
Bilag 

Bilag 1.0 - Spørgeskema spørgsmål: 

Bilag 1.1 

1. Køn? 

- Kvinde 

- Mand 

- Andet 

 

Bilag 1.2 

2. Alder? 

- 20 

- 21 

- 22 

- 23 

- 24 

 

Bilag 1.3 

3. Er du i gang med en SU-berettiget uddannelse? 

- Ja 

- Nej 

 

Bilag 1.4 

4. Vælg hvilken konsekvens du forbinder mest med tøjindustrien: 

- Dårlige arbejdsforhold 

- Kemikalier 

- CO2 udledning 

- Vandforbrug 

- Dyrevelfærd (pels og skind) 



 

Bilag 1.5 

5. Fra en skala fra 1-10 hvor informeret føler du dig om den store mængde af Co2 der 

bliver udledt i tøjindustrien? 1 = slet ikke 5 = til dels 10 = rigtig meget 

- 1 (Slet ikke) 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 (Til dels) 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 (Meget informeret) 

- Uddyb gerne 

 

Bilag 1.6 

6. Hvilken af disse konsekvenser ved tøjindustrien føler du dig mest informeret om?  

- Dårlige arbejdsforhold 

- Kemikalier 

- CO2 udledning 

- Højt vandforbrug 

- Dyrevelfærd (pels, skind) 

- Slet ingen af ovenstående 

 

Bilag 1.7 

7. Hvem mener du skal tage ansvaret for at mindske CO2 udledningen inden for 

tøjindustrien?  

- Regeringen - ved at sætte afgifter på tøj 

- Virksomheder - ved at omlægge produktionen så det passer til hvor meget de 

får solgt 



- Forbrugerne - ved at mindske deres køb af tøj 

 

Bilag 1.8 

8. Vælg hvilket udsagn der passer bedst på dig. Køber du: 

- Udelukkende nyproduceret tøj 

- Udelukkende genbrugstøj 

- Primært genbrugstøj 

- Primært nyproduceret tøj 

 

Bilag 1.9 

9. Hvad prioriterer du når du køber tøj? 

- Pris 

- Bæredygtighed 

- Kvalitet 

 

Bilag 1.10 

10. Hvilke af følgende typer kampagnevideo ville du foretrække? - eksempler ses 

nedenfor 

- Animation 

- Tegning 

- Youtube video 



 
 

 
 

 

 



Bilag 2.0 - Spørgeskema svar: 

Bilag 2.1:

Bilag 2.2: 

 

Bilag 2.3: 

 

 



Bilag 2.4: 

 

 

Bilag 2.5: 

 

 



Bilag 2.6: 

 

Bilag 2.7: 

 

Bilag 2.8: 

 



Bilag 2.9: 

 

 

 

 

Bilag 2.10: 

 

 

 

 

 

Bilag 3.0 - Fokusgruppeinterview spørgsmål: 

Bilag 3.1 

1. Vi lægger en masse kort ud og spørger dem: 

Tag to kort I forbinder med Co2 udslip 



- Forklar hinanden hvorfor i har valgt lige netop disse to kort? 

- Gå på runde 

 

Bilag 3.2 

2. Hvor mange stykker tøj har I købt de sidste 2 måneder? 

- Forklar om jeres seneste køb  

- Gå på runde 

 

Bilag 3.3 

3. Tænker du over mængden af Co2 udledning når du shopper tøj? 

- Gå på runde 

 

Bilag 3.4 

4. Hvorfor tror i at mange danskere ikke handler overens med deres viden om co2 

udledningen i tøjindustrien?  

- Diskuter med hinanden!  

- Indskud fra sidelinjen → hvorfor tror i man er mere opmærksom på 

at slukke stikkontakter, lade bilen stå og tage cyklen, frem for at købe 

færre stykker tøj, når vi godt ved at tøjindustrien udleder så meget 

co2?  

 

Bilag 3.5 

5. Find 3 konsekvenser (kort) I forbinder med tøjindustrien 

 

Bilag 3.6 

6. Forklar for hinanden hvorfor i har valgt som i har 

- Gå på runde 

 

Bilag 3.7 

7.  Hvad tror i der skal til, for at få os til at købe færre stykker tøj eller shoppe i 

genbrug?  

- Diskuter  

 



Bilag 3.8 

8. Hvilken af disse 3 kampagnevideoer ville påvirke jer bedst?  

- Diskuter fordele og ulemper ved de 3 videoer 

 

Bilag 3.9 

9. Diskuter hvilke virkemidler i tror vil kunne ændre jeres adfærd som fx en 

skræmmekampagne, humoristisk eller fakta?  

 



 
 

Bilag 4.0 - Transskription af fokusgruppeinterview: 

Cecilia = CA 

Cecilie = CE 

Rasmus = R 

Irem = I 

Jonas = J 

Interview-person = IP 

 

Tænkepause: (P) 

Sætning der ikke afslutte (...) 

Ved afbrydelse: X (afbryder): tekst 

Ved samtidig udtalelse: X, Y, W: tekst 

 

Tid Navn + citat 

0.00-10.00 min 

 

 

 

CA: Jeg hedder Cecilia og jeg er 23 og jeg bor i Brønshøj 

 

CE: Jeg hedder Cecilie, jeg er 22 og bor i København 

 

R: Jeg hedder Rasmus, jeg er 24 og jeg bor i Avedøre  

 

I: Jeg hedder Irem, jeg er 21 og jeg bor i Ishøj 

 

J: Jeg hedder Jonas, jeg er 22 og så bor jeg på Østerbro 

 

IP: Fik du det med Frida? 

 

IP: Ja ja 

 

IP: Okay, så lægger vi de her kort ud på bordet, bare spred dem ud 



 

CE, J: hold da op, wauw 

 

IP: Hov hvor blev telefonen af 

 

CE: ej hov den tog jeg 

 

IP: det er bare lyden 

 

J: vi kan bare ligge den i midten hvis det er 

 

IP: så skal I vælge to kort som i forbinder med Co2 udslip 

 

CE: mmhh 

 

R: din lømmel 

 

CE: du tog mit kort 

 

J: øhmm 

 

CA: man kunne tage en metro 

 

CE: det kunne da godt være  

 

I: skal vi vælge to kort hver? 

 

IP: ja, to kort hver 

 

CE: ville kan da aldrig blive enige 

 

CA: nej, det kan vi sgu ikke 

 

R: vi ku slås om det 

 

- der bliver rodet med kortene 

 

CA: ahh den var god 

 

mumlen 

 

CE: der er jo så meget med co2 udslip 

 

I: jeg kan sgu ikke se noget 

 

J: det kan jo være alle mulige former for Co2 udslip 

 

CE: aha jeg har to 

 



CA: ej det jo svært 

 

J: jeg tror vi må godt kigge lidt, der er jo mange billeder 

 

R: ja, det er bare se to jeg tar så 

 

CE: der er meget hyggeligt her hva 

 

CA: ja 

 

CA: det var her jeg var til kursus, så sad vi her 

 

CE: det er meget sjovt, fordi vi ikke selv gør det her i vores projekt 

 

I: jeg synes det er grineren 

 

CA: ja, ogs fordi det er anderledes og se hvad andre gør 

 

CA: ej jeg har altså virkelig svært ved det… I: sikke lang tid det tar 

jer… CA: jeg er utrolig ubeslutsom, hvor er det irriterende 

 

I: I skal seriøst bare have to 

 

CA: hvad er det her, hvad er det, ja vi tar noget skib 

 

R: er der to af dem? 

 

J: ej vi skal ikke have den samme, så finder jeg en ny, jeg finder lige 

en sidste 

 

CA: ja okay 

 

R: jamen det er præcis den jeg har, cilla du må bare leve med det 

 

CA: jamen det fint 

 

mumlen 

 

J: jeg tar sgu bare den her 

 

IP: alle har to? 

 

alle: jeps, ja 

 

IP: så skal I forklare til hinanden hvorfor I har valgt lige netop de to? 

og hvor starter herovre og tager den på runde 

 

CA: jamen øhh jeg har valgt et skib og nogle container, det binder jo 

meget godt sammen, med det store fragtskibe. altså ja..  



 

IP: vil du vise dem herover? 

 

CA: ja, jeg har valgt dem her. altså jeg ved ikke rigtig ift generelt co2 

udslip, men jeg ved ihvertfald at skibe forurener vandene utrolig 

meget 

 

R: ja 

 

CA: og at det går meget ud over dyrenes velfærd, altså dyrene i 

vandet 

 

IP: ja 

 

CE jeg har valgt dem her. jeg tror bare jeg gik meget med min første 

indskydelse, jeg tænkte en metro, transportmidler med co 2 udslip. og 

her tog jeg fordi at jeg tænkte et u-land og de har ikke så god forstand 

på hvor meget co2 det udleder. 

