametekst, ikk?

261

Interviewer: Mmm

262

Maj: Markedsføring

263

Interviewer: Hvad med dig selv, bruger du de her ord selv? Altså nogle af de her ord, som vi har

264

snakket som grøn og bæredygtig?

265

Maj: I hvilken kontekst?

266

Interviewer: Jamen, det kan være både i arbejdssammenhæng eller i din egen hverdag, når du

267

snakker med din omgangskreds om emnet eller

268

Maj: Jo, det gør jeg. Men nok ikke fordi jeg betragter det som meget meget metabegreber, så det vil

269

som regel være mere specifikt

270

Interviewer: Mmm

271

Maj: I mit arbejde, skal jeg sige, hvad jeg laver?

272

Interviewer: Det har jeg faktisk også lige glemt at spørge dig om.

273

Maj: Jeg sidder for et dansk skobrand, en skoproducent, som har produktion i Italien, og der er det

274

enormt vigtigt for... Altså, der er bæredygtighed enormt vigtigt for os, men der bliver det i høj grad

275

et spørgsmål om historiefortælling.

276

Interviewer: Mmm

277

Maj: Altså, på den måde er det jo ikke, at vi står og siger, at det er bæredygtigt. Men vi vil gerne

278

kunne fortælle en god historie.

279

Interviewer: Mmm

280

Maj: Som de sådan paradigmer indenfor legitimitet, som er herskende lige nu, der en god historie,

281

den har også en miljømæssig og en socialt ansvarlig vinkel.

282

Interviewer: Mmm

283

Maj: Bæredygtigt. På den ene eller den anden måde. Det kan være det er økologisk bomuld, eller

284

det kan være, at skindet er garvet uden krom, alle sådanne nogle ting som... Så på den måde så i mit

285

daglige arbejde, professionelle arbejde, der bliver det mere et spørgsmål om at finde de gode

286

historier. Jeg er så så heldig, at jeg sidder i en virksomhed, som har en relativt okay produktion, og

287

på den måde så bruger vi selvfølgelig også det i vores egen markedsføring, men egentlig ikke særlig

288

hidsigt, og det er også noget, at vi kan ikke... Vi er ikke store nok til, at vi kan mappe alt vores...
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Alle vores leverandørforhold for eksempel.

290

Interviewer: Mmm

291

Maj: Så på den måde så er vi tilbageholdende, men enormt bevidste om det i vores møde med vores

292

kunder til daglig, og kunne fortælle dem, hvor tingene kommer fra og at de er produceret under

293

ordentlige forhold, som ikke tager alt for meget på miljøet og så videre. Og i mit private liv, der er

294

det egentlig mere sådan den der beslutning.

295

Interviewer: Mmm

296

Maj: Køber man skrabeæg eller køber man økoæg?

297

Interviewer: Mmm

298

Maj: Eller hvilken type kød køber man, eller hvad det nu kan være

299

Interviewer: Mmm

300

Maj: Og man er jo pisse hyklerisk, fordi hvis jeg ikke har nogle penge, så køber jeg jo også

301

skrabeæg.

302

Interviewer: Mmm

303

Maj: Eller tøj i H&M for den sags skyld .

304
305

Jeg kommer i tanke om, at jeg i begyndelsen glemte at stille Maj de indledende spørgsmål, og vi

306

tager dem derfor her midt i interviewet i stedet for.

307
308

Interviewer: Det er bare din alder?

309

Maj: Jeg er 27

310

Interviewer: Og så hvad du laver, det har du så lige fortalt, at du arbejder for et skobrand, så hvad

311

bydel du bor i?

312

Maj: Jeg bor ydre Vesterbro

313

Interviewer: Og du har ikke nogle børn?

314

Maj: Og jeg har ingen børn

315

Interviewer: Nej. Okay, det skulle vi bare lige have med

316

Maj: Jeg har en nevø, gælder det?

317

[Begge griner]

318

Maj: Jeg er meget vild med ham

319

Interviewer: Lidt, bonusbarn

320
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Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

322

Interviewer: Jamen, faktisk så begyndte du at komme lidt ind på det emne, som vi skal snakke om

323

nu, som er hvad du selv gør

324

Maj: Mmm

325

Interviewer: I din hverdag... Altså med det formål at

326

Maj: Jeg tror jeg er meget lig flertallet

327

Interviewer: Mmm

328

Maj: Jeg tror, jeg er helt vildt lig flertallet, altså sådan... Det er selvfølgelig også qua mit arbejde, og

329

jeg har jo også, tænker jeg ikke er noget problem at sige, men jeg har også skrevet speciale om

330

bæredygtighed og hvordan det opfattes og bruges i den branche, jeg er i.

331

Interviewer: Mmm

332

Maj: Og det sprang egentlig lidt fra mig selv, fordi jeg går ret meget op i det.

333

Interviewer: Mmm

334

Maj: Men jeg er skide hyklerisk, altså. Jeg køber jo ikke kun økologisk, jeg køber ikke kun tøj, som

335

jeg ved kommer fra ordentlige producenter, jeg køber også tøj i H&M, ikk?

336

Interviewer: Mmm

337

Maj: Jeg er lidt ligesom... Jeg tror, jeg er lidt ligesom... Jeg havde en kunde... Jeg var nede i en af

338

vores butikker den anden dag og tage nogle billeder, og så var der så tilfældigvis en kunde, som

339

spurgte mig specifikt til produktionsforhold på et af vores brands.

340

Interviewer: Mmm

341

Maj: Det er et... Vores... Altså ikke de brands vi sælger i vores butikker er ret dyre, og det er et ret

342

billigt brand.

343

Interviewer: Mmm

344

Maj: Altså, mange af vores ting, vi har nogle ting som er hundrede procent håndlavede, hundrede

345

procent lavet i Italien, og det koster for en lædertaske for eksempel 5000-6000.

346

Interviewer: Mmm

347

Maj: Så den taske, den her kunde kommer ind og kigger på og spørger hvor den er produceret, den

348

koster 800.

349

Interviewer: Mmm

350

Maj: Og da pigen som står i butikken ikke umiddelbart kan svare på, om det er produceret i Kina, så

351

bliver hun sådan en lille smule bedrevidende og fornærmet. Sådan ”Ej, men det bør man jo vide”

352

Interviewer: [Griner]
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Maj: Og så kan jeg jo så ikke holde min mund, fordi jeg ved tilfældigvis jo så ret meget om vores

354

skind, og hvor vores ting kommer fra, det er også mig, der skriver sådan alle vores tekster om vores

355

produkter og vores brands og sådan ligesom sørger for, at det kommer ud til medarbejderne. Men

356

hvor jeg så siger til hende, at jamen altså jo, det er formentlig, jeg kan faktisk ikke fortælle dig det,

357

fordi det er ikke noget firmaet selv oplyser. Jeg er rimelig sikker på, at det er produceret, eller det er

358

samlet i Italien, og det er dansk design, men jeg kan ikke garantere dig, at skindet ikke er

359

forarbejdet i Kina.

360

Interviewer: Mmm

361

Maj: Særligt når det er den pris. Og så blev hun nemlig en lille smule fornærmet, fordi hun ville

362

ligesom gerne have den her skindtaske til 800 kr., men hun ville også gerne have at vide, at den var

363

produceret i Italien og helt vildt fantastisk lækkert.

364

Interviewer: Mmm

365

Maj: Og det er bare ikke virkeligheden.

366

Interviewer: M-mm

367

Maj: Og sådan er jeg også lidt selv. Jeg vil også gerne lukke øjnene og tro, at når jeg køber

368

økobomuld i H&M, så er det nok også farvet uden kemikalier, men det er nok ikke virkeligheden,

369

fordi det koster stadig kun 100 kr.

370

Interviewer: Mmm

371

Maj: Eller whatever, ikk? At jeg ved det jo lidt godt, men jeg har sgu heller ikke rigtig lyst til at

372

bruge for mange penge på det.

373

Interviewer: M-mm

374

Maj: Og det er sådan, det er den der sådan lidt hykleriske tilgang, synes jeg i hverdagen. At når man

375

står nede i butikken eller sådan, eller skal vælge på det her kort, hvor man skal gå hen

376

Interviewer: Og spise sin aftensmad, eller?

377

Maj: Ja. Altså, spørgsmålet er, om man ville vælge et sted, kun fordi det er grønt. Altså, fordi det er

378

bæredygtigt mad.

379

Interviewer: Mmm

380

Maj: Altså, så er der nogle steder, som er blevet hypet. Jeg så at BioMio var på og sådan noget, som

381

virkelig har kørt den hele vejen og brandet sig rent på det.

382

Interviewer: Mmm

383

Maj: Men altså, ville jeg vælge Wok Thai, Ø-guld et eller andet på Vesterbrog... Det ville jeg

384

faktisk, fordi det ligger lige ved siden af mig
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Interviewer: [Griner]

386

Maj: Men ville jeg vælge den... Ville jeg vælge hotdog'en... Et eller andet...

387

Interviewer: Mmm

388

Maj: Og give en 50'er mere om natten. Det ville jeg nok ikke.

389

Interviewer: Nej. Hvad så.. Nu snakker du meget om, når du skal købe ting.

390

Maj: Mmm

391

Interviewer: Hvad så sådan i dit hjem for eksempel? Når du bruger energi, vand, affald, altså sådan

392

noget, der er jo rimelig mange ting, man kan gøre.

393

Maj: Ja. Altså, man kan sige, jeg arbejder ret meget. Jeg er ret lidt hjemme. [Pause] Jeg tænker ikke

394

over det.

395

Interviewer: Nej

396

Maj: Jeg tænker helt ærligt ikke over det, jeg slukker lyset, når jeg går ud af døren, sorterer mit

397

affald, de der helt almindelige hverdagsting, men det er ikke sådan så jeg tænker ”Jeg skruer ned for

398

varmen, hver gang jeg går”. Altså skal jeg en weekend til Jylland, så slukker jeg ikke for varmen,

399

altså det gør jeg ikke. Jeg står heller ikke i badet og tænker ”Jeg må hellere tage et kortere bad”

400

Interviewer: [Griner]

401

Maj: Det er sådan, det vil jeg ikke gøre, men selvfølgelig køber... Vælger... Ej, ved du hvad, det gør

402

jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan noget med når jeg vasker tøj og sådan noget, det

403

tænker jeg sgu heller ikke så meget over, om hvor meget det skader miljøet, de kemikalier der er i

404

mit vaskemiddel eller sådan noget, det gør jeg ikke. Og lys er jo i virkeligheden ikke så godt, men

405

jeg er meget vild med stearinlys og det tror jeg ikke altså...

406

Interviewer: Er der noget, som du sådan ville ønske du gjorde, men som du ikke gør?

407

Maj: Ja, men det er mere i forhold til sådan noget, det er nok mere i forhold til forbrug, mode og

408

Interviewer: Ja, men det må det også gerne være, nu tænkte jeg mere om der var noget andet, som

409

du ikke selv lige kom i tanke om.

410

Maj: Nej, fordi det er jo ikke... Det er ikke sådan noget med, at jeg kører en kæmpe bil på vej fra

411

arbejde, der cykler jeg allerede, så... Hvis jeg gjorde det, kunne jeg måske godt have lidt ondt i

412

maven over det, men det gør jeg ikke. Så det ville nok mere være det der med, jeg ville virkelig,

413

virkelig ønske, at jeg ikke købte alle mine trusser i H&M

414

[Begge griner]

415

Interviewer: Ja

416

Maj: At jeg prioriterede at købe lidt på en anden måde
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Interviewer: Mmm

418

Maj: Omvendt kan man også sige, allerede nu efter at jeg relativt nyligt er blevet færdig som

419

studerende, og jeg kan se allerede nu, at de ting, der er i mit køleskab, er overvældende økologisk.

420

Interviewer: Mmm

421

Maj: Fordi det betyder bare noget, når jeg står nede Netto, at jeg skal ikke lige skrabe hver en øre

422

sammen, og så gør det bare ikke så meget, om kødet koster...

423

Interviewer: Lidt flere

424

Maj: Ja, 35 kr. for et halvt kilo eller 300 gram for 40 kr. Det betyder ikke så meget

425

Interviewer: Mmm

426

Maj: Så på den måde så giver et økonomisk råderum også nogle andre muligheder, synes jeg, i

427

forhold til at træffe de valg. Men det er ikke sådan, så jeg går og har sådan dårlig samvittighed eller

428

noget.

429

Interviewer: Mmm. Når du skal træffe de her valg, kan du så være i tvivl om, hvad der er det mest

430

bæredygtige eller miljøvenlige sådan at gøre?

431

Maj: Nej, men det er nok også et spørgsmål om, at jeg så har læst ret meget om det

432

Interviewer: Mmm

433

Maj: Eller jeg har ret meget viden om, hvordan man skal gribe en del ting an. Selvfølgelig kan der

434

være meget, som jeg ikke ved noget om, men jeg tænker bare, at jeg ved godt hvad eco-label og

435

Svanemærke og sådan noget hvad det betyder, og hvor jeg skal finde ud af, hvad hvad betyder.

436

Interviewer: Mmm

437

Maj: Og hvad der er forskel på dem

438

Interviewer: Mmm

439

Maj: Og jeg ved også godt, at bare fordi mad er økologisk... Altså, jeg er faktisk ikke så vild med

440

økologisk mad.

441

Interviewer: Nej?

442

Maj: Men der er ikke rigtig så mange alternativer til det, i hvert fald ikke økologisk kød. Fordi jeg

443

kan faktisk ikke ret godt lide tanken om, at koen ikke har måtte få medicin for eksempel, hvis den

444

var syg.

445

Interviewer: Mmm

446

Maj: Så jeg vil faktisk hellere købe kød fra fritgående dyr end fra økologiske.

447

Interviewer: Mmm

448

Maj: Altså, jeg accepterer ikke altid og meget ofte et økologisk stempel, som at det bare er lige i
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skabet, fordi økologisk kaffe. Bare fordi det er økologi-mærket, er jo ikke det samme som at

450

arbejderne har haft gode forhold. Er det derimod økologi-mærket og Fairtrade-mærket, så er det lige

451

et step up.

452

Interviewer: Mmm

453

Maj: Omvendt så ved jeg også godt hvordan Fairtrade Danmark i hvert fald laver evaluering,

454

hvilket de ikke gør [griner]

455

Interviewer: Mmm

456

Maj: Så på den måde så ved jeg også godt, at det er heller ikke absolut grønt, altså, blå-stemplet,

457

men det er det mindste man kan gøre.

458

Interviewer: Mmm

459

Maj: Og bare sådan i hvert fald prøve at tage stilling til det, synes jeg.

460

Interviewer: Så der er mange andre ting, der spiller ind?

461

Maj: Jaja

462

Interviewer: End lige miljøvenlighed eller hvad man skal sige.

463

Maj: Jamen, for mig er bæredygtighed, det har jeg et indtryk af, at vi kommer ind på, skal jeg lade

464

være med at tage?

465

Interviewer: Du må gerne tage noget op, så tager vi bare

466

Maj: Det er fordi, for mig, så bæredygtighed det er ikke... Bæredygtighed er for mig tre ting.

467

Interviewer: Mmm

468

Maj: Det er økolo... Økonomi hedder det... Det er økonomi, det er miljø og det er det sociale

469

Interviewer: Mmm

470

Maj: Og hvis det skal give mening, så skal alle tre ting ligesom have et plus.

471

Interviewer: Mmm

472

Maj: Og det er ikke altid, det kan det, men så må det gøre det i hvert fald så mange steder, som det

473

kan.

474

Interviewer: Mmm

475

Maj: Så for mig så er begrebet bæredygtig, altså hvis noget skal være bæredygtigt, og det er lige

476

meget hvad vi taler om, det er lige meget om det er køer, altså hvis det ikke giver mening at have,

477

drive, opdrætte køer, kvæg på en måde, hvor det er økonomisk forsvarligt, men så er det jo heller

478

ikke bæredygtigt, for så kan det ikke overleve.

479

Interviewer: Mmm

480

Maj: Hvis du kun kan gøre det på en måde, hvor det belaster de sociale forhold, det kan være du har
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481

fritgående køer, som så vader indover en eller anden landsby, ikk?

482

Interviewer: Mmm

483

Maj: Så er det heller ikke bæredygtigt. Eller at det er skide hårdt for dem, der arbejder der eller

484

hvad det kan være, ikk?

485

Interviewer: Mmm

486

Maj: Altså, at der skal ligesom... Det skal være hele vejen rundt.

487

Interviewer: Mmm

488

Maj: For at det er bæredygtigt. Det er det det er for mig, og det er derfor, at økologi det er ikke

489

nødvendigvis... Det er for mig ikke det samme som bæredygtighed. Der er ikke et lighedstegn

490

mellem det... At noget er grønt for eksempel, som på det kort her, det er heller ikke, der er ikke et

491

lighedstegn for mig... Når der står grøn, så tænker jeg ikke bæredygtighed nødvendigvis.

492

Interviewer: Nej

493

Maj: Det kan ligeså godt være en græsplæne, at vi har mange træer i København.

494

Interviewer: Ja

495

Maj: Se de flotte træer.

496

Interviewer: Ja

497

Maj: Et eller andet, ikk? Altså, det er ikke nødvendigvis det samme for mig.

498

Interviewer: Så der er også en grænse for, hvor bæredygtig man kan være? Altså som forbruger

499

Maj: Det er der jo qua, at udvalget [pause] Jeg ser det som, at begrebet bæredygtighed er relativt

500

nyt.

501

Interviewer: Mmm

502

Maj: Altså, hvor snakker man om det første gang, det er 70'erne, ikk?

503

Interviewer: Mmm

504

Maj: I Brundtland eller sådan noget, ikk?

505

Interviewer: Ja

506

Maj: På den måde er det et ret nyt begreb, og det er noget, som vi først aktivt er begyndt at tage ind

507

i hverdagssprog og i den markedsføring vi oplever omkring os hele tiden, relativt nyligt

508

Altså, vi taler... Hvad er det?

509

Interviewer: 90'erne

510

Maj: 5-10 år, ja? Sådan noget, ikk? Så på den måde, ja, det har en begrænsning, a) fordi jeg synes få

511

ved særlig meget om det, b) fordi udbuddet er ret småt. Det kræver egentlig ret meget, det kræver

512

faktisk, at du sætter dig ret meget ind i det.

- 16 / 33 -

Bilag 12
513

Interviewer: Mmm

514

Maj: Og det er jo mega uigennemskueligt. De fleste har jeg indtryk af, køber økologisk kød, ikke

515

fordi de ved, hvad det vil sige, at det er økologisk, men sidemanden skal sgu ikke tænke, at man

516

køber sådan et eller andet, der bare er mega usundt eller [griner] Der er noget med, at det er sådan

517

lidt illegitimt.

518

Interviewer: Mmm

519

Maj: Det er sådan lidt pinligt at stå og købe skrabeæg i Netto, ikk?

520

Interviewer: Så det er også sådan noget med, hvad man vil identificere sig med?

521

Maj: Det tror jeg helt sikkert.

522

Interviewer: Mmm

523

Maj: Heeeelt sikkert. Ja, selvfølgelig har det det, fordi ellers så giver det jo ikke nogen mening at

524

brande sig med det, fordi det handler om identifikation og værdier.

525

Interviewer: Mmm

526

Maj: Altså, det at handle og købe er lidt en tillidssag, og du skal kunne... For at gå ind og købe

527

noget hos et brand, vil du gerne kunne identificere dig med det i en eller anden forstand.

528

Interviewer: Mmm

529

Maj: Det kan jo også være kød. Det må gerne sende et signal om, at du repræsenterer de her værdier

530

Interviewer: Mmm

531

Maj: Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være dem, der støtter børnearbejde, vel?

532

Interviewer: Støtter børnene [griner]

533

Maj: Ja, støtter børnene [griner] slaverne

534

[Begge griner]

535

Interviewer: Du sagde, at det kan være svært at gennemskue? Hvad er det, der gør det svært at

536

gennemskue? For den almene forbruger... Eller måske dig selv

537

Maj: Jeg tror, at det handler om gennemskuelighed, altså det er så uigennemskueligt [Pause] Det der

538

med, hvad betyder det, at noget er økologisk, hvad betyder det, at noget er bæredygtigt?

539

Interviewer: Mmm

540

Maj: Altså, rent lavpraktisk, hvad betyder det så?

541

Interviewer: Mmm

542

Maj: Og det tror jeg egentlig, der er få, der ved. Det var faktisk det, jeg kom til at sige til den kunde

543

der. Den historie jeg fortalte før med kunden.

544

Interviewer: Ja
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545

Maj: At jeg ville ønske, jeg kunne stå og sige til hende, at det var så simpelt, så at en kinesisk

546

produktion er forfærdelig, og det må du endelig ikke støtte. Så simpelt er det bare ikke, for der

547

findes faktisk også produktionssteder i Kina, som lever fint op til internationale standarder.

548

Interviewer: Mmm

549

Maj: Så kan man diskutere, om de internationale standarder er høje nok, eller om de kinesiske

550

standarder er høje nok og så videre, men som ikke på den måde er illegitimt.

551

Interviewer: Mmm

552

Maj: Og som ikke gør brug af slavearbejde og børnearbejde, som ikke har kemikalier, eller som i

553

hvert fald ikke har flere kemikalier, end noget som nødvendigvis kommer fra et andet sted i verden.

554

Altså Italien, så har man en illusion om, eller så forestiller man sig, det er sådan en lille... En fin

555

mand i et lille idyllisk værksted og sådan noget. Og de arbejder altså også bare 12 timer i døgnet

556

hele ugen, ikk?

557

Interviewer: Mmm

558

Maj: Altså, det er ikke nødvendigvis så forfærdeligt, at noget kommer fra Kina eller fra Bangladesh

559

for den sags skyld. Selvfølgelig skal man bare som forbruger, i mine øjne, tage kritisk stilling til,

560

hvad er det man støtter.

561

Interviewer: Mmm

562

Maj: Men du kan ikke skære det over én kam, og det havde hun rigtig svært ved at forstå den kunde,

563

fordi for hende, der var det nemmere ligesom at rynke på næsen af mig og af den butik jeg står i og

564

på den manglende viden, der var.

565

Interviewer: Mmm

566

Maj: Fordi jeg ikke kunne svare hende med det samme, ”Men er det børnearbejde?” Jamen, det ved

567

jeg reelt ikke, også fordi vi taler 10 leverandørled ude!

568

Interviewer: Mmm

569

Maj: Jeg kan ikke få det oplyst noget sted, jeg kunne godt ringe til brandet, og sige ”Hey, hvor

570

kommer jeres skind fra?” og så ringer de ned til deres produktionsfabrik i Italien, som så skal ringe

571

til... Og det er bare en viden som... Og selvom den endelig når frem til mig, så kan jeg ikke være

572

sikker på, det er sandheden.

573

Interviewer: Nej, den har været igennem så mange led?

574

Maj: Ja, og det er nemmere... Man kan sige, det kan lade sig gøre at trecke alle forbrugsled eller alle

575

leverandørled.

576

Interviewer: Mmm
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577

Maj: Men det er pisse svært. Og det gør bare, at det er en jungle. Det er en jungle, du kan stå og

578

købe... Hvad fanden var det, er det Green Peace? Der har kørt en kæmpe kampagne med sådan

579

helt... Fået en masse af de største tøjproducenter i verden til at skrive under på nul kemikalier i tøj

580

inden et eller andet årstal.

581

Interviewer: Mmm

582

Maj: Og så var der selvfølgelig nogen, som var rigtig hurtige og lige var ude og teste Green Peace's

583

egne t-shirts. Og der var selvfølgelig også kemikalier i. Og i øvrigt bare det, bare den diskussion,

584

kemikalier i tøj.

