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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to provide suppliers of baby clothing with an understanding of 

mothers’ use and consumption of baby clothing. The thesis examines how new mothers, in 

their use of baby clothing, deal with the image of the ideal mother – with special attention to 

the symbolic meanings they attach to different brands – and how baby clothing support them 

in their identity construction as mothers.  

 

The study is based on eight semi-structured interviews with new mothers. All interviews are 

audio recorded and transcribed resulting in 146 pages of interview text. In the analysis units 

are elected from the interview text and matched against the theoretical framework and through 

a social constructivist approach an interpretive explanation of the studied phenomenon is 

presented. The thesis draws on different theoretical frameworks within Interpretive Consumer 

Behavior.  

 

The analysis shows that mothers attach different symbolic meanings to different baby 

clothing, making baby clothing representative of an ideology of motherhood. Therefore, the 

individual mother can draw on different symbolic meanings from different baby clothing and 

thereby pursue to construct an identity as a good mother, - an identity that accommodates the 

ideology of motherhood.  

     

 

 

     

    _______________________________ 

    Gitte Wonge Nielsen 
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INDLEDNING 

Der er for længst gået mode i de helt små tøjstørrelser, og babytøj er ikke bare babytøj eller et 

spørgsmål om lyseblåt eller lyserødt. Babyer og børn har på lige fod med de voksne fået deres 

egen modemesse, CiffKids, og det er en klar tendens, at mødre ikke kun vil have ensfarvede 

og masseproducerede sparkedragter til deres små poder, men at de i høj grad også efterspørger 

nye og mere livsstilsorienterede designmærker (Ciff.dk 2010; Andersen 2007:8). Som 

kommende eller nybagt mor kan man således kaste sig over et par strømpebukser fra Katvig 

til 150 kroner, en bodystocking fra Levi’s til 300 kroner eller en jakke fra Burberry til 1.200 

kroner til den lille ny (Katvig.dk 2010; Levi.com 2010; Burberry.com 2010). Det lyder 

imidlertid umiddelbart som mange penge at smide efter tøjet til en lille baby. Babyen er da 

bedøvende ligeglad med, hvad den får på, og desuden kan den kun passe tøjet i nogle ganske 

få måneder. Sådanne køb af designertøj til den lille baby må derfor betegnes som langt ud 

over, hvad der er nødvendigt for at dække babyens behov, og det er nærliggende at spørge sig 

selv, hvad der får mødrene til at engagere sig i et sådan forbrug. I medier og den åbne debat 

har det ofte været fremme, at der bruges milliarder af kroner på de kære små, og det 

fremhæves i denne forbindelse, at børn er blevet til statussymboler på linje med veludrustede 

biler, antal kvadratmeter i hjemmet og titlen på jobbet (Danielsen et al. 2008; Bendtsen 2008).  

 

Vores børn er statussymboler. Vi bruger milliarder på vores børn. Ikke for deres skyld, 

men for at vise omverdenen at vi har styr på tilværelsen (Søndagsavisen 2008: Forsiden). 

 

Produkter til babyen, og herunder også babytøj, købes således ikke kun for babyens egen 

skyld, men måske nærmere for moderens skyld, og for de signaler som hun gerne vil sende til 

omverdenen. Børn og babyer fungerer på denne måde som en slags visitkort, og de bruges til 

at signalere, at her går det godt (Danielsen et al. 2008). Dette kan ses som udtryk for, at 

forbruget af babytøj er et symbolsk forbrug, og at forbruget drives af andre kræfter end den 

umiddelbare nytte. 

 

People buy things not only for what they can do, but also for what they mean (Levy 

1959:118). 
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Mødres forbrug af babytøj skal på denne måde ikke kun forstås i sammenhæng med, hvad 

mødrene får ud af babytøjet rent fysisk og funktionelt, det skal også ses i sammenhæng med 

de signaler, som babytøjet sender til omverdenen, og den følelse som mødrene oplever i 

brugen af det. At babyen stadses ud i dyre designmærker handler om, at mødrene gerne vil 

fortælle en historie til omverdenen og herigennem vise, hvem de er, og hvad de står for, og at 

mødrene støtter sig op ad babytøjet i konstruktionen af deres moderskabsidentitet (Thomsen 

og Sørensen 2006; Schouten 1991).   

 Mødrene har imidlertid ikke helt frie tøjler i deres lille historiefortælling og 

iscenesættelse gennem babytøjet, de berøres af og underlægges samfundets normer og 

forventninger. Kritiske debattører har i denne sammenhæng fremhævet dyrkelsen af det 

hellige moderskab, og det at mødre er under pres for at leve op til samfundets ideal om den 

perfekte mor. 

 

Siden 90’erne har moderskabet fået sådan en opblomstring, at det nu nærmest virker som 

en religiøs sekt, hvor den perfekte mor er idealet. Vi bliver ikke bare gravide, får barn og 

fortsætter vores liv i det omfang, som det lille nye væsen tillader det. I dag bliver 

moderskabet iscenesat, udstillet og italesat som aldrig før (Mølbak 2009).   

 

Er der noget om denne snak, betyder dette, at mødre bruger babytøjet til at vise omverdenen 

og sig selv, at de er den perfekte mor og lever op til idealet. Dette gøres ved at bestemte 

betydninger knyttes til bestemte mærker af babytøj, og at et blik på babyens tøj dermed kan 

afgøre, hvilken type mor der er tale om, og om hun lever op til billedet på den ideale mor.  

 

Ovenstående indsigt og undren over mødres forbrug af babytøj leder frem til følgende 

problemformulering: 

 

Problemformulering 

Det undersøges, hvordan nybagte førstegangsmødre i deres brug af babytøj håndterer billedet 

af den ideale mor – med særlig fokus på hvilke betydninger mødrene knytter til forskellige 

babytøjmærker – og hvordan babytøjet understøtter mødrene i konstruktionen af deres 

moderskabsidentitet 
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Som fremført ovenfor er mange mødre villige til at bruge rigtig mange penge på tøj til deres 

babyer, og de er dermed et lukrativt segment for udbydere af babytøj. Denne opgave er lavet 

med henblik på at give udbydere af babytøj en forståelse for den verden og situation, som 

mødre befinder sig i og forholder sig til i deres køb og brug af babytøj, og således give 

udbydere af babytøj et indblik i de symbolske rationaler, der ligger bag mødres forbrug af 

babytøj. En sådan indsigt vil give de enkelte udbydere af babytøj et bedre grundlag for 

beslutninger vedrørende markedsføring af deres babytøj. Opgaven er ikke skrevet til eller for 

en specifik udbyder af babytøj, og de fremførte betragtninger har derfor en mere generel 

karakter, og de kan bruges som inspiration eller oplæg til videre undersøgelser.  

 

Afgrænsninger 

Med afsæt i ovenstående problemformulering vil der i dette afsnit blive redegjort for de 

afgrænsninger, som der er foretaget i denne opgave.   

 

Mor frem for far 

I denne opgave fokuseres der udelukkende på kvindernes og dermed mødrenes verden i 

forhold til babytøj. Opgaven inkluderer således ikke et kønsperspektiv, idet forskellen på 

mødrenes og fædrenes forbrug ikke undersøges, og fædrenes indflydelse på mødrenes 

identitetskonstruktion ikke belyses.  

      

Nybagt mor for første gang 

Der tages i denne opgave afsæt i nybagte førstegangsmødre. Dette valg skal ses i 

sammenhæng med, at disse mødre er på vej ind i moderskabet og dermed i transition, og at 

forbrugere i transition anses for særlig værdifulde for undersøgelser, der som denne, 

omhandler forholdet mellem symbolsk forbrug og identitetskonstruktion (Hogg et al. 

2003:262). Karakteristisk for forbrugere i transition, som går fra en identitet til en anden, er, 

at de ofte er usikre i forhold til deres nye rolle, og at de derfor i særlig grad støtter sig op af 

produkter for at slå deres nye identitet fast (Schouten 1991). På samme måde antages det i 

forhold til denne opgave, at nybagte førstegangsmødre er mere afhængige af de symbolske 

betydninger i babytøjet end mødre med flere eller ældre børn og dermed en mere veletableret 

moderskabsidentitet, og at de nybagte førstegangsmødre derfor er særlig værdifulde og 

interessante at undersøge.  

6 
 



Baby 

En baby er i denne opgave et spædbarn i alderen 0-1 år, hvilket samtidigt betyder, at en mor 

er nybagt, indtil hendes baby er 1 år gammel. At opgaven udelukkende omhandler babyer i 

alderen 0-1 år skal ses i sammenhæng med ovenstående ønske om at fange mødre på vej ind i 

moderskabet frem for mødre med en veletableret moderskabsidentitet. Yderligere skal det 

pointeres, at betegnelsen baby dækker begge køn, idet det antages, at mødrenes opfattelser og 

måder at forbruge på er den samme uanset kønnet på deres baby.   