: 

R: cool. jeg har taget også den med en båd fordi det var lige det der 

var mulighed for. og så tog jeg biler af den gode årsager at det er biler 

og de har bare utrolig meget co2 udslip 

 

I: ja. øh jeg tog sådan et bål fordi jeg tænkte obviously rigtig meget 

co2 udslip 

 

J: det er rigtig øv 

 

I: ja. og så sådan en sød lille fugl der er død med en cigaret i munden 

 

CE, CA: ej det havde jeg slet ikke set, nurgh 

 

I: det er et godt billede ik 

 

R: ryger den en smøg 

 

I: det er et rigtig godt billede, stakkels fugl 

 

J: jeg har også taget den med containerne, fordi jeg tænker sådan 

nogle som Mærsk er nogle der udleder mest co2 i danmark 

 

CE: skal vi snakke lidt højere 

 

J (snakker helt ned i mikrofonen): det er nogle af dem der udleder 

mest co2 i Danmark  

alle: griner 

 

J: og så har jeg valgt plastikflaskerne, fordi at det er også en af de 

steder hvor man udleder rigtig meget co2, fordi at man bruger så 



mange engangsflasker og det ikke bliver genbrugt, ihvertfald ikke alle 

steder i verden, ligesom vi gør i danmark. måske mest at vi i danmark 

har et rigtig godt pantsystem, men det har man ikke alle steder i 

verden. der har man sådan plastic system 

 

CE: well said 

 

R: fancy 

 

IP: super 

 

IP: ja, så vil vi gøre høre hvor mange stykker tøj i har købt de sidste 

to måneder, sådan ca 

 

J: org, jeg har købt to stykker tøj de sidste to måneder 

 

CE: tæller det hvis man har fået det af sine forældre hahaha? 

 

IP: I må gerne forklare, det tæller også hvis man har fået det, men 

hvis det er nyt eller genbrug, så er der forskel 

 

J: okay jeg har købt to nye trøjer de sidste to måneder, eller fået to 

nye trøjer de sidste to måneder 

 

CE: hahaha 

 

IP: som var fra genbrug eller ny? 

 

J: som var fra ny 

 

IP: ja 

 

CA: jeg har købt en ny jakke og så har jeg købt et par genbrugs 

bukser, ej det løgn, det løgn 

 

I (afbryder): tæller sko også? 

 

CA: jeg har købt... 

 

IP: ja, sko tæller også 

 

CA: to par genbrugs bukser - J (afbryder): de sidste to måneder skal 

du tænke på CA: to genbrugsjakker og en ny jakke 

 

CE: ja for vi skal huske at det der vi købte da vi var sammen  

 

J: det der joggingsæt 

 

CA: og en skjorte som var genbrug 



 

J: hvad med det der joggingsæt I købte 

 

CA: jaaer 

 

I: … (kan ikke forstå) 

 

CE: ja, men det er bæredygtigt 

 

J: men det er stadig noget i har købt 

 

CA: okay og så et nyt bæredygtigt joggingsæt 

 

CE: ja 

 

CA: det var det tror jeg 

 

J: med trøje og bukser 

 

CE: jeg har købt ret meget 

 

CA: det er det et sæt indebærer 

 

I: jeg har også købt ret meget 

 

CE: jeg har købt 4 tshirts og 2 sweaters, men det er bæredygtigt. og så 

har jeg købt to jakker fra genbrug og 2 par støvler fra genbrug og 2 

par bukser fra genbrug og så har jeg købt en ny jakke også der ikke er 

fra genbrug, men generelt køber jeg kun fra genbrug 

 

IP: hvordan er det bæredygtigt det du har købt? 

 

CE: øhh det ved jeg ikke, det står bare på mærket hahah 

 

IP: går du bevidst efter det så, eller er det tilfældigt? 

 

CE: altså jeg har lavet sådan et væddemål med min bror om at vi kun 

køber genbrug det næste års tid og så prøver at efterleve det. men 

undertøj og sådan noget må vi gerne købe og så har jeg købt en jakke 

fra, der ikke var genbrug fordi jeg skulle have en varm god jakke, 

men generelt køber jeg kun genbrug. 

 

R: cool. jeg har købt en ny jakke, det var det, det er det jeg har købt 

 

I: jeg har købt 3 nye sko, jeg har købt…  

 

J(afbryder): par?  

 

I: ja par selvfølgelig. øhm en ny trøje. jeg er ikke så god til at købe 



genbrug, men, det er bare fordi jeg ikke rigtig kender så mange 

steder, man kan købe genbrug, jeg er seriøst ikke så god til det 

 

CE: we will show you 

 

I: thank you 

 

J: altså jeg, jeg køber altid genbrug. med mindre jeg får noget tøj. 

altså det er meget meget sjældent jeg køber nyt tøj, så køber jeg altid 

genbrug 

 

I: det er jeg ikke så god til, men ja altså en trøje og så 

 

J: men det mest, ja det er også fordi det er billigt, kan man sige 

 

CE: men jeg gør det bevidst fordi at mig og min bror har snakket om 

det der med at det ødelægger ret meget selve produktionen, og vi 

rigtig gerne vil prøve at være gode for miljøet men også for vores 

pengepung, ja. så det er et mål vi har, kun at købe genbrug faktisk 

 

R: cool 

 

IP: Tænker I over mængden af co2 når I køber tøj? 

 

I: nej, det skal jeg være ærlig og sige det gør jeg virkelig ikke 

 

R: ikke just 

 

CA: jeg tænker ikke over mængden ved produktionen, men jeg 

tænker over det når man gå ind i sådan nogle store kæder som hm 

eller zara eller sådan noget 

 

I: zara? 

 

CA: ja 

 

CE: det hedder det 

 

I: nå, jeg siger bare zara 

 

CA: ja men jeg har lært det hedder zara 

 

J: det har jeg også 

 

CA: det er ihvertfald irrelevant 

 

I: ja 

 

CA: jo jeg tænker over den kæmpe masseproduktion der ligger bare 



det når man lige så godt kunne gå ud og købe en, ift at det er ret basic 

tøj synes jeg ihvertfald ofte, at man lige så godt kunne gå ud og købe 

en måske lidt mere vasket hvid trøje i genbrug, så det gør jeg  

 

CE: jeg tænker, jeg er på samme plan. altså jeg tænker ikke generelt 

over hvad det er der er dårligt, men jeg tænker bare at det er dårligt 

 

CA: ja 

 

CE: og jeg tror også det hænger sammen med at jeg ikke ved det, 

altså jeg er ikke blevet informeret nok omkring hvad der er dårligt 

ved tøjproduktion, for det synes jeg ikke generelt at folk er så gode 

til, andet end de butikker hvor der så står at tøjet er bæredygtigt, så 

tænker jeg nå men det jo meget godt, og så gør jeg det. 

 

I: jamen jeg ved jo godt, jeg tager jo stadig, jeg ved jo godt hm har 

den der concious line hvor det primært er bæredygtigt, det gør det 

jo… 

 

CE: ja og genanvender 

 

I: ja præcis. men når jeg går ind i zara eller hva end. jo jeg tænker 

over det, men det stopper mig ikke fra at købe, jeg ved ikke hvor 

meget tøj 

 

CA: jeg synes faktisk generelt at det er underligt at genbrug er jo 

sådan en ret stor ting i danmark, og det er en ret bevidst stilvalg og gå 

og købe ind i genbrug, så jeg kan faktisk ikke forstå hvorfor der ikke 

er mere, generel information eller reklamation med co2 udslip ved at 

gå ind og købe i nye butikker, det synes jeg ihvertfald ikke at der er  

 

CE: eller hvor meget vand man for eksempel spilder  

 

10.00-20.00 min  J: Altså jeg har det sådan, at når jeg køber nyt tøj, så tænker jeg 

overhovedet ikke hvor meget Co2 det udleder fordi, jeg køber så få 

ting, altså jeg køber måske, ja det ved jeg ikke (P) ja på et år køber 

jeg måske 10, 10 ting fra butikker af. Resten køber jeg i genbrug. Så 

de ting jeg køber, der tænker jeg ikke over det fordi jeg køber så få 

ting at det ikke har den store betydning om det her det er det.  

 

CE: Jeg tænkte faktisk også mere over det efter (P) var det ikke også 

jeres gruppe som interviewede øh tidligere i workshoppen.. at der 

tænkte jeg over at mig og min bror har snakket om at, at vi gerne vil 

gøre noget som er bedre for miljøet, men vi har ikke snakket.. da i 

stillede spørgsmål, der tænkte jeg over at jeg ved ikke sådan helt 

rigtigt hvad det er der er slemt i tøjproduktionen sådan generelt, men 

at vi bare prøver at gøre noget godt ved at købe genbrug. 

