
Bilag 1: Kvalitative interviews 
 

Bilag 1.1 - Interview 1: Gruppeinterview, Mand 24, Kvinde 23 
 

Hvor gammel er du? 

 

Svar: 24 & 23 

 

Hvilket køn er du? 

 

Svar: En kvinde & en mand 

 

Har du en smartphone? 

 

Begge: Ja 

 

“Ved du hvor meget CO2 tøjindustrien udleder, og hvor stor en rolle den gennemsnitlige dansker 

spiller?” 

 

Begge: Ingen idé. 

 

“Hvor meget tøj køber du i gennemsnit om måneden?” 

 

Mand: jeg køber nærmest ikke noget. Max 1-2 genstande om måneden.  

 

Kvinde: jeg køber typisk mellem 5-10 artikler om måneden. 

 

Kunne du tænke dig at få et bedre overblik over, hvor meget af det tøj du køber egentlig 

forurener. 

 

Mand: Ja. Det ville være fint nok at vide, men det ville ikke gå udover mit valg af tøjet jeg køber da 

prisen er lidt vigtigere.  

 

Hvis der fandtes en VR video, som viste ”den lille havfrue”. I videoen kan man se at den lille 

havfrue nærmest ”drukner”. I VR oplevelsen vil man kunne se at vandstanden enten kan stige 

eller falde alt efter, hvad man køber af tøj. Hvad synes du om det koncept?(Hvis de svarer at et 

VR produkt ikke ville hjælpe dem meget, så stil næste spørgsmål)  

 

Mand: God visuel effekt – så man kan få en mere håndgribelig idé om hvor slemt det kan stå til om 

nogle år. Jeg kan godt lide at det er lidt mere relaterbart.  

 

Hvilken platform ville være bedst for dig, hvis du skulle købe mindre tøj.  

 

Mand: Jeg synes at mærkater kunne være bedre. Så man på mærkaterne kunne se hvor stor en 

indflydelse tøjartiklerne har haft under produktionen.   

 

 



Kvinde: Jeg ville hellere have en app, hvor man får notifikationer om hvor meget CO2 eller hvor 

meget vand der er blevet brugt til de specifikke tøj artikler man har købt.  

 

Hvad skulle der til før at du ville bruge den viden du får i din hverdag? 

 

Mand: Mærkater på tøj ville være rigtig godt. Især hvis jeg får børn i fremtiden.  

 

 

Bilag 1.2 - Interview 2: Kvinde, 21 
 

Hvor gammel er du? 

 

Svar: 21 

 

Hvilket køn er du? 

 

Svar: Kvinde 

 

Har du en smartphone? 

 

Svar: Ja 

 

“Ved du hvor meget CO2 tøjindustrien udleder, og hvor stor en rolle den gennemsnitlige dansker 

spiller?” 

 

Svar: Øhm, jeg har hørt noget med det er 10% af alt CO2 udslip som tøjindustrien udslipper, men 

jeg er ikke sikker.  

 

“Hvor meget tøj køber du i gennemsnit om måneden?” 

 

Svar: Jeg prøver da at begrænse mig.. Også i forhold til min egen økonomi, men jeg vil tro at jeg 

køber omkring 2-3 stykker om måneden.. Men det afhænger lidt af hvad jeg har sat penge af til.  

 

Kunne du tænke dig at få et bedre overblik over, hvor meget af det tøj du køber egentlig 

forurener. 

 

Svar: Hmm.. Jeg tror næsten ikke jeg gider at vide det faktisk. 

 

Hvis der fandtes en VR video, som viste ”den lille havfrue”. I videoen kan man se at den lille 

havfrue nærmest ”drukner”. I VR oplevelsen vil man kunne se at vandstanden enten kan stige 

eller falde alt efter, hvad man køber af tøj. Hvad synes du om det koncept?(Hvis de svarer at et 

VR produkt ikke ville hjælpe dem meget, så stil næste spørgsmål)  

 

Svar: Det er et meget ledende spørgsmål. Altså.. Jeg tror da helt klart at jeg ville kunne få øjnene 

op for vandforbruget i tøjindustrien, få et billede på det måske, men jeg ved ikke om det ville ændre 

mine vaner. Jeg køber egentlig tøj fordi jeg går op i det. Det er jo ikke kun fordi jeg mangler tøj at 

jeg går op i det. Men det kunne da være at jeg ville få øjnene mere op for at gå i genbrug, eller i 

hvert fald tænke mere over det. 



 

Hvilken platform ville være bedst for dig, hvis du skulle købe mindre tøj.  