 

Babytøj 

Babytøj opfattes i denne opgave som alle typer af beklædningsgenstande til babyens krop og 

inkluderer bl.a. strømper, strømpebukser, bukser, bodystockings, bluser, kjoler, hagesmække, 

kyser, huer og overtøj. Eksempler som sko og sengetøj bevæger sig på grænsen for, hvad der 

kan kaldes beklædningsgenstande og falder udenfor denne opgave. 

  

Ikke en opgave om mode 

Det er vigtigt at understrege, at denne opgave ikke fokuserer på mode. Selvom opgaven 

omhandler babytøj, undersøges det ikke, hvilket babytøj der er moderne, eller hvilke 

bevægelser og udviklinger som finder sted i forhold til æstetiske parametre på området for 

babytøj.  

 

Opgavens opbygning 

I første kapitel beskrives metodiske overvejelser i forhold til opgaven. Der bliver gjort rede 

for og argumenteret for videnskabsteoretisk tilgang, valg af metode, oparbejdning af empiri, 

analysestrategi og teoretisk referenceramme.  

 Derefter følger i kapitel to, tre og fire opgavens analyse. I kapitel to undersøges 

babytøjet i forhold til den kulturelt konstituerede verden, og det vises, at der eksisterer en 

dominerende kulturel ideologi for moderskabet, og at mødrene forbinder babyens tøj med 

denne dominerende ideologi. I kapitel tre undersøges babytøjets kommunikative magt, og det 

vises, at kulturelle betydninger indlejres i babytøjet, og at forskelligt babytøj sender 

forskellige signaler i forhold til den mor, som har valgt det. I kapitel fire undersøges 

babytøjets forbindelse til og betydning for den individuelle mor. Det vises, at babytøjet indgår 

i mødrenes selviscenesættelse som mødre, og at mødrene bruger babytøjet i konstruktionen og 
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vedligeholdelsen af deres nye moderskabsidentitet. I denne forbindelse vises det desuden, at 

mødrene tager bestemt babytøj, og de kulturelle betydninger det er ladet med, til sig, og at 

babytøjet kan ses som en udvidelse af mødrenes selv. Sidst i kapitlet belyses negative og 

problematiske aspekter ved mødrenes forbrug af babytøj.  

 Efter analysen afsluttes opgaven med en konklusion, hvori de væsentligste 

pointer sammenfattes.  
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1: METODE OG EMPIRI     

I det forestående kapitel vil det beskrives hvilke metodiske overvejelser, som ligger til grund 

for denne opgave. Der vil således blive gjort rede for videnskabsteoretisk tilgang, valg af 

metode, oparbejdning af empiri og analysestrategi. Sidst i kapitlet beskrives desuden hvilken 

teori, der anvendes i opgaven, og der argumenteres for dette valg.  

 

Videnskabsteoretisk tilgang 

I denne opgave tages der udgangspunkt i det fænomenologiske og det socialkonstruktivistiske 

perspektiv. Fænomenologien analyserer fænomener, sådan som de viser sig i den konkret 

erfarede virkelighed, og et centralt begreb i fænomenologien er livsverdenen. Livsverdenen er 

udtryk for den før-objektive og før-videnskabelige verdenshorisont, som mennesket lever i, og 

det er den verden, som mennesket umiddelbart og direkte møder i deres dagligliv (Fuglsang 

og Olsen 2003:32,162; Kvale 1997:63). Mødrenes brug af babytøj skal således her forstås ud 

fra mødrenes eget perspektiv, og ud fra den virkelighed som de oplever. Det er i denne 

forbindelse interessant at belyse, hvad der fremtræder for mødrene, og hvorledes det 

fremtræder (Kvale 1997:62). Den fænomenologiske tilgang indebærer en åben og fordomsfri 

indstilling overfor menneskets oplevelser og erfaringer, og i denne opgave er dette ideal 

forfulgt i mødet med mødrenes fortællinger. Dette skal ikke forstås som et absolut fravær af 

forforståelser, men nærmere som en kritisk analyse af og refleksion over egne fordomme og 

forudantagelser (Kvale 1997:63). Selvom det fænomenologiske ideal således metodisk er 

forfulgt, anerkendes det samtidigt, at den verden og virkelighed, som mennesket oplever, ikke 

kan forstås uafhængigt af menneskets kulturelle og historiske fortid. Mødrenes verden er 

således formet af den sociale kontekst, som de er en del af, og i analysen og fortolkningen af 

denne opgave anvendes derfor en socialkonstruktivistisk tilgang (Collin 2003). 

 

I forhold til forbrugeradfærdsstudier placerer opgaven sig i perspektiverne Consumer 

Research og Consumption Studies. De to perspektiver har en fortolkende tilgang til 

forbrugeradfærd, og de kan ses som et opgør med mere traditionelle, positivistiske og post-

positivistiske tilgange (Østergaard og Jantzen 2000:10-12; Belk 1995:60-62). Consumer 

Research opererer med en emotionel, narcissistisk og uafhængig forbruger, og der fokuseres 

på, hvordan forbruget er med til at skabe et meningsfyldt liv for forbrugeren, og hvordan 

forbrugeren hele tiden søger nye oplevelser og er styret af følelser (Østergaard og Jantzen 
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2000:12-18). I Consumption Studies er det gruppen og ikke den enkelte forbruger, som er i 

centrum. Forbrugeren er en del af en gruppe, og produktsymbolisme skaber et univers for 

gruppen. Forbrugeren søger efter produkter, som vil blive genkendt af andre i gruppen, og 

forbrugeren vælger således produkter ud fra, hvad de signalerer (Østergaard og Jantzen 

2000:18-20). At begge perspektiver, Consumer Research og Consumptions Studies, anvendes 

i denne opgave betyder, at mødrene opfattes som enkelte individer og samtidigt tilhørende en 

gruppe, og at mødrenes forbrug af babytøj anses for både emotionelt og symbolsk funderet. 

 

Valg af metode 

Det kvalitative dybde-interview er valgt som forskningsmetode til denne opgave, idet dybde-

interviewet giver privilegeret adgang til menneskets grundlæggende oplevelse af livsverdenen 

(Kvale 1997:63). Dybde-interviewet kan tage os ind i den mentale verden for mennesket og 

give os et indblik i de kategorier og logikker, hvorigennem det enkelte menneske ser og 

oplever verden. Dybde-interviewet gør det på denne måde muligt at træde ind i en anden 

persons hoved og opleve verden, som denne person gør det (McCracken 1988:9). I forhold til 

denne opgave er babytøj et centralt tema i mødrenes livsverden, og gennem mødrenes 

beskrivelser af hvordan de føler, oplever og handler, søges der en forståelse for opgavens 

problemstillinger. Det skal pointeres, at dybde-interviewet er valgt frem for andre metoder på 

grund af dets særlige evne til at belyse mødrenes oplevelser og selvforståelser, samt mødrenes 

mulighed for at afklare og uddybe deres eget perspektiv på deres livsverden (Kvale 

1997:111). 

 

Oparbejdning af empiri 

Til denne opgave er 8 semistrukturerede dybde-interviews blevet gennemført. I det følgende 

vil de forskellige stadier i empiri indsamlingen blive beskrevet og diskuteret. Der vil således 

blive gjort rede for indledende pilotinterview, strategi og metode for rekruttering af interview-

personer, spørgeguidens udformning og brug af prompts samt transskription af det empiriske 

materiale.  

 

Pilotinterview 

Undersøgelsens empiriske del begyndte med et pilotinterview. Pilotinterviewet er af så høj 

kvalitet, at det indgår på lige fod med de syv andre interview. Pilotinterviewet blev foretaget 
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med en bekendt til en ven, og formålet med interviewet var at afprøve spørgeguiden, og sikre 

at den var udformet hensigtsmæssigt i forhold til den ønskede viden. Pilotinterviewet førte til 

mindre ændringer i spørgeguiden og en nytænkning i forhold til de anvendte reklamer i 

forbindelse med prompts1 (B1:Spørgeguide; B2:Reklamer for babytøj; B3:Spørgeguide pilot; 

B4: Reklamer for babytøj pilot).  

 

Rekruttering af interview-personer 

Til denne opgave er der blevet brugt meget tid og energi på rekrutteringen af interview-

personer. Det var strategien at finde frem til mødre, der blev anset som særlig egnede til at 

belyse opgavens problemstillinger, og dermed mødre som var i stand til at italesætte og 

reflektere over emner som moderskabsideologi og symbolske betydninger i babytøjet. I 

forbindelse med rekrutteringen af interview-personer blev der derfor dels opsat en række krav 

i forhold til den livssituation, som de interviewede mødre skulle befinde sig i, og dels udtænkt 

en metode til at sikre variation blandt mødrene, maximum variation (Miles 1994:28). 