 



I: Men det, det er jo også alt fra ikke kun Co2 udslippet, men også 

måden øhm.. for eksempel i Zara var der fundet en rotte i en af deres 

jakkelommer i Tyrkiet, men det stopper jo overhovedet ikke folk fra 

at købe deres ting.. 

 

J (afbryder): nej men det er også fordi de producerer så meget, så det 

er svært at holde 

 

CE: Jeg tænkte også, jeg startede med at tænke over det fordi det var 

meget mennesker, så tænkte jeg, mennesker der sidder i Bangladesh i 

et eller andet lagerlokale og får lort i løn og spiser en småkage om 

dagen, det tror jeg var det der startede det for mig at jeg tænke på, ja 

menneskers arbejdsvilkår. Jaer, mest faktisk.  

 

CA: Ja, jeg synes bare generelt ikke der er nok information eller nok 

kritik  

 

CE: nej enig 

 

J (afbryder): Man gad godt at der var, altså hvor man kunne læse (P), 

altså jeg gad godt hvor det var sådan EU baseret, at det skulle stå på 

alt tøj, hvor meget Co2 det udledte fordi, så er det også nemmere..  

 

(CE: Man ville blive meget mere opmærksom på det..). Fordi, jeg jeg, 

jeg orker ikke..  

 

CA (afbryder): Man får dårligere samvittighed. 

 

J: Ja, jamen jeg orker, jeg orker ikke at som forbruger at gå ud og 

tænke.. Også når jeg handler, så orker jeg ikke (P), hvis jeg så står 

med to tomater og så tager jeg den der er billigst, for jeg orker ikke at 

sætte mig ind i om det er bedst at købe dem fordi, nogle gange er det 

bedst at købe fra Danmark, andre perioder er det faktisk bedst at købe 

dem fra Spanien, nogen gange er det bedre at købe økologisk, nogen 

gange er det bedre at købe konventionel, det er sådan, der er så 

mange, der er så mange øhh ting og at forholde sig til, jeg synes det 

tager for meget tid, og så gider jeg ikke bruge tid på det.  

 

CA, CE: Mhmm  

 

CE: Ja man bliver ikke oplyst nok  

 

J: Nej 

 

R: Eller det er svært at oplyse på alting og..  

 

(J afbryder) ja..  

 

R: Derfor gør man det ikke  



 

CA: Ja altså, det tror jeg det er for det fleste, altså, det er jo en 

dovenskab og det kan jo også godt være at det også er noget lort, men 

det bliver man jo nødt til at tage højde for, altså.. 

 

CE: Plus at nu, nu ved jeg at for vores projekt skrev vi meget om 

mediebilledet, hvor jeg også tænker at der er jo ikke nogen medier der 

sætter særlig meget fokus på det..  

 

(J, CA, R afbryder): Nej, nej overhovedet ikke.  

 

CE: ihvertfald ikke dem jeg læser, eller dem jeg bruger, sådan 

generelt.  

 

I: Nej men der er jo heller ikke nogen store virksomheder der gider at 

sige “hey, vi bruger mega meget CO2 på at lave det her”  

 

CA, CE, J (afbryder): Nej overhovedet ikke..  

 

R (afbryder): Nej så bliver de jo bare upopulært. 

 

CA: Nej man må have en mere kritisk tilgang, også journalistisk til at 

gå ind og sådan.. 

 

CE, CA, R, I, J: Ja.. (afsluttende) 

 

I: Jaer, altså i har været meget inde på vores næste spørgsmål, men 

det omhandler lidt, at når jeg så fortæller jer at vi har været ude at 

interviewe tilfældige danskere, og faktisk størstedelen godt ved, at der 

er en stor Co2 udledning i tøjproduktionen. Hvorfor tror i så egentlig 

ikke at danskerne handler overens med deres viden? 

 

CA: Dovenskab, og helt generelt uvidenhed 

 

CE: Jeg tror også, at hvis man bliver tvunget til at gøre noget, så gør 

man det.  

 

CA: men generelt det der med at vi er ret meget flokdyr.. 

 

CE (afbryder): Ja 

 

CA: altså, og vi følger en bestemt adfærd, og lige nu der er der en 

bestemt adfærd der ikke lyder på at tjekke op på sådan nogle ting der 

generelt, altså så det er jo ikke et krav til os, og det tror jeg er 

problemet.  

 

J: Ja men jeg tror også der er så mange steder at starte, altså der er 

den måde vi transporterer os på, der er den måde vi handler ind på, 

den måde vi bor på. Der er så mange aspekter i det, at jeg kan 



simpelthen ikke overskue alle de aspekter. Jeg gider ikke at bruge så 

meget tid på det heller. 

 

CA: Nej men prøv lige at overvej hvor lang tid det tager bare med 

affaldssortering, altså.. 

 

J (afbryder): Ja det er det! Når jeg står og skal smide noget ud, så 

tænker jeg okay, hvis jeg skal til at skylde det her Nutella glas af, jeg 

skal stå og vaske det med sæbe (de andre griner), jamen så har jeg jo 

allerede.. hvis nu jeg bruger sæbe og varmt vand, udleder det så ikke 

mere Co2 at bruge det varme vand og sæbe, og skylle det af.  

 

CE: Så langt tænker jeg slet ikke 

 

J: Ej men jeg orker slet ikke at tænke over det  

 

R: Jeg tror heller ikke at folk rigtig gider at gøre det 

 

CE: Men det er virkelig rigtigt det der med at man er flokdyr at man, 

altså sådan.. for eksempel med affaldssortering, der har jeg altid 

tænkt.. jeg har ikke tænkt over det, for jeg har ikke kunne overskue 

det, men nu for eksempel, Nanna min veninde går rigtig meget op i at 

alt skal havne i det rigtige, og vi skal have metal herovre, og pap 

derovre, og så tænker jeg over det når jeg er hjemme hos hende, fordi 

hun gør det, og så har jeg vænnet mig til at det her må jeg faktisk ikke 

smide ud, for så bliver hun sur. Og så tænker jeg mere over det, fordi 

hun gør det  

 

J: Ja men jeg tror det handler om at gøre det nemt for brugerne.  

 

I (afbryder): Ja det tror jeg virkelig også. 

 

J: Tage en beslutning for brugerne, ikke altså, sige okay, her kan jeg 

se at hvis jeg betaler 20 kroner mere, så kan jeg få en bæredygtig trøje 

mere frem for to..  

 

(Fælles svar: JA) 

 

J: Så vil jeg gerne gøre det. Men hvis jeg skal til at researche på det, 

så er det simpelthen så kompliceret synes jeg. 

 

I: Jeg tror altså også det bunder meget i at i mode..  

 

CA (afbryder): Det er sådan noget adfærdsdesign altså, folk skal.. det 

er jo så simpel en ting.. 

 

R: Nok i teorien ja. 

 

CA: Jamen det er det jo, det er så simple ting man kan gøre, altså jeg 



har vendt mig til at affaldssortere, og jeg bliver irriteret når jeg 

kommer hjem hos folk der ikke har en madskraldespand, men for et 

halvt år siden ville jeg jo slet ikke have overvejet det. Jeg ville slet 

ikke have tænkt over det.  

 

I: Jeg tror altså også virkelig det kommer an på det der modeblogs og 

influencers og hvad ved jeg, der virkelig går op i det. Og så har de de 

her, altså.. og så sådan nogle som Vogue, det er jo ikke fordi de 

promoverer bæredygtigt tøj.. 

 

CA: Nej men altså skal jo gøres sjovt, alt skal jo gøres sjovt  

 

(alle siger ja) 

 

CE: Eller gøres nemt, ja. For der er masser der køber genbrugstøj jo, 

og det handler jo ikke om at gøre noget godt for miljøet..  

 

CA (afbryder): Det er en kæmpe trend jo  

 

CE: … Det er fordi de gerne vil finde nogle lækre stykker tøj 

 

R: Det er jo fordi det er billigt 

 

CA: Det er jo fordi det er blevet fedt at være vintage..  