585

Interviewer: Mmm

586

Maj: For det første er der forskel på kemikalier og skadelige kemikalier.

587

Interviewer: Mmm

588

Maj: For det andet så de retningslinier vi har i Danmark for hvor mange kemikalier, der må være i

589

tøj, det er nul. Det er sådan, du ved, der er ingen sandsynlighed for, at de bare nogensinde udvikler

590

nogen som helst form for allergi af det tøj vi

591

Interviewer: Mmm

592

Maj: Chancen er så minimal. Fordi at vores grænseværdier herhjemme er så lave. Så hvis tøjet

593

bliver testet, og det ligger indenfor de grænseværdier, så er det bare meget usandsynligt, at det er

594

skadeligt. Men der skabes hurtigt et hype om ”Der er fundet skadelige kemikalier i Bestsellers tøj”

595

Interviewer: Mmm

596

Maj: Eller ”Der er fundet kemikalier i det”, lad os sige det sådan, ikk?

597

Interviewer: [Griner] Ja

598

Maj: Og der er bare så mange faldgruber der, og så lidt gennemskuelighed, og Bestseller kan ikke

599

engang gå ud og forsvare det, fordi de... Fordi det er skide svært at forklare det. Fordi det er så

600

kompliceret et begreb. Det tror jeg, er et af de største problemer ved brugen af sådan

601

paraplybegrebet bæredygtighed.

602

Interviewer: Mmm

603

Maj: Det er lidt ligesom CSR, det er også sådan, CSR er også hundrede ting. Nu kalder vi det så i

604

høj grad bæredygtighed i stedet for at kalde det CSR.

605

Interviewer: Mmm

606

Maj: Men det er faktisk det samme, det dækker over.

607

Interviewer: Ja. Så det jeg lidt hører dig sige er, at der både er noget ved sproget, som er meget

608

abstrakt, komplekst, svært at forholde sig til, men der er også en masse ligesom bagved, lad os sige
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609

den viden det dækker over?

610

Maj: Mmm

611

Interviewer: Også måske det marked det dækker over?

612

Maj: Jeg ser det som et buzzword lige nu.

613

Interviewer: Mmm

614

Maj: Jeg ser det som en trend.

615

Interviewer: Mmm

616

Maj: Og jeg ser det som, det er både en fordel og en ulempe, fordi trends går jo over.

617

Interviewer: Mmm

618

Maj: Men jo, jeg synes der er et problem i den måde, man snakker om det, som her [på bykortet]

619

der er ikke rigtig nogen forklaring. Læserens egne associationer omkring begrebet får frit løb, fordi

620

du får ikke... Altså, der bliver ikke forklaret til at starte med, hvad er det, vi mener med det her,

621

hvorfor skal vi overhovedet snakke om det?

622

Interviewer: Mmm

623

Maj: Og det synes jeg mangler lidt nærmest alle steder, hvor man snakker om bæredygtighed.

624

Interviewer: Mmm

625

Maj: Omvendt er der sådan nogle værdinormer i samfundet lige nu, som gør, at alle snakker om det,

626

og vil rigtig gerne være grønne og bæredygtige. Igen København udnævnt som miljøby, men vi har

627

det største CO2-udslip agtigt. Der er nogle gråzoner, som ikke bliver helt sådan forklaret. Og så den

628

del af det, som er den praktiske og som er den, at det er ikke så nemt, som man skulle tro. Og

629

særligt ikke hverken som by eller som virksomhed, eller som privatperson. For mig at se

630

Interviewer: Så har jeg et lidt abstrakt spørgsmål

631

Maj: Hahaaa

632

Interviewer: Ja. Fordi ofte så snakker vi om, at vi skal gøre noget godt for miljøet. Og hvad tænker

633

du sådan miljøet egentlig er for noget? Hvad dækker det over?

634

Maj: Lige når du siger det der, så det første jeg tænker, det er, jeg burde virkelig lade være med, at

635

smide mine skodder på gaden.

636

Interviewer: [Griner]

637

Maj: Jeg ryger.

638

Interviewer: Mmm

639

Maj: Miljøet, så tænker jeg natur. Når du spørger mig på den måde, så er jeg godt klar over, at miljø

640

kan også være en gruppe af mennesker, hvor der er et vist... altså, et kulturmiljø.
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641

Interviewer: Mmm

642

Maj: Men umiddelbart så tænker jeg den der ”Du må ikke smide dit skrald”. Altså, det er det jeg

643

tænker på. ”Pas på skoven”

644

Interviewer: Mmm

645

Maj: Og det er det første, jeg forbinder med det. Når der bliver skrevet miljø, så tænker jeg ret

646

hurtigt på sådan noget med hippier og red planeten badge og sådan noget

647

Interviewer: Ja

648

Maj: Måske er det også lige det der er i, at man.. Så hed det red... Hvad hed den der, der var sådan

649

et eller andet med miljøet? Det kan jeg ikke huske

650

Interviewer: Ja, jeg ved ikke hvem, der har lavet den, hvad det er for en, du tænker på?

651

Maj: Nej, men

652

Interviewer: Det er sådan en gammel 70'er en?

653

Maj: Ja, sådan et eller andet... Det er sådan noget, jeg er vokset op med at få at vide

654

Interviewer: Mmm

655

Maj: Og så er jeg nok sådan, da jeg så startede på uni, så har deres været hele det her CSR

656

Interviewer: Mmm

657

Maj: Og nu er det så blevet det grønne.

658

Interviewer: Mmm

659

Maj: Og alle skal være grønne, alle skal være bæredygtige.

660

Interviewer: Mmm

661

Maj: Men rigtig mange af dem, som er det på... Kalder sig det, er det i virkeligheden ikke.

662

Interviewer: Nej

663

Maj: Så miljø for mig det er sgu sådan lidt hippie-agtigt

664

Interviewer: Og det er natur?

665

Maj: Det er natur, og det er træer og det er sådan noget ”Vi er Green Peace, og vi lænker os til et

666

træ” og det er i virkeligheden overhovedet ikke særlig bæredygtigt

667

Interviewer: [Griner]

668

Maj: Altså, det er ensidigt for mig

669

Interviewer: Mmm

670

Maj: Det er én del af det

671

Interviewer: Hvad så hvis man skal... Hvad er så menneskets rolle i forhold til det der miljø?

672

Maj: Men der kommer vi tilbage til igen det der med en tredeling af bæredygtighedsbegrebet
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673

Interviewer: Mmm

674

Maj: For mig der ligger miljøet indenunder den del, som er ”Vi skal passe på naturen, vi skal passe

675

på planeten”, altså det grønne.

676

Interviewer: Mmm

677

Maj: Så på den måde så har mennesker jo en, altså hvis det skal give plus på alle, kan du ikke huske

678

det jeg sagde med, at det skulle give plus på alle?

679

Interviewer: Ja

680

Maj: Så for mig er miljøet den grønne del

681

Interviewer: Mmm

682

Maj: Og i og med at vi som mennesker i social kontekst er rimelig afhængige af vores miljø... Som i

683

jorden

684

Interviewer: Mmm

685

Maj: Så bliver vi også nødt til at passe på den.

686

Interviewer: Mmm

687

Maj: Og omvendt skulle jeg til at sige, men det kan man jo ikke så.

688

Interviewer: Mmm

689

Maj: Vi vil i hvert fald gerne bruge dens ressourcer.

690

Interviewer: Mmm

691

Maj: Og hvis vi vil blive ved med det, så bliver man nødt til at ligesom at vare lidt om det.

692
693

Del 3: Begrebsforståelser

694

Interviewer: Mmm. Ja, du har taget lidt forkant, hvad hedder det... Du har i hvert fald snakket lidt

695

om ord, men nu snakker vi lidt mere om ord. Fordi nu har vi jo brugt de her ord sådan miljøvenlig,

696

bæredygtig, grøn lidt i flæng

697

Maj: Ja

698

Interviewer: Og nu vil jeg gerne have dig til at definere lidt mere, hvad du synes, de betyder [lægger

699

sedlerne med ordene frem på bordet]

700

Maj: Skal jeg skrive?

701

Interviewer: Nej, det er bare fordi det kan være meget rart at sidde og kigge på dem, i mens man

702

snakker om dem, ikk?

703

Maj: Grøn når det står sådan her, som det gør nu, bare grøn udefineret uden nogen kontekst, så

704

tænker jeg en farve.
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705

Interviewer: Mmm

706

Maj: Færdig

707

Interviewer: Ja

708

Maj: Det er faktisk det, jeg tænker. Når det står som det gør i ”Velkommen til det grønne

709

København”, så tænker jeg på en græsplæne

710

Interviewer: [Griner]

711

Maj: Se alle parkerne, og dem er der jo mange af i København. Så det kunne også godt være det

712

kortet handlede om. ”Se de grønne cykelstier, supercykelstien” Et eller andet

713

Interviewer: [Griner]

714

Maj: Jeg synes grøn, taget ud af kontekst, så har det ikke nogen reference til noget af det, vi ellers

715

har snakket om.

716

Interviewer: Nej

717

Maj: I min verden

718

Interviewer: Nej

719

Maj: Og så synes jeg det er lidt udvandet

720

Interviewer: Mmm

721

Maj: Og lidt sådan [pause] Jamen, det er måske noget med også med sådan et kort her ”Velkommen

722

til det grønne København”, nu kiggede jeg bare lige på overskriften, så det var også sådan, det jeg

723

hæftede mig ved. Men at det er jo ikke kun grønt. Altså, det er jo også mennesker, det er jo også det

724

sociale.

725

Interviewer: Mmm

726

Maj: Altså, det økonomiske, fordi det er restauranter og sådan noget, der prøver at brande sig med

727

det. Så det er jo meget mere end bare det grønne København.

728

Interviewer: Mmm

729

Maj: Og det mangler jeg måske lidt. Så for mig i den her kontekst, hvor der bare står grøn, så er det

730

en græsplæne eller en farve.

731

Interviewer: Ja

732

Maj: Og bæredygtighed, det har jeg næsten været inde på, har jeg ikke?

733

Interviewer: Ja. Jo, det synes jeg du har

734

Maj: Hvordan det er for mig. Og miljøvenlig, uh, når der står miljøvenlig, så tænker jeg totalt

735

vaskepulver [griner] Så tænker jeg på elbiler om... Altså, noget som er godt ved det fysiske miljø,

736

altså det, naturen.
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737

Interviewer: Det som du faktiske lige talte om, som miljø betyder for dig?

738

Maj: Ja, det er den del af det, altså det vil sige, det er i virkeligheden en underdel af bæredygtighed

739

for mig, fordi jeg tænker på naturen.

740

Interviewer: Mmm

741

Maj: Når jeg tænker på miljø, så tænker jeg ikke være god ved mine medmennesker og husk at give

742

en 5'er til en hjemløs, så tænker jeg ”Jeg må hellere lade være med at smide mine skodder i

743

naturen”, ikk? Det gør jeg nogen gange [griner]

744

Interviewer: [Griner] Tænker du, de her ord bliver nogen gange brugt lidt som synonymer, men det

745

virker ikke som om, at du synes de er det?

746

Maj: Nej, men havde du spurgt mig for to år siden, så kunne de godt have gjort det.

747

Interviewer: Mmm

748

Maj: Og det er jo fordi, jeg har brugt ret lang til på at se dem fra hinanden, og derfor så er det måske

749

også det, jeg mener med, at for en som ikke har brugt den tid på det, så kan det bare hurtigt blive

750

synonymer, fordi det er sådan, de bliver brugt i billedet... Altså, i gadebilledet, hele tiden.

751

Interviewer: Mmm

752

Maj: Og der mangler jeg måske, at man differentierer dem mere, fordi det måske også ville gøre det

753

mere gennemskueligt. Altså, at...

754

Interviewer: Så du er ikke specielt i tvivl om hvad de betyder?

755

Maj: Det føler jeg ikke, jeg er

756

Interviewer: Men det tænker du at andre

757

Maj: Det forestiller jeg mig, at andre kan være.

758

Interviewer: Ja

759

Maj: Fordi det er jo... I og med jeg så har arbejdet noget med det, og jeg har også lavet nogle andre

760

ting med frivilligt arbejde og sådan, hvor det ligesom har været på dagsordenen, og der når jeg tager

761

det op med min omgangskreds, så kan jeg godt mærke, at det er ikke alle som er helt sikre på, hvad

762

det handler om.

763

Interviewer: Mmm

764

Maj: Jeg snakkede med en veninde om sådan noget miljøvenligt børnetøj og sådan noget [pause]

765

Hvad fanden var det vi snakkede om? Hvor hun bare blev helt vildt overrasket... Over... Det var

766

sådan noget med, hvilke forhold det så var produceret under eller... Mit generelle indtryk er bare, at

767

det er skide uigennemskueligt.

768

Interviewer: Mmm
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769

Maj: Medmindre du føler, du har tiden til at sætte dig ned og læse lange artikler om det.

770

Interviewer: Mmm

771

Maj: Også fordi den måde det så bliver blæst op i medierne, er typisk noget med en enkelt historie

772

hist og her, og det er sjældent særlig tilbundsgående eller særlig oplysende i virkeligheden.

773

Interviewer: Nu har du sådan givet udtryk for, at der kan være noget problematisk ved den sådan

774

måde, som ordene bliver brugt. Altså, det er i hvert fald, sådan som jeg har opfattet, det du har sagt.

775

Maj: Mmm

776

Interviewer: Kan man omvendt sige, at der er nogle fordele ved, at vi bruger de her ord?

777

Maj: Jeg synes... Mener du ordene, bestemt de her tre? Eller at man bare taler om det?

778

Interviewer: Ord som... Jeg mener, når man bruger sådan nogle begreber som dem, altså der kan

779

sikkert også være andre, end dem jeg lige har taget ud

780

Maj: Mmm

781

Interviewer: Men altså det her med at man bruger et begreb som grøn, og der er nogen, der kan

782

være i tvivl om, hvad det helt præcist dækker over

783

Maj: Det eneste i realiteten... Jeg synes ikke, der er noget [griner]

784

[Begge griner]

785

Maj: Jeg synes ikke, der er noget godt ved at bruge dem, skulle jeg til at sige.

786

Interviewer: Nej

787

Maj: Men det jeg synes, lige meget hvad, er vigtigt, det er, at vi får dialogen om det. At der er en

788

dialog om, hvad er det så, det betyder?

789

Interviewer: Mmm

790

Maj: Og igen, hvorfor er det, det er vigtigt, at vi snakker om det? Og hvad vi så kalder det, det er

791

egentlig ikke så vigtigt for mig, om du kalder det grøn... Eller, nej okay, lad være med at kalde dit

792

børnetøj for grønt for eksempel fordi altså...

793

Interviewer: [Griner]

794

Maj: Det er det formentlig ikke, vel. Bæredygtigt? Men så forklar hvorfor. Miljøvenligt? Det er det

795

højst sandsynligt, hvis det er svanemærket og eco-label og whatever

796

Interviewer: Mmm

797

Maj: Jeg mangler bare, at man bruger det mere specifikt.

798

Interviewer: Mmm

799

Maj: Bruger det på det det handler om, og hvis ikke du gør det, så nej, så ser jeg ikke nogen fordel

800

ved det.
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801

Interviewer: Nej

802

Maj: Jeg ville heller ikke gå ud og brande min arbejdsplads som nogle af delene.

803

Interviewer: Nej

804

Maj: Fordi det er ikke vores hovedfokus. Det er måske også det, ”Velkommen til grøn København”,

805

ikk? Er vi så grønne, ikk?

806

Interviewer: Så problematikken ligger i, hvis det bliver brugt uden at blive forklaret?

807

Maj: Ja, det synes jeg

808

Interviewer: Mmm

809

Maj: Det synes jeg. Ingen tvivl om at det virker sikkert.

810

Interviewer: Vil det være bedre slet ikke at bruge dem overhovedet?

811

Maj: Ja, altså, hvis du ikke har noget at bruge det til.

812

Interviewer: Mmm

813

Maj: Altså, du skal jo ikke bruge det... Det skal jo ikke være windowdressing.

814

Interviewer: Nej

815

Maj: Du skal jo bruge det for at bruge det. Hvis du ikke er grøn, så lad være med at skrive, du er

816

grøn, hvis du ikke er bæredygtig, så lad være med at skrive, du er bæredygtig.

817

Interviewer: Men hvis du det nu er bæredygtigt. Altså, ville det så også være bedre at lade være med

818

at bruge det?

819

Maj: Men du kan jo sagtens skrive, i stedet for at skrive ”Vi er grønne”, så kan du skrive ”Vi værner

820

om naturen”

821

Interviewer: Mmm

822

Maj: Eller ”Vi tænker på den næste generation”

823

Interviewer: Mmm

824

Maj: I stedet for bæredygtigt... Eller, miljøvenligt, naturen igen, ikk? I min optik i hvert fald

825

Interviewer: Mmm

826

Maj: Jeg kan bedre lide, også hvis man er dygtig til at bruge sproget, så behøver man heller ikke at

827

bruge begreber, som er så bredde.

828

Interviewer: Nej

829

Maj: Altså, så kan man godt... Så burde man kunne skrive specifikt, hvis det er... Jamen, igen det

830

kommer jo an på hvilken kontekst, ikk? Altså, taler vi om æg eller taler vi om en virksomhed eller

831

taler vi om ”Hvad er det for en type tekst?”

832

Interviewer: Mmm
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833

Maj: Men jeg ville nok foretrække, at de ikke stod der.

834

Interviewer: Mmm

835

Maj: Jeg synes nogen gange, det er lidt letkøbt

836

Interviewer: Mmm. Så du mener for eksempel i forhold til dit eget arbejde, har du nævnt det der

837

med, at hvis der ikke bliver brugt et bestemt kemikalie i produktionen

838

Interviewer: Mmm. Så skal man hellere sige det end sige

839

Maj: Ja

840

Interviewer: Produktionen er grøn

841

Maj: Ja, så lad være med at skrive det under en overskrift, hvor du ved... Sustainable something

842

something

843

Interviewer: Mmm

844

Maj: Så hellere bare skriv... ”Uden sylfider” eller hvad det nu kan være, ikk? [griner]

845

Interviewer: [Griner]

846

Maj: Altså, skriv hvad det er i stedet

847

Interviewer: Ja

848

Maj: Også i sådan en tekst her [Tekst 2 på bykortet]. I stedet for at skrive, at København er grøn,

849

eller det er bæredygtigt, så skriv, at det er steder, som lægger vægt på de her værdier.

850

Interviewer: Mmm

851

Maj: Altså, det ville jeg foretrække.

852

Interviewer: Mmm

853

Maj: Det ville virke bedre for mig, fordi jeg får en mere indgående viden om, hvad er det egentlig

854

jeg læser, hvad er det jeg skal angribe nu?

855

Interviewer: Mmm

856

Maj: Det er ikke et kort over parker kun [griner]

857

Interviewer: [Griner] Det fandt du så ud af

858

Maj: [Griner] Det fandt jeg hurtigt ud, ej, det vidste jeg jo godt, men det er bare sådan... Jeg tænker

859

bare, hvis man kommer som turist, ikk? [Pause] Altså, det ved jeg sgu ikke [pause] Ja, jeg tænker

860

bare på at skrive en anden overskrift på, for at det lige fængede

861

Interviewer: Sustainability [griner]

862

Maj: Ja [griner] even better!

863

[Begge griner]

864

Maj: I think not
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865

Interviewer: Ja, altså egentlig har jeg ikke så mange flere spørgsmål til dig. Jeg vil bare sige tak,

866

fordi du havde lyst til at være med.

867

Maj: Mmm

868

Interviewer: Ja, og spørge om du havde nogle spørgsmål til mig?

869
870

Efter interviewet egentlig er slut, og jeg træder ud af min rolle som interviewer og ind i en generel

871

og ustruktureret dialog om emnet, får Maj sagt nogle interessante ting, og jeg har derfor også

872

transskriberet dem. Jeg beskriver at mit emne er uklarhed og tvetydighed indenfor

873

miljøkommunikation, om det er et problem eller om der også er fordele ved det.

874
875

Maj: Jeg synes helt klart det er et problem, vil jeg så sige, men det kan man nok også godt høre.

876

Interviewer: Mmm. Jamen, det

877

Maj: Selvfølgelig

878

Interviewer: Det er du heller ikke den eneste, der synes

879

Maj: Nej, og det er... Men jeg tror bare det udspringer rigtig meget af, at det er en trend lige nu

880

Interviewer: Mmm

881

Maj: Altså, du kan også bruge det ret lemfældigt, fordi der er ikke så mange, der ved så meget om

882

det endnu, så de stiller heller ikke særlig meget spørgsmålstegn ved det.

883

Interviewer: Mmm, så du tænker også på sådan noget som greenwashing, at man

884

Maj: Ja

885

Interviewer: Bruger det uden at der noget indhold i det overhovedet

886

Maj: Ja

887

Interviewer: Ja

888

Maj: Og at du kan ligesom stemple det på en hel virksomhed, bare fordi man har... Altså, jeg vil gå

889

så langt at sige, at Mærsk er ikke skide hverken miljøvenlige eller grønne eller bæredygtige

890

Interviewer: Nej

891

Maj: Bare fordi de sejler deres tankere lidt langsommere, så de bruger mindre olie. Det er ikke det

892

samme som at hele

893

Interviewer: Nej

894

Maj: At der er sådan nogle ting, som er sådan lidt, det bliver meget hurtigt noget som alle lige skal

895

klemme ind i en PR-tekst

896

Interviewer: Så det handler også lidt om det der med, at så fremhæver man det, der er godt, og så er
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897

der alt det andet, som man ikke siger?

898

Maj: Ja

899

Interviewer: Mmm

900

Maj: Og så bliver det ligesom, det bliver sådan lidt dække. Og selvfølgelig er der ligesom den

901

kritiske forbruger... Og historier om virksomheder, som har lovet noget, de ikke kunne holde. De er

902

altid rigtig gode, men jeg tror folk... Helt almindelige forbrugere, så mangler der fandeme meget

903

viden

904

Interviewer: Mmm

905

Maj: Og også tilgængelig og organiseret viden, som er nemt at slå op i.

906
907

Vi snakker om at Go Green Copenhagen kunne påtage sig denne rolle, ved at forklare begreberne

908

på deres hjemmeside.

909
910

Maj: Selvom der er rigtig mange, det er jo også... Der er jo mange organisationer, som sidder i

911

København og brander på lige præcis de samme værdier. Men hvad fanden er forskellen? Altså,

912

hvor adskiller de ene sig fra det andet? Og hvorfor er det ene bedre end det andet? Det er jo også

913

sådan noget... Jeg tænker egentlig på lige nu... Spørgsmålet er, om de værdier ikke også mister sin

914

vær... sin tyngde eller sin troværdighed

915

Interviewer: Altså det bliver udvandet, som du siger?

916

Maj: Ja

917

Interviewer: At det bliver brugt af alle og så

918

Maj: Ja

919

Interviewer: Det bliver brugt i så mange sammenhænge

920

Maj: Ja, det bliver simpelthen puttet på alt for enhver pris, ikk? Og bare fordi at man

921

Interviewer: Ja, men tror at opgavens konklusion bliver fifty-fifty, altså at der er både fordele og

922

ulemper. Men nu er du jo også farvet af den viden du har?

923

Maj: Ja ja, helt sikkert

924

Interviewer: Så folk, der ikke ved så meget om det, de synes måske også, at det er meget rart, at de

925

der ord er der, som sådan et eller andet pejlemærke

926

Maj: Mmm

927

Interviewer: Men de fleste jeg har snakket med, er nu forholdsvis kritiske

928

Maj: Ja, og det tror jeg også de fleste vil være i en kontekst, hvor de bliver bedt om, at tænke over
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929

det

930

Interviewer: Ja, det er klart

931

Maj: Men kunne man observere folk i deres daglige, så tror jeg man sluger den råt

932

Interviewer: Det er jeg så reelt ligeglad med, altså jeg er ikke interesseret om folk reelt gør det, de

933

siger de gør, fordi det ligger alligevel udenfor mit emne

934

Maj: Jaja, hvis det ligesom er diskursen

935

Interviewer: Det er ligesom forståelsen, ikk?