Formålet med den nøje udvælgelse af mødrene var, at mindske risikoen for at der blev 

foretaget interviews med få eller ingen brugbare informationer, og dermed øge 

sandsynligheden for en rig empiri. I det følgende gennemgås de forskellige kriterier for 

udvælgelsen af interview-personer, og der argumenteres for, hvorfor de hver især er medtaget. 

   

Følgende kriterier blev opstillet for udvælgelsen af interview-personer. 

 

1: Mødre bosiddende i Storkøbenhavn  

2: Mødre med en baby på under et år 

3: Mødre hvor babyen er moderens første barn  

4: Mødre hvis baby endnu ikke er startet i institution   

5: Mødre med en udtalt holdning eller praksis i forhold til brug af babytøj (Enten mødre som 

går meget op i og involverer sig meget i forbrug af babytøj, eller mødre som forholder sig 

distancerende eller kritisk overfor et stort forbrug af babytøj) 

 

 

 

                                                            
1 En uddybende beskrivelse af anvendte spørgeguide og prompts følger senere i dette kapitel. 
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Det første kriterium er af praktisk art og vedrører ressourcerne for denne opgave. 

Storkøbenhavn blev valgt som det geografiske område for mødrene, for at indsamlingen af 

empirien tidsmæssigt og økonomisk kunne hænge sammen.  

 Kriterierne to til fire vedrører den livssituation, som de interviewede mødre 

skulle befinde sig i. Kriterium to og tre skal ses i sammenhæng med opgavens afgrænsning, 

hvor det der undersøges er nybagte førstegangsmødres brug af tøj til deres babyer. Ved at 

undersøge mødre med babyer på under et år, og mødre hvor babyen er moderens første barn, 

undersøges problemstillingen netop med mødre, som befinder sig i den ønskede livssituation. 

Som nævnt i opgavens afgrænsninger er valget af nybagte førstegangsmødre fastsat for at få 

fat på mødre, som befinder sig i en ny moderrolle. Det er nemlig primært i 

rolletransformationen fra en identitet til en anden, at usikkerhed viser sig, og her 

forbrugsgoder, og herunder også babytøj, særligt bruges til at slå en ny rolle fast (Schouten 

1991). Det fjerde kriterium, og det at babyen ikke må være startet i institution, er medtaget for 

at fange mødrene på et tidspunkt, hvor babyen stadig fungerer som det centrale for deres 

hverdag. Det at mødrene ikke er optaget af for eksempel studie eller arbejde, og det at de som 

regel er sammen med deres baby hele dagen, gør det mere nærliggende for dem at tale om det 

undersøgte emne. Derudover sikrer dette kriterium, at mødrene befinder sig i en 

sammenlignelig livssituation. 

 For at få en rig empiri blev det desuden med kriterium fem forsøgt at ramme 

mødre med mere udtalte holdninger eller praksisser i forhold til deres brug af babytøj. 

Mødrene skulle enten gå meget op i deres forbrug af babytøj eller være kritiske overfor et 

stort forbrug af babytøj. Hensigten med denne udvælgelse var at beskrive en bredere variation 

blandt mødrene, samtidigt med at vigtige fællesmønstre kunne identificeres, maximum 

variation (Miles 1994:28). 

 

Det første forsøg på at rekruttere mødre til dybde-interviews blev foretaget ved et debatopslag 

på www.baby.dk (B5:Debatopslag på debatforum). Baby.dk er en hjemmeside, hvor mødre og 

gravide kan læse artikler, få rådgivning, oprette en profil, deltage i debatter, dele billeder og 

købe tøj til deres babyer eller børn. Debatopslaget blev læst af 519 personer, og 33 mødre og 

en far besvarede det. I forhold til andre debatemner et fint resultat. Ud af de 34 svar, var der 

imidlertid kun tre personer, som opfyldte kriterium et til fire om at være førstegangsmødre 

bosiddende i Storkøbenhavn med en baby på under et år, som endnu ikke er startet i 
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institution. Tre mulige interview-personer var langt fra det antal, der skulle bruges, især fordi 

disse mulige interview-personer var medtaget uden en stillingstagen til, om de var særlig 

interessante og havde en udtalt holdning eller praksis omkring deres brug babytøj, kriterium 

fem. Efter denne erfaring, med rekruttering af interview-personer gennem et forum på 

internettet, blev en anden metode til rekrutteringen af interview-personer derfor søgt.   

 

Rekrutteringen af interview-personer til opgaven blev i stedet foretaget gennem et online-

spørgeskema i samarbejde med Userneeds. Userneeds er et analyseinstitut med et 

forbrugerpanel på mere end 150.000 danskere. Spørgeskemaet blev opstillet og sendt ud til 

identificerede mødre i Userneeds’ forbrugerpanel og gennem snowballing til venner og 

venners venner. Spørgeskemaet gjorde det muligt at screene personer fra, som ikke opfyldte 

kriterium et til fire, og derefter præsentere de mulige mødre for to udtalelser, som skulle 

belyse, om de var interessante i forhold til kriterium fem (B6:Spørgeskema; B7:Data på 

spørgeskema). De to udtalelser, som mødrene blev præsenteret for, var udtryk for udtalte 

holdninger til brugen af babytøj og designet sådan, at mødrene enten ville erklære sig enig i 

udtalelse et og føle sig provokeret af udtalelse to eller omvendt.   

 

Nedenfor vises de to udtalelser, som mødrene i spørgeskemaet skulle forholde sig til i et 

skriftligt svar (B6:Spørgeskema). 

 

Udtalelse 1 

Hvad er din holdning til følgende udtalelse fra en Mor. 

’Jeg nyder at finde det rigtige tøj til mit barn. Det får mig til at føle, at jeg gør noget godt 

for mit barn, også selvom det tit koster lidt flere penge’ 

 

Udtalelse 2 

Hvad er din holdning til følgende udtalelse fra en Mor. 

’Jeg er ligeglad med, hvad for nogle mærker mit barns tøj har, og det behøver ikke koste 

alverden. Jeg synes i det hele taget, at der er for mange, der går for meget op i at købe det 

rigtige tøj til deres børn’ 

 

De to udtalelser kom efter hinanden og var randomiseret i spørgeskemaet, sådan at halvdelen 

af mødrene fik vist udtalelse et først, og den anden halvdel fik vist udtalelse to først. Det blev 
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valgt, at de to udtalelser skulle vises random, idet det ikke skulle have indflydelse på svarene, 

at de to udsagn ikke var lige stærke.  

 

Det bør bemærkes, at mødrenes skriftlige svar på udtalelserne i spørgeskemaet ikke var så 

lange som håbet, og at grundlaget for en vurdering og udvælgelse af mødre med udtalte 

holdninger til babytøj således var mindre end forventet. Dette kan hænge sammen med, at 

rekrutteringen foregik gennem et spørgeskema, og at mødrene ved de første 

screeningsspørgsmål blev lullet ind i en klassisk klik-spørge situation. Derudover viste det 

sig, at mødrene ikke uden videre kunne placeres i forhold til, om de havde den ene eller anden 

holdning eller praksis til babytøj. Mange af mødrene gav udtryk for, på den ene side at gå 

meget op i tøjet til deres babyer, og på den anden side at være kritiske overfor et stort forbrug 

af babytøj. Erfaringen viste således, at mødrenes opfattelser var mere nuancerede end først 

antaget. Til trods for dette var det stadigt muligt ud fra de skriftlige svar at bedømme hvilke 

mødre, der ville være særlige egnede til at reflektere over undersøgelsens problemstillinger. 

 Yderligere bør det nævnes, at rekrutteringen gennem et online spørgeskema 

formentlig har visse konsekvenser for sammensætningen og homogeniteten af interview-

personerne. Selvom nogle af mødrene under interviewene gav udtryk for, at de var under 

visse økonomiske restriktioner, kan alle de interviewede mødre beskrives som veluddannede 

kvinder, som lever i en social og økonomisk sikker tilværelse. Alle de interviewede mødre har 

således internetadgang, visse skrivefærdigheder og overskud i forhold til tid og energi.  

I det følgende vil der blive redegjort for interviewenes gennemførsel og anvendte spørgeguide 

og prompts.   