 

R: Det gør også noget at det er billigt 

 

I: Når man genbrugs shopper, så kigger man jo også efter det der er 

flot 

Fællessvar: Ja 

 

I: Man går jo overhovedet ikke op i at det skal være bæredygtigt, det 

er jo kun fordi det er en trend at genbrugs shoppe 

 

CA: jaer, sådan tror jeg ihvertfald det er for rigtig rigtig mange 

mennesker, og det er jo positivt 

 

J (afbryder): Det tror jeg også 

 

CA: Og det er jo positivt, fordi det kan jo godt være folk ikke forstår 

det, men at det fremmer og har en effekt alligevel  

 

J: Men det er også bare det der med, altså tag valget for forbrugerne, 

altså hvis man skal stå og vælge mellem to ting, så vælger man altid 

den billigste, øhm hvis man allerede har taget valget for forbrugerne.  

 

CE (afbryder): Ihvertfald hvis det er studerende 

 

J: jaja, hvis man er kunde i en butik, og man skal handle, og det 



koster det samme, jamen så er valget allerede taget for dig, altså og så 

behøver du ikke tage beslutningen. Altså ligesom med det danske 

skattesystem fx. Øhm hvor..  

 

(Pigerne griner) 

 

J: Ja okay det er også sådan lidt.. 

 

CA: jeg vil rigtig gerne høre det (griner) 

 

(De andre griner lidt) 

 

J: Men hvor man får sådan en årsopgørelse, det er også noget vi har 

snakket om i undervisningen, men hvor vores årsopgørelse i 

Danmark, der skal man ikke øhm skrive sin egen årsopgørelse. Der 

laver den et estimat, og så skal man gå ind og rette det hvis man 

gider, og ellers bliver den bare sendt afsted.. 

 

CE, CA: mhmm 

 

J: og derfor er det så nemt, for derfor er valget allerede taget for en. 

Hvor hvis man selv skal gå ind og gøre det og sende det også sådan 

noget 

 

I: det tager tid 

 

J: det tager alt for lang tid 

 

I (afbryder): Jeg har aldrig rettet min fordi det tager så lang tid. SÅ 

dumt jeg ved det godt hehe.. 

 

J: ..og man har bare ikke så lang tid. Nej nemlig, og det er jo et godt 

eksempel. 

 

CE: Men jeg tænker også, det handler virkelig meget om ens vaner, 

og ens sådan økonomi, fordi der ligger. Fx jeg bor tæt i Istedgade nu. 

Der ligger der en butik hvor jeg kan se udefra at de virkelig 

reklamerer med at tøjet er virkelig pænt, og det er økologisk, det er 

genbrugstøj, det er bæredygtigt, det er recycled og whatever. 

 

J (afbryder): Det er dyrt 

 

CE: Jeg har aldrig været derinde fordi det er pisse dyrt.  

 

J, Ca: Jaer  

 

CE: Det kunne jeg aldrig finde på at gøre, fordi det er dyrt 

 

CA: Neej  



 

CE: også selvom det er godt 

 

CA: Jaja og det er jo også et økonomisk aspekt ik, det er klart, altså.  

 

R: Så det er bare dyrt og besværligt  

 

CE, CA: Ja.. hehe 

 

(snak om hvorvidt næste spørgsmål skal med..) 

 

IP: Nu er vi ved kortene igen. Find tre konsekvenser i forbinder med 

tøjindustrien.  

 

Alle: Okay 

 

(De finder tre kort)  

 

CE: Ej det ved jeg fandme ik 

 

I: den er svær  

 

CE: Hvad var spørgsmålet igen? 

 

IP: Find tre konsekvenser i forbinder med tøjindustrien.  

 

CE: Okay 

 

(leder efter kort) 

 

CE: Det synes jeg er lidt svært  

 

Alle: Ja det er ikke så nemt, hmmm 

 

I: Ej jeg er altså lidt lost, må jeg være ærlig at sige  

 

CE: Haha det er jeg også  

I: Hey kan du ikke lige, hurtig derovre.. 

 

CA: Jeg ved det ikk.. tænker ikke så langt. Jeg ved ikke om jeg bare 

ikke er kreativ nok 

 

CE: Okay en rig mand, jeg har bare taget noget 

 

CA: Jeg er slet ikke klar 

 

J: Nej nej  

 

Alle: Hmm 



 

CE: Jeg tænker døde dyr 

 

CA: Ja jeg har også døde dyr hehe 

 

CE: Ej hvad er det?? 

 

CA: Ja det ved jeg heller ikke, men jeg tænkte også døde dur.. (Alle 

griner lidt) eller døde dyr hahaha. Så har jeg bare taget noget med 

døde dyr 

Hvad er det dog?? 

Er det et træ 

 

I: Jeg har tre, det er meget abstrakt 

 

CA: Jamen det er godt tror jeg. Det tror jeg er rigtig fint  

 

Alle: hmmm 

 

R: Jeg tror også bare jeg holder mig til dem her. Skal ikke bruge for 

lang tid på det 

 

CA: Okaay? var det til nogen eller hvad? haha 

Ej det ved jeg ikke… Vælg nu.. Jeg synes bare det er super synd for 

dyrene  

 

(Alle har fundet kort) 

 

 

 

 

20.00-30.00 min  IP: Så må i gerne forklare igen hvorfor i har valgt dem 

J: Cilla starter 

CA: Jeg har taget dem her. Der er ikke så stor betydning faktisk, jeg 

tænker bare at jeg ved i hvert fald at, nogle dyr har ladet livet for 

tøjindustrien. Hvilket jeg selvfølgelig synes er ufatteligt sørgeligt og 

unødvendigt, ihvertfald hvis man ikke bruger deres kød g andet for at 

overlevelse og så meget andet end bare at klæde sig på i. Ja, og så har 

jeg taget et billede det har, jeg tror det er træ, det har noget med natur 

at gøre fordi jeg tænker co2 udslippet går selvfølgelig ud over 

naturen. Så det var meget dybt, fra mig, ja.  

 

CE: Jeg tror også mit er meget simpelt, igen, jeg tænker, jeg ved ikke 

hvad de her fisk har gået igennem (små griner) men døde fisk i en 

boks. Jeg tænker sådan økosystemet generelt, altså med dyr og natur. 

Der er store konsekvenser for dyr, ligesom du sagde, og for miljøet og 

naturen generelt er der mange ting der bliver ødelagt fordi mennesker 

ødelægger det ved tøjindustrien. Og så tænker jeg også det 



menneskelige aspekt i det, at der er nogen der har virkelig dårlige 

arbejdsvilkår fordi at andre har et sygt behov for at købe dyrt, fancy 

tøj. Ja.  

 

R: Ja jeg gik fuldstændigt klimakrisen på den. I alt fra at vi bliver 

oversvømmet, at Danmark bliver til et dejligt sumpland, hvis co2’en 

går helt amok, til at verden bare bliver tørret ud, altså bare ekstremt. 

Og Især i u-landene er dem der bliver ramt hårdest af det og det hele, 

så lad os vende øjnene mod ulandene i så fald. 

 

I: Ja jeg valgte også et lille dyr her, særligt chiuaua og andre pelsdyr 

der bliver udsat for alt muligt, udpelsning. Og så sådan en her. Hun 

ligger og ser lidt deprimeret ud og det hænger lidt op ad det her med 

at modeindustrien har nogle sindssyge, det ved jeg ikke… standarder 

som bliver stillet.. 

  

CE: (afbryder) Idealer? 

 

I: Ja, og det påvirker rigtig rigtig meget og jeg tror også det er derfor 

folk går så meget op i at de skal have det nyeste nye og ikke skal gå i 

genbrug fordi det gør de “fede” ikke, det gør de cool ikke. 

 

CE: Jeg tænker også lige med den der handler det virkelig meget om 

hvad vi tror andre forventer af os og hvad vi skal leve op til. At det er 

sådan en pres for at leve op til nogle mærkelige krav som nogen.. 

 

R: (Afbryder) Modestandarter 

 

I: Det alle modestandarterne, det alle modebladene… 

 

CE: (afbryder) Og man skal være med på det for at være relevant 

 

I: Ja 

 

CA: Specielt med sociale medier, der er meget unge piger der lige 

pludselig.. ej.. 

 

I: Ja, altså du køber nogle sko fra Bilka.. hvis man gjorde det i 

folkeskolen ville man bare… 

 

J: (Afbryder) Og derfor har jeg nemlig valgt.. 

 

Alle griner 

 

J: Derfor har jeg også lige valgt et billede her.. 

 

CA: Men det er rigtigt må jeg skynde mig at sige 

 

I: Ja tak fordi du afbrød mig.. 



 

J: Det fordi jeg føler det er for at tage over, for jeg føler godt man kan 

blive stresset af tidens trends og tidens tern, og man skal hele tiden 

være med på moderne. Derfor har jeg taget det her billede. 

Og så har jeg taget det her fordi man bruger rigtig rigtig meget farve  

som ikke er naturfarve, det ikke så godt, fordi det ligner pangfarver 

som ikke er naturfarver det her.  