936

Maj: Ja, der ikke... Der reelt ikke har noget begreb om, hvad det handler om

937

Interviewer: Mmm

938

Maj: Og jeg har tænkt på, det må du også vide noget om... Hele den der genbrugsbølge, der kører

939

lige nu

940

Interviewer: Mmm

941

Maj: Jeg har et indtryk af, at de færreste ved, hvorfor genbrug er godt. Men de gør det, fordi det gør

942

man, det er retro lige nu. Det er fedt, det er en trend, vi skal gå i genner og vi skal bruge vores tøj

943

igen, og det er bedre og så videre, men som egentlig ikke ved... Hvis du spørger dem specifikt om

944

Interviewer: Hvorfor genbruger du, og altså hvorfor er det godt for miljøet at genbruge?

945

Maj: Ja, at genbruge for eksempel tøj, hvorfor er det godt, at genbruge dit tøj? Hvorfor er det bedre

946

at genbruge dit tøj her, end at sende det til Afrika for eksempel?

947

Interviewer: Mmm

948

Maj: Altså, det tror jeg ikke

949

Interviewer: Det er ikke engang sikkert, jeg selv lige kan sige det.

950

Maj: Det er én ud af en million, der kan svare på det.

951

Interviewer: Det er ikke engang sikkert, jeg selv kan give... Altså, jeg er også selv interesseret i det,

952

og ved også, at selvom jeg er mega interesseret i det, så er jeg også nogle gange i tvivl.

953

Maj: Altså, jeg siger til alle mine veninder, lad være med at smide dit tøj ned i en genbrugscontainer

954

Interviewer: Mmm

955

Maj: Hvor det ryger til Afrika. Lad være. Sorter det. Det der ikke kan bruges, smid det ud. Gå ned

956

på forbrændingen, altså smid det ud i din egen container. Det der kan bruges, kan du gå ned med.

957

Interviewer: Mmm

958

Maj: Fordi ressourcerne der bliver brugt af nødhjælpsorganisationerne på at sortere og afbrænde tøj,

959

der aldrig nogensinde når til Afrika, og som i øvrigt når til afrikanske lande, som ikke har brug for

960

det, er enorm.

- 30 / 33 -

Bilag 12
961

Interviewer: Ja, og så er der jo også sådan noget med CO2 på at transportere det

962

Maj: Transportere det og den industri som man har smadret i hele Afrika faktisk. Du har jo smadret

963

al sådan national industri indenfor tekstil, fordi vi poster så meget tøj derned. Og hvorfor er det man

964

i et land med 40 graders varme skal bruge et sæt skitøj for eksempel?

965

Interviewer: [Griner]

966

Maj: Det er nok ikke så vigtigt

967

Interviewer: Nej

968

Maj: Men det bliver altså sendt derned alligevel

969

Interviewer: Mmm

970

Maj: Det er der helt vildt mange, der ikke ved. Altså, at det... Selvfølgelig når krisen trykker, og der

971

er krig og sådan noget, så lad os få noget tøj derhen, men Sierra Leone, som jeg har fokuseret meget

972

på, og det er ret gældende, ved jeg i hvert fald og fra Ghana og Kenya, der bliver altså stadig sendt

973

tøj derned. Og de har altså ikke brug for det længere.

974

Interviewer: Nej, så står de bare der med

975

Maj: Der er ikke noget behov for det længere, men man sender det derhen, også fordi vores

976

overproduktion i vesten er så kolo-enorm-gigantisk

977

Interviewer: Ja

978

Maj: Altså, vi har ikke noget begreb om, hvor meget vi overproducerer, og det er helt absurd. Noget

979

andet som jeg ofte får høvl for... Pels, skind. Der er sådan et eller andet paradigme om, at det er

980

uetisk.

981

Interviewer: Mmm

982

Maj: Vi kan være med på kalveskind, som vi er omgivet af lige nu [I det showroom fyldt med sko,

983

som interviewet finder sted i], fordi vi ved alle sammen, at vi spiser også køer

984

Interviewer: Mmm

985

Maj: Vi glemmer bare, at vi spiser faktisk også krokodiller og strudse og slanger, bare ikke i

986

Danmark

987

Interviewer: Nej

988

Maj: Og det gør man faktisk også med sæler og alle mulige andre dyr

989

Interviewer: Ja

990

Maj: Som vi faktisk bruger i vores tøjproduktion. At der er sådan et eller andet paradigme om, at det

991

er uetisk og det er dårligt for miljøet, det er ikke bæredygtigt, det er ikke miljøvenligt.

992

Interviewer: [Griner]
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993

Maj: Men i virkeligheden så er det faktisk et af de mest bæredygtige og miljøvenlige materialer, vi

994

har.

995

Interviewer: Men hvis man alligevel slår et eller andet dyr ihjel for at spise det, så kan man jo ligeså

996

godt bruge det?

997

Maj: Selvfølgelig skal man ikke få det fra kinesiske minkfarme og angorafarme, så er der klart

998

nogle problemer, men den der generelle sådan... Det er bare nemmere, har jeg indtryk af, for folk at

999

sige ”Ej, men jeg er imod skind og pels, det går jeg ikke i”

1000

Interviewer: Mmm

1001

Maj: Men det er ikke godt for miljøet, og det er ikke en bæredygtig tilgang. Det er godt for dyrene.

1002

Interviewer: Men så er det måske, også fordi nogen tænker, at miljø det er dyrene, ikk. Der er jo så

1003

mange opfattelser af, hvad miljøet er, og hvad der er godt for det.

1004

Maj: Altså, jeg har selv en pels og der er helt vildt mange, der er sådan ”Ej, men det er jo totalt

1005

uetisk”. Og jeg er bare sådan ”Ja, men skal vi snakke om den jakke du lige har købt i H&M?”

1006

[griner]

1007

Interviewer: Men hvordan er den blevet lavet?

1008

Maj: Hvor mange tusind liter vand, for det er vel sådan omkring 10.000 liter vand på at lave den.

1009

Og der tæller de kun bevanding af marker.

1010

Interviewer: Mmm, ja der er altid noget med det skjulte ressourceforbrug

1011

Maj: Ja

1012

Interviewer: Som man glemmer, når man står

1013

Maj: Så er der det der med ”Det er polyester” Det kommer fra olie, og den proces hvor det bliver

1014

udvundet under er fuldstændig forfærdelig og sindssygt skadelig for miljøet, der er så mange

1015

kemikalier i.

1016

Interviewer: Mmm

1017

Maj: Så er det blevet farvet af nogle mennesker, som arbejder under rimelig klamme forhold og som

1018

bliver rigtig syge af de kemikalier, og så er stoffet blevet syet af nogle børn i Bangladesh, som

1019

sidder i sådan en fængsellignende tilstand.

1020

Interviewer: Mmm

1021

Maj: Jeg har selv en jakke fra H&M, altså

1022

Interviewer: Sådan en fabrik som måske lige vælter sammen, man ved ikke hvornår

1023

Maj: Ja, og det er måske det, jeg i virkeligheden gerne vil frem til, den der mangel på viden.

1024

Interviewer: Ja
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1025

Maj: Altså, at så er det sådan nemmere at sige, at pels og skind er dårligt, og så går man lige ind i

1026

H&M bagefter, og køber jakke, som egentlig er meget mere skadelig nu og her.

1027

Interviewer: Som måske er lavet af økologisk bomuld, men det er bare blevet forarbejdet på en

1028

måde som eller et eller andet

1029

Maj: Jaja, som syet på fabrikken i Bangladesh alligevel jo.

1030

Interviewer: Ja

1031

Maj: Og som også er farvet med de samme kemikalier som tøjet lige ved siden af. Og i øvrigt tøj af

1032

økologisk bomuld er heller ikke rendyrket et eventyr, fordi der er jo stadig de samme

1033

vandingsproblemer.

1034

Interviewer: Mmm

1035

Maj: Der hvor det bliver produceret. Ofte bomuld er sådan en rigtig, rigtig besværlig plante, fordi

1036

den kræver meget meget våde vilkår, og det er der ikke i de lande, hvor den bliver produceret

1037
1038

Snakken kommer herefter væk fra emnet, og jeg slukker diktafonen.
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1

Bilag 13: Sara

2
3

Sara og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.

4
5

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

6

forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

7

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

8
9

Interviewer. Jeg vil lige starte med at spørge dig hvor gammel du er?

10

Sara: Jeg er 26 næsten, i maj

11

[Begge griner]

12

Interviewer: Og hvad du laver?

13

Sara: Jeg er faktisk i gang med at lede efter et job

14

Interviewer: Mmm

15

Sara: Jeg blev færdige med mine studier sidste år

16

Interviewer: Okay, hvad har du læst?

17

Sara: Jeg har læst arkitektur

18

Interviewer: Mmm

19

Sara: Men i Wien

20

Interviewer: Ja okay

21

Sara: Jeg var her i København som en udvekslingsstuderende

22

Interviewer: Er du også fra Wien selv?

23

Sara: Jeg boede der 5 år

24

Interviewer: Ja okay

25

Sara: Jeg voksede ikke op i Wien

26

Interviewer: Nej

27

Sara: Og jeg er så begejstret af byen, at jeg besluttede mig at blive her.

28

Interviewer: Mmm

29

Sara: Og prøve at finde et job, men det er faktisk meget svært. Men jeg har læst, eller ikke læst,

30

arbejdet sammen med Miljøpunkt Amager.

31

Interviewer: Ja, dem kender jeg godt

32

Sara: Med hensyn til mit speciale
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33

Interviewer: Hmm

34

Sara: Fordi det var ”Climate adaption of an industrial area with focus on natural stormwater

35

management”

36

Interviewer: Okay

37

Sara: Så det var meget med vand og så videre og bæredygtighed

38

Interviewer: Okay, så du er også interesseret i emnet?

39

Sara: Ja, præcis

40

Interviewer: Hvor bor du henne i København, altså hvilken bydel?

41

Sara: På Amager

42

Interviewer: Du bor også her på Amager [ligesom lokalet vi befinder os i under interviewet]. Nå, ja,

43

det sagde du egentlig også godt [forud for interviewet i forbindelse med aftalen af tid og sted]

44

Sara: Mindre end 5 minutter med cykel

45

Interviewer: Nå, dejligt

46

[Begge griner]

47

Interviewer: Og du har ikke nogen børn?

48

Sara: Nej, jeg bor sammen med min kæreste, han er også fra Østrig faktisk.

49

Interviewer: Yes

50

Sara: Han kom bare med med mig

51

Interviewer: Det var da fedt han havde lyst til det

52

Sara: Ja [griner]

53
54

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

55

Sara læser tekst nummer 2, 4 og 5.

56
57

Interviewer: Det første du skal svare på, det er sådan set bare, hvad du opfatter som det overordnede

58

budskab med de her tekster?

59

Sara: [Pause] Hvad?

60

Interviewer: Hvad handler teksterne sådan om?

61

Sara: Nå okay [Pause] Ja, jeg fik fornemmelsen, at det er som en reklame for København.

62

Interviewer: Mmm

63

Sara: Og målgruppen er mere unge

64

Interviewer: Mmm
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65

Sara: End ældre. Så at [pause] At de snakker jo meget om de forskellige virksomheder og hvad

66

København... Hvor grønne de er.

67

Interviewer: Mmm

68

Sara: På den måde. Er det hvad du mener?

69

Interviewer: Ja, altså, det er bare, hvad du forstår som det de prøver at fortælle dig

70

Sara: Ja, det handler selvfølgelig om alle miljøvenlige og bæredygtige aktioner eller virksomheder

71

og muligheder man har

72

Interviewer: Mmm

73

Sara: Hvordan man kan bruge byen på en miljøbevidst måde.

74

Interviewer: Mmm

75

Sara: Hvordan, hvilke muligheder man har

76

Interviewer: Mmm

77

Sara: Jeg tror det er en god idé, at man bliver mere opmærksom som forbruger eller ja

78

Interviewer: Mmm

79

Sara: Ja, jeg tror at man hører rigtig meget om de enkelte ting i medierne

80

Interviewer: Mmm

81

Sara: Men der er nogle gange svært at finde ud, hvor kan jeg gøre det.

82

Interviewer: Ja

83

Sara: Eller hvor kan jeg finde steder, der er muligt.

84

Interviewer: Mmm

85

Sara: Så, ja, og jeg synes at de, der er mange forskellige ting

86

Interviewer: Ja

87

Sara: Ja

88

Interviewer: Så du ser det som sådan et medie, der ligesom samler alt det der sker i København

89

indenfor

90

Sara: Ja

91

Interviewer: Bæredygtighed eller hvad man skal sige

92

Sara: Sådan en guide

93

Interviewer: Synes du teksterne er nemme eller svære at forstå?

94

Sara: Det er nemt, i hvert fald kunne jeg forstå det, ja [griner] Så der er tit faktisk en slags liste

95

Interviewer: Ja?

96

Sara: Hvor de, der er en række af muligheder eller ting man kan finde, så de bare nævner rigtig
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97

mange forskellige ting

98

Interviewer: Så de stiller op sådan en masse punkter?

99

Sara: Ja

100

Interviewer: Som for eksempel i nummer 5 der

101

Sara: Der er her i nummer 5, er det hvor de handler om tøj, brugsting og møbler, der er genbrugt, og

102

så vintage, retro, red... re..

103

Interviewer: Redesign?

104

Sara: Redesign

105

[Begge griner]

106

Sara: Og så viser den tit en slags liste

107

Interviewer: Ja

108

Sara: Hvor de nævner bare, hvad man kan finde

109

Interviewer: Mmm. Er der noget, som du særligt bider mærke i i teksterne?

110

Sara: Med hensyn til de brugte ord, at de fokuserer på de unge

111

Interviewer: Mmm

112

Sara: Så de bruger ord som sej og selvfølgelig også de ord som bæredygtig og grøn

113

Interviewer: Mmm

114

Sara: Så det var

115

Interviewer: Synes du ordene bæredygtig og grøn meget henvender sig sådan til unge?

116

Sara: Hvad for noget?

117

Interviewer: Synes du at bæredygtig og grøn det er sådan nogle man tit bruger, når man

118

kommunikerer til unge?

119

Sara: Øhm, bæredygtig ikke rigtig

120

Interviewer: Nej, men grøn måske

121

Sara: Lidt måske?

122

Interviewer: Det var bare det, jeg hørte dig sige.

123

Sara: Ja, lidt mere måske

124

Interviewer: Mmm

125

Sara: Men ja, det er, ja måske er det mere redesign eller retro som er

126

Interviewer: Mmm

127

Sara: Det som unge bruger

128

Interviewer: Mmm
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129

Sara: Ja

130

Interviewer: Men hvordan synes du, de bruger de her ord grøn og bæredygtig? De går sådan lidt

131

igen

132

Sara: Med byen så er det når det, jeg synes sådan nummer 2 for eksempel, det er også her i

133

overskriften

134

Interviewer: Mmm

135

Sara: Til vores vores grønne by. Så de skriver så ”vi” og ”vores by” og så er der den grønne by og

136

bæredygtig by. Så det er sådan en slags reklame

137

Interviewer: Mmm

138

Sara: Så at bringe det sammen med byen, med København

139

Interviewer: Mmm

140

Sara: At det bliver

141

Interviewer: Hvad tænker du om at de skriver ”vi”? Nu nævnte du lige, at de skriver ”vi” og ”vores”

142

Sara: Jeg bemærkede at de skriver at vi har en by som

143

Interviewer: Mmm

144

Sara: Det er en slags community

145

Interviewer: Mmm

146

Sara: Så vi skal arbejde sammen

147

Interviewer: Mmm

148

Sara: Og at byen bliver endnu mere bæredygtig og så videre, så der er en fælles ting.

149

Interviewer: Mmm

150

Sara: Det er som at ”vi” er københavnere, det skal [pause] Ja

151

Interviewer: Henvender sig til københavnere?

152

Sara: Ja

153

Interviewer: Ved at skrive vi?

154

Sara: Ja, ja

155

Interviewer: Hvad synes du sådan de ord gør sådan ved teksten? Hvis du kan tænke lidt over det

156

Sara: [Pause] [Kigger på bykortet]

157

Interviewer: Ja, du må meget gerne kigge igen, hvis du ikke lige havde overvejet det i første

158

omgang

159

Sara: Ja, jeg tænker bare at [pause] Hmm. [Pause] Måske er der også derfor, at det er nemt at læse,

160

fordi de gentager ordene
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161

[Min telefon ringer ude på mit kontorfællesskab og min kontorkammerat afbryder interviewet]

162

Interviewer: Undskyld, du sagde noget med at ordene bliver gentaget?

163

Sara: Ja. Så måske kunne det være, at man lægger mærke på det, eller at man gemmer det lidt

164

nemmere, hvis de gentager det igen og igen

165

Interviewer: Mmm

166

Sara: Sådan så det, vi gemmer bare grøn og bæredygtig og København, og så er det én ting

167

Interviewer: Så det er måske for at tydeliggøre budskabet, eller for sådan at gøre det mere

168

forståeligt måske?

169

Sara: Eller bare at de vil gerne bringe København mere i sammenhæng med de ord som grøn og

170

bæredygtig

171

Interviewer: Mmm

172

Sara: Øhm?

173

Interviewer: Ja, men du skal ikke, der er ikke noget forkert eller rigtigt, jeg er bare interesseret i

174

hvad du synes jo

175

Sara: Ja

176

Interviewer: Så hvis du ikke rigtig synes noget, så er det også okay

177

Sara: Ja. Så de nævner rigtig mange muligheder man har, så der er, med cykler og køb tøj [Tekst 2],

178

og jeg kan ikke huske alle de ting

179

Interviewer: Nej

180

Sara: Med bier på tagene og grønne tage, så de nævner rigtig, rigtig mange forskellige ting i en

181

faktisk meget kort tekst, så

182

Interviewer: Mmm

183

Sara: De

184

Interviewer: Hvordan, eller har du sådan lagt mærke til, hvordan der ellers bliver talt om sådan

185

nogle emner her, miljø og bæredygtighed i andre sådan kommercielle sammenhænge [Pause] Altså,

186

sådan for eksempel i reklamer eller kampagner eller sådan i medierne

187

Sara: Ja, de faktisk, de skriver deres hjemmeside

188

Interviewer: Ja?

189

Sara: Nede igen og igen, så at man

190

Interviewer: Nåå, men jeg tænkte også på, altså andre, ikke så meget det her kort, men andre

191

virksomheder eller

192

Sara: Nå okay, ja
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193

Interviewer: Sådan om du har lagt mærke til hvordan de snakker om miljø og bæredygtighed

194

Sara: Hvert afsnit starter med virksomheder

195

Interviewer: Mmm

196

Sara: Så der er virksomheder, ja det lægger jeg også mærke på at de

197

Interviewer: Men sådan mere generelt i medierne i Danmark, har du så lagt mærke til, hvordan der

198

bliver talt om det her? Altså, man kan sige, at det her kort er sådan et eksempel på det, men der er

199

også mange andre, der ligesom prøver måske at sælge et produkt på at det gør noget godt for miljøet

200

eller

201

Sara: Ja

202

Interviewer: Er det noget du har lagt mærke til?

203

Sara: Så du mener?

204

Interviewer: Ikke kortet

205

Sara: Ja, okay. Ja, der er jo også en stor trend med økologiske varer og genbrug og

206

Interviewer: Mmm

207

Sara: Så jeg tror at alle prøver at være med og

208

Interviewer: Mmm

209

Sara: Der er også rigtig mange produkter med en slags miljøvenlig navn

210

Interviewer: Mmm

211

Sara: Selvom de er ikke økologiske eller noget som helst, så de prøver at fange

212

Interviewer: Mmm

213

Sara: Folk med sådan en slags tricks og

214

Interviewer: Ja

215

Sara: Ja

216

Interviewer: Hvad synes du om det?

217

[Begge griner]

218

Sara: Det er svært

219

Interviewer: Mmm

220

Sara: Fordi at man ved det jo ikke, og så man tænker bare at ”Nå, det lyder økologisk”, eller der er

221

tusindvis af økologiske symboler og hvor det kommer fra eller

222

Interviewer: Mmm

223

Sara: Eller hvilke regler de har. Men jeg synes man bliver lidt forvirret

224

Interviewer: Mmm
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225

Sara: Fordi der er alt for mange forskellige ting, og hvis du køber et økologisk produkt, så er der

226

fem forskellige symboler på.

227

Interviewer: Mmm. Hvad er det for nogle ord, som de kan finde på at bruge? Du sagde de kunne

228

bruge nogle ord, så man troede det var økologisk, men det var det så ikke. Hvis du lige kan komme

229

i tanke om det?

230

Sara: [Pause] For eksempel er der en mærke fra Fakta tror jeg

231

Interviewer: Ja?

232

Sara: Den hedder sådan Levevis?

233

Interviewer: Ja, Levevis

234

Sara: Ja, jeg tror faktisk at det er også med blade og med grøn og

235

Interviewer: Mmm

236

Sara: Og jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror det, man får fornemmelsen at det er meget grønt og

237

bæredygtigt eller noget som helst, men det siger de ikke, der står overhovedet ikke noget på de

238

varer, det er bare navnet.

239

Interviewer: Det er bare navnet der lyder som noget?

240

Sara: Ja

241

Interviewer: Og måske også noget med hvordan det ser ud?

242

Sara: Ja

243

Interviewer: Logoet

244

Sara: Ja, ja, præcis ja. Så jeg tror, det er svært som kunde eller

245

Interviewer: Mmm

246

Sara: Som borger at have et overblik over det hele

247

Interviewer: Ja. Hvad, du sagde du sådan kunne blive i tvivl, ja, når du for eksempel stod i

248

supermarkedet eller, så hvad er det så der gør dig i tvivl? Det er så nogle af de ord, der bliver brugt?

249

Sara: Nej, men, fordi jeg personligt, jeg synes det er vigtigt, at man køber økologiske varer

250

Interviewer: Mmm

251

Sara: Men på den anden side er der også, at det er tit ikke økologisk, selvom de siger det

252

Interviewer: Mmm

253

Sara: Der er igen og igen historier i medierne, at de sagde de er økologisk, og man betaler mange

254

flere penge for det hele

255

Interviewer: Mmm

256

Sara: Men så til sidst hører man, at der var en stor skandale
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257

Interviewer: Mmm

258

Sara: Og det er ikke økologisk. Og så bliver man lidt, nå, men, man ved aldrig

259

Interviewer: Mmm. Så man bliver lidt skeptisk måske?

260

Sara: Ja, præcis ja. Så man kan, selvfølgelig man kan tage til en bondegård

261

Interviewer: Mmm

262

Sara: Men det er ikke muligt, og det gør man jo heller ikke. Måske det ville være det eneste man

263

kunne gøre, hvis ikke på

264

Interviewer: Hvor det kom fra?

265

Sara: Ja, ja

266

Interviewer: Ja. Hvad med dig selv, bruger du de her ord bæredygtig og grøn nogen gange?

267

Sara: Med hensyn til?

268

Interviewer: Bare i din hverdag. Eller det kan også være at du bruger det i andre sammenhænge?

269

Sara: Ja. Ja, det gør jeg. Fordi jeg er interesseret i emnet.