 

Svar: Instagram eller facebook 

 

Hvad skulle der til før at du ville bruge den viden du får i din hverdag? 

 

Svar: Det ved jeg ikke 

 
 

Bilag 1.3 - Interview 3: Mand, 18 
 

Hvor gammel er du? 

 

Svar: 18 

 

Hvilket køn er du? 

 

Svar: Mand 

 

Har du en smartphone? 

 

Svar: Ja 

 

“Ved du hvor meget CO2 tøjindustrien udleder, og hvor stor en rolle den gennemsnitlige dansker 

spiller?” 

 

Svar: Nej, jeg går ikke rigtig op i det. 

 

“Hvor meget tøj køber du i gennemsnit om måneden?” 

 

Svar: Et par gange om måneden. Det er lige hvad SU’en rækker til 

 

Kunne du tænke dig at få et bedre overblik over, hvor meget af det tøj du køber egentlig 

forurener. 

 

Svar: Tjoo..Det kunne da måske være meget spændende.  

 

Hvis der fandtes en VR video, som viste ”den lille havfrue”. I videoen kan man se at den lille 

havfrue nærmest ”drukner”. I VR oplevelsen vil man kunne se at vandstanden enten kan stige 

eller falde alt efter, hvad man køber af tøj. Hvad synes du om det koncept?(Hvis de svarer at et 

VR produkt ikke ville hjælpe dem meget, så stil næste spørgsmål)  

 

Svar: Altså VR lyder da meget sjovt. Det kan godt være det gør en forskel når det er på egen krop. 

 

Hvilken platform ville være bedst for dig, hvis du skulle købe mindre tøj.  

 



Hm.. Jeg får i hvert fald hele tiden reklamer for bæredygtige koncepter på Instagram, så det er nok 

det der virker. Jeg tror i hvert fald det er effektivt på unge når influencere reklamerer for sådan 

nogle ting.  

 

Hvad skulle der til før at du ville bruge den viden du får i din hverdag? 

 

Svar:  Jeg må indrømme at jeg nok er lidt for doven til at gå op i det. Jeg synes også det er lidt 

ulækkert at købe tøj i genbrugsbutikker. Tanken om at andre har haft tøjet på før en selv.. Føj. Men 

det kan jo være jeres produkt ændrer på det. 

 
Bilag 1.4 - Interview 4: Mand, 30 
 

Hvor gammel er du? 

 

Svar: 30 år 

 

Hvilket køn er du? 

 

Svar: Mand 

 

Har du en smartphone? 

 

Svar: Ja 

 

“Ved du hvor meget CO2 tøjindustrien udleder, og hvor stor en rolle den gennemsnitlige dansker 

spiller?” 

 

Svar: Nej det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker det er meget siden du spørger, men jeg har intet 

præcist gæt. 

 

“Hvor meget tøj køber du i gennemsnit om måneden?” 

 

Svar: Jeg køber kun tøj når mit gamle tøj er ved at være slidt… Så det er vel omkring 1-2 stykker tøj 

om måneden, hvis ikke det kun er hver anden måned.  

 

Kunne du tænke dig at få et bedre overblik over, hvor meget af det tøj du køber egentlig 

forurener. 

 

Svar: Ja det kunne da være spændende, det ville måske sætte nogle ting i perspektiv.. Jeg går meget 

op i at vide, hvor min mad kommer fra, og hvordan den er produceret så… Så hvorfor kun gå op i 

det man putter i kroppen, og ikke det man har på kroppen? Det er da lidt sjovt.. Sådan har jeg 

aldrig tænkt på det. 

 

Hvis der fandtes en VR video, som viste ”den lille havfrue”. I videoen kan man se at den lille 

havfrue nærmest ”drukner”. I VR oplevelsen vil man kunne se at vandstanden enten kan stige 

eller falde alt efter, hvad man køber af tøj. Hvad synes du om det koncept?(Hvis de svarer at et 

VR produkt ikke ville hjælpe dem meget, så stil næste spørgsmål)  



 

Svar: Jeg har aldrig prøvet VR, men de venner jeg kender, siger det skulle være helt vildt. Så jo, 

hvorfor ikke 

 

Hvilken platform ville være bedst for dig, hvis du skulle købe mindre tøj.  

 

Svar: Altså hvis du mener reklamer, så tænker jeg de sociale medier. Det er vel der de unge generelt 

er, er det ikke? Det er vel dem der forbruger mest, tænker jeg 

 

 

Hvad skulle der til før at du ville bruge den viden du får i din hverdag? 

Svar: Det ved jeg ikke.. Noget inspiration til butikker hvor jeg kan købe mere bæredygtigt måske 
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