 

Interviews 

Ud fra mødrenes svar på de to udtalelser i spørgeskemaet blev syv mødre valgt til at deltage i 

interviewene. Mødrene blev kontaktet, og dato og sted for interviewene blev aftalt. Alle 

interviews blev gennemført inden for et tidsrum på to uger. For at mødrene skulle føle sig 

godt tilpas og for at skabe en tryk ramme omkring interviewet, var det op til mødrene, hvor 

interviewet skulle finde sted, og om interviewet skulle være med eller uden deres baby 

tilstede. Seks af interviewene var derfor i mødrenes hjem med baby tilstede, og to af 

interviewene var i interviewers hjem uden baby tilstede. Mødrene blev inden interviewene 

ikke introduceret for projektets konkrete problemstillinger, idet de ikke skulle få en 
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fornemmelse af, at intervieweren var interesseret i at høre bestemte holdninger eller historier 

fra dem (McCracken 1988:34-37). Alle mødrene var desuden af intervieweren på forhånd 

ukendte, og intervieweren var derfor ikke farvet af et kendskab til mødrenes baggrund 

(McCracken 1988:37).  

 

Nedenfor følger en profil af de interviewede mødre. 

 

 
 
 
Spørgeguide og prompts 

Under interviewene blev en spørgeguide benyttet (B1:Spørgeguide; B2:Reklamer for 

babytøj). Det var spørgeguidens funktion at give intervieweren mulighed for at rette sin fulde 

opmærksomhed mod interview-personerne, og sikre at de ønskede temaer blev gennemgået 

(McCracken 1988:24-25). Spørgeguiden var udformet med en række Grand Tour questions 

efterfulgt af fem planlagte prompts. Formålet med de anvendte Grand Tour questions var at få 

interview-personerne til at tale om emnet, uden at lægge ordene i munden på dem. 

Spørgsmålene blev således stillet på en generel og udirigeret måde. Undervejs blev der givet 

15 
 



plads til uddybende spørgsmål, ligesom flere flydende prompts som mimik, sidste ord, pauser 

og aktiv lytning blev passet ind i samtalen (McCracken 1988:34-35).  

 

Efter gennemgangen af Grand Tour questions var fem planlagte prompts indlagt. De planlagte 

ødrene blev præsenteret for følgende kategorier af babytøj (B2:Reklamer for babytøj). 

: Tøjmærker med lavt prisniveau fra supermarkeder (Friends, Mads & Mette og Little one2) 

berry) 

ødrene fik kategorierne vist en efter en, og de blev bedt om at beskrive hvilken type mor, 

dybden i interviewene (McCracken 1988:34-36).  
                                                           

prompts skulle få mødrene til tale om overvejelser og perspektiver, som de ellers ikke ville 

have talt om. De planlagte prompts skulle på denne måde fremme vidensmængden og dybden 

i interviewene (McCracken 1988:35). Den første prompt var af visuel art i form af reklamer 

for forskellige babytøjmærker (B2:Reklamer for babytøj). Tøj og påklædning er i høj grad 

visuel og nonverbal kommunikation, og for at hjælpe en yderligere verbalisering på vej, var 

det derfor et bevidst valg at inddrage visuelt materiale i interviewene. Mødrene blev 

præsenteret for fire forskellige kategorier af babytøj med to eller tre reklamer i hver kategori. 

Hver kategori repræsenterede forskellige typer af babytøj. 

 

M

 

1

2: Tøjmærker med lavt prisniveau fra kæder og postordrer (Hennes & Mauritz og Name it) 

3: Tøjmærker med mellem prisniveau fra specialbutikker (Katvig, Molo og Småfolk) 

4: Tøjmærker med højt prisniveau fra internationale brands (Dolce & Gabbana og Bur

 

M

der ville give sin baby tøj på fra pågældende kategori. Derefter blev mødrene bedt om at 

placere de forskellige reklamer, ved at placere de babytøjmærker som var mest dem tættest på 

en udklippet plet, og de babytøjmærker som var mindst dem længst væk fra pletten. Dette 

fokus på forskelle blev valgt, idet identitet bygger på distinktion. Hvis der ikke var nogen 

forskel på de symbolske betydninger, som babytøjmærkerne tillægges, ville mødrene desuden 

ikke være i stand til at give de forskellige babytøjmærker identitetsmærkater (Thomsen og 

Sørensen 2006:913). De sidste prompts var en fantasileg, forskellige udsagn og en beskrivelse 

af mødrenes yndlings babytøj i garderoben. Formålet med disse prompts var som tidligere 

nævnt at få flere nuancer i mødrenes beskrivelser og dermed fremme vidensmængden og 

 
2 Tøjmærket Friends kan købes i Kvickly, tøjmærket Mads & Mette kan købes i Føtex, og tøjmærket Little one 
kan købes i Bilka eller Tøj og Sko. 
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Transskription 

Interviewene med de otte mødre blev audio-optaget og efterfølgende transskriberet. De otte 

lagt i bilag 8-15. Interviewene havde en varighed på mellem 1 time og 33 

om nævnt under afsnittet om videnskabsteoretisk tilgang har det metodiske ideal for denne 

enologisk, og det har således været intentionen at træde ind i mødrenes 

mme 

er tages i denne opgave udgangspunkt i McCrackens teori og model for betydningers 

l, som ligger til grund for opdelingen af analysekapitlerne 

interviews er ved

minutter og 2 timer og 29 minutter, hvilket resulterede i 146 siders interviewtekst. De 

interviewede mødre og deres familier er anonymiseret og omtales i undersøgelsen i kraft af 

dæknavne. Interviewene er transskriberet i fuld længde med fokus på en nøjagtig gengivelse 

af interview-personernes livsverden. Det at transskribere vil sige at oversætte fra et talesprog 

med et regelsæt til et skriftsprog med et andet regelsæt, og eftersom talesprog og skriftsprog 

har forskellige standarder, har en mindre redigering været nødvendig (Kvale 1997:166-169).  

 

Analysestrategi 

S

opgave været fænom

livsverden og gennem deres fortællinger fungere som deres talerør. Selvom det 

fænomenologiske ideal således metodisk er blevet forfulgt, må den viden som fremkommer i 

analysen betegnes som socialkonstruktivistisk. I analysen af det empiriske materiale bringes 

en bestemt optik og forståelsesramme ind, og analysen er således formet af den sociale 

kontekst, som fortolkeren er en del af. I den følgende analyse vil udsnit fra interviewteksten 

således blive holdt op mod den teoretiske ramme for opgave, og der vil herved blive givet en 

fortolkende forklaring på det undersøgte fænomen. I det følgende vil opgavens teoretiske 

ramme blive gennemgået. 

 

Teoretisk referencera

D

bevægelser, og det er denne mode

(McCracken 1986). McCrackens model beskriver, hvorledes kulturelle betydninger bevæger 

sig fra den kulturelt konstituerede verden og ned til produkterne og derefter fra disse 

produkter og ned til den individuelle forbruger ved hjælp af forskellige instrumenter 

(McCracken 1896:71-72). Modellen er tilpasset til denne opgave, sådan at ’babytøj’ er indsat i 

stedet for ’produkt’, og ’den enkelte mor’ er indsat i stedet for ’den individuelle forbruger’. 

Desuden er ’referencegrupper’ tilføjet som instrument mellem den kulturelt konstituerede 
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verden og babytøjet, idet referencegrupper anses som et centralt led i modersocialiseringen 

(Prothero 2008:400).    

 

              

 

Udover McCracken trækkes der i opgaven på forskellig teori inden for den fortolkende 

                                                           

forbrugeradfærd, samt teori som der bliver trukket på fra den fortolkende forbrugeradfærd, 

hvor relevant. De benyttede teorier skal ses i forhold til den sammenhæng, som de er indlejret 

i, og valget hænger således sammen med problemformuleringens ordlyd og den 

socialkonstruktivistiske tilgang3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Jævnfør forrige omkring en fænomenologisk metode og en socialkonstruktivistisk fortolkning 
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2: DET KULTURELLE BILLEDE AF DEN IDEALE MOR 

ulturelt 

             

Analysens første kapitel bevæger sig på det øverste niveau i McCrackens model, den k

konstituerede verden. Den kulturelt konstituerede verden er den verden af hverdagserfaringer, 

hvori fænomenernes verden præsenterer sig for mødrenes sanser fuldt ud formet og 

konstitueret af overbevisninger og antagelser fra deres kultur, og det er herfra de betydninger, 

som babytøjet tillægges oprindeligt udgår (McCracken 1986:71-72, 74).  

 

  

kapitlets første del vises det, at der eksisterer en dominerende kulturel ideologi for 

pdelingen i den gode og den dårlige mor 

 og forbrug er det blevet fremført, at der 

 

I 

moderskabet, og at mødre opdeles i to kulturelle kategorier, nemlig i ’en god mor’ og ’en 

dårlig mor’. Herefter undersøges det, hvilke principper der ligger bag denne opdeling, og 

hvad der dermed er bestemmende for, om en mor falder i den ene eller den anden kategori 

(McCracken 1986:74). 