270

Interviewer: Mmm

271

Sara: Og jeg vil også gerne arbejde med miljø så

272

Interviewer: Mmm

273

Sara: Jeg snakker gerne meget om det

274

Interviewer: Mmm. Og så har du brug for ordene? For at

275

Sara: Ja

276

Interviewer: Kunne snakke om det?

277

Sara: Ja, ja

278
279

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

280

Interviewer: Hvad, hvis vi nu skal rykke lidt videre til sådan dig og din hverdag, hvad gør du så selv

281

helt konkret i din hverdag for at være miljøvenlig eller for at være bæredygtig?

282

Sara: [Pause] Altså jeg sorterer affald

283

Interviewer: Mmm

284

Sara: Jeg køber økologiske varer

285

Interviewer: Mmm

286

Sara: Men [Pause] Men ikke økologiske varer fra Kina eller sådan noget [griner]

287

Interviewer: Nej okay, så lokale varer

288

Sara: Lokale ja
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289

Interviewer: Ja

290

Sara: Så jeg foretrækker faktisk lokale varer frem for økologiske fra

291

Interviewer: Mmm

292

Sara: Den anden side af verden

293

Interviewer: Mmm

294

Sara: Jeg cykler faktisk altid

295

Interviewer: Mmm

296

Sara: Jeg vil også gerne arbejde på en arbejdsområde med hensyn til miljø

297

Interviewer: Mmm

298

Sara: Og bæredygtighed

299

Interviewer: Mmm

300

Sara: Så

301

Interviewer: Hvad er vigtigst for dig af de her ting, altså hvad er vigtigst for dig selv at gøre?

302

Sara: Øh?

303

Interviewer: I hverdagen. Altså i forhold til, nu har du nævnt nogle forskellige ting som du gør

304

Sara: Ja

305

Interviewer: Er der nogle af de ting som er vigtigere for dig, som du synes er de vigtigste? [Pause]

306

Det kan også være de alle sammen er lige vigtige?

307

Sara: Jeg tror måske for mig er alle de ting faktisk vigtige, men måske at cykle rundt i byen

308

Interviewer: Mmm

309

Sara: Fordi jeg synes, det er også den største forskel til de andre byer, jeg har boet

310

Interviewer: Mmm

311

Sara: Fordi det er ikke muligt i Wien

312

Interviewer: Nej

313

Sara: At cykle rundt. Men ja, det er. Jeg prøver for eksempel at sortere affald så bedst som muligt

314

Interviewer: Mmm

315

Sara: Men det er lidt svært i København, fordi vi i Østrig er vi vandt til at sortere rigtig meget

316

Interviewer: Mmm

317

Sara: Men det er lidt nyt ting her?

318

Interviewer: Mmm

319

Sara: I København?

320

Interviewer: Ja, det har ikke været der så lang tid
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321

Sara: Nej, men ja, det kommer

322

Interviewer: Mmm

323

Sara: Tror jeg, håber jeg. Men det er stadigvæk, at man smider bare madrester sammen med plastisk

324

og det er lidt mærkeligt sådan

325

Interviewer: Ja

326

Sara: Ja. Men jeg tror, her i København er det vigtigste for mig også, at jeg kan cykle rundt i byen

327

Interviewer: Mmm

328

Sara: Jeg er faktisk hurtigere med min cykel end med det offentlige

329

Interviewer: Mmm

330

Sara: Og så videre

331

Interviewer: Så det med at cykle, det er heller ikke kun noget du gør for miljøet

332

Sara: Nej

333

Interviewer: Det er også noget du gør for din egen lykkes skyld?

334

Sara: Ja

335

Interviewer: Eller hvad skal man sige

336

Sara: Ja. Ja, det tror jeg, ja

337

Interviewer: Mmm. Er der nogle ting, som du ikke gør, men som du ville ønske, du gjorde? Altså,

338

hvis du skulle være endnu mere miljøvenlig?

339

Sara: Der er altid ting

340

Interviewer: Mmm

341

Sara: Man kan altid købe flere økologiske varer, man kan altid gøre andre ting, og bruge mindre

342

vand eller

343

Interviewer: Mmm

344

Sara: Der er altid ting [Pause] Ja. Jeg tænker bare, jeg kan ikke gøre det hele

345

Interviewer: Nej

346

Sara: Så længe jeg har mine ting og jeg spiser heller ikke kød, så jeg tænker, det er nok [griner]

347

Interviewer: Ja, du har ligesom gjort din del?

348

Sara: [Griner] Ja

349

Interviewer: Ja. Men er der så en grænse for hvor bæredygtig man kan være som, ja forbruger eller

350

Sara: Ja, det tror jeg

351

Interviewer: Ja. Hvor går den grænse?

352

Sara: Det skal jo ikke være et pres på dig, at du må det ikke og det ikke
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353

Interviewer: Mmm

354

Sara: Ja, man skal det have godt, så der er en grænse. Jeg tror også, som individuel forbruger så kan

355

man være del af det hele, men jeg tror det er politikerne eller hvor det er vigtigere, at der sker ting,

356

fordi man, når man tager til supermarkedet, så vil folk altid tage de billigere ting måske

357

Interviewer: Mmm

358

Sara: Og det er ikke forbrugere, ikke kun forbrugere som skal

359

Interviewer: Så forbrugerne har ligesom ikke hele ansvaret for

360

Sara: Ja, det tror jeg

361

Interviewer: Politikerne, de må også godt lige?

362

Sara: Ja, det, jeg tror det er vigtigt at have virkelig stramme regler. Fordi det er bare sådan,

363

selvfølgelig kan man sige, okay ”Hvis alle køber de økologiske varer, selvom de er dyre, så bliver

364

det en bedre verden”, men det er jo ikke realistisk, jeg tror det, ja, det er bare måske et dumt

365

eksempel, men

366

Interviewer: Nej, jeg synes da det er et meget godt eksempel

367

Sara: Det er bare sådan, man kan måske sige det

368

Interviewer: Altså, du tænker at der måske nogen, der ikke har mulighed for at købe økologi, fordi

369

det er for dyrt for eksempel?

370

Sara: Ja. Jeg læste en artikel om priserne fra økologiske varer. Det var faktisk meget interessant,

371

fordi, jeg kan ikke huske navnet, men den fyr sagde faktisk, at de økologiske varer er ikke for dyrt,

372

men de andre er for billigt.

373

Interviewer: Mmm

374

Sara: Fordi det kan ikke være hvad som helst, at kød koster kun 3 kr.

375

Interviewer: [Griner]

376

Sara: Så det er faktisk omvendt, men vi sammenligner det bare med den billigere pris, vi tænker

377

”Nå, det er jo dyrt”

378

Interviewer: Mmm

379

Sara: Vi tænker ikke ”Hvordan kan det være, at det er så billigt?”

380

Interviewer: Mmm, ja

381

Sara: Men så kunne det være måske, at vi lægger mærke på, at det er faktisk for billigt og ikke for

382

dyrt

383

Interviewer: Mmm. Ja, det er meget interessant

384

Sara: Ja
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385

Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad er mest miljøvenligt at gøre? Altså, kan du

386

være i tvivl, om du skal vælge det ene eller det andet? Hvad der er bedst?

387

Sara: Hvad mener du?

388

Interviewer: Altså, det kan for eksempel være, om du kan være i tvivl om du skal vælge det

389

økologiske eller det svanemærkede, eller om du skal vælge at købe genbrug eller om du skal vælge

390

at købe

391

Sara: Ja

392

Interviewer: Miljømærkede produkter

393

Sara: Det har jeg faktisk med æg [griner]

394

Interviewer: Ja?

395

Sara: Jeg ved ikke hvad der er bedre, økologiske eller frilandsæg?

396

Interviewer: Mmm. Ja, det er svært

397

Sara: Og sådan nogle ting, ja, det har jeg nogle gange. Og også kaffe, skal jeg købe en økologisk

398

eller en Fairtrade kaffe?

399

Interviewer: Mmm. Hvad er det som kan gøre dig i tvivl om det?

400

Sara: Fordi jeg kender ikke de reglerne, hvad de, hvordan det kunne være de skulle få lov til at

401

skrive økologisk eller frilandsæg eller hvad som helst

402

Interviewer: Mmm

403

Sara: På bakkerne

404

Interviewer: Mmm

405

Sara: Så fordi hvis det er økologiske for eksempel æggene

406

Interviewer: Mmm

407

Sara: Så hvis det er økologisk, drejer sig kun om dyr?

408

Interviewer: Mmm

409

Sara: Hvordan siger man, hvor de bliver?

410

Interviewer: Fodret eller?

411

Sara: Ja, og hvor meget

412

Interviewer: Plads?

413

Sara: Rum de har. Og også som foder, eller er det bare en del af det?

414

Interviewer: Mmm

415

Sara: Og hvis det er frilandsæg, så det betyder jo ikke at de får den rigtige foder

416

Interviewer: Mmm
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417

Sara: Så så

418

Interviewer: Så det kan både være noget med de ord, der bliver brugt, men det kan også være noget

419

med det, der ligesom ligger bagved ordene?

420

Sara: Ja

421

Interviewer: At man kan være lidt i tvivl om hvad det dækker over?

422

Sara: Ja, ja

423

Interviewer: Ja, nu kommer der et lidt abstrakt spørgsmål. Fordi ofte så snakker vi jo om det her

424

med at gøre noget godt for miljøet.

425

Sara: M-hmm

426

Interviewer: Og så tænkte jeg på, hvad opfatter du sådan miljøet som i den forbindelse? Altså, ordet

427

”miljøet”, hvad dækker det ligesom over?

428

Sara: Øh?

429

[Begge griner]

430

Interviewer: Jeg har advaret dig

431

Sara: Ja

432

[Begge griner]

433

Sara: Ja, som jeg bruger ordet mest er måske vores område, også byen vi lever i. Så er der, det er

434

svært, det kan jo være alt [griner]

435

Interviewer: Ja, men du må også godt sige flere ting, hvis det kan være flere ting

436

Sara: Ja, det kunne både være rummene, gader eller udenfor, vores område hvor vi lever, men det er

437

selvfølgelig også klimaet

438

Interviewer: Mmm

439

Sara: Og hvordan. Så på den anden side kan man sige, hvordan vi bruger miljøet på den mere

440

overfladiske måde

441

Interviewer: Mmm

442

Sara: At vi har grønne områder, og hvordan vi kan bruge det som enkelt borger

443

Interviewer: Mmm

444

Sara: Men så har vi på den anden side klimaet

445

Interviewer: Mmm

446

Sara: Hvordan, er ikke så synligt

447

Interviewer: Mmm

448

Sara: Så vi skal også have de grønne områder, ikke kun at vi kan nyde parken osv, men også på
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449

grund af klimaet

450

Interviewer: Mmm

451

Sara: Og jeg tror, det er ikke så synligt for de fleste, fordi der er selvfølgelig skybrud og så videre,

452

men jeg tror folk ved tit ikke hvorfor og hvordan en park kunne være hjælpsom med hensyn til regn

453

og så videre

454

Interviewer: Så det her med miljøet, altså begrebet eller hvad man skal sige, har både noget synligt

455

som, altså nu prøver jeg bare at sige, hvad jeg opfatter du siger, ikke også?

456

Sara: Ja

457

Interviewer: Som er nogle fysiske omgivelser, blandt andet parker eller gader eller noget udenfor

458

byen måske, men så er der også noget, som er svært at forholde sig til, fordi det er ikke noget man

459

kan se

460

Sara: Ja så, hvorfor vi skal faktisk have flere grønne områder, eller hvorfor vi skal købe økologiske

461

varer, med hensyn til vores klima faktisk, hvordan det kan forandre sig

462

Interviewer: Mmm. Så hele det her bæredygtighedsemne, kan være svært at forstå, fordi man ikke

463

rigtig

464

Sara: Ja, nogen gange

465

Interviewer: Kan forstå alt det viden, der ligger bag

466

Sara: Ja, ja

467

Interviewer: Hvad så hvis vi tager sådan noget som os mennesker i forhold til miljøet

468

Sara: Ja

469

Interviewer: Hvad er vi så?

470

Sara: Vi er selvfølgelig en del af det hele

471

Interviewer: Mmm

472

Sara: Ja. Ja, det kunne jo være alt

473

[Begge griner]

474

Interviewer: Har vi sådan en særlig rolle i forhold til resten af miljøet?

475

Sara: Selvfølgelig

476

Interviewer: Hvad for en rolle er det?

477

Sara: Det er jo en del af vores opfærd?

478

Interviewer: Opførsel eller?

479

Sara: Opførsel, ja

480

Interviewer: Handlinger?
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481

Sara: Handlinger, ja. De, det spiller jo sammen, hvordan vi bruger vores område, hvordan vi skaber

482

vores område, hvordan vi, ja

483

Interviewer: Har mennesket sådan et ansvar? Overfor resten af miljøet?

484

Sara: Ja, det tror jeg

485

Interviewer: Hvad består det ansvar i?

486

Sara: Jeg tror det er jo menneskerne som har ødelagt en stor del af vores miljø

487

Interviewer: Mmm

488

Sara: Og det er jo også grunden og årsagen for klimaforandringer

489

Interviewer: Mmm

490

Sara: Der er altid debatter om det er rigtigt eller ej, men

491

Interviewer: Mmm

492

Sara: Men ja, selvfølgelig, det påvirker jo resten af klimaet og dermed også vores miljø og område

493

Interviewer: Mmm, ja

494

Sara: Det er et komplekst emne, så det er svært

495

Interviewer: Ja, det er også helt i orden, jeg ved også godt, at jeg sætter dig lidt på prøve

496

Sara: [Griner]

497

Interviewer: Men jeg synes bare det er så spændende, så jeg må prøve at stille spørgsmålet til dig

498

alligevel.

499

Sara: Ja

500

Interviewer: Selvom det er lidt svært.

501
502

Del 3: Begrebsforståelser

503

Interviewer: Ja, så skal vi til den sidste del. Og nu skal det handle om ord

504

Sara: M-hmm

505

Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her ord bæredygtig, grøn og miljø sådan lidt i flæng, og nu vil

506

jeg gerne høre lidt om, hvordan du egentlig forstår dem. Og for at det skal være lidt nemmere har

507

jeg skrevet dem ned, på sådan nogle lapper her. Og når du snakker om dem, vil jeg gerne have dig

508

til at sige, hvorfor et ord du snakker om. Det er igen bare sådan noget at den der [diktafonen] ikke

509

kan se noget, og ja, du kan starte med et af dem, eller du kan, hvis du synes nogen af dem betyder

510

det samme, kan du snakke lidt om det, men du kan også starte med ét.

511

Sara: Jeg skal bare snakke om ord?

512

Interviewer: Du skal snakke om hvordan du forstår de ord
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513

Sara: Nå okay

514

Interviewer: Ja

515

Sara: Så tager jeg bare den her

516

Interviewer: Ja, grøn

517

Sara: Grøn. Så hvis vi snakker for eksempel om det, fordi jeg har stadigvæk på kortet her, så tænker

518

jeg på de grønne områder

519

Interviewer: Mmm

520

Sara: Naturen

521

Interviewer: Mmm

522

Sara: Naturvenlig. Jeg tænker også tit, at grøn bliver mere brugt for unge eller hvis man har ikke så

523

meget at gøre med miljø eller bæredygtighed. Så den sælger lidt bæredygtighed på en mere

524

overfladisk måde

525

Interviewer: Mmm

526

Sara: Ja, men miljøet og det drejer sig ikke kun om naturen og om planterne og så videre, der forstår

527

jeg lidt med grøn som mere [pause] nej, måske er det også [griner]

528

Interviewer: Bare sig det

529

Sara: Jeg snakker bare [griner]

530

Interviewer: Du må godt tænke mens du taler

531

Sara: Ja

532

Interviewer: Eller finde ud af du synes noget andet eller, det er helt fint

533

Sara: Jeg tror den, grøn, det er lidt sådan, man bruger ordet i stedet for bæredygtig mange gange,

534

tror jeg

535

Interviewer: Mmm

536

Sara: Det er bare, ja, det bliver også meget brugt i medierne eller sådan forskellige ting eller sådan

537

projekter, som det grønne København, det lyder super [Griner]

538

Interviewer: Ja

539

Sara: Ja, jeg tror det er nemmere for folk at forestille sig noget, det er nemmere, end hvis vi har

540

bæredygtig, så grøn det bliver meget brugt, ja, det tror jeg. Måske mere brugt fra medierne

541

Interviewer: Mmm

542

Sara: Så eller i en reklame som den her [bykortet]

543

Interviewer: Så det jeg lidt hører dig sige er, at grøn det gør det måske lidt nemmere at forstå, men

544

det er også lidt uforpligtende at bruge måske?
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545

Sara: Ja, det er meget overfladisk på den måde

546

Interviewer: Ja. Er det fordi, hvad er det, der gør det overfladisk?

547

Sara: Puh.. [Pause]

548

Interviewer: Er det fordi det kan betyde så mange forskellige

549

Sara: Ja

550

Interviewer: Ting

551

Sara: Ja, det siger jo faktisk ikke noget om miljø

552

Interviewer: Nej

553

Sara: Ikke rigtigt, det gør det ikke, men man bruger det i mellemtiden i hvert fald, nogen rigtig

554

meget i sammenhæng med miljøet.

555

Interviewer: Mmm

556

Sara: Men det er lidt som en nyskabt ord

557

Interviewer: Ja, det er lidt nyt, ja

558

Sara: Ja

559

Interviewer: Og hvad så med bæredygtig for eksempel?

560

Sara: Bæredygtig, jeg tænker at måske bliver det mere brugt med hensyn til energi, måske, jeg

561

tænker lige nu at grøn er måske mere brugt med vores område, hvordan vi kan bruge byen, og

562

bæredygtig energi, ja, jeg tror man hører det. Men man hører faktisk også grøn energi.

563

Interviewer: [Griner]

564

Sara: Men jeg tror bæredygtig er mere brugt i sammenhæng med energi og teknik og

565

Interviewer: Mmm. Hvad tænker du

566

Sara: Og også med

567

Interviewer: Det sådan betyder

568

Sara: Vores handlinger. At vi skal handle på den måde, at de næste generationer

569

Interviewer: Mmm

570

Sara: At de også har det godt, og det kan også nyde livet som vi gør det

571

Interviewer: Mmm

572

Sara: Så måske er det lidt mere som hvis man kigger i fremtiden

573

Interviewer: Mmm

574

Sara: På en lang sigt

575

Interviewer: Mmm

576

Sara: Så måske kan man sige, at det er mere det, hvis man sammenligner det med grøn
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577

Interviewer: Mmm

578

Sara: Det er mere sådan

579

Interviewer: Det er mere fremadrettet?

580

Sara: Ja

581

Interviewer: Ja. Og hvad så med den sidste der, miljøvenlig?

582

Sara: Miljøvenlig [Pause] Det er måske, jeg tænker, vi skal høre miljø, hvis klima. Det er måske den

583

nemmeste at forstå

584

Interviewer: Mmm?

585

Sara: Og meget klar. Det er miljø og venlig, så det er

586

Interviewer: Hvad er det, der gør den mere klar end de andre?

587

Sara: Måske

588

Interviewer: Men hvorfor er den mere klar?

589

Sara: Fordi det er jo ordet allerede, vi har venlig, så miljøvenlig det siger jo meget faktisk

590

Interviewer: Mmm

591

Sara: Mere end bæredygtig og grøn, synes jeg

592

Interviewer: Mmm

593

Sara: Hvis jeg tænker på det, det har jeg aldrig før, men ja

594

[Begge griner]

595

Interviewer: Sådan er det jo tit, når man skal interviewes, så tænker man over noget nyt

596

Sara: Ja [griner] Ja, men det er bare hvis jeg ser ordet her nu, så tænker jeg det er måske den mest

597

Interviewer: Konkrete?

598

Sara: Klare og konkrete, ja, så der er ingen misforståelse

599

Interviewer: Nej. Synes du så de tre ord betyder lidt det samme, eller er de lidt forskellige, eller?

600

Sara: Jeg tror de ligner meget, og jeg tror bruger folk bruger det også på den samme måde

601

Interviewer: Mmm

602

Sara: Det afhænger af, hvor præcis man er, men jeg tror man i de fleste tilfælde, tror jeg at man

603

bruger

604

Interviewer: Du sagde det der med, at det afhænger af, hvor præcis man er? Hvad mente du med

605

det?

606

Sara; Hvis man er en ekspert, så kan man sige, man skal ikke bruge ordet grøn

607

Interviewer: Mmm

608

Sara: Men hvis man har ikke noget at gøre med emnet normalvis, så tror jeg, så tænker man ikke på
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609

det, og så bruger man ordet som det kommer

610

Interviewer: Så grøn det er ikke så meget et ekspertord?

611

Sara: Jeg tror det vil være mere bæredygtig eller miljøvenlig, ja, det tror jeg

612

Interviewer: Kan du nogen gange selv være i tvivl om hvad de her ord betyder? [Pause] Det kan

613

være du for eksempel kan komme i tanke om en bestemt situation fra din hverdag, hvor du møder

614

de her ord, og bliver lidt i tvivl om, hvad det egentlig dækker over?

615

Sara: Det er svært at sige

616

Interviewer: Mmm

617

Sara: Men det er jo meget generelt, hvis jeg snakker om de ord, selvfølgelig kan der være noget,

618

som er miljøvenlig, men ikke bæredygtigt, men bare sådan meget generelt, de har i hvert fald alle

619

sammen, hvordan siger man [Pause] Jeg ved ikke [Pause] måde alle sammen, nej det, nej

620

Interviewer: Det har et eller andet til fælles?

621

Sara: Jaaa

622

Interviewer: Men alligevel ikke?

623

Sara: Det er svært uden eksempler. Jeg har ikke

624

Interviewer: Du kan ikke lige komme i tanke om et eller andet, hvor du selv har tænkt ”Hmmm”

625

Sara: Men selvfølgelig er der ting som kan være miljøvenlige, men ikke særlig bæredygtige måske,

626

det kan jeg tænke mig, måske

627

Interviewer: Ellers, så hvis du ikke kan komme i tanke om et eksempel, så kan du også snakke om

628

det ud fra den der [bykortet] Når du for eksempel det der ”Oplev det grønne København” om du så

629

kan tænke ”Hvad betyder det?”. Eller kan du sådan være i tvivl om hvad det så dækker over?

630

Sara: Hmmm.

631

Interviewer: Det er også okay, hvis du ikke er i tvivl

632

Sara: Hvis det er måske med grønnere København og grøn by, det kunne jo også være at der

633

virkelig var grønt, altså meget grønne områder

634

Interviewer: Mmm

635

Sara: Det betyder jo ikke at byen at folk, som er en del af miljøet, at de er miljøvenlige

636

Interviewer: Nej

637

Sara: At de er bæredygtige. Så hvis vi, der er stadigvæk mange andre faktorer

638

Interviewer: Mmm. Kan du opfatte noget sådan problematisk ved ordene? [Pause] Eller, det kan

639

også være at du ikke synes det.

640

Sara: [Pause] Problematisk? [Pause] Det eneste, det vi har lige snakket om med grøn
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641

Interviewer: Mmm

642

Sara: Det kunne måske give dig en forkert indtryk eller en forkert ja, billede af noget

643

Interviewer: Mmm

644

Sara: Fordi det betyder jo ikke noget er bæredygtigt og miljøvenligt på den måde

645

Interviewer: Nej

646

Sara: Men det er super ord for medierne, det tror jeg

647

Interviewer: Mmm. Man kan også omvendt spørge, om de her ord ligesom kan være en fordel at

648

bruge? Fordi det måske kan gøre det lettere at forholde sig til miljø i sin hverdagen, i hverdagen,

649

altså?

650

[Pause]

651

Interviewer: Så hvis man nu forestillede sig at man helt sagde ”Nej, det er forbudt at bruge de ord”

652

Hvad skulle man så, altså, kunne man så, altså, kan man det?

