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5 Hvordan har du det med tøj?  

 

Voxpop  

Jamilla  

Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt … Og … Ja, så 

får jeg … Ej, jeg ved ikke, hvor meget tøj jeg får … Men sko, det kan jeg i hvert fald rigtig godt lide at købe. 

 

Issa 

Jeg har et afslappet forhold til tøj. Da jeg var yngre, havde jeg et knap så afslappet forhold til tøj. Der gik jeg 

meget op i, at det skulle være det rigtige og gerne fra de rigtige butikker og de rigtige mærker. Sådan har jeg 

det ikke længere. Nu køber jeg tøj sjældent, men når jeg køber det, så afhænger det ikke så meget af hvilke 

mærker, det er, og hvilke butikker det kommer fra.  

 

Bodil 

Jeg har det rigtig godt med tøj, jeg kan godt lide det, men jeg er meget dårlig til at købe det. Så jeg laver 

fejlkøb, og det kan man se hjemme i mit skab, hvor der hænger mange ting, jeg aldrig har gået med. Og så 

kan jeg godt lide det, der på moderne dansk hedder ’accessories’, det vil sige sådan noget tilbehør. Altså 

smykker og tørklæder og sådan noget, som kan peppe noget kedeligt tøj lidt op.  

 

Uffe  

Jeg har det ikke så godt med at købe tøj, så derfor så køber jeg meget ad gangen. Men ellers så kan jeg godt 

lide at købe skjorter. Dem kan jeg godt lide.  

 

Kenneth 

Jeg køber ikke tøj så tit, øh, men når jeg køber tøj, så køber jeg meget ad gangen. Jeg kan godt lide tøj, som 

… Det skal være pænt, og så skal det også være rart at have på. 

 

Camilla  

Altså jeg har det rigtig godt med at købe tøj, og jeg bruger tit lidt for mange penge på at købe tøj, end jeg 

egentlig burde og køber nok også alt for meget. Og så kan jeg godt lide, når tøj har et budskab – for 

eksempel som den trøje, jeg har på i dag. Og når det udtrykker de holdninger, folk har.  

 

Grethe 

Jeg er faktisk meget ustruktureret. Det er meget sjældent, jeg går i byen for at købe tøj. Det er kun, hvis jeg 

falder over noget, jeg kan lide, så køber jeg det. Derfor er det meget tit i mine ferier, at jeg køber tøj.  

 

Anna 

Jeg har det rigtig godt med tøj.  Jeg shopper rigtig meget normalt.  Men lige for tiden, der er det lidt svært for 

mig, fordi jeg er gravid, og alt det tøj, som jeg har, det kan jeg ikke passe mere.  Men jeg er samtidig lidt for 

nærig til at købe det der ”gravidtøj”, som man kan få i butikkerne, fordi det er alligevel i så kort tid, man er 

gravid.  Men jeg glæder mig til at shoppe igen, når jeg er færdig.    
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23  Jeg bruger størrelse det og det  

Lars  

Hvordan har du det med tøj? 

Tøj interesserer mig ikke frygtelig meget, øhm, men jeg er glad for at have noget tøj, jeg kan passe. Og det er 

det største problem, fordi jeg er relativt stor. Det er der nu jo nu mange øh, mænd, der er, men jeg må altså 

have nogle mål, som ikke helt passer til, til det, man kalder stangvarer altså det, som der bliver produceret 

meget af. Så derfor er det rigtig svært, for mig at, at få tøj, der passer. Jeg kan aldrig købe en jakke, der ikke 

skal lægges ned på ærmerne. Aldrig. Øh, bukser bliver man jo nødt til at købe, fordi blandt andet 

cowboybukser, de har jo bestemte længder. Men lige præcis den størrelse, jeg bruger, er der enten mange 

andre, der også bruger, eller også bliver der ikke produceret så mange af dem. Jeg ved det ikke, men i hvert 

fald er lige præcis den størrelse tit væk. Øh, så derfor må jeg tit sige ”Okay, jeg køber det tøj, der er”. Sko er 

det allerstørste problem, fordi jeg bruger øh, størrelse 47 eller det, der i en anden sammenhæng hedder 

størrelse 13, og mange skonumre slu-slutter ved seksog, eller mange sko, mange typer af sko slutter ved 

størrelse 46 eller ved størrelse 12 eller 12,5. Så når jeg kommer ind og spørger i en forretning ”Hvad har I i 

størrelse 13?”. ”Der står noget derovre.” ”Og så er der fire par”. Og så kan man vælge imellem dem. Det er 

det. 