 

O

I forbrugeradfærdsstudier på området omkring mødre

eksisterer en dominerende kulturel ideologi for moderskabet, og således en social 

konstruktion af den ideale mor, som mødre i deres forbrug henter betydninger fra (Jennings 
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og O’Mally 2003; Davies et al. 2006; Prothero 2002). Den dominerende ideologi for 

moderskabet etablerer et stærkt kriterium for ’den gode mor’, nemlig hende der lever op til 

ideologien, men den tillader samtidigt, at en mor, der ikke lever op til eller fejler på et eller 

flere kriterier, bliver betragtet som ’den dårlige mor’ (Davies  et al. 2006:11).   

 

I oparbejdningen og gennemgangen af interviewene blev det hurtigt klart, at mødrene, i de 

Jeg tror også, jeg tænker mere over det, når vi går ud, også når det bare er i legestue eller 

 

oderen giver her udtryk for, at hun er opmærksom på det tøj, som hendes baby får på, når de 

                                                           

betydninger som de tillægger tøjet til deres babyer, trækker på en fælles ideologi for 

moderskabet. I interviewene refererer mødrene til den ’gode’ og den ’dårlige’ mor, og de 

henviser til det ’rigtige’ og det ’forkerte’ (Interview 2:113,179, interview 3:98; interview 

4:227; interview 5:159; interview 7:92,100,191,201). Det er tydeligt, at mødrene taler op 

imod en dominerende kulturel ideologi for moderskabet. De taler ud fra en kulturel kontekst, 

som foreskriver, hvad der forventes af en mor, og ikke mindst de generaliserede forståelser 

som bestemmer, om en mor falder i kategorien ’den gode mor’ eller ’den dårlige mor’. En af 

mødrene refererer i sin brug af babytøj på følgende måde til en kulturel opdeling i ’den gode 

mor’ og ’den dårlige mor’, eller med hendes ordvalg ’den gode forælder’ og ’den dårlige 

forælder’.  

 

til rytmik. Og jeg kan også godt se på det tøj, som de andre børn har på, at det gør de 

andre mødre også [latter]. Det er jeg helt overbevist om. Altså det med, at det er et ydre 

signal om, at man er en god forælder. Altså … jeg tænker ikke, hvis der er et barn, som 

ikke matcher i tøjet, ’nej, det er nogle dårlige forældre’, men der er noget, især blandt 

mødre (Anja, mor til Silas på 9 måneder, interview 7:74)4. 

M

går ud, og at hun er overbevidst om, at andre mødre også er opmærksomme på, hvad de giver 

deres babyer på.  Babytøjet fungerer nemlig som et ydre signal, og det viser, hvorvidt man 

lever op til rollen som ’den gode mor’. Ved at referere til ’den gode mor’ taler moderen op 

imod et ideal for en sådan, og således en generaliseret forståelse af moderskabet. Hun viser 

 
4 Moderen bruger i citatet udtrykket ’en god forælder’ (altså ental), og hun taler ud fra sig selv som mor, om 
andre mødre og om noget mellem mødre, hvorfor hendes ordvalg om ’den gode forælder’ bliver tolket og 
videreført som ’den gode mor’. I interviewene er der flere eksempler, hvor mødrene bruger ordvalget ’den gode 
forælder’ eller ’gode forældre’, når de taler om eller bliver spurgt til ’den gode mor’. I disse tilfælde vil ’den 
gode forælder’ eller ’gode forældre’ igen blive fortolket som ’den gode mor’.   
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den kulturelle forankring af moderskabsideologien og en opdelingen i ’den gode mor’ og ’den 

dårlige mor’. At moderen sidst i citatet tager afstand fra, at hun personligt dømmer andre som 

’den dårlige mor’, i forhold til det tøj som deres babyer har på, understreger blot, at hun taler 

op imod en fælles forståelse og et kulturelt ideal.  

I det næste afsnit vil principperne bag den dominerende ideologi, og opdelingen 

i kategorierne

ominerende ideologi for moderskabet 

ing mødre og forbrug hviler den kulturelle 

os mødrene i interviewene kommer den dominerende ideologi for moderskabet og 

er var i interviewene to ansigter på ’den dårlige mor’, som gik igen, og som nedenfor vil 

 ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’, blive beskrevet.   

 

D

Ifølge forbrugeradfærdsstudier på området omkr

ideologi for moderskabet på en særlig feminin personlighed karakteriseret ved omsorg, ansvar 

og intimitet (Jennings og O’Mally 2002:6; Davies et al. 2006:10). Det kulturelle ikon af en 

mor er en kvinde, der er dedikeret, loyal og ren, og hendes kernefunktion er at bære og tage 

sig af sit barn. Moderskabet ses som den ultimative fuldendelse for en kvinde, og moderens 

kærlighed til sit barn forventes at være intensiv og naturlig. Der findes i den kulturelt 

konstituerede verden således en fælles forståelse af, hvad moderskabet er, og den rolle som en 

mor skal udfylde, for at hun bliver betragtet som ’den gode mor’. ’Den gode mor’ skal tage 

sig af sit barn og forstå barnets behov på en ægte, kærlig og omsorgsfuld måde (ibid.).  

 

H

principperne bag ’den gode mor’ og ’den dårlig mor’ til udtryk i de ansigter, som mødrene 

sætter på og forbinder med disse. ’Den gode mor’ kan i denne forbindelse ses som det mulige 

selv, som mødrene ønsker at opnå, og ’den dårlige mor’ som det mulige selv som mødrene 

frygter. Mulige selv er manifestationer af varige mål, stræben, motiver, håb, frygt og trusler, 

og de repræsenterer, hvem vi håber og frygter at blive i fremtiden, og dermed hvad vi stræber 

efter eller forsøger at undgå (Patrick et al. 2002:270). De mulige selv varierer over 

livscyklussen, reflekterer de livsmål som vi står overfor og fungerer i perioder for transition 

som en rettesnor (Patrick et al. 2002:272).  

 

D

blive gennemgået for at vise, hvad ideologien for moderskabet indeholder, og hvad der 

dermed karakteriserer ’den gode mor’ og modsætningen ’den dårlige mor’. De to 

fremtrædende ansigter på ’den dårlige mor’ var moderen, der i påklædningen af sin baby 
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forsømmer babyen, og moderen der i påklædningen af sin baby gør babyen til et 

prestigeprojekt. De to ansigter er således eksempler på ’den dårlige mor’ og det frygtede selv, 

som mødrene prøver at undgå. De to ansigter repræsenterer to modsatrettede ekstremer i 

forhold til det tøj, som en baby kan have på, samt de forbrugspraksisser som knytter sig dertil, 

og de kan for illustrationens skyld placeres på et kontinuum. 

 

 

 

ontinuummet skal forstås på den måde, at det går fra et ekstrem for en mor, der går for lidt 

nsigter er valgt, fordi de var de klart mest fremtrædende i interviewene, 

men det bør

orsømmende mor 

ødrene sætter på ’den dårlige mor’, er moderen, der i påklædningen af 

K

op i tøjet til sin baby, til et andet ekstrem for en mor, der går for meget op i tøjet til sin baby. 

For at være ’den gode mor’ vil mødrene i interviewene forsøge at placere sig et sted mellem 

disse to ekstremer.  

De to a

 bemærkes, at ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’ har mange forskellige 

ansigter, og at de to ansigter derfor ikke skal forstås som et udtømmende og komplet billede.   

 

F

Det ene ansigt, som m

sin baby forsømmer babyen. Mødrene taler i denne forbindelse om en mor, der ikke giver sin 

baby ordentligt tøj på, og de beskriver en beskidt, våd og kold baby med slidt, hullet og nusset 

tøj (Interview 1:125; interview 2:111; interview 4:22,111; interview 5:52; interview 6:121). 

Følgende eksempler viser gennem mødrenes billede af den forsømmende mor, hvad der 

karakteriserer ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’. 
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Hvis man nu ser en rigtig beskidt baby, så tænker man også grimt om moderen. Det er 

 

oderen starter med at konstatere, at hvis man ser en beskidt baby, så tænker man også grimt 

n anden mor nærmer sig på samme måde principperne for moderskabsideologien ved at 

Jeg ved bare, hvor vigtigt det er, at det fungerer, og at det er ordentligt. For det er bare 

 

oderen giver her udtryk for, at forældrene til barnet dømmes ud fra et kulturelt ideal. Det at 

sådan lidt i den sammenhæng, at jeg tænker, at det afspejler, hvordan man tager vare på 

ham, og jeg ved ikke, hvorfor man skulle tage bedre vare på ham, fordi han har smart tøj 

på, men det er vigtigt, at han ser ud til at have det godt og har noget pænt tøj. Det er jo det 

der med, at man vil det bedste for sine børn .... Det handler jo et eller andet sted bare om 

kærlighed og omsorg (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:125). 