653

Sara: Hmm [Pause] Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Det. Nej, jeg ved det ikke rigtigt

654

Interviewer: Nej

655

Sara: Hvilke fordele det har?

656

Interviewer: Det er jo mere sådan, du virkede ikke som om at du syntes, de var meget

657

problematiske, ordene. Så tænkte jeg, hvis man vender den om, det kan også være godt, at vi har de

658

ord. Fordi hvad skulle vi gøre uden dem?

659

Sara: Hmmm. Jeg tror de

660

Interviewer: Hvis du

661

Sara: De bliver jo mere og mere brugt

662

Interviewer: Mmm

663

Sara: Så det gemmer sig lidt i vores hovede

664

Interviewer: Mmm

665

Sara: Jeg tror det er vigtigt, at man lægger mærke på noget, og der er jo ligesom en trend, at man er

666

miljøvenlig

667

Interviewer: Mmm

668

Sara: At man er grøn. Det er jo ligesom, man er cool, eller [griner]

669

Interviewer: Mmm

670

Sara: Så på den måde er det også vigtigt, at man har de ord

671

Interviewer: Hvad kan det være vigtigt for?

672

Sara: Jeg tænker faktisk også på ordet økologisk
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673

Interviewer: Mmm

674

Sara: Det er lidt som grøn og bæredygtig og [Pause] Men, det ved jeg ikke

675

Interviewer: Jeg tænker, hvis nu du ikke havde de ord

676

Sara: Ja

677

Interviewer: Til at tale om det du interesserer dig for

678

Sara: Ja, så bliver det selvfølgelig svært

679

[Begge griner]

680

Sara: Ja, det gør det nemmere for folk at snakke om det og at beskæftige sig med det

681

Interviewer: Mmm

682

Sara: Jeg tænker, ja, det tror jeg, det gør det i hvert fald nemmere at man, hvis man ligger så meget

683

vægt på de ting, så kan man jo læse mere om de ting, og så ved man jo også hvis det passer ikke

684

præcist, og det jo klart at vi bruger ord her og der fordi de vil gerne lave reklame eller hvad som

685

helst. Så jeg tror det er ikke så problematisk

686

Interviewer: Nej

687

Sara: Det gør det nemmere for folk at snakke om det

688

Interviewer: Så måske gør det det også nemmere at forstå?

689

Sara: Ja, ja. Fordi jeg tror for, jeg ved ikke, for mange år siden, så var det måske ikke så klart, hvad

690

man mener med bæredygtighed, men i dag er, ja, næsten alle har en idé om, hvad er det

691

Interviewer: Mmm

692

Sara: Hvad det handler om

693

Interviewer: Mmm, ja. Jeg har umiddelbart ikke flere spørgsmål til dig. Så jeg vil bare sige tak. Og

694

så vil jeg spørge om du har nogle spørgsmål til mig?

695
696

Sara spørger til hvad min opgave handler om, og jeg giver en lidt mere dybdegående beskrivelse,

697

end jeg gav i introduktionen. Herefter snakker vi lidt løst og fast om mit speciale og siger herefter

698

farvel og tak.
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1

Bilag 14: Saxe

2
3

Saxe og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har stillet et lokale til rådighed.

4
5

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

6

forkerte svar, og lader ham desuden vide at han bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

7

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

8
9

Interviewer: Så først skal jeg bare lige spørge dig hvor gammel du er?

10

Saxe: Jeg er 23

11

Interviewer: Og hvad du laver?

12

Saxe: Jeg studerer journalistik ude på Roskilde Universitet

13

Interviewer: Yes. Og hvorfor én bydel du bor i?

14

Saxe: Jeg bor i, det hedder vel Storkøbenhavn, men det er Hvidovre for at være helt specifik

15

Interviewer: Okay. Og du har ikke nogle børn, vel?

16

Saxe: Jo, det har jeg faktisk [Taler energisk]

17

Interviewer: Er det rigtigt? [Overrasket] Nå, det er der ikke nogen, der har sagt ja til endnu.

18

Saxe: Nej. Ja, jo, jeg har en søn på 7,5 måned

19

Interviewer: Ååårh

20

Saxe: Så det er meget nyt

21

Interviewer: Ja, okay

22

Saxe: Så i virkeligheden et helt nyt bæredygtighedsaspekt, der lige pludselig er rullet ind med bleer

23

og alt muligt andet hejs.

24

Interviewer: Ja

25

Saxe: At overveje

26

Interviewer: Ja, så er der også den vinkel med. Ja, spændende!

27
28

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

29

Jeg fortæller om numrene på kortet, som han skal referere til, og beder ham læse nummer 2, 4 og 5,

30

hvilket han derefter gør.

31
32

Saxe: Ja?
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33

Interviewer: Yes. Det første jeg vil spørge dig om, det er, hvad du sådan overordnet opfatter som

34

tekstens budskab? Altså som helhed.

35

Saxe: Jamen, det overordnede budskab, som jeg lige umiddelbart får ud af det, det er klart, at

36

København i virkeligheden er relativt grøn, men at vi ikke ved hvor, det ligesom er grønt, så det er

37

ligesom sådan en guide til, hvor vi så kan benytte os af de her grønne ting, som faktisk allerede er

38

her.

39

Interviewer: Mmm. Yes. Synes du sådan at teksterne er nemme et svære at forstå?

40

Saxe: Jeg synes, de er nemme at forstå, altså jeg synes næsten, det grænser til sådan lidt ung med de

41

unge sprog nogle steder.

42

Interviewer: [Griner]

43

Saxe: Specielt to

44

Interviewer: Kan du give nogle eksempler på det?

45

Saxe: Ja, specielt i 2 lagde jeg mærke til, der var ”Vi bor i en super sej by, der i årtier har arbejdet...

46

og tænkt og arbejdet på”, altså det der super sej

47

Interviewer: Mmm

48

Saxe: Det synes jeg, det er sådan meget ungt med de unge.

49

Interviewer: Ja

50

Saxe: Og så ved jeg ikke, jeg tror måske også, det er fordi, at jeg ofte forbinder specielt sådan noget

51

med tøj og genbrug og, altså... Ja, specielt i virkeligheden sådan noget med tøj og genbrug og

52

genbrugsbutikker er meget noget med unge. Jeg tror måske også, det er derfor, jeg kommer til at

53

tænke på det som sådan.

54

Interviewer: Mmm

55

Saxe: Fordi det oftest måske er dem, der ikke har penge til at købe noget nyt

56

Interviewer: [Griner] Ja, det kan i hvert fald også være et aspekt af det. Er der noget som du særligt

57

bider mærke i i de her tekster?

58

Saxe: Jeg bider mærke i, jeg synes, de fremhæver meget... De siger København vinder... Har vundet

59

en eller anden miljøpris, Miljøhovedstad 2014. Og noget med at der fremadrettet er fokus på mad,

60

bæredygtig mad eller sådan noget i den stil, eller hvordan vi ligesom nedbringer madspildet.

61

Interviewer: Ja

62

Saxe: Jeg synes bare, jeg kan huske, at jeg har læst, at vi er dem i verden, der spilder mest mad om

63

året eller sådan et eller andet,

64

Interviewer: [Griner]

- 2 / 21 -

Bilag 14
65

Saxe: Så ved jeg, så synes jeg bare der... Det var ligesom i modstrid med, hvad jeg egentlig tænker

66

om København, at vi er så gode til det, det tror jeg, det var sådan de,t jeg lige umiddelbart

67

bemærkede.

68

Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til, hvordan de bruger ordene bæredygtig og grøn? Hvis du ikke

69

har, må du gerne kigge på det igen.

70

Saxe: Ja, det var ikke noget, jeg lige tænkte over. Der står bæredygtig der [Genlæser kortet] Altså,

71

sådan som jeg forstår grøn her, så er det jo noget positivt, er det det du tænker på? Altså, det er jo

72

lidt, hvis det er grønne produkter, så er det sådan noget naturvenligt, godt noget.

73

Interviewer: Mmm

74

Saxe: Ja, her der sætter de det sammen med balance og gode valg i hverdagen [Tekst 4]

75

Interviewer: Mmm

76

Saxe: Altså, grøn

77

Interviewer: Ja

78

Saxe: Og grønne spor, altså. Men det er sjovt, bæredygtig bruger de kun omkring arkitektur, ser det

79

ud til lige nu. [Tekst 2]

80

Interviewer: Mmm

81

Saxe: Så det er som om, at det grønne er noget vi gør, mens at bæredygtig det er noget sådan, vi

82

bygger eller noget der eksisterer-

83

Interviewer: Ja

84

Saxe: Hvor grøn er mere en tankegang eller sådan en måde at være på.

85

Interviewer: Hvad synes du sådan ordene gør ved teksten? Eller gør ved det her kort?

86

Saxe: Altså, jeg har... Eller jeg synes ordet grøn, det er jo sådan en, i hvert fald indenfor de seneste

87

par år blevet sådan meget positivt ladet

88

Interviewer: Mmm

89

Saxe: Altså, det er meget sådan, ja, på en eller anden måde synes jeg, grøn for mig er blevet hele

90

farven for bæredygtighed.

91

Interviewer: Mmm

92

Saxe: Altså, det hænger på en eller anden måde sammen. Så jeg vil sige, jeg synes, det havde været

93

mærkeligt, hvis du havde givet mig det her kort, og der ikke havde stået grønt noget sted.

94

Interviewer: Mmm

95

Saxe: Fordi det er på en eller anden måde blevet en farve, der sådan er synonym med

96

bæredygtighed og med genbrug og med naturvenlig, hvad skal man sige, udvikling
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Interviewer: Mmm

98

Saxe: Jeg er egentlig lidt overrasket over, at de bruger bæredygtig kun i forbindelse med arkitektur,

99

i hvert fald som jeg lige kan læse det [Tekst 2]

100

Interviewer: Mmm

101

Saxe: Både i 2 og 4 står det i hvert fald i forbindelse med arkitektur og med byggeri. Det ved jeg

102

ikke, jeg tænker ikke umiddelbart, altså bygninger som bæredygtige.

103

Interviewer: Mmm

104

Saxe: Men det kan godt være, det er mig, men jeg tænker netop, at bæredygtig næsten

105

hovedsageligt er ting, vi konsumerer på en eller anden måde, altså... Det er det der med, at når vi

106

har noget affald, jamen så bruger vi det på en eller anden måde. Det er i det hele taget, tror jeg, det

107

jeg tænker mest som bæredygtigt.

108

Interviewer: Mmm

109

Saxe: Og ikke bygninger. Så det synes jeg, er lidt mærkeligt.

110

Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til hvordan sådan nogle ord som bæredygtig og grøn ellers bliver

111

brugt i andre kommercielle sammenhænge?

112

Saxe: Altså, jeg synes tit, at det der grøn bliver brugt som et bedre alternativ, til det der er.

113

Interviewer: Mmm

114

Saxe: Og jeg synes også, altså man kan sige nu for eksempel de der, det er vist også et RUC-

115

projekt, men de der ”Ren kærlighed til KBH”-skraldespande

116

Interviewer: Ja?

117

Saxe: Der er overalt, er jo også grønne.

118

Interviewer: Ja

119

Saxe: Så jeg synes ofte, at det bliver kædet sammen med... Jeg vil faktisk sige, at jeg synes også

120

efterhånden, at det her grøn og bæredygtig det er også blevet kædet sammen med sådan en næsten

121

en hel livsstil

122

Interviewer: Mmm

123

Saxe: Altså, man kan være grøn

124

Interviewer: Mmm

125

Saxe: Man kan være bæredygtig. Det er ligesom om, at de er blevet en... Et segment, hvor jeg

126

lægger mærke til, at specielt jeg synes... Jeg har en, hvad hedder det, sådan en tøjcontainer.

127

Interviewer: Ja

128

Saxe: Der er tæt på mig. Og det er klistermærket, hvor der står en skrift med, hvad man kan bruge
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den her til, det er grønt.

130

Interviewer: Mmm

131

Saxe: Og det er så noget, der sender tøj ned til... Jeg kan ikke huske det, et eller andet sted i

132

Kirgisistan eller whatever

133

Interviewer: Mmm

134

Saxe: Men det er et meget, altså det er næsten lige blevet skiftet ud her for et år siden, hvor det før

135

var hvidt, og nu er det grønt.

136

Interviewer: Mmm

137

Saxe: Og så står der noget med, at vi skal udnytte ressourcerne, der... De bruger ikke ordet

138

bæredygtig, men det er mere sådan konceptet i, at de har skiftet det her til et grønt logo, jeg synes,

139

der er lidt sjovt.

140

Interviewer: Mmm

141

Saxe: Ja, det tror jeg, er sådan, det jeg tænker.

142

Interviewer: Hvad synes du om den måde, de her ord bliver brugt?

143

Saxe: Jamen, jeg synes umiddelbart, at det er, det er jo meget positivladede ord

144

Interviewer: Mmm

145

Saxe: Og jeg synes, altså grøn er jo også en positiv farve, ikk? Det var også den, der var på

146

eksamensdugen i folkeskolen, ikk? Fordi at den skulle være glad, ikk?

147

Interviewer: [Griner]

148

Saxe: Og sådan, nå men, det er ligesom om... Og bæredygtigt, altså man vil jo ikke være imod,

149

noget der er bæredygtigt, man vil jo ikke være imod, noget der er dårligt eller nedbrydeligt eller

150

Interviewer: Mmm

151

Saxe: Så på en eller anden måde så synes jeg, der bliver skabt sådan en retorik, hvor at man ikke

152

kan være imod det.

153

Interviewer: Mmm

154

Saxe: Hvis farven nu havde været rød, altså så var det ligesom om, så havde det haft en helt anden

155

tone, og hvis det ikke havde været bæredygtigt, måske, men i virkeligheden bare allerede ordet

156

genbrug eller...

157

Interviewer: Mmm

158

Saxe: Der synes jeg, der ligger en anden ting i det end i bæredygtigt.

159

Interviewer: Hvad synes du om... Nu siger du, at ordene bliver brugt meget positivt.

160

Saxe: Ja
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Interviewer: Er det sådan... Altså, hvad synes du om det?

162

Saxe: Jamen altså, man kan sige, ud fra det synspunkt at du skal... Altså, hvis det er fordi, at jeg skal

163

være mere bæredygtig [griner]

164

Interviewer: [Griner]

165

Saxe: Så er det klart, så er det fordelagtigt at bruge positive ord, sådan så jeg får en positiv

166

indstilling til alt det her med at genbruge. Specielt fordi at... Altså, jeg er i hvert fald vokset op i et

167

hjem, hvor der ikke har været tænkt over sådan noget.

168

Interviewer: Mmm

169

Saxe: Altså, på mange måder en konsumeringsfamilie.

170

Interviewer: Mmm

171

Saxe: Altså, hvor der har altid været mad nok på bordet, og der er også blevet smidt ud, og der har

172

også, altså... Man kan sige, for mig betyder det ret meget, at det... Ja, at det bliver gjort til sådan en

173

positiv udviklingsting mere end bare et eller andet nyt, fjollet tiltag.

174

Interviewer: Mmm

175

Saxe: Altså. Og jeg synes netop ordet bæredygtig, det er på en eller anden måde noget længeresigtet

176

i stedet for bare en modedille.

177

Interviewer: Mmm

178

Saxe: Som lige nu, at nu skal vi alle sammen spise rawfood eller

179

Interviewer: [Griner] Ja

180

Saxe: Hvad ved jeg.

181

Interviewer: Ja. Bruger du selv sådan nogle som, ja

182

Saxe: Nej

183

Interviewer: Nej, det er ikke noget du

184

Saxe: Altså, jeg tror aldrig nogensinde jeg har... Jeg vil ikke bruge ordet bæredygtig i en sætning

185

Interviewer: Nej, hvad med

186

Saxe: Jeg kunne godt finde på at bruge ordet grøn

187

Interviewer: Mmm

188

Saxe: Men jeg kan ikke sætte det i en sammenhæng lige nu her.

189

Interviewer: Nej

190

Saxe: Det er ikke noget, der ville falde mig naturligt.

191

Interviewer: Nej

192

Saxe: Altså, jeg vil sige, der er større sandsynlighed for, at jeg ville bruge ordet grøn i forbindelse i
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hvert fald med sådan noget som bæredygtighed og i forhold til noget genbrug eller noget i den stil,

194

end jeg ville bruge ordet bæredygtig.

195

Interviewer: Men det er ikke noget, du umiddelbart kan komme i tanke om, hvordan du sådan ville

196

bruge det, eller? Hvorfor en funktion det ville have for dig at bruge det?

197

Saxe: Nej

198

Interviewer: Nej. Det er også svært lige at

199

[Begge griner]

200

Interviewer: Sidde og komme i tanke om nu. Ja, men så skal vi snakke lidt om dig

201

Saxe: Mmm

202
203
204

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

205

Interviewer: Eller det er mest dig, der skal snakke om dig

206

Saxe: Ja

207

[Begge griner]

208

Interviewer: Jeg tænkte på, kan du sådan fortælle mig, hvad du sådan selv gør konkret i hverdagen

209

for at være, ja, bæredygtig, grøn, hvad vi nu kalder det? Miljøvenlig

210

Saxe: Jamen, altså først og fremmest vi kan sortere vores affald, der hvor vi bor.

211

Interviewer: Mmm

212

Saxe: Til en grænse, altså vi kan... Alt hvad der hedder papiraffald, kan ligesom komme hen ét sted,

213

alt hvad der hedder glasaffald, altså både alt fra konservesglad til smadrede vinglas til vinflasker,

214

det kan ligesom komme ét sted, og det gør vi.

215

Interviewer: Mmm

216

Saxe: Altså, konsekvent. Altså, jeg tager endda mig selv i, at tage reklamer eller sådan nogle gratis

217

ugeaviser op fra skraldespanden, hvis de er havnet dernede, for at kunne smide dem i

218

papircontaineren.

219

Interviewer: Mmm

220

Saxe: I stedet for. Men det er så også det. Altså, der er ikke lavet specielt i forhold til madvarer eller

221

plastikemballage eller alt muligt, så det gør vi ligesom ikke naturligt.

222

Interviewer: Nej

223

Saxe: Jamen, og så... Vi har også en lille have, der ryger det selvfølgelig også hen i den

224

haveaffaldscontainer, der nu er. Så på måde jeg vil sige, der hvor det ligesom er oplagt, at jeg skal
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være bæredygtig, der er jeg det også.

226

Interviewer: Mmm

227

Saxe: Og som sagt, der er også den der tøjcontainer tæt på, og det er også ofte, at jeg går derhen og

228

smider mit gamle tøj ud i stedet for at smide det ud eller sælge det igen.

229

Interviewer: Mmm

230

Saxe: Så har jeg mere tendens til at fyre det i den der container, fordi for det første igen fordi, det er

231

nemt og belejligt, men for det andet også fordi, at det giver ligesom lidt mere mening, fordi det er jo

232

ligeså nemt og belejligt at smide tøjet ud for eksempel.

233

Interviewer: Mmm

234

Saxe: Eller brænde det eller

235

Interviewer: [Griner]

236

Saxe: [Griner] Men der er det ligesom om, det giver mere mening at gå derhen med det.

237

Interviewer: Mmm

238

Saxe: Så det tror jeg sådan, jeg umiddelbart genbruger. Og så er vi også blevet bedre, vil jeg sige, til

239

at genbruge mad, altså for jeg tror i virkeligheden at tidligere, bare for et par år siden, var min

240

kæreste og mig er ikke typerne, der spiser rugbrødsmadder til aftensmad. Og har aldrig været.

241

Interviewer: Mmm

242

Saxe: Vi laver altid mad.

243

Interviewer: Mmm

244

Saxe: Måske meget atypisk mange af vores andre studerende venner.

245

Interviewer: Jævnaldrende

246

Saxe: Men det har vi ligesom aldrig gjort.

247

Interviewer: Nej

248

Saxe: Men det har også bare betyder, at nogle gange er det rigtig svært, hvis man gerne vil lave

249

lækre ting, som stege og sådan noget, så er der bare tit rigtig meget, så vi har rigtig tit smidt ud.

250

Men jeg kan mærke nu, det er måske fordi, vi har fået et barn, det ved jeg ikke, men der er i hvert

251

fald kommet en anden tanke omkring... Og det kan så godt være, det bliver egoistisk og sådan ren

252

økonomisk set, men på den anden måde så betyder det jo også, at der ikke er ligeså stort et

253

madspild, som vi har haft før.

254

Interviewer: Mmm

255

Saxe: Fordi vi i højere grad gemmer ting eller fryser større potioner ned, og bruger dem senere hen.

256

Interviewer: Mmm. Hvad med sådan noget med... I forhold købssituationen, altså når du køber ind?
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Saxe: Mmm

258

Interviewer: Er der så også nogle valg der, hvor du tænker på at være grøn, eller?

259

Saxe: Ja, altså igen, jeg vil sige det, utroligt nok det er et skift, der er sket med, at jeg blev forælder,

260

eller jeg blev far. Jeg tænker meget mere over, at tingene skal være økologiske.

261

Interviewer: Mmm

262

Saxe: Jeg tænker meget mere over, altså jeg prioriterer, at tingene er økologiske, selvom de er det

263

dyrere, jeg prioriterer, at tingene er svanemærkede, hvis jeg køber shampoo, eller cremer eller

264

whatever.

265

Interviewer: Mmm

266

Saxe: Jeg prioriterer, at det er astma-allergi-mærket. Nu er vi også... Vi drak ikke så meget kaffe før,

267

men igen, nu har vi fået et barn [griner], det kræver ligesom, at der er lidt ekstra kaffe.

268

Interviewer: [Griner]

269

Saxe: Men der kan jeg også mærke... Der har vi også talt om, at der går vi efter det, der er Fairtrade

270

Interviewer: Mmm

271

Saxe: Og det er ligesom om at det... Det er ikke noget, vi har tænkt sådan over før, men jeg tror

272

måske at man godt vil, på længere sigt, vil være et godt eksempel.

273

Interviewer: For sit barn?

274

Saxe: Ja

275

Interviewer: Ja. Er der noget, som der ligesom er vigtigst for dig at gøre af de her ting, du nu har

276

nævnt?

277

Saxe: Jeg tror, det er vigtigst for mig at gå efter de her ting, som er økologiske, og det tror jeg, altså

278

jeg er på ingen måde dyrefortaler, altså tværtimod, jeg har intet imod at slagte dyr og sådan noget,

279

men jeg synes det... Jeg synes bare, hele måden man behandler naturen og altså dyrene på... Jeg kan

280

ikke se, hvorfor man ikke skal gøre det ordentligt, når man nu kan.

281

Interviewer: Mmm

282

Saxe: Og jeg ved ikke... Det er faktisk ikke engang så lang tid siden, jeg talte med formanden for

283

Danske Svineproducenter i forbindelse med en artikel.

284

Interviewer: Okay?

285

Saxe: Hvor det her konventionelle landbrug jo det sidste stykke tid har været meget op og vende, og

286

Dan Jørgensen vil meget gerne have, vi skal have mere økologisk landbrug, men de er imod, fordi

287

resten af Europa ikke er med på det. Så det vil sige at, sådan som jeg forstod det, danske

288

svineproducenter får ret forringet konkurrenceevne, fordi de ikke er ligeså økologiske som resten af
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Europa, det vil sige Polen kan lave det meget billigere, fordi de ikke er økologiske.

290

Interviewer: Mmm

291

Saxe: Men jeg har det også bare sådan, fordi det kan de jo ikke blive ved med, den argumentation

292

kan man jo altid bruge, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man så netop støtter op om det her

293

økologi, som faktisk bruger lidt færre sprøjtemidler og alt muligt andet. Altså, sådan så vi også kan

294

blive ved med at drikke vores grundvand og alt sådan noget, ikk?