Du har ikke så stor indflydelse på, på dine skovalg. 

Nej, nej det har jeg ikke. Og, og før i tiden var der specialforretninger, der havde store og små numre, men 

lige pt. ved jeg faktisk ikke, hvor der ligger sådan en. Så, så det er rigtig svært med sko. 

Hvad med, med sådan noget som bæredygtighed og, og tøj? Altså, nu ved jeg godt, du har et problem med 

overhovedet at finde de rigtige ting. 

Derfor tænker jeg faktisk ikke, for det er … Altså du tænker på, hvor er det produceret henne, og er der, 

kunne der være børnearbejde og sådan. Jeg spørger aldrig, og jeg ser aldrig efter. Jeg køber bare det tøj, der, 

der, der passer mig. Og øhm, jeg bruger heller ikke frygteligt mange penge på tøj, jeg vil … Og derfor så går 

jeg tit på udsalg, og så bliver man jo nødt til at tage det, der er på udsalg i de størrelser, man, man kan passe. 

Så … 

Men kan du lide at gå i butikker? 

… Nej, det er ikke noget, det er ikke noget, jeg synes … Det er …, jeg synes, det er så irriterende det med, 

at, at man kan gå ind i en forretning og sige ”Jeg skal se på nogle bukser. Jeg bruger, størrelse det og det”, og 

så siger de ”Det har vi ikke. Øh, du skal gå et andet sted hen”. Så går man ind i næste forretning, og så siger 

jeg ”Jeg skal bruge bukser i den og den størrelse” ”Det har vi ikke”. Øh, og det, synes jeg, er, er lidt 

irriterende, og derfor køber jeg tit ind i stormagasiner, fordi der er der flere forretninger samlet, så kan man 

hurtigt komme rundt og se, om der er noget, der passer. Øh, så, … Det har, det har livslangt været et problem 

for mig. Nu har jeg været en hel del større, end jeg er i dag, forstået på den måde, at jeg har været tykkere, 

end jeg er i dag. Dengang var det endnu sværere at finde tøj, der passede, og der, der fik jeg tit min kone til 

at, at, at lave noget til mig. Men nu har jeg ikke den kone mere, så nu er det slut. 
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24  Hun ser jo ikke engang selv sådan ud 

Nadja  

Mener du, at modebranchen eller modeindustrien har et ansvar i forhold til unge? 

Det mener jeg, det mener jeg bestemt, de har. Jeg tror, et af de største problemer ved modebranchen er, at de 

sælger drømme. De sælger noget, der ikke er virkeligt, og vi prøver hele tiden som unge at leve op til de her 

… når vi ser et billede af en rigtig flot model. Vi vil gerne ligne hende og leve op til hendes standarder. Vi 

tror, det er det, drengene vil have. Og hun ser jo ikke engang selv sådan ud, hvilket er et af de største 

problemer, tænker jeg, i forhold til Photoshop, hvor de jo laver om på dem rigtig meget. Ja, men det påvirker 

rigtig mange pigers også drenges selvtillid, og hvordan man ser på sig selv, og hvad man opfatter som 

værende normalt, og hvad man … Man tror jo, man er, man er helt forkert selv. Jeg har stadig problemer 

med det, det er ikke, fordi jeg kan sætte mig ud over det overhovedet, selvom jeg ved, at, at hun er model, og 

de har sminket hende rigtig meget og gjort rigtig meget ud af hende, så kan jeg ikke lade være med at tænke 

sådan ”Sådan burde jeg også selv være”. 

Synes du, man skulle stille krav til modebranchen om at bruge modeller, der i højere grad ligner 

gennemsnittet af os mennesker? 