M

om moderen til denne baby, sådan hænger verden nu engang sammen. Hvis man ser en 

beskidt baby, hersker der en generaliseret forståelse af, at moderen til denne baby falder i 

kategorien for ’den dårlige mor’. Videre giver moderen udtryk for, at det er vigtigt for hende 

ikke at falde i kategorien for ’den dårlige mor’, men i stedet vise at hun er ’den gode mor’. 

Det er vigtigt for hende, at hendes dreng ikke er beskidt, og at han har pænt tøj på, så hun 

viser omverdenen, at han har det godt, og at hun tager sig godt af ham. Hun vil nemlig det 

bedste for sin dreng, og hun giver ham, hvad moderskabet dybest set handler om, nemlig 

kærlighed og omsorg. I moderens beskrivelse bliver det således klart, at 

moderskabsideologien indeholder principper som det at tage sig godt af og det at vise 

kærlighed og omsorg for sin baby, og at dette kan aflæses i det tøj som babyen får på.   

 

E

knytte bestemte karakteristikker til ’den dårlige mor’, som forsømmer babyen i dens 

påklædning.  

 

ikke sjovt at være ham, der altid er sjask-våd og kold ude på legepladsen og endnu mere 

snottet end de andre. Det sender også et signal til de andre børn, mine forældre de har 

måske ikke så mange penge, og de har ikke så meget overskud, så derfor har jeg det her 

tøj på (Mette, mor til Viktor på 3 måneder, interview 4:111). 

M

moderen ikke formår at klæde sin baby ordentligt på, viser de andre børn og dermed 

omverdenen, at denne mor ikke har så mange ressourcer til rådighed, og at hun falder ind i 

kategorien for ’den dårlige mor’. Familien har ikke så mange penge, og moderen har ikke 
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overskud til at sørge for, at babyen har, hvad den behøver. I varetagelsen af den sjask-våde, 

kolde og snottede baby er der således tale om en afvigelse fra moderskabsideologien. En 

ideologi som aflæses og udtrykkes gennem babytøjet og som foreskriver, at man er 

opmærksom på sin babys behov, og at man har energi og overskud til at opfylde disse behov.  

I det næste afsnit vil flere af principperne bag moderskabsideologien blive 

beskrevet ved

restigemor 

gt, som mødrene sætter på ’den dårlige mor’, er moderen, der i påklædningen af 

Nu kommer alle fordommene op. Det er måske heller ikke en socialklasse, jeg befinder 

 

et er her tydeligt, at moderen i sin omtale af prestigemoderen taler op imod et kulturelt ideal 

venstående gennemgang har illustreret nogle af principperne bag den dominerende ideologi 

 at sætte ansigt på det andet ekstrem i kontinuummet.  

 

P

Det andet ansi

sin baby gør babyen til et prestigeprojekt. Mødrene taler i denne forbindelse om en mor, der 

går for meget op i det ydre, og som gør sin baby til et statussymbol og trofæ (Interview 2:185; 

interview 5:167,199; interview 6:173,197; interview 7:151). En af mødrene kommenterer 

følgende vedrørende prestigemoderen.  

 

mig i, og som er helt fantastiske forældre, det er de sikkert også. Men i skræk-scenariet, 

der ser jeg nogle mødre, som går mere op i, hvilket tøj børnene har på, end om de trives. 

Vil de hellere gå ud og købe design-tøj end at læse en historie for deres børn (Camilla, 

mor til Karla på 8 måneder, interview 6:197). 

D

for moderskabet. Moderen indrømmer faktisk selv, at hendes syn på prestige moderen er en 

fordom. Hendes udtalelse stammer således ikke fra egne erfaringer, men den er udtryk for en 

generaliseret påstand. Prestigemoderen er ’den dårlige mor’, og hun er et skræmmebillede og 

et skræk-scenarie. Det er en mor, som bevæger sig væk fra det, der karakteriserer ’den gode 

mor’. Det er moderen, der går mere op i det ydre, end om hendes baby trives, og hun 

fravælger en intim og nærværende læsestund med sin baby. 

 

O

for moderskabet. Med mødrenes egne ord dækker den kulturelle ideologi for moderskabet 

over en mor, der tager sig af sin baby, forstår sin babys behov, giver kærlighed, omsorg og 

nærvær til sin baby i et intimt samvær, og som samtidigt undgår at ramme ydrepunkterne for 

dette. Den kulturelle ideologi for moderskabet og opdelingen i kategorierne ’den gode mor’ 
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og ’den dårlige mor’ giver således mødrene et spillerum, som de kan definere sig selv ud fra. 

Ved at mikse forskellige principper bag moderskabsideologien finder mødrene deres eget 

ståsted, og i tilfælde hvor mødrenes projekt lykkedes, vil de placere sig et sted i midten og 

dermed indenfor idealet om ’den gode mor’. Det kan med andre ord siges, at mødrene afkoder 

de kulturelle kategorier for at se, hvor de selv passer ind, og om de falder i kategorien ’den 

gode mor’ eller ’den dårlige mor’.  
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Delkonklusion 1 

blevet vist, hvordan mødrene i de betydninger, som de tillægger tøjet til 

det blevet vist hvilke principper, som ligger bag den dominerende 

vide, at der findes to overordnede 

forbindes med ’den dårlige mor’.  

I dette kapitel er det 

deres babyer taler op imod en fælles dominerende ideologi for moderskabet, og således en 

social konstruktion af og et billede på den ideale mor. I interviewene taler mødrene ud fra en 

kulturel kontekst som foreskriver, hvad der forventes af en mor, og de refererer i forhold til 

babytøjet til ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’. I den kulturelt konstituerede verden findes 

således to kategorier af mødre. Der er ’den gode mor’, hende der lever op til ideologien for 

moderskabet, og ’den dårlige mor’, hende der ikke lever op til og fejler i forhold til ideologien 

for moderskabet. Babyens tøj forbindes af mødrene med den dominerende ideologi for 

moderskabet, og det er tydeligt, at mødrene aflæser ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’ i det 

tøj, som babyen har på. 

 Videre er 

moderskabsideologi og opdelingen i kategorierne ’den gode mor’ og ’den dårlige mor’. Ved 

at kigge på et kontinuum bestående af to fremtrædende ansigter på ’den dårlige mor’, kom det 

frem, at den dominerende ideologi for moderskabet dækker over en mor, der tager sig af sin 

baby, forstår sin babys behov, og som giver kærlighed, omsorg og nærvær til sin baby uden at 

ramme yderpunkterne eller ekstremerne for dette. På kontinuummet sætter mødrene således 

en forsømt påklædning lig det ene dårlige mor-ekstrem og en prestigebetonet påklædning lig 

det andet dårlige mor-ekstrem, mens en afbalanceret påklædning mellem disse to ekstremer 

afspejler ’den gode mor’. For mødrene betyder den fælles ideologi for moderskabet, at de kan 

mikse forskellige principper og herudfra definere sig selv som ’den gode mor’ eller ’den 

dårlige mor’. ’Den gode mor’, karakteriseret ved en kærlig, indlevende og omsorgsfuld natur, 

reflekterer, hvem de ønsker at blive, mens ’den dårlige mor’ og et nederlag i forhold til 

ideologien om moderskabet reflekterer, hvem de frygter at blive. I mødrenes søgen efter at 

udfylde deres nye rolle som mor afkoder de på denne måde de kulturelle kategorier og 

forsøger i deres brug af babytøj at finde deres eget ståsted. 

 For udbydere af babytøj er det interessant at 

kategorier for mødre i den kulturelt konstituerede verden, som de ikke kan ændre på, og som 

de derfor er nødt til at tale ind i, når de forsøger at positionere deres babytøj. I denne 

forbindelse skal udbydere af babytøj være forsigtige med at ramme yderpunkterne eller 

ekstremerne for den dominerende moderskabsideologi, og dermed risikere at deres babytøj 
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3: BABYTØJ LADET MED BETYDNINGER 

Analysens andet kapitel bevæger sig fra det øverste niveau i McCrackens model, den kulturelt 

e kulturelle betydningers 

           

konstituerede verden, og ned til babytøjet. Kapitlet følger d

bevægelse fra den kulturelt konstituerede verden og deres overførsel til babytøjet gennem 

instrumenterne modesystemet, reklamesystemet og referencegrupperne (McCracken 1986:74-

78). 