295

Interviewer: Mmm

296

Saxe: Så derfor tror jeg, der synes jeg, det er vigtigt, det er blevet vigtigt for mig at støtte op

297

omkring økologi.

298

Interviewer: Så det er en form for måde at påvirke den verden du godt

299

Saxe: Ja

300

Interviewer: Kunne tænke dig, der skulle være også i fremtiden?

301

Saxe: Ja

302

Interviewer: Mmm. Er der noget, som du ikke gør, men som du måske ville ønske, du gjorde?

303

Saxe: Jeg vil gerne have at... Det er faktisk ikke så lang tid siden, at vi blev ringet op af en eller

304

anden skraldedame, som havde nogle spørgsmål. Og jeg kan huske det... Hvor hun også spurgte,

305

hvor meget vi sorterede vores affald. Og jeg kan mærke, jeg ville ikke have noget imod at gøre det,

306

hvis jeg faktisk ikke følte, at det var ligegyldigt, men lige nu der ryger det hele i samme container

307

Interviewer: Mmm

308

Saxe: Og så vidt jeg har forstået, brænder man også stort set alt affald i Danmark, og derfor bliver

309

skraldesortering også sådan lidt irrelevant på mange punkter.

310

Interviewer: Mmm

311

Saxe: Men jeg har det sådan, hvis igen, hvis det var ligetil, hvis de havde lavet en skraldespand

312

nede for enden af min vej, hvor der stod ”Det her er til plastmateriale, det her er til andet”, jamen så

313

ville jeg gøre det.

314

Interviewer: Mmm

315

Saxe: Og igen det er ikke fordi jeg er den store fortaler for bæredygtighed, men netop det her når

316

man ligeså godt kan gøre det, så vil jeg sgu egentlig helst gøre det.

317

Interviewer: Mmm

318

Saxe: Og det har jeg ikke mulighed for lige nu, og det kan jeg godt mærke, at engang imellem der

319

tænker jeg ”Årh, hvor er det irriterende, at jeg står og smider alt det her ned i den samme

320

skraldespand”, når det på ingen måde, hvad skal man sige... Altså, netop madvarer, og hvad ved jeg,
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kemikalier eller rengøringsmiddel, plastikdåser og sådan noget, ikk?

322

Interviewer: Mmm

323

Saxe: Det virker mærkeligt at blande sammen, når man kunne bruge det ene til en mødding

324

Interviewer: Mmm

325

Saxe: Eller whatever, ikk?

326

Interviewer: Mmm. Altså, er der så en grænse for, hvor bæredygtig man kan være?

327

Saxe: Ja, altså, der er en grænse for bæredygtighed, men den kommer, vil jeg sige, udelukkende

328

ikke fra personerne selv men mere det omkringliggende samfund

329

Interviewer: Mmm

330

Saxe: For det er ligesom dem, der skaber rammerne. Altså, medmindre du flytter ud i Thy-lejren

331

eller et eller andet, ikk?

332

Interviewer: [Griner]

333

Saxe: Altså, så er det jo ligesom om, det er nogle rammer, der er skabt for, hvorledes man kan være

334

bæredygtig.

335

Interviewer: Mmm

336

Saxe: Også fordi jeg tænker, at hvis du virkelig skal være bæredygtig i dag, så kræver det også ret

337

meget af dig selv. Altså, netop hvis du skal sortere dit affald ordentligt, hvis du skal tage ud med

338

ting og sådan noget. Altså, man kunne sagtens på samfundsmæssigt plan gøre det meget nemmere

339

altså.

340

Interviewer: Mmm

341

Saxe: Jeg tænker, for eksempel i Danmark bare det hvis du gad at sænke bilafgifterne, så folk kunne

342

køre rundt i nogle biler med bedre filter.

343

Interviewer: Mmm

344

Saxe: Altså, så vidt jeg har forstået, så er Danmark nogle af de værste i hele verden til det, fordi folk

345

ikke har råd til at

346

Interviewer: Ja

347

Saxe: Købe de nye biler, som har de (uforståelig tale), så derfor køber vi sådan noget gammelt lort

348

Interviewer: Ja

349

Saxe: Der bruger en helvedes masse benzin og som forurener ad helvede til.

350

Interviewer: Mmm

351

Saxe: Og det er jo en ren samfundsmæssig ting, det handler jo ikke om... Selvfølgelig vil folk da

352

allerhelst have nye biler, jeg ville da også gerne have en ny bil, men det har jeg ikke råd til, så
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derfor bliver jeg nødt til, igen fordi vi så på den anden side har skabt et samfund, hvor man er

354

nødsaget til at have en bil, specielt når man har børn. Jamen, så er jeg så nødt til at have en bil, og

355

så kan jeg så kun vælge den, for det er det, der er min mulighed.

356

Interviewer: Mmm. Kan du nogle gange være i tvivl om, hvad der er det mest grønne?

357

Saxe: Ja, ofte synes jeg

358

Interviewer: Ja. I hvilke sammenhænge kunne det for eksempel være?

359

Saxe: Jamen, det kunne for eksempel være sådan noget som, for eksempel sådan noget som

360

restaurantbesøg.

361

Interviewer: Mmm

362

Saxe: Altså, vi har jo den her lækre smiley-ordning i Danmark, som jo på mange måder ret hurtigt...

363

Om det er en ren restaurant eller ikke en ren restaurant, men det er ligesom om, så ved man ikke så

364

meget andet egentlig om dem.

365

Interviewer: Mmm

366

Saxe: Det kan godt være de er skide gode til at holde rent i køkkenet, men hvor de får deres kød fra

367

eller whatever, det aner man som regel ikke, og hvis man gør, så er det sådan en super ultra

368

økologisk restaurant, hvor det sådan er penslet udover det hele, at de er super økologiske. Det er

369

måske sådan et sted, tænker jeg, hvor man godt kunne være mere grøn, for jeg synes

370

supermarkederne, de danske supermarkeder, der er jo efterhånden kommet mærker i hoved og røv

371

på de der ting.

372

Interviewer: Mmm

373

Saxe: Med alle mulige farvemærkater, ikk?

374

Interviewer: Ja

375

Saxe: Så der er det blevet lidt nemmere at navigere i det der.

376

Interviewer: Mmm. Men jeg tænker også sådan, om du kan være i tvivl om, om du skal vælge

377

noget, der er økologisk eller om du skal vælge noget, der er dansk for eksempel? Altså bare for at

378

tage sådan et klassisk eksempel.

379

Saxe: Ja. Ja, men det er rigtigt, og der... Altså, jeg synes det er svært, fordi jeg synes på en eller

380

anden måde, så har man det der, man vil godt have det er dansk. Men igen, nu du spørger mig, så

381

tror jeg oftest, at jeg vil have, det skal være dansk, fordi så føler jeg i højere grad, at det er grønt.

382

Interviewer: Mmm

383

Saxe: I virkeligheden. Altså, jeg har på en eller anden måde mere tiltro til en dansk agurk end jeg

384

har til en spansk. Og jeg ved ikke hvorfor, der er sådan set ikke noget dybere i det, andet end at jeg
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385

er mig selv nærmest.

386

Interviewer: Mmm

387

Saxe: Så hvad skal man sige, så jeg stoler mere på den danske agurkeavler eller hvad man kalder

388

det [griner], forstår du?

389

Interviewer: Du har en forestilling om, at den måde den er blevet produceret på, er mere i

390

overensstemmelse med dine værdier end den fra et andet sted?

391

Saxe: Ja, lige præcis

392

Interviewer: Ja

393

Saxe: Men dermed ikke sagt, at jeg ikke ville købe den spanske, hvis den var voldsomt meget

394

billigere.

395

Interviewer: [Griner] Ja, det har selvfølgelig også noget at sige. Ja, så har jeg et lidt abstrakt

396

spørgsmål.

397

Saxe: Ja

398

Interviewer: Ja, fordi ofte så snakker vi jo om det der med at gøre noget godt for miljøet, og det er

399

ligesom blevet sådan en fast vending.

400

Saxe: Ja

401

Interviewer: Hvad opfatter du så sådan miljøet som i den sammenhæng? Hvad er det egentlig?

402

Saxe: Jeg tror, hvis man siger, miljøet for mig handler er naturen. Altså, det opfatter jeg på mange

403

måder som ren natur. Altså, hvis vi skal gøre noget godt for miljøet, så skal vi gøre noget godt...

404

Interviewer: Mmm

405

Saxe: Altså, så ser jeg tit sådan en mark eller en skov for mig. Altså, det er ligesom om miljø for

406

mig hænger ikke sammen med byen. Altså, hvis man skal gøre noget godt for miljøet, så er det

407

fordi, at på længere sigt skal vi også have en skov, der ligger derude.

408

Interviewer: Mmm

409

Saxe: Eller på længere sigt skal vi også have, ja, marker eller rent drikkevand eller sådan... Miljø for

410

mig er på mange måder ikke der, hvor jeg selv er.

411

Interviewer: Okay, hvad så med dig selv? Hvad er din rolle i forhold til miljøet?

412

Saxe: Jamen, det er jo så netop, som jeg ser det, hvis jeg lader være med at købe rengøringsmidler

413

med sindssygt mange kemikalier i, eller hvis jeg lader være med at hælde alt muligt sindssygt ud i

414

vasken, eller bruge voldsomt ukrudt ude i min have. Jamen, så påvirker jeg ikke på samme måde

415

den her cyklus, der ligesom er, som så også hænger sammen med miljøet, selvom jeg ikke

416

nødvendigvis er en del af miljøet.
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417

Interviewer: Mmm

418

Saxe: Forstår du? Altså, sådan så at tingene hænger sammen, men jeg ser mig selv adskilt fra det

419

miljø, som man

420

Interviewer: Taler om?

421

Saxe: Ja, lige præcis

422

Interviewer: Det er godt nok ikke et spørgsmål, jeg har skrevet ned, men jeg synes bare, det var bare

423

meget sjovt, det der du sagde med, at natur og by ligesom ikke var det samme, eller miljøet det var

424

ikke det samme som byen. Og hvad tænker du så i forhold til det her kort? Det er jo et bykort, der

425

siger hvordan du skal være grøn?

426

Saxe: Ja

427

Interviewer: Er det så sådan selvmodsigende for dig?

428

Saxe: Ja, på en eller anden måde eller jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, at det her har mere med en

429

eller anden personlig selvopfattelse at gøre, end det har noget med miljøet at gøre.

430

Interviewer: Okay

431

Saxe: Jeg tror i virkeligheden, at jeg ser det her lidt som, det er sådan et sted, hvor jeg kan gå hen...

432

Men igen, så hænger det jo sammen som sådan en cyklus, så... Jeg synes faktisk, det er lidt

433

mærkeligt.

434

Interviewer: Mmm

435

Saxe: Må jeg være helt ærligt at sige

436

Interviewer: Jamen, det tænkte jeg nemlig du måske syntes, fordi du lige lavede den her opdeling

437

før.

438

Saxe: Ja, men altså jeg vil sige, på mange måder så vil jeg jo... Ja, for jeg kan ikke rigtig se hvad...

439

Jeg kan heller ikke se, hvad bemandede legepladser... Hvad det har noget at gøre med... Og igen, det

440

er jo sådan en mærkelig ting, for det er jo det der grøn København, hvad betyder det? Altså, betyder

441

det, at vi kan se den blå himmel?

442

Interviewer: Mmm

443

Saxe: Fordi der ikke er så meget smog, eller altså... Ja, jeg synes i virkeligheden, at det her bliver

444

mere abstrakt end ved at sige miljø og by. Altså, for mig så hænger det virkelig meget sammen med,

445

at miljø er den natur, som vi gerne skal kunne blive ved med at opleve.

446

Interviewer: Mmm

447

Saxe: Men som ikke nødvendigvis er en del af vores bykultur.

448
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449

Del 3: Begrebsforståelser

450

Interviewer: Mmm. Yes. Det gav da et meget godt svar på det. Ja, så er vi allerede nået til det sidste

451

Saxe: Ja

452

Interviewer: Fordi nu har jeg brugt de her ord bæredygtig og grøn og miljøvenlig

453

Saxe: Mmm

454

Interviewer: Sådan lidt i flæng

455

Saxe: Ja

456

Interviewer: Og nu vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du forstår de ord.

457

Saxe: Ja

458

Interviewer: Og jeg har skrevet dem op [lægger sedlerne frem på bordet], sådan så det er lidt

459

nemmere at huske dem

460

Saxe: Ja

461

Interviewer: Og så tænker jeg egentlig bare, at du måske skal tage dem ét ad gangen og ja, sige

462

hvad du sådan tænker om dem, og hvad de betyder for dig?

463

Saxe: Men jeg tror bæredygtig for mig, det er lidt... Det er noget man kan være på alle områder

464

[pause] mere eller mindre

465

Interviewer: Mmm

466

Saxe: Fordi at bæredygtig handler ikke så meget for mig omkring nødvendigvis natur eller... Jo, det

467

gør det selvfølgelig i sidste instans, men i... Men for mig så handler bæredygtighed egentlig om,

468

hvordan man udnytter vores ressourcer.

469

Interviewer: Mmm

470

Saxe: Altså, det vil sige, at... Ja, for eksempel hvis man kunne lave en bedre benzinmotor, eller jeg

471

havde råd til en bil, der kunne køre længere på literen, jamen, så ville det være bæredygtigt. Men

472

det er også bæredygtigt, at jeg køber genbrugstøj.

473

Interviewer: Mmm

474

Saxe: Og det er også bæredygtigt, at jeg gemmer min mad. Jeg synes, bæredygtighed kan på mange

475

måder kobles på rigtig mange ting

476

Interviewer: Mmm

477

Saxe: I livet. Hvor at miljøvenlig for, jeg tror, at som jeg også sagde før, altså miljøvenlig for mig

478

hænger meget sammen med natur, så det hænger egentlig... Hvis jeg skal være miljøvenlig, jamen

479

så er det netop, at jeg skal tænke over, at jeg ikke skal hælde kemikalier ud i haven.

480

Interviewer: Mmm
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481

Saxe: Eller at jeg ikke skal, ja, at jeg skal være bevidst omkring, at jeg ikke skal smadre naturen

482

Interviewer: Mmm

483

Saxe: At jeg ikke skal smide skrald, når jeg går i skoven, eller kaste tyggegummi eller sådan noget.

484

Så jeg kan mærke at miljøvenlig for mig, bliver meget mere naturorienteret.

485

Interviewer: Mmm

486

Saxe: Hvor bæredygtig meget mere bliver sådan et livsaspekt, eller sådan det er en eller anden måde

487

at leve sit liv på, og det kan implementeres i alle aspekter af livet.

488

Interviewer: Mmm

489

Saxe: Og så er der den her grøn. Altså, jeg synes jo grøn, det er sådan lidt et... Jeg synes i

490

virkeligheden lidt, det er sådan et sloganmåde at sige miljøvenlig på.

491

Interviewer: Mmm

492

Saxe: Jeg synes lidt, det er sådan en popsmart måde at sige miljøvenlig, netop fordi den har den her

493

grøn sådan reference til naturen umiddelbart, men også fordi det er sådan et meget... Jeg synes det

494

her, det er et meget mere flyvsk begreb.

495

Interviewer: Mmm

496

Saxe: End miljøvenlig eller bæredygtig er. Og selvom de alle sammen på en eller anden måde

497

hænger sammen, så igen så synes jeg, grøn det er på en eller anden måde blevet symbolet, man skal

498

helst være en grøn. Byer skal være grønne, nye arbejdspladser skal være grønne.

499

Interviewer: Mmm

500

Saxe: Så det er blevet sådan et meget løst begreb, hvor jeg vil sige, at jeg kan bedre lide dem

501

herovre [bæredygtig og miljøvenlig]

502

Interviewer: Mmm. Betyder de det samme? Altså, betyder de noget af det samme, eller det tror jeg

503

måske ikke du synes?

504

Saxe: Altså, igen jeg synes miljøvenlig og grøn kan kobles langt bedre, end bæredygtig kan kobles

505

med de her to.

506

Interviewer: Ja

507

Saxe: Fordi at bæredygtig handler om udnyttelse og genbrug af ressourcer, så vi ikke spilder ting,

508

der ikke behøver at blive spildt.

509

Interviewer: Mmm

510

Saxe: Igen altså, at fra mælkekartoner, til glasflasker, til tøj, altså

511

Interviewer: Mmm

512

Saxe: Jeg kan også blive... Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke har retursystemer i andre lande
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513

nærmest end Danmark.

514

Interviewer: Mmm

515

Saxe: Så noget det synes jeg er mærkeligt, fordi det handler jo bare om, egentlig også bare noget

516

rent økonomisk set meget nemmere måde at udnytte ressourcer på, gøre tingene billigere, det er da

517

mere fordelagtigt for konsumenten, ikk?

518

Interviewer: Mmm

519

Saxe: Hvorimod herovre, det er ren natur loving. [miljøvenlig og grøn]

520

Interviewer: [Griner]

521

Saxe: Og derfor synes jeg helt klart også, de hænger sammen. [miljøvenlig og grøn]

522

Interviewer: Ja

523

Saxe: Men grøn er sådan lidt blevet måden, man sælger miljøvenlig på.

524

Interviewer: Mmm. Hvorfor har man brug for at sælge det med et andet ord?

525

Saxe: Jamen, jeg tror i virkeligheden igen, det hænger sammen med, specielt i en verden hvor ikke

526

alle lande har lige gode økonomiske muligheder... Altså, i virkeligheden lidt tilbage til at snakke om

527

den der svineproducenthistorie. Jeg tror, at hvis... Det her med at være miljøvenlig det koster også

528

penge i hvert fald til at starte med, og jeg tror at Danmark også er så vildt et velfærdssamfund, at det

529

kræver rigtig meget, hvis vi skal omvende alting, og det tror jeg, der er rigtig mange kapitalistiske

530

chefer, der er rigtig bange for.

531

Interviewer: Mmm

532

Saxe: Det ville jeg også selv være, hvis det var, fordi det kommer til at koste rigtig mange penge.

533

Interviewer: Mmm

534

Saxe: Selvfølgelig over en kortere periode, men problemet er, de ikke ved, hvad der kommer ud på

535

den anden side, og derfor så tror jeg, man har brug for at sælge det på en ny måde og på en lidt mere

536

fancy måde

537

Interviewer: Mmm

538

Saxe: På en lidt mere fed måde

539

Interviewer: Mmm

540

Saxe: Måske også derfor at de bruger alle de der seje ord herovre i teksten. [Bykortet]

541

Interviewer: Mmm

542

Saxe: Det er det, jeg umiddelbart tænker.

543

Interviewer: Kan du nogle gange være i tvivl om, hvad de her ord betyder? Hvad de dækker over?

544

Saxe: Ja, altså igen specielt grøn, fordi jeg synes, det er et meget flyvsk ord, der principielt bliver
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545

brugt om lidt det hele.

546

Interviewer: Mmm

547

Saxe: Og igen hvad er en grøn arbejdsplads? Hvis en legeplads så også er grøn, eller altså?

548

Interviewer: Mmm

549

Saxe: Det er ligesom om, det bliver sådan meget et diffust begreb.

550

Interviewer: Og det er fordi, det bliver brugt om så mange forskellige ting?

551

Saxe: Ja, det tror jeg, ja, også fordi grøn jo det er en farve, eller sådan...

552

Interviewer: Ja

553

Saxe: Det har ikke rigtig nogen, for mig, hvad siger man... Der er ikke rigtig nogen ekstra betydning

554

på grøn udover grøn. Jo altså netop, så er det sådan noget med, så kan jeg både nævne miljøvenlig,

555

jeg kan nævne bæredygtig, jeg kan nævne... Altså, så kan man pludselig nævne mange flere

556

begreber på ordet grøn

557

Interviewer: Mmm

558

Saxe: Hvor jeg... Bæredygtig det er på en måde meget mere defineret og miljøvenlig også, for mig

559

Interviewer: Mmm. Kan du huske en bestemt situation, hvor du har været i tvivl?

560

Saxe: Altså om hvad de dækkede over?

561

Interviewer: Ja

562

Saxe: Jamen, jeg tror det var, det er ikke så lang tid siden jeg så noget i TV Avisen netop med, at

563

nogen arbejdspladser ville til at være mere grønne.

564

Interviewer: Mmm

565

Saxe: Hvor jeg virkelig, hvor jeg sådan ”Jamen, hvad betyder det, jamen skal I så have færre

566

arbejdspladser, skal I have flere medarbejdere, skal I have bedre udsugning” eller altså

567

Interviewer: Mmm

568

Saxe: Eller hvad betyder det her grøn? Og det... Og nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var for

569

en virksomhed, men jeg tænker også, det der med at gøre virksomheden grøn. En ting er måske at

570

gøre en bank grøn, men der er måske større ræsonnement i at gøre, hvad ved jeg, et landbrug grønt.

571

Interviewer: Ja

572

Saxe: Altså, så der er på en eller anden måde lige pludselig, så kan man godt gøre, vi kan godt gøre

573

vores virksomhed grøn, jaja, men I er en bank, hvad er det I skal? Er det så fordi I køber økologisk

574

mad til jeres medarbejdere?

575

Interviewer: Ja

576

Saxe: Eller hvor er det ligesom, det bliver grønt?
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577

Interviewer: Ja

578

Saxe: Det forstår jeg ikke.

579

Interviewer: Opfatter du noget sådan problematisk ved de her ord?

580

[Pause]

581

Saxe: Nej

582

Interviewer: Nej

583

Saxe: Jo, altså igen grøn er måske for diffust

584

Interviewer: Mmm

585

Saxe: Men det er også fordi, at man kan sige netop sådan noget bæredygtighed igen, altså, som jeg

586

sagde, jeg synes bæredygtighed kan bruges på rigtig mange aspekter af livet, men det er jo også

587

fordi at det her med at være bæredygtig, er jo ikke bare én ting, altså det er jo virkelig mange ting.

588

Interviewer: Mmm

589

Saxe: Sådan opfatter jeg i hvert fald nogen gange, altså for mange ting, og jeg tror også, man kan

590

virkelig være bæredygtig på alle punkter.

591

Interviewer: Mmm

592

Saxe: Og der ligger måske en problematik i, at man pensler meget ud for folk, at vi skal helst være

593

bæredygtige, vi skal helst være miljøvenlige, vi skal helst være grønne ligesom også for også at

594

hjælpe vores samfund på længere sigt. Men på den anden side, så bliver det også bare lidt

595

uoverskueligt, fordi at de netop de her begreber, de omfatter så mange ting

596

Interviewer: Mmm. Hvis vi nu siger, at det er et problem med de her

597

Saxe: Mmm

598

Interviewer: De her begreber, at de er diffuse for eksempel

599

Saxe: Ja

600

Interviewer: Hvad er så løsningen, eller hvad kan så være løsningen på det problem?

601

Saxe: Men altså jeg vil sige, for det første så tror jeg, at min oplevelse af hele det her miljøvenlig-

602

grøn-aspekt er, at det er blevet sådan et mantra for alting, så i stedet for at have én historie, der

603

fokuserer på, at hey måske burde vi få billigere biler i Danmark, sådan så vi kan få skifte alle de

604

gamle lortespande ud, så vi har mindre CO2-udledning i indre by, det ligesom er én ting, og så lade

605

være med at koble de der bæredygtig eller miljøvenlig eller grøn begreb på.

606

Interviewer: Mmm

607

Saxe: Ligesom, nå men det er én case, og så er der en anden case, der hedder hey, i Danmark er vi

608

dem, der har det største skraldeforbrug om året, hvorfor er vi det, kan vi effektivisere? Sådan så det
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609

hele ikke bliver pakket ind under én paraply.