 

I: Kemiske farver 

 

J: Kemiske farver, yes. Og så den her, fordi at man smider meget ud 

istedet for at reparere, altså det her med at hvis vi har huller i 

strømperne, hvis man kigger 30 år tilbage, så havde vi stoppet 

strømper. Det gør vi ikke længere.  

 

I: Nu smider vi dem ud. 

 

J: Ja, vi smider dem ud og så køber vi nogle nye 

 

CE: Men det er også igen det der med dovenskaben, hvor meget tid 

gider man at lægge i det når det er så tilgængeligt for en at gå ud at 

købe noget der er helt nyt. 

 

J: Også igen fordi det kan ikke betale sig for en at reparere det. 

 

CE: Og kan være billigt 

 

J: Ja hvis man nu skal få nogen til det, fordi at jeg kan ikke selv finde 

ud af at stoppe strømper, så skulle jeg få nogen til at stoppe mine 

strømper. 

 

CE: Eller gå til en skrædder der er pisse dyr fordi der er ikke mange 

der gør det mere.  

 

R: Så kan det også nævnes at rigtig mange af de store tøjindustrier de 

laver som ikke kan holde fordi så går du ud og køber noget nyt.igen. 

Det er jo også lige værd at nævne. 

 

J: Forbrug og smid ud, kulturen 

 

CA: Ja de gør det med vilje sgu da.   

 

CE: Eller jeg tænker hvor mange af os smider tøj til genbrug, når vi 

tænker jeg gider ikke gå med det mere. 

 

CA: Det gør jeg 

 

I: Altså det gjorde jeg faktisk 

 



R: Det gør jeg faktisk ja 

 

CE: Det begyndte jeg først da jeg flyttede i kollektiv fordi alle andre 

gjorde det, eller så tror jeg bare at jeg smed det ud.  

 

R: Ja 

 

CE: Fordi jeg tænker hvis jeg ikke gider bruge det hvem fanden gider 

så. 

 

J: Jeg får meget tøj af mine venner også, altså hvis de ikke kan passe 

det længere får jeg lige… 

 

CE: (Afbryder) Vi plejer også at bytte tøj 

 

CA: Jeg synes faktisk det hjælper rigtig meget det er kommet de der 

røde kors containere, der står rundt omkring så det er nemmere 

tilgængeligt for folk. Man skal ikke have bil for at køre ud et eller 

andet sted for at aflevere tøjet. Det er i hvert fald smart herinde i byen 

synes jeg. 

 

I: Ej det gjorde vi rigtig meget før og så så min mor på et tidspunkt 

der var nogen der begyndte at grave i den og så stoppede hun med at 

gøre det. 

 

CE: Vi plejer også at gøre det til den lokale genbrug vi bruger 

 

J: Men jeg synes heller ikke det er et problem at folk begynder at 

grave i det. 

 

R: Næ så bruger de det jo bare 

 

CE: Ja 

 

I: Ja men det er ikke så meget at bruge det, det er mere at sælge 

videre 

 

CA: Ja det fint, det bliver brugt 

 

CE: Ja 

 

I: ja men så bliver det købt til overpriser 

 

R: Det er bedre end at smide ud i hvert fald 

 

J: Det er altid bedre end at smide ud. 

 

I: Ej det synes jeg er nederen, at det skal sælges til overpriser uden 

grund 



 

CA: Det er da bedre end at det ryger ud 

 

CA: Det var det tror jeg 

 

IP Hvad tror i der skal til for at få danskerne til at købe færre stykker 

tøj eller gå mere i genbrug? 

 

R: Det er jo en social ændring sådan set 

 

I: Det er lige før det skal være sådan en populær ting alle gør 

 

J: Jeg synes bare det skal være nemt 

 

CE: Ja skulle til at sige jeg tror det handler rigtig meget om 

tilgængelighed og om man kan gøre det til en trend fordi man netop 

følger hvad andre mennesker gør. Jeg tror det der med vi skal gøre 

hinanden opmærksomme, som at jeg skal sige, hvorfor har du købt 10 

nye stykker tøj på en måned i en butik der ikke er bæredygtig, det 

synes jeg er virkelig dårligt for miljøet. 

 

J: Ja 

 

CE: Tænk over det. Jeg tror man skal være opmærksom på at hjælpe 

hinanden. 

 

J: Ja og det der med når man så køber noget tøj på nettet så kan man 

se, ligesom når man køber flybilletter eller busbilletter, så kan man se 

at hvis man giver 5 kroner mere så er der co2 afgift. Hvis nu man 

kunne se det når man køber tøj, okay hvis jeg nu betaler det her mere 

så er det faktisk bæredygtigt tøj.  

 

CA: Ja det er i hvert fald mere information og nogle godbidder som 

du siger.  

 

CE: Så tænker man måske mere over hvis det er på den her 

hjemmeside så vil jeg måske hellere købe herfra end den jeg kiggede 

på før fordi det ikke står der.  

 

J: Ja, hvis det var samme hjemmeside man kan vælge 

 

CA: Altså jeg synes allerede, i hvert fald i danmark, det bliver mere 

og mere trend, at købe både genbrug og vintage. Nu er det også blevet 

meget med dyre mærker altså sådan noget Gucci og Louis Vouitton 

og sådan noget, det er blevet en stor trend at gøre det vintage. 

 

Fælles : Ja 

 

R: Så skal de også bare gøre det billigere og nemmere i de real store 



kæder. 

 

Fælles: Ja 

 

I: Det kommer ikke til at ske 

 

R: Nej med den jo det der skulle være… 

 

CE: (Afbryder) Men jeg tænker også at man bliver nødt til at holde 

hinanden ansvarlige, fordi at… hvad fanden var det nu, der var en 

eller anden der snakkede med min omkring noget med H&M hvor 

meget tøj de faktisk smider ud om året sådan kæmpe mængder de 

bare smider ud, hvor jeg tænker lidt, er det bare fordi de ikke vil gøre 

det tilgængelige for folk fordi de vil sælge det. Men i stedet for at 

smide det ud, så kunne de netop sige, jamen så giver det til en 

genbrug. Det kan de jo sælge. 

Man bliver nødt til at sige, okay de her store kæder, hvorfor fanden 

får de lov til dee. Man må lave en lov der hedder det er ulovligt at 

smide tøj ud man har brugt så meget… 

 

J: (Afbryder) Jeg tror det bedste at gøre ville være noget sådan EU 

baseret.. 

 

CE: (Afbryder) Der skal noget lovgivning ind over 

 

J: Eller noget dansk lovgivning omkring, okay altså sætte afgiften op 

på tøj der ikke er bæredygtigt  så priserne kommer sådan rimeligt 

meget ned.  

 

CE: Og får bøder for at smide decideret tøj ud, det fungere ligesom 

med madspild eller…  

 

CA: Der skal bare noget information ud til folket så folket også kan 

tage og lægge pres på. Altså jeg tror vi mange unge mennesker der 

har måske en eller anden form for viden, men nu kan i jo så også 

høre, vi sidder også her og ved ikke særligt meget omkring hvor 

meget co2 udslip der er ved tøjproduktionen, så der skal mere 

information ud så vi er flere til at presse 

 

J: Jeg tror egentlig også information kan også være sådan lidt et 

problem fordi i dag er der så meget information, så det information 

kan også bare drukne 

 

CA: Jamen så må man jo gøre det på en anden måde. 

 

CE: Relevant og konkret information 

 

J: Men derfor tror jeg også bare at sådan fx med sådan madindustrien 

når man handler og sådan ville jeg bare sige at prisen på oksekød 



skulle op på det dobbelte. 

 

Fælles: Ja 

 

J: Så kunne man sænke prisen og afgiften på nogle af de andre ting så 

det også bliver mere sådan økonomisk gevinst i at… 

 

CA: (Afbryder) Helt sikker, men vi bliver jo nødt til at gøre noget 

inden 

 

J: Ja det ved jeg godt  

 

R: Der er mange ting der skal gøre 

 

 

30.00-39.46 min  CA: Men det bare også tit og ofte folket der må lægge et pres, altså, 

og hvis halvdelen af folket ikke aner hvor meget det egentlig går ud 

over dem… 

 

J (afbryder): ja 

 

CA: ...så det svært at lægge et pres og så bliver det jo ved med at 

være som det er nu 

 

J: Ja 

 

CE: Men jeg tror ikke at der er noget som ændre sig for sådan den 

enkelte borger, før at industrien er med til at ændre det… 

 

J (afbryder): det tror jeg heller ikke 

 

R (afbryder): ja 

 

CA (afbryder): nej, nej 

 

CE: netop det der med at de så siger, jamen så tager vi ansvar for, at 

vi ikke, øhm smider 10.000 kilo tøj ud om året… 

 

J (afbryder): Ja 

 

CE: …fordi der ikke er nogen der køber det, fordi så gør man også 

den enkelte borger opmærksom på, at det gør de og det godt så det 

burde de også gøre 

 

J: det ligesom, det ligesom da de begyndte at gøre grøn energi med 

vindenergi, det er fordi man, altså man lavede nogle kæmpe fordele 

for de virksomheder der lavede grøn energi… 

 



CA (afbryder): ja, ja 

 

J: Verdens største vind produktion i verdenen, det fordi, de gjorde 

sådan og så lige pludselig kan man vende det om og så kan Danmark 

begynde at tjene penge på at vi har, vi har hjulpet virksomhederne 

frem og det kunne man også gøre med tøjproduktionen. 