Ja. Der har jo været rigtig meget debat her på det sidste, om der skal være et eller andet minimumsgrænse 

for, hvor tynde de er. Det, tror jeg faktisk, er meget smart for at undgå i hvert fald spiseforstyrrelser blandt 

modeller. Der er flere historier om modeller, der er døde under en optagelse eller på en catwalk eller sådan 

noget, fordi de har været for udsultede.  

Øh, med hensyn til popkulturen, altså musik og film og … hvad der ellers er … tv. Er det også noget, der 

påvirker unge med hensyn til tøj? 

Ja, jeg tror næsten, at i hvert fald musikvideoer og musikere og film påvirker mig mere end, end modeller 

gør, fordi jeg læser ikke nogen af de der blade eller noget, så det er ikke sådan, fordi … Jeg har heller ikke 

fjernsyn, så … Det ser jeg heller ikke. Men musikvideoer, der ser jeg … øhm, og musikerne … de er sådan 

lidt mere idoler for mig, fordi ej så laver hun rigtig god musik, så er hun herresej, og så vil jeg også se ud 

som hende. Men de er jo også mere og mere begyndt at ligne modellerne. Øhm, de er alle sammen begyndt 

at ligne hinanden. Der er også en … hvad hedder sådan en? … en filmcaster i Hollywood, der har sagt, at det 

er blevet kedeligt at caste folk, fordi de alle sammen ligner hinanden. De har alle sammen helt lige tænder … 

store bryster, afbleget hår eller ... Altså før i tiden så var folk forskellige … altså unikke, men det … Vi skal 

alle sammen ligne hinanden, og sådan er det også i Hollywood og i musikbranchen og … ja. 
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25  En slags påklædningsdukke  

Rikke 

Hvordan har du det med tøj i dag? 

Jeg elsker tøj. Jeg er meget øh, optaget af det, tror jeg. Jeg … jeg har sådan noget, hvor jeg nogle gang synes, 

at jeg selv er en slags øh … påklædningsdukke. Øhm, jeg, jeg føler, det er en stor del af min identitet, og jeg 

… Ja, det er sådan en slags hobby, en slags kreativ hobby at kombinere og finde genbrugstøj og … billigt tøj 

og dyrt tøj og få det kombineret med hinanden, og … 

Hvad med farver, er det også noget, du går op i? 

Ja, jeg, jeg elsker farver. Øhm … Jeg … jeg synes generelt, at alt for mange danskere går i alt for meget sort 

tøj. Jeg trænger til at se nogle farver. Øh, det gør mig … i godt humør, tror jeg. Og … ja. 

Og syer du så også? 

Jeg har gjort det, øh, men jeg gør det faktisk ikke mere overhovedet. Og jeg er lidt ked af, at jeg ikke gør det 

mere. Jeg ville ønske, at jeg gjorde det mere, fordi jeg synes, det er en sjov og god hobby. Og det er også … 

det giver jo også mulighed for at lave nogle ting, som er helt unikke. Men øhm … Det … Det er ligesom … 

svært at finde tiden, eller også så er det en slags dovenskab, eller … Jeg ved ikke rigtigt hvorfor. 

Øh, hvis vi kigger på et helt andet aspekt af, af tøj, tænker du så på, når du køber tøj, nyt tøj, øh, hvem, der 

har lavet det, og hvordan det er lavet? 

Altså, desværre. Jeg ville gerne tænke mere på det, end jeg gør, vil jeg sige. Øh, jeg har haft perioder i mit 

liv, hvor jeg øh … havde besluttet mig for for eksempel kun at købe tøj af danske designere, som jeg kunne 

møde og som, altså sådan små butikker på Nørrebro og Vesterbro og sådan. Altså, både fordi jeg syntes, det 

var spændende, men også fordi jeg, at jeg vidste ligesom, at så var det produceret her, og … der var ikke alle 

mulige … ja, uetiske aspekter i øh, produktionen af det. Men jeg må sige, at jeg ligesom de fleste andre nok 

falder i Hennes & Mauritz-fælden. Og … og jeg. 

Og hvad er det for en fælde? 