610

Interviewer: Mmm. Så du synes det ville være bedre, hvis vi ligesom næsten lod være med at bruge

611

de der overordnede begreber, og så bare kun talte om...

612

Saxe: Ja, fordi jeg synes på en eller anden måde, det er blevet så vandet eller sådan... Jeg tror i hvert

613

fald, det bliver meget... Og samtidig er man måske også lidt fed up, netop på grund af at det bliver

614

brugt og betegnet om så mange forskellige ting.

615

Interviewer: Mmm

616

Saxe: Så tror jeg, der ville være langt mere idé i, at tage sagen ind, og så droppe alt det der, og så

617

sige... Også fordi jeg synes i virkeligheden, når man siger det her miljøvenlig, bæredygtig, grøn, det

618

bliver også på mange måder... Det bliver næsten sådan en ideologi.

619

Interviewer: Mmm

620

Saxe: Der ikke rigtig netop tager højde for, at vi lever i et kapitalistisk samfund, det er ikke bare at

621

skifte altså. Og bondemanden er ikke nødvendigvis ond, fordi han ikke er bæredygtig, der er også

622

nogle andre ting på spil, altså på mange måder bliver de sådan opstillet de her forhold, hvor hvis du

623

ikke er bæredygtig, så er du ond mod samfundet.

624

Interviewer: Mmm

625

Saxe: Eller så er du ond mod fremtiden eller sådan noget i den stil, ikk? Og det er bare for... Det er

626

simpelthen for simpelt, synes jeg, i forhold til hvad det indebærer.

627

Interviewer: Kan man omvendt sige, at de her ord også kan være en fordel for noget?

628

Saxe: Men jeg synes bæredygtig og grøn, men det er bare fordi at bæredygtig er på en eller anden

629

måde... Altså miljøvenlig er jo også et positivt ord.

630

Interviewer: Mmm

631

Saxe: Det er jo ikke derfor. Men jeg tror jeg kunne se større konsensus i, at.. Så skulle man i hvert

632

fald bare definere. hvad bæredygtig er.

633

Interviewer: Mmm

634

Saxe: Fordi for mig er det meget diffust.

635

Interviewer: Mmm. Jeg tænker, om det kan gøre det lettere for eksempel at navigere i sådan noget

636

kommunikation om miljø?

637

Saxe: Jamen igen, jeg tror jeg ville have større glæde af, at det blev konkretiseret.

638

Interviewer: Mmm

639

Saxe: Altså, de kan godt bruge ordet bæredygtig, men så skal de skrive, hvad de konkret betyder.

640

Altså, når de herovre [på bykortet] bruger det sådan fluffy ”Hey, vi har bæredygtig arkitektur”,
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641

undskyld, hvad helvede er det?

642

Interviewer: Mmm

643

Saxe: Er der solceller på bygningerne eller hvorfor?

644

Interviewer: Mmm

645

Saxe: Altså, så skulle de hellere skrive ”Vi har rigtig gode bygninger, der får energi fra solen og der

646

behøver vi ikke...”, altså

647

Interviewer: Ja

648

Saxe: Og jeg ved godt, man bliver selvfølgelig nødt til at samle det på en eller anden måde, men det

649

ville klart give mere mening for mig, fordi det bliver brugt lidt som sådan nogle floskler, altså man

650

siger det bare.

651

Interviewer: Så problemet er sådan den måde, det bliver brugt på? Og den måde det måske står

652

alene?

653

Saxe: Ja

654

Interviewer: Mmm. Ja. Det er faktisk sådan set cirka det, jeg har at spørge dig om.

655

Saxe: Ja

656

Interviewer: Ja. Er der noget som du godt vil spørge mig om?

657

Saxe: Nej, det ved jeg ikke lige hvad skulle være

658

Interviewer: Jamen, så er det bare at sige tak fordi du ville være med

659

Saxe: Jamen, selv tak, jeg håber du kan bruge det

660

Interviewer: Helt sikkert.
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1

Bilag 15: Helle

2
3

Helle og jeg mødes i mit kontorfællesskab, hvor jeg har sat et lokale til rådighed.

4
5

Introduktion: Jeg introducerer mig selv og specialet. Jeg forklarer, at der ikke er nogle rigtige eller

6

forkerte svar, og lader hende desuden vide, at hun bliver anonym i specialet. Derefter fortæller jeg,

7

hvad interviewet kommer til at handle om, og introducerer Go Green Copenhagen og deres bykort.

8
9

Interviewer: Og jeg skal bare lige spørge dig, hvor gammel du er?

10

Helle: Jeg blev 46 for to uger siden

11

Interviewer: Okay. Nyligt 46?

12

Helle: Ja

13

Interviewer: Og hvad laver du?

14

Helle: Jeg arbejder sjov nok som kommunikationsansvarlig

15

Interviewer: Ja?

16

Helle: I et entreprenørfirma

17

Interviewer: Mmm

18

Helle: Ja

19

Interviewer: Og du bor i Nordvest, ikk? [Det har vi talt om i forbindelse med at aftale mødetid]

20

Helle: Jeg bor i Nordvest i et hus

21

Interviewer: Og du har børn?

22

Helle: Jeg har to børn, næsten voksne

23
24

Del 1: Go Green Copenhagen + Miljøkommunikation

25

Jeg viser Helle hvilke tekster på kortet, hun skal læse. Helle læser teksterne.

26
27

Helle: Ja?

28

Interviewer: Yes

29

Helle: Nu er jeg vist nødt til at kigge på kortet også

30

Interviewer: Ja, du kan også lige se, hvad det egentlig er for noget

31

Helle: Mmm

32

Interviewer: Du får også lov til at få et med hjem bagefter
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33

Helle: Ja, jeg tænker det ville være smart, hvis man havde et.

34

Interviewer: Ja. Det første jeg vil spørge om, er, hvad du sådan overordnet opfatter som budskabet

35

med teksterne?

36

Helle: At vække folks interesse for bæredygtighed

37

Interviewer: Mmm

38

Helle: I byen

39

Interviewer: Mmm. Kan du uddybe det lidt?

40

Helle: Altså, så vidt jeg forstår, så er der nogle virksomheder, som figurerer på det her kort.

41

Interviewer: Mmm

42

Helle: Som gerne vil have besøg af folk, for at udbrede budskabet, tænker jeg.

43

Interviewer: Hvilket et budskab?

44

Helle: At vi skal [pause] ”passe på miljøet” [Siger det ironisk, med et glimt i øjet]

45

Interviewer: Ja

46

Helle: Ja.

47

Interviewer: Synes du at teksterne sådan er nemme eller svære at forstå?

48

Helle: Ej, de er meget nemme, det synes jeg

49

Interviewer: Mmm

50

Helle: Mmm

51

Interviewer: Hvordan er de, altså, hvis du kan svare på det, hvad der gør dem nemme at forstå?

52

Helle: Jamen, de er skrevet meget... Altså, bruger ingen svære ord og forklarer fra A til Z, hvad det

53

er, de vil.

54

Interviewer: Mmm

55

Helle: Jeg synes de er meget pædagogiske, jeg tænker, de henvender sig til unge.

56

Interviewer: Ja? Det

57

Helle: Men det ved jeg ikke om er rigtigt?

58

Interviewer: Altså, du er også målgruppen, det er jo derfor, du er her i dag.

59

Helle: Ja

60

Interviewer: Ja

61

Helle: Jamen, jeg vil støtte det fuldt ud, men jeg tænker bare, at det måske mere er en yngre

62

københavner.

63

Interviewer: Mmm. Det er måden det skrevet på, som får dig til at...

64

Helle: Ja, det tænker jeg
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65

Interviewer: Hvad er det som der er ungt ved det?

66

Helle: Ja, det ved jeg ikke

67

Interviewer: Er det måske bare fordi det er lidt hipt?

68

Helle: Ja, altså det.. Jeg kunne forestille mig det [bykortet] ligger rundt omkring på nogle caféer?

69

Interviewer: Ja, det har det i hvert fald gjort før. [Pause] Er der noget, som du særligt bider mærke i

70

i teksterne?

71

Helle: Altså, det er jo ret reklame, ikk?

72

Interviewer: Mmm

73

Helle: Det er også reklame for nogle virksomheder, som gerne vil sælge en vare, så det er sådan lidt

74

tvetydigt. Det handler om bæredygtighed, men det handler også om at sælge et eller andet.

75

Interviewer: Mmm

76

Helle: Det er også reklame.

77

Interviewer: Ja, det er rigtigt nok, det er det også.

78

Helle: Ja, men altså

79

Interviewer: Så det er tvetydigt, fordi det både vil være godt for miljøet og vil sælge varer?

80

Helle: Ja, altså det behøver jo ikke at være tvetydigt, men man kan sige, altså hvad var det, altså det

81

er jo ikke alting som nødvendigvis er en god idé, nu kan jeg ikke finde hvor det stod

82

Interviewer: Forresten, det ved jeg ikke om jeg lige sagde før, men hvis du henviser til nogle

83

bestemte tekster, så kan du sige tallet, det er mest bare for diktafonens skyld.

84

Helle: Nå ja [Pause] Ej, men altså, det er jo reklametekst, men det er jo fint, altså jeg synes, det er

85

fint. Det forklarer også lidt om miljø.

86

Interviewer: Mmm

87

Helle: Undervejs

88

Interviewer: Har du lagt mærke til, hvordan ordene bæredygtig og grøn sådan bliver brugt? [Pause]

89

Ellers så kan du lige kigge på det igen, hvis du ikke har.

90

Helle: [Pause mens Helle genlæser bykortet]Altså, der står faktisk ikke bæredygtig ret meget. I den

91

der [Tekst 4] står der ikke bæredygtighed

92

Interviewer: Der står bæredygtig på den blå side, den der nummer 2.

93

Helle: Årh, jo. Jeg studsede ved noget der hedder, de bruger et begreb der hedder bæredygtig

94

arkitektur.

95

Interviewer: Ja?

96

Helle: Og jeg arbejder selv i byggebranchen, og jeg vil nok ikke mene, det eksisterer i København.
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97

Interviewer: Nej

98

Helle: Men fair nok hvis der er nogen firmaer, der tror eller mener de har bygget noget bæredygtigt.

99

Jeg ved ikke hvad det... Om det indgår i, og der er nogle steder her?

100

Interviewer: Hvor det? Nååå, om der nogle bæredygtige bygninger på kortet?

101

Helle: Ja? Altså, det ville jeg have svært ved at tro på, hvis der var indtegnet nogen. Det er faktisk

102

det eneste sted der står bæredygtig, er det ikke?

103

Interviewer: Jeg tror det også står under den der beskrivelse, der [Peger på tekst 5]. Et eller andet

104

sted tror jeg, der står noget med bæredygtighed i.. Under et eller andet der

105

Helle: Ja, der står noget om kriterierne for at være med på kortet.

106

Interviewer: Mmm

107

Helle: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal svare

108

Interviewer: Nej, det er også helt fint. Jamen, jeg tænkte bare, om du havde lagt mærke til hvilken

109

funktion eller hvad man skal sige, de ord ligesom har.

110

Helle: Hvilken hvad?

111

Interviewer: Hvilken funktion ordene sådan har på det her kort, de her ord bæredygtig og grøn, de

112

går sådan igen, altså jo også sådan bare på forsiden.

113

Helle: Hmm

114

Interviewer: Ja, men vi kommer også lidt mere ind på det med de der ord.

115

Helle: Okay

116

Interviewer: Så det er måske også lidt abstrakt lige nu?

117

Helle: Det er det

118

Interviewer: Altså, hvordan oplever du sådan ellers at der bliver talt om miljø og bæredygtighed i

119

andre kommercielle sammenhænge?

120

Helle: I andre kommercielle sammenhænge?

121

Interviewer: Ja, altså hvis du har lagt mærke til det?

122

Helle: Altså, jeg er sådan én, der har et filter for reklamer, jeg læser og ser og hører ikke.

123

Interviewer: Mmm

124

Helle: Så det ved jeg sgu ikke [Pause] Det kan jeg ikke lige komme i tanke om.

125

Interviewer: Nej

126

Helle: Jeg synes ikke det indgår ret meget i reklamebilledet generelt.

127

Interviewer: Nej?

128

Helle: I sådan den store kommercielle reklame, der indgår bæredygtighed ikke ret meget.
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129

Interviewer: Mmm. Hvad med sådan, bruger du selv sådan nogle ord som

130

Helle: Bæredygtighed?

131

Interviewer: Ja

132

Helle: Tja, det kan da godt være, altså

133

Interviewer: I hvilke sammenhænge kunne det for eksempel være?

134

Helle: Altså, jeg bruger det i mit arbejde engang imellem. Men så er det jo også sådan en, altså for

135

mig er det sådan lidt common sense

136

Interviewer: Mmm. Hvad mener du med common sense?

137

Helle: Altså mange af tankerne om madspild og kemikalier i verden og sådan noget, altså det ligger

138

helt grundlæggende i mig, at det tænker man over.

139

Interviewer: Mmm

140

Helle: Og det har jeg altid gjort. Og jeg er opdraget til, at det tænker man over. Så for mig er

141

bæredygtighed, det er sådan, altså, det er et begreb verden har haft brug for at finde.

142

Interviewer: Mmm

143

Helle: Men i virkeligheden, for mig er det ikke så.. Altså, det eksisterer bare, hver dag, hele tiden.

144

Interviewer: Så bæredygtig

145

Helle: Jeg behøver ikke ordet.

146

Interviewer: Nej. Okay, så det er sådan

147

Helle: En måde at leve på

148

Interviewer: Bæredygtig livsstil uden ”bæredygtig” [Griner]

149

Helle: Altså, det er ikke

150

Interviewer: Ja, altså uden at behøve at kalde det det

151

Helle: Jeg behøver ikke snakke om det

152

Interviewer: Nej

153

Helle: Jeg gør det bare

154

Interviewer: Ja

155

Helle: Kan man sige

156

Interviewer: Mmm. Ja, det er jo meget i tråd med, hvad vi skal til at snakke om.

157

Helle: Okay

158
159

Del 2: Bæredygtighed i hverdagen

160

Interviewer: I det næste, fordi det handler nemlig om, hvordan du sådan selv er bæredygtig eller
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161

hvad vi nu skal kalde det, grøn, eller ja. Så jeg tænkte på, om du kan fortælle mig sådan, hvad du

162

konkret gør i hverdagen med det formål at være bæredygtig? Ja.. Eller hvad du ikke gør

163

[Begge griner]

164

Helle: Altså, vasker med så lidt kemi som muligt, og bruger så lidt strøm som muligt.

165

Interviewer: Mmm

166

Helle: Overvejer solceller hvor man kan. Har ikke fundet nogle løsninger endnu, jeg ville gerne.

167

Interviewer: Mmm

168

Helle: Overvejer og tænker over og ville gerne være off-grid

169

Interviewer: At være hvad?

170

Helle: Off-grid. Få min husholdning til fuldstændig at køre udenom Dong, altså

171

Interview: Mmm

172

Helle: Hvad hedder det

173

Interviewer: Selvforsynende nærmest?

174

Helle: Naah

175

Interviewer: Eller?

176

Helle: Off-grid det betyder at du er udenfor kloaksystemet, du er udenfor el-systemet, du er udenfor

177

varmesystemet

178

Interviewer: Okay

179

Helle: Altså, at du selv tilfører al den energi til din bolig, som du skal bruge.

180

Interviewer: Mmm. For eksempel med solceller?

181

Helle: Solceller, vindenergi, jordvarme, hvad det kunne være.

182

Interviewer: Mmm

183

Helle: Det samme med vandafledning, at lave lokal vandafledning

184

Interviewer: Mmm

185

Helle: På mit hus. Der er ikke nogen løsninger på det endnu.

186

Interviewer: Nej

187

Helle: Følger kommunens retningslinier, altså følger deres måde at tænke det på, så jeg måske på et

188

tidspunkt kan hoppe på en god idé.

189

Interviewer: Hvordan følger du det?

190

Helle: Det følger jeg gennem kommunens hjemmeside, og gennem det de sender til mig som borger

191

Interviewer: Mmm

192

Helle: Jaa [pause] Jeg spiser økologisk
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193

Interviewer: Ja

194

Helle: Biodynamisk og økologisk. Forsøger at bruge alt i stedet for at glemme, at man havde købt

195

fire gulerødder for meget, få dem brugt

196

Interviewer: Mmm [pause]

197

Helle: Så bruger jeg mine ting til døde, altså jeg.

198

[Begge griner]

199

Helle: Hvis jeg har en kjole, så har jeg den i 20 år eller i 10 år eller, altså, til den ikke kan mere.

200

Interviewer: Mmm

201

Helle: Jeg er ikke sådan den der... Jeg er ikke ude at shoppe hele tiden, alt muligt.

202

Interviewer: M-mm

203

Helle: Køber også genbrug indimellem [Pause] Så er jeg i gang med at bygge haveskur. Det sker på

204

delvis på genbrugte materialer fra andre, hvad hedder det, byggepladser.

205

Interviewer: Mmm

206

Helle: Hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige

207

Interviewer: Der er også mange ting indtil videre

208

Helle: Er det det?

209

Interviewer: Ja, det synes jeg alligevel

210

[Begge griner]

211

Helle: Så er der sådan nogle steder, hvor jeg synes det er lidt svært [Pause] For eksempel så syr jeg

212

tøj og designer tøj, og der er ikke ret meget, altså indenfor tekstilbranchen er der, det er rigtig svært

213

at finde noget, som også kan, altså, som er produceret ordentligt.

214

Interviewer: Mmm

215

Helle: Ja, og har det rigtige fibre, og [Pause] Så jeg vil gerne drive det videre end jeg kan, kan man

216

sige.

217

Interviewer: Mmm

218

Helle: Mmm

219

Interviewer: Er der noget af det som du har nævnt, som er vigtigere for dig at gøre end andet?

220

[Pause]

221

Helle: Ja [Pause] Nå, jeg glemte at fortælle, at jeg også sorterer, altså noget af min husholdning

222

sorterer jeg. Og i øjeblikket er jeg meget fokuseret på at sortere metal. Det er sådan nyt for mig, at

223

jeg faktisk får taget mig sammen til at sortere metal fra.

224

Interviewer: Ja. Er det fordi, det er noget, der hvor du bor, at det er muligt?
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225

Helle: Nej, det er ikke muligt, det er mig der gør det.

226

Interviewer: Nå okay

227

Helle: Jeg har min egen metalaffaldsboks

228

[Begge griner]

229

Helle: Som jeg går over med. Og du spurgte, om der var noget, som der er vigtigere. Altså, det ved

230

jeg ikke [Pause] Kemi generelt betyder noget for mig, tror jeg, og det er noget med, at der også er

231

allergi i familien.

232

Interviewer: Mmm

233

Helle: Det der med at vaske, altså vaske ting, vaske tøj og rengøringsmidler og sådan noget, det skal

234

være uden parfumer og alt muligt.

235

Interviewer: Så det er også for, altså, andet end miljøet skyld, det er også fordi I også selv

236

Helle: Det er begge dele

237

Interviewer: Ja, det har du nok lidt svaret på, om der var noget, du ville ønske, du gjorde med det

238

der designertøj dér.

239

Helle: Altså, jeg synes generelt at Københavns Kommune er noget nossefår. Altså, jeg synes ikke de

240

gør ret meget, jeg synes i de ja 30 år, jeg snart har boet i byen. Ej, 20, 25

241

[Begge griner]

242

Helle: Der synes jeg ikke... Altså, nu har jeg fået en genbrugsplads, der ligger 50 meter fra mit hus,

243

det gør det meget nemt for mig, og hvis den ikke lå der så tæt på, så er det faktisk... Altså, så er det

244

bøvlet.

245

Interviewer: Mmm

246

Helle: Og det synes jeg, er ærgerligt, og jeg synes, der burde være meget mere sortering. Altså, for

247

eksempel ved jeg at metal er et kæmpe problem på forbrændingen, fordi hver gang vi åbner en dåse

248

tomater, så ryger den bare ned til husholdningsaffaldet.

249

Interviewer: Mmm

250

Helle: Eller dåseøl og sådan noget, ikk?

251

Interviewer: Ja

252

Helle: Det kan vi ikke sortere fra, altså, det er der ikke noget sorteringsløsning på i København. Der

253

er faktisk ikke særlig meget sortering, synes jeg ikke

254

Interviewer: Der er metal, der hvor jeg bor faktisk

255

Helle: Er der? Så bor du i en egendom?

256

Interviewer: Ja, en andelslejlighed
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257

Helle: Nå, det er fedt, det er da godt at vide

258

Interviewer: Mmm. Det kan være det kommer

259

Helle: Ja

260

Interviewer: Kan du nogen gange være i tvivl om, hvad der sådan er mest miljøvenligt at gøre?

261

Altså, nu har du listet en masse ting op, og du har snakket om, hvad du lige synes er vigtigste for

262

dig. Kan du så være i tvivl om, hvorfor én af de ting, der sådan er mere eller mindre miljøvenlig...

263

Altså, hvad der er bedst?

264

Helle: Betyder noget

265

Interviewer: At gøre

266

Helle: Altså, det ville betyde riiigtig meget, hvis man kunne få sit hus, hvis man, jeg bor f.eks. i en

267

andelsforening, hvor vi er 400 huse. Hvis man kunne køre hele sådan andelsforeningen udenom,

268

altså, CO2-systemet, altså hele el-systemet og fjernvarmeanlæggene, så ville det jo have en effekt.

269

Interviewer: Mmm

270

Helle: Men altså der er rigtig lang vej

271

Interviewer: Så der er mange ting, som du ville ønske, du kunne gøre, som der ligesom kræver

272

noget udefra?

273

Helle: Det kræver enormt mange penge endnu, ja

274

Interviewer: Men det jeg også lidt tænkte på var, om du sådan selv kunne være i tvivl om, hvad der

275

var det mest miljøvenlige?

276

Helle: [Sukker dybt]

277

Interviewer: Altså, sådan i din hverdag, hvis du tænker over, når du står i supermarkedet eller et

278

eller andet

279

Helle: Hmm. Det ved jeg sgu ikke. [Pause] Naah, jeg kører den på intuitionen du, jeg kan mærke

280

det, tror jeg, når jeg synes noget... Altså, når jeg kan mærke om tingene er okay for mig at gøre eller

281

de ikke er. Hmm... Altså, jeg synes, der nogle ting i omkring dansk madvare, som er groteske i

282

forhold til affald, altså

283

Interviewer: Mmm

284

Helle: Hvorfor skal citronerne være pakket i folie? Eller bakker og plastik og sådan noget, ikk

285

Interviewer: Mmm

286

Helle: Og sådan noget undgår jeg helst, men det er enormt svært at undgå.

287

Interviewer: Mmm. Kan det så være svært at vide om man skal for eksempel vælge de økologiske

288

citroner, som er i plastik eller de ikke
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289

Helle: Nej nej. Så vil jeg vælge de økologiske

290

Interviewer: Okay. Ja. Er der egentlig nogen grænse for hvor bæredygtig man kan være?

291

[Pause]

292

Helle: Altså, man kan sige produktions, altså, det er jo ikke alt, der bliver produeret bæredygtigt

293

Interviewer: M-mm

294

Helle: Så hvis man har nogle behov nogen gange, hvor det ikke kan lade sig gøre, så er det jo

295

Interviewer: Mmm

296

Helle: Der er nogen gange nogle begrænsninger, når vi går ud og handler, eller skal købe tøj eller

297

sko eller, altså. Fodtøj er jo ikke specielt, har jeg i hvert fald ikke set, ret mange bæredygtige sko.

298

Interviewer: Nej

299

Helle: Så der skal man virkelig... Det kan blive et kæmpe arbejde som forbrugere, hvis vi hele tiden

300

skal være hundrede procent.