 

   

 

ets første del vises det, at babytøj har kommunikativ magt, og at det er ladet med 

ulturelle betydninger. Derefter undersøges det, hvordan babytøjet har fået disse betydninger, 

en økonomiske litteratur placerer produkters værdi indenfor konteksten af udveksling. Et 

om forbrugeren er villig til at betale for produktet, og 

I kapitl

k

og det vises, at de forskellige instrumenter påvirker mødrene, og at disse påvirkninger 

indlejrer de kulturelle betydninger i babytøjet. Sidst i kapitlet undersøges det, hvilke 

betydninger forskelligt babytøj er ladet med, og dermed hvordan forskelligt babytøj sender 

forskellige signaler om de mødre, som har valgt det.  

 

Babytøj mere end bare babytøj 

D

produkts værdi repræsenterer den pris, s
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denne hænger sammen med den nytte og tilfredsstillelse, som produktet giver forbrugeren. 

Dette billede er dog ikke fyldestgørende. Produkter har nemlig signifikans, som går ud over 

deres nyttekarakter og kommercielle værdi, og denne signifikans ligger blandt andet i deres 

evne til at kommunikere kulturelle betydninger og til at bidrage med oplevelse (Richins 

1994:504-505; McCracken 1986:71). Synlige produkter er tegn, som fortolkes af observatører 

i en given kontekst, og resultatet af denne fortolkningsproces er betydning. Et produkts værdi 

er således relateret til værdi i brug, og til den grad hvormed en ejer anser produktet for 

dyrebart, uafhængigt af udvekslingsmuligheder (ibid.).  

Babytøjet kan i denne forbindelse ses i sammenhæng med Veblens begreb om 

iøjenfaldende forbrug. Iøjenfaldende forbrug er et stort forbrug af produkter som for eksempel 

påklædning, 

ninger det er ladet med, og den værdi mødrene oplever i 

bruge af de

ldigt for mig, men det er det åbenbart ikke, 

selvom jeg ikke vil overgive mig fuldstændigt til det. Logisk set så giver det ingen 

frisurer og accessories, og det er et forbrug, som egentlig ikke er nødvendigt, og 

som indebærer et element af spild. Iøjenfaldende forbrug fungerer imidlertid som et indeks 

over ejerens velstand og anseelse, og produkter kan dermed opbygge og vise ejerens sociale 

status (Veblen 1972: 7-33,78-98,138-150; Veblen 2003:130; Andersen 2008:95). Forbrugere 

bruger således produkter og deres associerede betydninger til at klassificere og kommunikere 

ting om sig selv til andre, og produkternes betydninger tager form af signal-værdi (Thomsen 

og Sørensen 2006:909; Holt 1995; Østergaard og Jantzen 2000:16-20). Produkter og deres 

associerede betydninger tager imidlertid ikke kun form som signal-værdi, de kan desuden tage 

form af oplevelsesmæssig værdi. Forbrugerne kan udlede betydninger fra produkter, og fra 

den måde produkterne appellerer til deres følelser på, og på denne måde kan produkter og 

deres betydninger, ved at give forbrugerne en bestemt følelse af dem selv, være kilde til 

konstruktionen af identitet (ibid.).  

 Babytøj anskaffes i dette lys ikke kun for det fysiske behov, det skal dække, 

men blandt andet også for de betyd

n t. En af mødrene giver med følgende kommentar et godt eksempel på, at 

babytøjet ikke kun opfylder et fysisk behov.   

 

Jeg havde troet, det ville være mere ligegy

mening at bruge så mange penge på tøjet, når vi kan låne så meget … jeg troede, at jeg 

ville være mere afslappet med det, men jeg synes, det er hyggeligt også at købe de der 

lækre ting, og det havde jeg ikke tidligere troet ville have betydning for mig (Louise, mor 

til Karl på 2 måneder, Interview 1:123). 
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Mode e, og 

hun h appet omkring det, end hun er. Logisk set giver det 

af forskellige instrumenter.   

 

o af de instrumenter, som overfører betydninger fra den kulturelt konstituerede verden til 

Reklamer har potentiale til at overføre 

jet 

sammen ved

                                                           

ren er tydeligvis overrasket over, hvor meget tøjet til hendes baby betyder for hend

avde troet, at hun ville være mere afsl

ingen mening for hende, at hun bruger så mange penge på babytøj, når hun kan låne sig til det 

meste af det. Det at købe og bruge hvad hun betegner som lækkert tøj, og dermed for hende 

særligt dyrebart tøj, giver hende imidlertid noget, en følelse og en oplevelse af hygge, som 

ikke kan forklares ud fra en økonomisk rationalitet. Babytøjet dækker dermed ikke kun et 

fysisk behov, men det er bærer af kulturelle betydninger og bidrager med oplevelse, hvorfor 

det ikke er ligegyldigt, hvilket tøj hun vælger til sin baby.  Babytøjet fungerer som medie for 

betydninger, og babytøjet kan som vist i foregående kapitel føres tilbage til kategorierne ’den 

gode mor’ og ’den dårlige mor’. Babytøj er således ikke bare babytøj, og i forhold til 

mødrenes status og oplevelse er det ikke ligegyldigt, hvad deres babyer har på. Babytøj har 

iboende kommunikativ magt, og det er del af et socialt kommunikationssystem, som gør 

kategorierne fra kulturen synlige og stabile, ligesom det bidrager med oplevelse 

(Richins1994:505; Thomsen og Sørensen 2006:909).  

I det følgende undersøges det, hvordan betydningerne fra den kulturelt 

konstituerede verden overføres til babytøjet ved hjælp 

Påvirkningen fra reklamer og modehuse  

T

babytøjet, er reklamesystemet og modesystemet5. 

betydninger, idet de kan bringe babytøjet og en repræsentation af den kulturelt konstituerede 

verden sammen indenfor rammen af reklamen. Når denne symbolske ligevægt er succesfuldt 

etableret, vil modtageren, og dermed mødrene, forbinde babytøjet med bestemte egenskaber, 

som de kender fra den kulturelt konstituerede verden (McCracken 1986:74). Modesystemet 

fungerer på en lignende måde. Modesystemet kan tage nye stilarter og designs indenfor tøj og 

associere dem med etablerede kulturelle kategorier og principper og på den måde flytte 

betydninger fra den kulturelt konstituerede verden over i babytøjet (McCracken 1986:76).  

Det er vigtigt at bemærke, at mødrene er en vigtig part i denne 

betydningsoverførsel. Instrumenterne bringer den kulturelt konstituerede verden og babytø

 at foreslå ligheder, men det er op til mødrene at se denne sammenhæng og 

 
5 Det er blevet valgt at slå de to instrumenter reklamesystemet og modesystemet sammen i dette afsnit, mens 
næste afsnit vil gennemgå det tredje instrument referencegrupper.  
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dermed endeligt foretage overførslen af betydninger. Først når mødrene accepterer 

sammenhængen, vil processen for overførsel have fundet sted, og betydning vil have flyttet 

sig fra den kulturelle verden til babytøjet. Babytøjet repræsenterer nu en kulturel betydning, 

som det ikke gjorde før (McCracken 1986:75). I det følgende vil to citater fra en af mødrene 

blive gennemgået for at vise, at mødrene påvirkes af reklamer og modehuse, og at babytøjet 

herigennem kommer til at besidde betydninger fra den kulturelt konstituerede verden. 

  

I interviewene viser mødrene, at de er under påvirkning fra reklamer og modehuse, og de taler 

Nu ved jeg jo godt, hvor vi blandt andet bliver påvirket henne. Jeg fik en fribillet, altså vi 

 

oderen reflekterer her over og forsøger at finde en forklaring på, hvorfor hun har 

ødrene er som vist ovenfor påvirket af reklame- og modesystemet, og de er dermed også 

påvirket af de betydninger, som instrumenterne kommunikerer om babytøjet i forhold til den 

                                                           

i forhold til babytøj om modehuse, trends og tendenser (Interview 1:169,205; interview 2:135; 

interview 4:111; interview 7:36,88,145). Det følgende citat er et godt eksempel på den 

påvirkning, som reklame- og modesystemet udøver på mødrene.   

 

var inviteret til babymodemesse gennem en fra mødregruppen, og der var der da også 

sådan nogle ting, som nu for eksempel de danske tøjmærker. Jeg ved ikke, om det er 

fordi, ungerne på reklamerne havde det på.  Jeg tænker, om det er derfor. Hvad det er, der 

tænder mig i forhold til Katvig og alle de andre store mærker6. Jeg ved det faktisk ikke 

(Line, mor til Malthe på 8 måneder, interview 2:143). 

M

præferencer for bestemte babytøjmærker. Moderen fortæller, at hun har været på en 

babymodemesse, og at hun har set forskellige reklamer for babytøj, og hun spørger sig selv, 

om det er derfor, hun tænder på og foretrækker Katvig og andre store mærker. Moderen kæder 

således sine præferencer sammen med de påvirkninger, hun er udsat for gennem reklame- og 

modesystemet. Hun bemærker en sammenhæng, mellem det hun ser, det tøj som ungerne i 

reklamerne har på, og det tøj som hun selv foretrækker til sin baby. På denne måde viser 

moderen den indflydelse, som reklame- og modesystemet har på det tøj, hun vælger og bruger 

til sin baby.   