 

CE: ja 

 

CA: Ja jamen jeg enig, jeg synes bare at der skal mere information ud 

omkring det, for jeg ved ikke særlig meget 

 

J: mh mh 

 

CE: Der er nogen der sidder højere oppe der skal tage ansvar 

 

CA: Jeg synes alligevel jeg går lidt, en lille smule, i hvert fald op i 

miljø og sådan noget, men jeg aner ikke noget… 

 

J (afbryder): mh mh 

 

CA: jeg søger det jo heller ikke så meget og det skal være mere 

tilgængeligt… 

 

J (afbryder): Ja 

 

CA: synes jeg 

 

J: Ja jeg orker heller ikke at søge efter det… 

 

CA: Nej det det. Det skal konfronterer lidt mere 

 

CE: ja godt sagt 

 

R: der skal bare nudging teorier ind 

 

IP: Hmm, ja jeg ved ikke om i ved det men vores design produkt er 

en kampagne video og vi har tre udgaver… 

 

CA (afbryder): spændende 

 

IP: … og vi vil gerne høre hvad for en i personligt synes virker bedst 

på jer. Det bare skitser, jeg tror ikke engang der er lyd på, men det er 

bare for at se hvordan de er sat op. 

 

J: Ja helt klart 

 

IP: jeg tænker lidt at sætte den (computeren) hernede, så ja ikke helt 

læg mærke til selve motivet 



 

CA: nej. 

 

CE: Hey det Frida! 

 

IP: Den første er sådan en Youtuber video hvor vi skal have en person 

der sidder og så skal der komme sådan facts på 

 

CA: okay 

(Ser video) 

 

I: nååå sådan en influencer der sidder og... 

 

IP: præcis 

 

CA: men du så sød ud gjorde du 

 

IP: og nummer 2 er, ja sådan en tegning som i ser her, hvor der 

selvfølgelig også skulle være en voice over… 

 

CA: Ja 

 

I: det sgu da ret godt tegnet 

 

IP: … meningen er at tegne T-shirtens levetid her 

 

I: jeg kan godt lide hvordan det er sådan en strøm eller noget 

 

CE, CA: hmm 

 

IP: og det sidste den har vi hernede, øhh det er mere sådan en 

animations udgave (p) igen hvor vi prøver at lave T-shirtens levetid 

bare i animations. Også med en voice over. 

 

IP: Den her er meget lang, jeg tror i har fanget ideen 

 

?: Jeg skulle til at sige, den virker relativ lang den der 

 

CA: altså jeg tænker sådan at, nu er det vel også forskellige 

målgrupper der reagerer forskelligt på det. For så hvis det er sådan 

blogger/influencer-agtig noget, så er der garanteret mange der synes 

det fungerer for dem, men det visuelle aspekt synes jeg fungerer godt 

for mig. At man får noget visuelt på og så kan man, kan jeg bedre 

forholde mig til det. Jeg synes den der med tegningen fungerede for 

mig, det der tegning at man sådan fulgte det hele 

 

CE: ja. 

 

I: ja. Enten tegningen eller animationen for mig, bare fordi jeg synes 



youtuberen eller influenceren bliver lidt overfladisk, fordi youtuber 

eller influencer bliver typisk, altså de giver ikke en fuck om det… 

 

J (afbryder): de bliver betalt for det 

 

I: de bliver nemlig betalt for det, så det går hen og bliver alt for 

overfladisk og man tænker, ja okay du siger det bare fordi du bliver 

betalt for det, men du går hjem og smider dit tøj ud i skraldespanden 

alligevel… 

 

CE: men det kan måske være noget et skabte fokus for en yngre 

generation fordi de ikke tænker sådan… 

 

I: ja 

 

CA: det kommer meget an på hvad jeres målgruppe er tror jeg… 

 

J: hmm 

 

CA:…for jeg tror, også for mig, vil det være klart mere interessant at 

lave sådan en animations video og giver også meget mere for mig, for 

som du sagde om influncer, men altså de har bare også et ret godt tag 

i specielt den… 

 

I (afbryder): Yngre generation 

 

CA: … yngre generation. Så hvis det var dem, der var jeres 

målgruppe så ville jeg nok gå med den. 

 

IP: det er jer der er målgruppen 

 

CA: det os. 

 

Alle: jamen så ville jeg sige animationen 

 

J: Ja jeg er en sucker for de der DR oplysnings videoer… 

 

CA (afbryder): ja 

 

J: …altså som varer bare sådan noget 5 minutter hvor de så kører det 

hele igennem om alle mulige facts med speaker og sådan helt 

gennemført. Et synes jeg virkeligt er 

 

R: altså personligt hører jeg og ser rigtig meget noget der hedder 

Kusekesagt som også er sådan en informations udgive på en sjovere 

og animeret måder, så der ville jeg også gå efter en animations film i 

det tilfælde og se den for de det er en interessant måde at lære det på 

 

CE: jeg tænker også det er kreativt og fængende 



 

R, CA: ja 

 

R: det er rart at kigge på 

 

CE (afbryder): og så tænker man mere over det 

 

CA (afbryder): ja det nemlig rart, det rart for øjnene. Samtidig med at 

man får noget information. 

 

J: men jeg kan også godt lide at der er noget mere troværdighed i der 

sådan talebobler der der sådan også hvis der er kilder på til sidst som 

hvis man ser DR videoer, så står der nogle kilder på der ligesom er en 

liste over hvem der har været med til at lave det. Og de har kilder på 

hele tiden, så giver det mere troværdighed… 

 

CE: ja altså i taleboblerne kunne man jo have facts og så kilder neden 

under . det rigtigt. 

 

J: ja, eller bare sådan en kilde der står i bunden eller til sidst der står 

kilder eller sådan et eller andet. Det giver i hvert fald mere 

troværdighed omkring det fordi, hvis der er så mange sandheder på, 

på nettet, øhm og især med sådan nogle influencers, sådan jeg ved de 

altid bliver betalt for det, så jeg tror aldrig en skid på det de siger, 

altså… 

 

CE: også fordi man tænker at de kan blive betalt af et firma som 

egentlig ikke har reelle oplysninger, som ikke er et sandfærdigt firma 

eller ja… 

 

J: for eksempel i landbrug og fødevarer hvis de siger sådan, sådan og 

sådan, så tro man ikke en skid på det 

 

CE: nej 

 

IP: Tror i så sådan en kampagne video skal være, skal den skræmme 

folk eller skal den være sjov, skal det bare være fakta? 

 

Alle: det skal ikke kun være fakta 

 

J: jeg synes det skal være sjovt 

 

I: det må gerne skræmme lidt 

 

R: det skal være en blanding af facts og sjov 

 

I: jeg synes det godt må skræmme lidt 

 

CA: jeg tror at det skal altid skræmme men jeg… 



 

CE: jeg føler det skal røre mere 

 

CA: Jamen jeg tror, ja at problemet med det der at hvis man kun viser 

problemet fra den ene side så er folk ret hurtige til bare at lukke af. 

 

R: ja hvis det kun er skræmme video så hører man ikke efter… 

 

CA: ja 

 

I (afbryder): men hvis det kun er sjov 

 

CA: Men det er jo også mere rørende hvis det kun er skræmmende 

men hvis man nu siger hvis man nu gjorde sådan her, så kunne det se 

sådan her ud. 

