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Præsentation af 

interviewerne og projektets 

formål 

Introduktion af gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål med interview 

 

 

 

 

 

Praktik: 

- Tidsramme 

- Gøre opmærksom på 

optagelses form 

- Gøre opmærksom på 

hvordan de vil blive 

brugt i opgave (GDPR, 

RUC regler osv) 

 

 

 

 

 

 

Vi er en projektgruppe fra 

RUC, som skriver projekt om 

tøj og tekstil industrien, og de 

dertilhørende klimamæssige 

udfordringer. Vores fokus 

ligger på at vi vil skabe en 

adfærdsændring hos 

forbrugeren for at formindske 

overforbruget, og samtidig 

gøre opmærksom på de 

udfordringer der hører til 

forbruget. For både at få 

forbrugeren til at købe mindre 

men også mere klimabevidst 

(mindre vand til produktion, 

færre skadelige kemikalier 

osv.) 

 

Formålet med at interviewe 

Det Kollektive Klædeskab:  

- Øge kendskab til 

kulturen 

- Hvad virker hvad 

virker ikke? 

- Hvem er målgruppen, 

hvem er til at ”få fat i” 

hvem er ikke? 

- Hvilke tendenser kan i 

se i samfundet  

- Hvad tror i der skal til 

for at ændre de store 

udfordringer der er 

med tøj og tekstil 

industrien? 

 

Interviewet    

 Interviewpersonerne 

præsenterer sig selv 

Vil du/i præsentere jer selv? 

Navn, alder og titel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligvis få nogle 

behjælpelige kilder til vores 

målgruppesøgning. 

 

 

 

Få erfaringer i hvad der virker 

eller ikke virker, specielt hvis 

det viser sig at vi har samme 

målgruppe 

 

Mulige forhindringer vi kan 

støde på, og måske skabe 

nogle overvejelser vi kan 

notere i projektet 

 

 

 

Få noget erfaring fra praksis 

om billedet som statistikkerne 

viser er sande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad fik jer til at starte Det 

Kollektive Klædeskab? 

 

Hvilke udfordringer har det 

været med at starte det op? 

 

Ville i have haft samme succes 

for 10 år siden? 

 

Hvor er i om 10 år? 

 

 

Hvem er jeres målgruppe? 

 

Hvad er begrundelsen for kun 

at sælge til kvinder? 

- Er kulturen anderledes for 

mænd? 

Hvis ja, hvorfor er den det? 

 

Hvordan fandt i frem til den 

målgruppe i har i dag? 

 

Noget der overraskede jer i de 

kunder i har? 

 

Hvordan når i bedst ud til jeres 

målgrupper?  

- Markedsføring 

- Word of mouth 

-  

Udfordringer ved jeres 

målgruppe?  

 Kræsenhed? 

 Købestærke? 

 

Hvad er kundernes motivation 

for at handle hos jer? 

 



 

 

 

Finde ud af om det er en trend 

der er ved at stige. Det kunne 

evt. Bruges i 

problemfeltet/indledningen 

 

 

 

Finde ud af om de tænker det 

er doomed eller om det faktisk 

gør en forskel. Muligvis også 

få ideer til hvad vi også kan 

gøre. 

 

 

 

 

 

Hvad er jeres opfattelse af 

den generelle viden om tøj 

og tekstil industrien i 

samfundet? 

 

Skal der gøres noget? 

 

Hvis ansvar er det?  

 

Hvad kan der gøres? 

 

 

 

 

Har i oplevet en stigende 

interesse? 

-Hvorfor/Hvorfor ikke 

 

 

 

 

(Hvad tænker i om vores 

produkt?) 

 

 

Må vi kontakte jer i tilfælde af 

opfølgende spørgsmål, eller 

lignende?  
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