Det er den, at det er billigt og lettilgængeligt. Det er sådan et hurtigt øh, fix, fordi jeg må indrømme, at tøj 

også et eller andet sted er sådan en slags fix for mig, sådan et kick, hvis jeg lige er i lidt dårligt humør, så kan 

jeg lige købe en ny kjole, så bliver jeg sikkert i bedre humør. Det gør man ikke altid, men det gør man nogle 

gange. Og … og der synes jeg bare, at det er, det er sådan, det er lidt … Det er meget nemt og hurtigt og 

tilgængeligt, og jeg har faktisk ikke gjort mig den anstrengelse at finde ud af, hvordan tøjet bliver produceret, 

som man kan købe i Hennes & Mauritz eller … Topshop eller andre billige steder. 

Det lyder som om, du har en stor garderobe? 

Ja, det har jeg også, en forfærdelig stor garderobe. Øh, jeg tror, min kæreste er meget træt af at blive trængt 

op på én hylde i vores garderobeskab. Så derfor så har vi nu anskaffet os et kæmpestort garderobeskab, fordi 

vi er ved at renovere vores lejlighed, og nu håber jeg, at … der ligesom øh, bliver plads til alting og øh … 

øhm … måske også plads til at købe noget mere, fordi jeg tror nok ikke, jeg holder op. 
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Hvordan har du det så med at smide tøj ud? 

Øhm … det har jeg det lidt svært med, men jeg giver det til genbrugsbutikker, og så har jeg det bedre med 

det. 

Hvordan har du det så, hvis din øh din mand(?) … han øh, har ikke så meget plads i garderoben. Men øh, 

hvordan er hans tøj så? 

Jamen, det er utrolig enkelt. Min mand er håndværker øh, og det betyder, at han næsten aldrig bruger sit 

civile tøj, hvis man kan kalde det det. Øh, så han kan have det samme tøj i 10-15 år, uden at det bliver slidt, 

fordi det er jo ... ja, altså han har det måske på to timer hver dag eller sådan noget. Og han har kun blåt og 

sort og hvidt og … måske noget grønt, men ellers ikke … Og det, det er, det er jo virkelig den diametrale 

modsætning … øh, til mig. Og … jeg har prøvet at købe tøj til ham, men øh, han har altid kunnet finde en 

undskyldning for, hvorfor det ligesom ikke var godt nok … Fordi det altid havde lidt for mange farver og lidt 

for mange striber og … Så jeg, jeg er simpelthen holdt op, helt holdt op med det. 
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26  Det er hans måde at få tøj på 

Mette  

Hvordan har du det med tøj, Mette? 

Øh, tøj betyder meget for mig med, med farver og sådan noget, men jeg synes, det er kedeligt at gå i byen og 

købe tøj, og det gør jeg sjældent. Mit tøjbudget er meget lille, men det må gerne være sjovt at købe tøj, og for 

eksempel, så går jeg til tøj-bytte-dag to gange om året sammen med nogle veninder. Så tager vi alt det tøj 

med, som vi ikke gider have mere, eller som vi ikke kan passe mere, og så øh, bytter vi tøj og drikker kaffe 

og spiser kager og snakker om, hvad der er sket siden sidst. Og så, så går man hjem med en stor pose … fyldt 

med tøj, som man aldrig have tænkt sig selv at købe, men som alligevel kan ende med at blive noget 

yndlingstøj. 

Hvordan køber din mand tøj, eller hvordan får han tøj? 

Hm … Jeg køber tøj til ham øh, til jul og fødselsdag. Øh, hans, han køber meget sjældent selv tøj. 

Bliver han glad for det, du køber? 

Ja, det gør han. Vores børn køber også tøj til ham. 

Så det er hans måde at få tøj på. 

Det er hans måde at få tøj på, og så får han rigtig meget tøj via sit arbejde. 

Nå? 

Så øh, så han behøver ikke at købe så meget tøj. 

Har, arbejder han med uniform? 

Ja, han er, han er lokomotivfører i DSB på S-togene. Så, øhm … DSB forsyner ham med mange gode ting. 

Sko, sokker. Mange ting. 

 

 