 

I: det skal heller ikke være for meget sjov 

 

CE: jeg tænker der gerne må være et skræmmende aspekt i det men 

det skal være noget man kan forholde sig til, ligesom de der reklamer 

eller videoer der laver, hvor der er en menneskegruppe der snakker 

om hende er engang reddede en eller andens mormor, at man gør det 

menneskeligt… 

 

J: ja 

 

CA: helt sikkert 

 

CE: det sådan noget hvor jeg tænker at fuck det var en sindssyg 

reklame… 

 

CA: ja det derfor hjerte… 

 

CE: ja præcis den! Man tænker ja okay det rører noget i en fordi det 

vigtigt og det et godt budskab 

 

CA: ja det skal ikke kun være overfladisk 

 

CE: det synes jeg heller ikke 

 

J: jeg synes også der er sådan en animations video, der handler om 

kød produktionen og viser hvordan det hele fungerer med sådan en 

virkelig sørgelig Coldplay sang hen over… 

(griner) 

 

J: … og som jeg synes er virkelig virkelig god 

 

CA: ja 

 



CE: men jeg tænker også… 

 

CA (afbryder): du er også bare en sucker for alt hvad der er far-jokes 

 

J: jamen, nåå, nej nej det ikke, det her er ikke en joke, det en meget 

meget sørgelig video, men… 

 

CE: ja men for eksempel har den en skræmme vidoe af 

kyllingnuggings der for hugget hovedet af og whatever og de bliver 

behandlet fuldstændigt forfærdeligt og jeg så den og jeg tænkte, nå 

men jeg har lyst til at spise nuggins… 

(griner) 

 

CE: nej men seriøst sådan et skræmme scenarie virker jo ikke altid. 

 

J: men det fordi… 

 

CE: man kan jo ikke forholde sig til det jo, så det irrelevant. 

 

J: men man bliver nød til at have hele kæden med. Altså jo det rigtigt 

hvis jeg ser en død kylling, så kan jeg ikke tænke, det har jo ikke 

nogen sammenhæng. 

 

CE: nej 

 

J: man bliver nød til at tage hele produktionen med og se… 

 

CA: Lige som det der med at få et problem og også få at se jamen 

hvad kan der ske hvis jeg gør sådan her, altså så man ligesom finder 

ud af hvordan kan det se ud på en anden måde, det synes jeg i hvert 

fald er vigtigt. 

 

R: men jeg tror også det godt at holde det sådan meget fremtids artigt. 

Holde det åbent og lyst og det her med at det er en god fremtid at gøre 

det på den her måde så det bliver en mere positivt ting at gøre det end 

en fy skam du gør det. 

 

CA: men også vise hvordan det vil se ud i nutid… 

 

R: Jaja 

 

CA: … altså det der med, altså fordi jeg tror folk har svært ved det 

der sådan, nå men hvis vi så gør sådan her, så om hundrede år så 

brænder jorden ikke ned. Altså det der med at man også kan se… 

 

CE:  ja men det kan man heller ikke forholde sig til. Ja okay så går 

jorden under fordi… 

 

CA: Man tænker vi lever nu… 



 

R: ja mennesket har nemmere ved at tage positivt fremfor negativt og 

så rent faktisk gøre noget ved det. 

 

I: Ja for mig ville sådan en, det et rigtigt dårligt eksempel, men i 

biografer inden en film starter, så er der sådan en der siger sluk lige 

jeres telefoner, og så joker de lidt og så laver de lidt sjovt og det 

sådan lidt ej sluk nu for helvede jeres fucking telefoner, det grineren 

og det sådan animation men det dybt seriøst. 

 

CE: og så tænker man også sådan lidt, det er sgu da også fucking 

irriterende når ens telefon ringer. 

 

I: Ja nemlig det er det og det er den der irriterende animation, der er 

sjov nok men pisse irriterende 

 

J: jeg tror også bare det handler om at man skal se det nok steder, 

sådan hvis jeg nu bare ser en telefon reklame et sted så jeg bare sådan 

jaer okay, hvis jeg så ser det på et bander nede på gaden så ja okay og 

i biografen. Hvis man ser det samme mange steder så er man 

hurtigere til at tænke, okay jamen så er det virkelig et reelt problem. 

 

Alle: ja 

Siger tak og slutter af. 

 

 

Bilag 5.0 - Spørgsmål til feedback 

Bilag 5.1 

1. Hvilke virkemidler lagde du særligt mærke til i videoen? Nævn gerne flere 

 

Bilag 5.2 

2. Hvordan synes du mængden af information var i videoen? 

 

Bilag 5.3 

3. Var der noget i videoen der overraskede dig? 

 

Bilag 5.4 

4. Var der noget i videoen du allerede vidste i forvejen?  Hvis ja, hvilket? 

 

Bilag 5.5 

5. Hvad manglede du fra videoen til at den påvirkede dig bedst muligt? 

 

Bilag 5.6 

6. Fik videoen dig til at tænke over dit eget tøj forbrug? 

 

Bilag 5.7 



7. Synes du videoens emne er relevant?  

 

Bilag 5.8 

8. Ris og ros? 

 

 

 

Bilag 6.0 - Transskription af feedback på kampagnevideo: 

Tid Navn + citat 

0:00-3:46 min 

 

I: Hvilke virkemidler lagde I særligt mærke til i videoen? Nævn gerne 

flere 

 

T: jeg lagde særligt mærke til tøjet der bare blev kastet i en bunke 

 

A: de der instagram giffs var meget sjove 

 

I: Hvordan synes I mængden af information var i videoen? 

 

A: jeg synes egentlig mængden var meget fin, man mistede ligesom 

ikke fokus, men det kunne måske være meget rart hvis I lige havde 

skrevet de ligesom vigtigste fakta ned 

 

T: ja 

 

A: fordi nogle gange hvis man siger en masse tal eller et eller andet så 

kan det godt være at man komme med noget rigtig fint information, 

men hvis det ligesom bare bliver sagt uden at man kan se det, så bliver 

det sådan lidt… 

 

T: jeg tænker også… 

 

A: så husker man det ihvertfald ikke 

 

T: jeg tænker også hvis de der tal i procenter bliver sådan skrevet op på 

skærmen, så man lige huskede det, så bemærker man det lige lidt mere 

og husker det 

 

I: Var der noget i videoen der overraskede jer? 

 

T: hvor stor bunken af tøj var 

 

A: ja 

 

T: 16.000 ton, var det 16.000 ton? 

 

alle: griner 



 

T: jeg mener kilo 

 

T: men jeg synes også bare det så voldsomt ud den der bunke, jeg føler 

at det er over hele mit tøjskab 

 

I: Var der noget i videoen du allerede vidste i forvejen?  Hvis ja, 

hvilket? 

 

T: at det ikke er godt for miljøet, alt det tøj der bliver produceret  

 

A: som sagt ville man jo kunne have husket de ting der var blevet sagt 

lidt bedre  

 

I: Hvad manglede du fra videoen til at den påvirkede dig bedst muligt? 

 

T: det ville være tallene på skærmen, for jeg skal være ærlig og sige at 

jeg måske er kommet til at glemme tallene allerede. har du også det? 

 

A: ja 

 

A: altså man kan jo altid kaste lidt børnearbejdere fra en fabrik ind og 

lige prikke lidt til den der pathos der, og tænke uha puh 

 

T: ja og så ville man ikke købe tøj 

 

I: Fik videoen dig til at tænke over dit eget tøj forbrug? 

 

A: ja 

 

T: ja det synes jeg 

 

I: Synes du videoens emne er relevant?  

 

T: meget relevant 

 

A: ja, virkelig relevant 

 

T: især nu hvor der er mange der køber tøj, men nu også hvor sådan det 

er ved at blive mere udbredt at købe i genbrugsforretninger  

 

A: også det der med, altså jeg havde så sent som i dag en samtale med 

min veninde om at hun var sådan “ej jeg købte lige noget til mig selv 

fordi jeg trængte til lidt selvforkælelse” og sådan hele den der med at 

det bliver noget som bliver til selvforkælelse i stedet for et behov  

 

I: Ris og ros? 

 

T: det var en meget nice sweater 



 

T: ej der var ikke noget udover de der tal 

0:00- 07:55 min I: Navn, alder, studerende? 

 

F: Frederikke, 22 og ja studerende 

 

I: Hvilke virkemidler lagde du særlig mærke til i videoen? 

 

F: Indholdet - Det er sådan en reminder til at man lige skal tænke lidt 

mere over tingene 

 

I: Og hvad synes du om mængden af information? 

 

F: Det er meget passende, fordi det ikke er for overflydende i forhold 

til hvor lang tid man skal sidde og lytte - altså ikke fordi det er lang tid 

man skal lytte, men det er tilpas kort tid med det vigtigste 

informationer, og det ikke er alt for meget detaljen, men at man lige 

hurtigt bliver informeret om de forskellige ting. 

 

I: Var der noget i videoen der overraskede dig? 