301

Interviewer: Mmm. Ja, så kommer der sådan et lidt refleksionsspørgsmål her

302

Helle: Mmm?

303

Interviewer: Fordi at man bruger jo tit den der vending ”at gøre noget godt for miljøet”, ikk?

304

Helle: Mmm

305

Interviewer: Så tænkte jeg på, hvordan forstår du det der ”miljøet” i den sammenhæng? Hvad er det

306

for noget?

307

[Pause]

308

Helle: Altså, det er jord, og det er vand, regn, det er sollyset, det er luften. Det er den verden vi er i.

309

Men det er også os selv, altså, det er også vores egen miljø [peger på sin egen krop], vores egen

310

fysiske krop.

311

Interviewer: Så mennesket er også en, er også miljøet?

312

Helle: Ja, det vil jeg mene.

313

Interviewer: Og hvad er menneskets rolle sådan i forhold til miljøet, selvom det er også er en del af

314

det?

315

Helle: Hvad menneskets rolle er?

316

Interviewer: Mmm

317

Helle: Jeg synes jo, vi skal passe på den klode, vi har og på os selv

318

Interviewer: Mmm

319

Helle: Det synes jeg da, der er en opgave i.

320

Interviewer: Så der er noget ansvar?
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321

Helle: Ja, det synes jeg, helt sikkert

322

Interviewer: Og altså, er der også noget mulighed for at opfylde det ansvar, eller sådan?

323

[Pause]

324

Helle: Jaaa

325

Interviewer: Ja

326

Helle: Det synes jeg

327
328

Del 3: Begrebsforståelser

329

Interviewer: Mmm. Ja, så er vi nået til den sidste del allerede

330

Helle: Ja

331

Interviewer: Og det handler så om det her ord

332

Helle: Mmm

333

Interviewer: Fordi nu har jeg brugt ordene bæredygtig, grøn og miljøvenlig sådan lidt i flæng, og nu

334

kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvordan du sådan forstår de ord? Og jeg har lavet sådan

335

nogle sedler, hvor de står på. Det er mest, fordi så bliver det nemmere, hvis man lige kan sidde og

336

kigge lidt på dem.

337

Helle: Mmm

338

Interviewer: Og så skal jeg bare lige minde om igen, at den der [diktafonen] ikke kan se noget, og

339

man skal sige (uforståelig tale)

340

Helle: Ja

341

Interviewer: Og vi kan måske bare tage dem en ad gangen, eller hvis du synes, der er nogen af dem

342

er det samme, kan du også, ja, det er helt op til dig.

343

[Pause]

344

Helle: Skal jeg sige noget om dem?

345

Interviewer: Yes, det synes jeg

346

[Pause]

347

Helle: Jeg synes, det her er et rigtig godt ord, miljøvenlig. Det er det det handler om

348

Interviewer: Mmm

349

Helle: Det handler om miljøet, og det handler om at være venlig.

350

Interviewer: Mmm

351

Helle: Altså, det er for mig det rigtige ord.

352

Interviewer: Mmm
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353

Helle: Det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide det her

354

Interviewer: Grøn

355

Helle: Grøn, fordi, hvad er det? Altså, det er et... Det er abstrakt. Og grøn er en farve, det er... For

356

mig har det ikke... Altså, det er blevet sådan et buzzword for ja... Det er også sådan noget firmaer

357

kan lægge på sit... På deres produkter.

358

Interviewer: Mmm

359

Helle: Og det forpligter ikke.

360

Interviewer: Nej, hvorfor forpligter det ikke?

361

Helle: Jamen, vil vil alle sammen gerne være ”grønne” [Viser anførelsestegn med fingrene]

362

Interviewer: Mmm

363

Helle: Altså, og det, hvad vil det sige?

364

Interviewer: Mmm

365

Helle: Altså, det har ikke nogen [Pause] Grænsen for hvorfor vi er det, den er for flydende.

366

Interviewer: Mmm. Så det er uklart hvad det egentlig betyder?

367

Helle: Ja, det synes jeg

368

Interviewer: Og hvad så med bæredygtig?

369

Helle: [Sukker] Ja [Pause] Det er også en okay ord, det synes jeg, men der er lidt, jeg synes ikke at

370

de to ting, bæredygtig og miljøvenlig nødvendigvis er det samme

371

Interviewer: Nej?

372

Helle: Fordi bæredygtig også er noget med produkter, altså det har ikke noget med... Bæredygtighed

373

har ikke nødvendigvis noget med [Pause] Altså, selve sådan produktionsting

374

Interviewer: Mmm

375

Helle: At producere noget [Pause] Nej, jeg ved ikke

376

Interviewer: Jojo, bare sig det, altså, der er jo ikke, du må godt være lidt eksperimenterende eller

377

finde ud af hen ad vejen, hvad det er du synes. Det er måske ikke noget, du har tænkt så meget over

378

før?

379

Helle: Neeej. Jeg synes det er lidt luftigt, bæredygtigt, også

380

Interviewer: Mmm

381

[Pause]

382

Interviewer: Så de tre ord betyder ikke sådan helt det samme?

383

Helle: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, de bliver brugt forskelligt

384

Interviewer: Okay, hvordan? Kan du sige noget mere om det?
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385

Helle: Jeg synes ordet grøn, det bliver sådan brugt hele tiden om alt, ALT

386

Interviewer: Mmm

387

Helle: Altså, alt muligt kan være grønt

388

Interviewer: Mmm

389

Helle: Og det behøver ikke at... Det behøver ikke have nogen, noget indhold

390

Interviewer: Mmm

391

Helle: Altså, det kan bare være noget vi tillægger, i den der folder [bykortet] for eksempel, her der

392

står ”bæredygtig arkitektur”, så tillægger, så putter man bare lige bæredygtig på arkitektur, uden at

393

den har nogen. Jeg ved, at det eksisterer ikke

394

Interviewer: Mmm

395

Helle: Så derfor det er så nemt at putte de her ord på ting. Og der synes jeg grøn bliver tit brugt som

396

sådan et tillæg, og så skal det være noget positivt.

397

Interviewer: Mmm

398

Helle: Men der er ikke noget indhold i det tillæg nødvendigvis

399

Interviewer: Nej

400

Helle: Forstår du hvad jeg mener?

401

Interviewer: Ja, det forstår jeg godt

402

Helle: Mmm

403

Interviewer: Så, kan du godt nogen gange være i tvivl om, altså når de her ord bliver brugt, hvad det

404

så egentlig betyder?

405

Helle: Altså, det er nogen gange synes jeg det kræver meget at finde ud af, om det er noget jeg

406

overhovedet gider at støtte, eller ikke støtte.

407

Interviewer: Ja

408

Helle: Altså, om det bare er luft

409

Interviewer: Mmm

410

Helle: Og tillægsord for reklamens skyld

411

Interviewer: Mmm

412

Helle: Der bliver også brugt en masse certificeringer her, altså jeg kender ikke halvdelen af dem

413

Interviewer: Nej

414

Helle: Så det bliver sådan lidt ”ååååh”

415

Interviewer: I nummer 5

416

Helle: Og jeg tænker sådan lidt, hvad er det nu lige, det betyder, jeg kan sgu ikke huske det.
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417

Interviewer: Mmm

418

Helle: Og hvor gode er de certificeringer?

419

Interviewer: Så du kan godt blive sådan lidt skeptisk sådan overfor

420

Helle: Ja

421

Interviewer: Både bæredygtig og grøn

422

Helle: Ja

423

Interviewer: Og så også nogle af de certificeringer som egentlig, ja, eller ja [Jeg taber tråden]. Men

424

hvad er det, der gør at ”miljøvenlig”, det kan du godt lide?

425

Helle: Jamen, det er et helt nøgternt ord. Det har det indhold, som det er, det hele handler om.

426

Interviewer: Mmm

427

Helle: Det handler om vores miljø og det handler om venlighed

428

Interviewer: Mmm

429

Helle: Og om ting er bæredygtige eller ej, er sgu sådan lidt, hvornår er de det?

430

Interviewer: Mmm. Kan du huske en bestemt situation, hvor du har været i tvivl om nogen af de ord

431

der?

432

[Pause]

433

Helle: Altså i forhold til, altså jeg skriver mange tekster på byggesager, hvor jeg gør reklame for de

434

firmaer jeg arbejder for, deres måde at arbejde på. Og der bruger man begreberne i flæng.

435

Interviewer: Mmm

436

Helle: Og når det så skal bygges, altså når man så skal i gang med projekteringen og i gang med at

437

bygge, så mister det indhold, fordi der faktisk ikke er nogen [Pause] Altså, det eksisterer ikke i

438

virkeligheden.

439

Interviewer: Hvordan kan det være det mister indhold? Så må det have haft indhold?

440

Helle: Fordi så er det nogle andre parametre der pludselig... Når du skal i gang med at bygge huset,

441

så er pludselig nogle andre parametre som for eksempel firmaets økonomi, der gør hvordan huset

442

kommer til at blive.

443

Interviewer: Mmm

444

Helle: Og så er, så bliver de der parametre om klimavenlig et eller andet, eller CO2-neutrale

445

bygninger og sådan noget, så bliver det pludselig, det bliver for dyrt.

446

Interviewer: Mmm

447

Helle: Og så skræller man alle der grønne, bæredygtige, alt det man brugte til at vinde sagen og få

448

det til at lyde som om man kunne lave noget rigtig miljøvenligt forsvinder
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449

Interviewer: Mmm. Men ordene forsvinder ikke?

450

Helle: Nej, man kan godt blive ved med at bruge ordene, men bygningen har ikke noget indhold af

451

det, når det er færdigt.

452

Interviewer: Så din skepsis skyldes måske også lidt en insiderviden?

453

Helle: Ja, det gør den

454

Interviewer: Mmm

455

Helle: Ja

456

Interviewer: Så opfatter du noget problematisk ved de ord? Og den måde de bliver brugt på?

457

Helle: Altså, det synes jeg i hvert fald, man som forbruger nogen gange skal være opmærksom på at

458

holde øje med, hvad der foregår, og hvad er det vi... Altså, bare fordi der står grøn, så er det ikke

459

nødvendigvis... Har det ikke nødvendigvis grønt indhold.

460

Interviewer: Mmm

461

Helle: Jeg har været involveret i Cradle to cradle på et tidspunkt, men var nødt til at forlade det,

462

fordi der var så meget korruption i forhold til certificeringerne og, ja. Og sådan er det, altså. Der er

463

også politik i det.

464

Interviewer: Mmm

465

Helle: Indenfor bæredygtighed og miljø

466

Interviewer: Så hvis man skulle løse det problem med de ord der, altså hvad skulle man så gøre i

467

stedet for?

468

Helle: Det ved jeg sgu ikke

469

Interviewer: Nej [griner] Altså, skal man kalde det noget andet?

470

Helle: Næh, ikke nødvendigvis. Sådan er det jo

471

Interviewer: Skal man fjerne det helt?

472

Helle: At være menneske, så er vi nødt til at være opmærksomme, analysere og reflektere over

473

vores verden

474

Interviewer: Mmm

475

Helle: Og jeg tror markedskræfterne kan man jo aldrig, de er svære at lukke ned, selvom det ville

476

være dejligt nogen gange [griner] Og godt for miljøet

477

[Begge griner]

478

Interviewer: Kan sådan nogle ord som bæredygtig, grøn og miljøvenlig, kan de også gøre det lettere

479

at navigere i kommunikation om miljø i sin hverdag?

480

[Pause]
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481

Helle: Det ved jeg sgu ikke. Måske? Altså, hvis der står, det hjælper selvfølgelig mig, når jeg er

482

nede at købe grøntsager, at der står økologisk.

483

Interviewer: Mmm

484

Helle: Men hvis der stod ”bæredygtige tomater”, så ville jeg ikke nødvendigvis købe dem

485

[Begge griner]

486

Interviewer: Nej. Hvad er forskellen på hvis der står økologisk og

487

Helle: Det siger mig ikke noget om produktionsmetoden

488

Interviewer: M-mm

489

Helle: Det gør økologi, det fortæller mig, hvordan de er blevet dyrket.

490

Interviewer: Hvad så hvis der stod miljøvenlige tomater?

491

Helle: Nej [griner]

492

[Begge griner]

493

Interviewer: Du virker så glad for det ord

494

[Begge griner]

495

Helle: Neeej. Neeej. Grønne tomater

496

Interviewer: Ja, det er der jo faktisk noget der hedder

497

Helle: Det er der

498

Interviewer: Det er vist noget andet

499

Helle: Det er noget andet

500

Interviewer: Ja

501

[Begge griner]

502

Interviewer: Jamen, jeg synes at det er ret spændende, noget du sagde, nu ved jeg ikke hvornår det

503

var du sagde det, men, altså jeg fokuserer jo meget på de her ord, har du noget fundet ud af, ikk?

504

Helle: Mmm

505

Interviewer: Men det virker som om at du synes egentlig at det her ord, de er lidt overflødige for

506

dig?

507

Helle: Mmm

508

Interviewer: Er det noget som du kan uddybe nærmere?

509

[Pause]

510

Helle: Hmmm. Jamen, jeg tror også det er noget med at det, altså, jeg kommer fra en familie, hvor

511

man aldrig kunne finde på at putte kemi i jorden, når man var ude i sin have.

512

Interviewer: Mmm
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513

Helle: Eller man kunne ikke finde på at købe, bruge skyllemiddel og parfume, når man vaskede tøj

514

Interviewer: Mmm

515

Helle: Og selvom det er mange år siden, det er bare sådan, det er sådan helt grundlæggende, at det

516

gør man bare ikke

517

Interviewer: Mmm

518

Helle: Så derfor er det ikke så interessant for mig, om vi kalder det... Altså, jeg er ikke så

519

opmærksom på de der ord.

520

Interviewer: Tror du det

521

Helle: Jeg er mere opmærksom på mig selv, og hvad jeg selv gør, og så er jeg sådan set lidt ligeglad

522

med, hvad omverdenen kalder det.

523

Interviewer: Mmm. Så det er bare et mærke, som man kan sætte på det?

524

Helle: Tit tænker jeg, at det er sådan, ja

525

Interviewer: Tror du de, tror du der er andre, ja, nu skal jeg lige finde ud af, hvad det er jeg siger.

526

Altså, tror du de ord kunne have en, være en ressource for andre forbrugere end dig selv? Nu virker

527

du selv meget sådan, ja, opdraget til at leve på en bestemt måde og også måske har en viden i kraft

528

af dit arbejde, som

529

Helle: Mmm

530

Interviewer: De fleste ikke har

531

Helle: Mmm. Det ved jeg sgu ikke.

532

Interviewer: Hvis du har en holdning til det?

533

Helle: Altså [Pause] Jegtror det er vigtigt, at når vi går ned og handler, at vores supermarker sørger

534

for, at få os til at tænke, det er de selvfølgelig også med til i kraft af nogle af de begreber nogen

535

gange

536

Interviewer: Mmm

537

Helle: Så det får os til at tænke over, hvad det er vi køber.

538

Interviewer: Så det har sådan en effekt af at få os til at

539

Helle: Det har en opdragende effekt nogen gang, tror jeg

540

Interviewer: Mmm

541

Helle: I nogen sammenhænge

542

Interviewer: Så det kan godt være sådan et pejlemærke for nogen?

543

Helle: Ja, det tror jeg da

544

Interviewer: Mmm. [Pause] Nu vil jeg lige samle lidt op, fordi i starten så snakkede vi jo om de her
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545

tekster på det her kort

546

Helle: Mmm

547

Interviewer: Og det jeg hørte dig sige var at, ja det var selvfølgelig, at du godt kunne blive lidt

548

skeptisk overfor det fordi det var tydeligt, at det var reklame

549

Helle: Ja

550

Interviewer: Men på den anden side hørte jeg dig også sige, at teksterne var meget nemme at forstå

551

Helle: Ja

552

Interviewer: Så har vi så sidenhen talt om at det her ord grøn

553

Helle: Mmm [griner]

554

Interviewer: Ikke er særlig nemt at forstå, men det bliver jo faktisk brugt rigtig meget på det her

555

kort.

556

Helle: Firmaet hedder jo

557

Interviewer: Ja, det hedder jo selvfølgelig også Go Green

558

Helle: Er det Københavns Kommune? Det er det også?

559

Interviewer: Jeg tror de støtter det, men det er ikke kommunalt det her

560

Helle: Okay

561

Interviewer: Jeg ved ikke om du kan reflektere lidt over det? Det sådan umiddelbare udtryk for

562

forståelse i starten og så den her mere skepsis overfor ordet grøn, når vi snakkede om det senere?

563

Helle: Jamen altså, jeg ville ikke bruge ordet selv ret meget. Og jeg synes, altså jeg synes, det er

564

nogen, altså, jeg synes ikke det er særlig fedt, det står der alle steder. [Pause] Altså, jeg ville syntes

565

det var meget mere håndgribeligt, hvis der stod ”Oplev det miljøvenlige København”. Det ville

566

fortælle mig, okay, det er det vi snakker om. Fordi, det kan også være parker, det kan være, altså,

567

det kunne være alt muligt inde i mit hoved.

568

Interviewer: Det som gør det uklart

569

Helle: Mmm

570

Interviewer: Er selve ordene?

571

Helle: Ja, det synes jeg, og altså jeg synes, det her ord er virkelig [basker med armene, som for at

572

sige at det er flyvsk]. Det er jo en farve

573

Interviewer: Mmm

574

Helle: Så det er sådan lidt naaaah, jeg kan ikke lide det

575

Interviewer: Nej

576

Helle: Og det fortæller mig ikke, altså det fortæller mig faktisk ikke, hvad det er for et bærende
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577

indhold, de gerne vil fortælle mig om, den overskrift

578

Interviewer: Men du synes, miljøvenlig det gør det, fordi det at være venlig mod miljøet, det er klart

579

hvad det er?

580

Helle: Fuldstændig. Og det handler om miljø det her, det handler ikke om at være grøn

581

Interviewer: Hmm

582

[Begge griner]

583

Interviewer: Ja, altså, faktisk så har jeg umiddelbart ikke flere spørgsmål til dig.

584

Helle: Nej

585

Interviewer: Er der noget som du har lyst til at spørge mig om inden vi slutter af?

586

Helle: Nej, det er fint, der er sikkert et semiotisk projekt du er i gang med? Eller er det?

587

Interviewer: Det, altså ja, det er et sprogligt projekt.

588
589

Jeg fortæller mere om hvad mit speciale handler om, og regner egentlig med at interviewet er slut,

590

men så får Helle tilføjet en kommentar:

591
592

Helle: Det er et vigtigt projekt. Det synes jeg faktisk

593

Interviewer: Ja

594

Helle: Hatten af

595

Interviewer: Tak

596

Helle: Jeg håber det bliver godt

597

Interviewer: Ja

598

Helle: Kom udover rampen, fordi at jeg synes faktisk der er rigtig meget fis indenfor det her

599

Interviewer: Men faktisk så har jeg også, er jeg måske ikke ligeså kritisk som dig.

600

Helle: Det er du ikke

601

Interviewer: Nej. Fordi altså i forhold til de ord der

602

Helle: Nej

603

Interviewer: Så er jeg også sådan lidt, det er jo også en måde at frame verden

604

Helle: Jaja

605

Interviewer: Ja, sådan noget

606

Helle: Men jeg kan bare godt nogen gange godt blive træt af overfladiskheden i øjeblikket, altså der

607

er simpelthen for meget af sådan noget, vi behøver ikke helt stikke fødderne dybt nok ned i jorden

608

Interviewer: Nej
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609

Helle: Hvis du forstår hvad jeg mener? Jeg savner nogen gange lidt noget indhold

610

Interviewer: Du ser det lidt som en form for trend?

611

Helle: Ja, altså

612

Interviewer: Det her med at være grøn

613

Helle: Smart.

614

Interviewer: Mmm

615

Helle: Nej, det er ikke smart. Det er simpelthen, altså, det er herinde [holder hånden på hjertet]

616

Interviewer: Mmm

617

Helle: Herinde [holder hånden på hjertet igen]

618

Interviewer: Ja

619

[Begge griner]

620
621

Diktafonen bliver slukket. Efterfølgende takker Helle nej til de påskeæg, jeg har købt til hende som

622

tak, for hun synes det var dejligt bare at gå en tur i solen, for at komme hen og mødes med mig.

623

Hun kommer desuden med en humoristisk bemærkning om, at påskeæggene ikke er bæredygtige. Vi

624

snakker om, at jeg ikke har råd til at købe økologiske påskeæg for min SU, og at økonomi også

625

sætter begrænsninger for, hvor bæredygtig man kan være. Helle fortæller, at hendes søn er

626

sønderknust over ikke at have råd til økologi mere, efter han er flyttet hjemmefra.
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Bilag 16: Hverdagsløsninger på miljøproblemer
Skemaet viser deltagernes beskrivelser af miljøvenlige hverdagshandlinger. I den forbindelse er det
underordnet for min undersøgelse, om de rent faktisk udfører de handlinger, de nævner. Når Maj
eksempelvis siger ”Jeg står heller ikke i badet og tænker ”Jeg må hellere tage et kortere bad””
(B12:399) er det et udtryk for, at hun ser det at spare på vandet som en miljøvenlig handling – også
selvom hun ikke selv udfører den.

Løsning

Hvem siger?

Købe økologi

Anton, Saxe,
Sara, My, Lea,
Helle

Sortere affald

Hvor
mange
siger?

Løsning

Hvem
siger?

6

Lade være med at
købe økologi

Maj

1

Maj, Saxe,
Sara, My, Helle

4

Undgå tøj fra H&M Maj

1

Spare på elektricitet

Maj, Anton,
My, Helle

4

Købe pels og skind

Maj

1

Genbruge

Saxe, My,
Mads, Helle

4

Udgå at bruge
tøjcontainer

Maj

1

Undgå kemikalier

Maj, Saxe,
Helle

3

Bruge tøjcontainer

Saxe

1

Cykle

Anton, Sara,
Maj

3

Købe svanemærket

Saxe

1

Købe lokalt

Sara, My

2

Købe ind på en
bondegård

Sara

1

Spare på vandet

Maj, Lea

2

Minus buræg

Mads

1

Købe biodynamisk

Anton, Helle

2

Dyrke egne
grøntsager

Mads

1

Undgå madspild

Saxe, Helle

2

Cirkulær økonomi

Lea

1

Være kritisk

Maj, Helle

2

Solceller

Helle

1

Købe Fairtrade

Saxe, Maj

2

Blive off-grid

Helle

1

Undgå/spare på kød

Mads, Lea

2

Lang tids brug af tøj Helle

1

Spare på alt

My, Mads

2
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Bilag 17

Bilag 17: Bæredygtig og grøn på GGC's bykort
Nedenfor har jeg oplistet, hvad adjektiverne grøn og bæredygtig dækker over på Go Green
Copenhagens bykort. Teksterne der henvises til, findes i bilag 1.

Tekst Eksempler
1

Spis, shop, sov, oplev

2

Caféer, butikker, restauranter, at cykle og gå, parker, legepladser, bier på tagene, grønne
tage og haver, klimasikring, bæredygtig arkitektur, madspild, oplevelser

3

Næsten 200 steder at besøge

4

Mad uden sprøjtemidler, bytte tøj, shopping, cykel- og gåture, byggeri, innovative
løsninger

5

Miljømærkede eller økologiske produkter, at bytte, at dele, at genbruge, redesign, reduceret
CO2 udledning, energioptimering, indretning med genbrug, svanemærkede butikker og
hoteller, transport, erhverv, social ansvarlighed, Fairtrade, handicappede ansatte, non-profit,
byhaver, legepladser, vandposter, el-bil ladestationer, havnebade, strande, gå-, løbe- og
cykelruter.
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