 

F: Tøjkastning haha! Ej altså nu hvor jeg selv arbejder i tøjindustrien, 

så er jeg godt klar over det overforbrug vi har, men jeg tror helt sikkert 

at hvis jeg ikke var informeret omkring det, ville jeg også blive meget 

chokeret over hvor meget man egentlig bruger som man ikke har brug 

for. Det er jo også sådan, du skal bruge et stykke tøj 70 gange før det 

kan betale sig, og sådan nogle ting. Det er jo sådan nogle ting jeg vidste 

i forvejen, men det er også de facts man har brug for at vide.  

 

I: Var der noget i videoen du allerede vidste i forvejen? 

 

F: Jaer. det er det der hvor meget energi det egentlig tager at producere 

osv.  

 

I: Vidste du fx at din garderobe udleder mere CO2 end fly og 

shippingindustrien tilsammen? 

 

F: Nej det gjorde jeg ikke. Ikke sådan lige så detaljeret 

 

I: Men du vidste godt det var meget? 

 

F: Jaja, men det er jo også ekstremt når man får det op på den måde 

 

I: Hvad manglede du i videoen for at den påvirkede dig bedst muligt? 

 

F: Hmm jeg tror nogle gange at man virkelig skal spille på 

modtagerens følelser, så plotte det lidt hen ubevidst med at give folk 

dårlig samvittighed, uden at sige det direkte, men det der med at så skal 



man have noget lidt trist musik i baggrunden eller sige nogle ting som 

får folk til at føle at det er deres skyld. Jeg ved godt det er meget hårdt, 

men det er sådan nogle tricks man skal prøve at gøre for at få folk til at 

tænke over det, fordi hvis man bare siger nogle ting, og det ikke rigtig 

har en følelse, så kan folk hurtigt glemme det igen. 

 

I: Fik den dig til at finde dit eget tøjforbrug? 

 

F: Ja, jeg kan da godt se at jeg har meget mere tøj end jeg har behov 

for, men jeg tror bare det er rigtig svært at ændre sine vaner når man 

går op i fashion og stil osv. Jeg føler også at man udtrykker sig rigtig 

meget igennem sit tøj, så det er en rigtig svær vane man skal bryde. Og 

jo så kunne man jo godt det med at gå i genbrug og sådan nogle ting, 

men der er jeg bare typen der godt kan lide mærkevarer osv. og det er 

jo bare ikke altid at man lige kan få det.  

 

I: Synes du videoens emne er relevant? 

 

F: Ja helt sikkert, især for unge mennesker og også for folk som er lige 

over målgruppen, eller lige over vores alder, fordi det er da helt sikkert 

dem der tager ud og shopper rigtig meget og har det der behov for hele 

tiden at skulle købe noget nyt. Det er jo lidt en folkesygdom at man har 

et behov for hele tiden at skulle få noget nyt fordi man hurtigt begynder 

at kede sig, i stedet for at tænke på hvad man egentlig har behov for. Så 

jeg synes helt sikkert det er relevant og noget der burde være meget 

mere tale om i hverdagen. Jeg føler også lidt at folk er begyndt at synes 

det er nice at gå i genbrug, men det er bare ikke alle der dyrker det, 

eller der er ihvertfald ikke nok der dyrker det. 

 

I: Andre kommentarer til videoen? 

 

F: Som jeg sagde før, man skal virkelig ramme folk. Ikke for at gøre 

det negativt, men man er nødt til at finde et følelses punkt. Så du skal 

ligesom lave en indsigt, så det skal være meget sådan noget med 

“kender du det, når du har alt for meget tøj du faktisk ikke har plads 

til?”  

Det er noget hvor alle kan sidde og se at “ej det kender jeg faktisk 

godt” - så det der med bare at starte ud, og bare sige en indsigt, fordi så 

sidder alle derhjemme og bliver fanget med det samme og tænker “ej 

det kender jeg sygt godt, nu må jeg lige høre hvad de har at sige” 

agtigt.  

Det er virkelig med at ramme folk på det personlige nærmest.   

 

 

0.00-6.57 min I: Hvilke virkemidler lagde i særligt mærke til i videoen? 

 

N: Tøjet der blev kastet ind (smilende) 

 



P: Jeg ville sige tøjet men også de der der plinger. 

 

I: Altså de der små grafikker? 

 

P: Ja 

 

I: Hvad synes du om mængden af information der var i videoen?  

 

P: altså jeg synes lidt der mangler nogle tal, altså måske bare lige at der 

står, vi bruger x, så man skriver det der bliver sagt. Fordi det er meget 

information man får så jeg tror man har brug for at se noget visuelt.  

 

N: Jeg tror også man husker det bedre hvis man ser det for sig 

 

P: Ja så hvis i ligesom bare sætter nogle tal ind, ligesom de der plinger, 

så bare med tal, så man lige får et… Fordi det går stærkt man, altså jeg 

kan ikke tage det hele ind når der er så meget.  

 

I: Var der noget i videoen der overraskede jer?  

 

P: At vi har så meget tøj altså, eller hvad man siger 

 

I: Mener du at vi har så stort et tøjforbrug? 

 

P: Ja, det er da også noget man sådan. Altså også det i siger. Køb 

måske noget der er bedre kvalitet, fordi nu er jeg også selv en der 

handler i H&M og sådan noget. Så skulle man måske bare købe en t-

shirt der kan holde. 

Det synes jeg er noget man sådan, det er stof til eftertanke. 

 

I: Ja 

Hvad tænker du Nanna? 

 

N: Jeg føler måske jeg køber stadig meget tøj men jeg køber også dyrt 

tøj, så det holder forhåbentligt længere men så kunne man måske godt 

købe lidt færre ting.  

Altså man behøver jo ikke have 20 par bukser. 

I: Ja det rigtigt. Var det noget i videoen du vidste i forvejen? 

 

P: Nu skal jeg lige huske den. Men egentlig som før… 

 

N: Altså fx det der med at det udleder 10% af jorden CO2, det vidste 

jeg  ikke.  

 

P: Nej. Altså jeg tror egentlig alt… Det var også derfor jeg sagde det 

med tallene, at det kunne være fedt… så man husker det bedre. 

Altså fordi det anede jeg ikke. Jeg tænkte godt at tøj, altså mit 

tøjforbrug er også stort men jeg tror ikke jeg tænkte over at det 

påvirkede så meget.  



Jeg tænker mere over det er dumt jeg bruger mange penge på det.  

 

N: Men det er også vildt det jeg forhøje sig så meget på kun 30 år, det 

skal man måske lige overveje lidt.  

Jeg føler ikke rigtig man har fået noget af vide, Sådan i forhold til alt 

andet.  

 

P: Nej overhovedet ikke. 

 

I: Hvad mangler I i videoen til at den påvirkede jer bedst muligt?  

 

P: Jeg tænkte på at jeg savnede måske lidt sådan en lille melodi i 

baggrunden.  

 

N: Ja noget catchy eller et eller andet 

 

P: Ja fordi, ikke at det skal være en sang men bare fordi det bliver 

meget tungt på en måde 

 

N: Ja noget elevatormusik 

 

P: Ja for det er meget information og så ved, ja måske lidt musik  

 

N: Men det var en sjov effekt med tøjet der blev smidt ind. 

 

P Ja det synes jeg var vildt godt. 

Og jeg synes også det gør meget med de der pling, det skal bare være 

de rigtige ting.  

Ikke at nogle af figurerne ikke kan være der jeg mangler bare noget 

sådan 10% eller noget til at fremhæve det lidt 

 

N: Facts  

 

P: Ja præcis, bare sådan nogle små faktabokse til at fremhæve 

 

N: Det sidder  nok mere fast i hjernen hvis man har set det. 

 

I: Ja det en god pointe 

Fik videoen dig til at tænke over dit eget tøjforbrug?  

 

P: Ja 

 

I: Nanna hvad synes du? 

 

N: Ja 

P: Behøver vi siger mere (Griner) 

 

I: Synes du videoens emne er relevant? 

 



N: Vildt relevant lige nu. 

 

P: Helt vildt. Især fordi jeg tænker, jeg vidste det ikke og så er der 

sikkert også rigtigt mange andre som heller ikke ved hvor meget det 

egentlig påvirker. 

 

N: Jeg tror det kommer til at handle om hvad vi gør nu, for hvordan 

verden kommer til at se ud de næste mange år. Altså det er nu man skal 

handle fordi ellers så er det for sent.  

 

I: Ja 

 

N: Jeg synes bare, man kunne også have gået den nemme vej og taget 

sådan noget som transport som alle godt ved, altså tag cykel eller det 

offentlige. 

 

N: Ja og ikke flyv for meget. 

 

P: For man tænker slet ikke at tøj udleder CO2 på den måde 
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