 

M

 
6 Katvig er et babytøjmærke med mellem prisniveau, og det kan købes i specialforretninger. Katvigs logo indgår 
ofte i mønstret eller printet på tøjet.   
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kulturelt konstituerede verden. Moderen fra før viser i det følgende citat, at hun gennem 

reklame- og modesystemet reproducerer en sammenhæng mellem principper fra den kulturelt 

konstituerede verden og bestemt babytøj. Moderen får vist nogle reklamer for forskelligt 

babytøj, og hun beskriver herudfra, hvilken type mor der giver sin baby tøjmærkerne Katvig, 

Molo og Småfolk på7.  

 

Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det irriterer mig lidt, at de der billeder dukker op, men 

den oplagte tanke er, at det er moderen, der lige har lidt mere overskud i pengepungen, 

 

Mode  reklamerne, en økonomisk ressourcestærk 

or, som går på café, og som har den helt rigtige barnevogn. Hun beskriver den idealiserede 

                                                           

end hende der går i Føtex. Og så er det moderen, der går på Café, og moderen som også 

har den rigtige barnevogn … Men det er også en mor, der har Katvig tøj, Molo tøj eller 

Småfolk tøj. Og hun er nok den der lidt idealiserede mor, som man ser i bladene, hende 

der også bager til dem på stuen, når barnet har fødselsdag, og det er ikke bare en 

bradepande chokoladekage, det er små muffins med små tegninger på dem alle sammen. 

Og det er moderen, der giver barnet klid, du ved rigtig mad, ikke noget på dåse (Line, 

mor til Malthe på 8 måneder, interview 2:179). 

ren beskriver, ud fra det tøj som hun ser på

m

mor, sådan som hun optræder i bladende. Hende der tager sig tid til og nyder at dekorere hver 

enkel lille kage, og hende der udvælger mad, der dækker babyens behov på den naturlige 

måde. Citatet viser således, at babytøj har symbolske betydninger knyttet til sig. Hvis dette 

ikke var tilfældet, ville moderen ikke være i stand til at sætte mærkater på den mor, som 

vælger det omtalte tøj til sin baby. I sin beskrivelse rammer moderen desuden det kulturelle 

billede af ’den gode mor’, moderen der viser omsorg og nærvær, og som tager sig godt af sin 

baby. Det er således tydeligt, at det pågældende babytøj for moderen repræsenterer 

betydninger fra den kulturelt konstituerede verden, og i dette tilfælde betydninger som kan 

føres tilbage til ’den gode mor’. Moderen har således reproduceret den sammenhæng, som 

reklame- og modesystemet har foreslået mellem tøjmærkerne og den idealiserede mor, og 

betydning har ved hjælp af reklame- og modesystemet flyttet sig fra den kulturelt 

 
7 Katvig, Molo og Småfolk er alle danske designmærker med mellem prisniveau, og de kan købes i 
specialforretninger. De tre mærker er karakteriseret ved, at deres logo ofte indgår i mønstret eller tydeligt er 
printet på tøjet.  
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konstituerede verden over i babytøjet. Babytøjet repræsenterer nu betydninger, som det 

oprindeligt ikke gjorde.  

Udover reklame- og modesystemet er referencegrupper et vigtigt instrument til 

overførsel af 

åvirkningen fra betydningsfulde andre 

odesystemet som et vigtigt instrument til 

gået, og 

derefter vil d

interviewene er det tydeligt, at mødrene er under påvirkning fra betydningsfulde andre, og 

betydninger fra den kulturelt konstituerede verden til babytøjet. Påvirkningen fra 

betydningsfulde andre vil derfor blive undersøgt i det følgende.  

 

P

Referencegrupper fungerer ligesom reklame- og m

overførsel af betydninger fra den kulturelt konstituerede verden og over i babytøjet. 

Referencegrupper består af personer, som mødrene anser for betydningsfulde andre, og det er 

enhver person eller gruppe, som mødrene bruger til reference eller sammenligning i 

formationen af deres værdier, attituder og adfærd (Schiffman og Kanuk 2007:312; Prothero 

2008:400; Jørgensen 2009). Referencegrupper er således personer eller grupper, som mødrene 

er i berøring med, eller som de stræber efter at relatere sig til, og eksempler på 

referencegrupper kan være familie, venner, internetgrupper og mødregrupper (ibid.).  

I det følgende vil påvirkningen fra betydningsfulde andre blive gennem

et blive vist, at disse betydningsfulde andre har indvirkning på de betydninger, 

som forskelligt babytøj tillægges.  

 

I 

de betydningsfulde andre synes at have en særlig stærk påvirkningskraft på mødrene 

(Interview 1:135,137,143,149; interview 2:74,76; interview 3:56,58; interview 4:111,123,127; 

interview 5:14,103; interview7:88,127; interview 8:32). Det er især andre, der allerede har 

børn eller andre med børn på samme alder, som mødrene observerer eller søger råd hos. 

Mødrene observerer betydningsfulde andre direkte, eller de lytter til deres erfaringer og 

oplevelser, og mødrene opfatter de informationer, som de modtager som troværdige og i deres 

bedste interesse. En af mødrene viser i det følgende citat, at betydningsfulde andre har 

indflydelse på det babytøj, hun forbruger.   
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Det er sådan lidt svært at bedømme, når man er nybegynder mor, eller det ved jeg ikke, 

om jeg er mere, men det er stadig den spæde start … Nu skal jeg ud og købe en jakke, og 

det har jeg ikke prøvet før, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går efter, hvad for et mærke for 

det første … og hvad er egentlig hans behov… måske vil jeg lige forhøre mig lidt hos 

mine veninder, som har børn. Og høre dem om de har nogle erfaringer med et eller andet 

mærke (Line, mor til Malthe på 8 måneder, interview 2:72,74). 

 

Moderen giver her udtryk for, at hun ikke altid ved, hvilket tøj hun skal købe til sin baby. Hun 

føler sig stadig som en nybegynder mor, og hun kan ikke helt overskue de forskellige mærker 

på markedet, eller hvilke behov hendes baby skal have dækket. Derfor søger moderen råd og 

informationer hos betydningsfulde andre i hendes netværk. Hun forhører sig hos hendes 

veninder med børn, om de skulle have nogle erfaringer, som hun kan trække på. Moderen 

bruger således veninderne som referenceramme, og deres bedømmelser beroliger hende, og 

får hende til at føle sig bedre forberedt. Med vejledning fra de betydningsfulde andre vil hun 

have mere kontrol i forhold til det forestående køb, og risikoen for at træffe et forkert valg vil 

reduceres. Et valg som i sin yderste konsekvens vil kunne udstille hende som ’den dårlige 

mor’. 

 

Mødrene bruger som vist ovenfor betydningsfulde andre som deres referenceramme, og disse 

betydningsfulde andre har stor indflydelse på mødrene, og på de betydninger som mødrene 

tillægger forskelligt babytøj. Følgende citat er et godt eksempel på dette. 

 
Lige så meget som jeg kigger på andre børn, det tøj de har på, og deres måde at agere på, 

ligeså meget ved jeg jo, at de andre også kigger. Vi er jo meget ens som menneskerace. 

Som jeg også tror, jeg sagde tidligere. Jeg vil gerne have, at det udadtil virker som om, at 

vi har styr på tingene, hvor man blandt andet kan gøre det gennem tøjet (Mette, mor til 

Viktor på 3 måneder, interview 4:219). 

 

Citatet viser, at moderen sammenligner sig med andre mødre. Moderen kigger på andre børn, 

og det tøj de har på, og hun ved, at de andre mødre gør det samme. Moderen er opmærksom 

på, hvad andre tænker om hende og hendes baby, og hun prøver at vælge noget tøj, som viser 

de andre, at hun er ’den gode mor’, som har styr på tingene. Dette viser, at de andre er med til 

at definere, hvad der udgør en ’god mor’ og en ’dårlig mor’, og dermed hvilke betydninger 
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forskelligt babytøj besidder. Det at moderen er i stand til at udvælge tøj, der signalerer, at hun 

har styr på tingene, og at hun er ’den gode mor’, fortæller at hun har reproduceret de 

betydninger, som de andre har tillagt babytøjet. De betydningsfulde andre, som moderen 

henviser til, har således fungeret som instrument for overførsel af betydninger, og babytøjet 

besidder således betydninger fra den kulturelt konstituerede verden, som det ikke oprindeligt 

havde.   

 

Ovenstående gennemgang har vist, at reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper 

hver især fungerer som instrumenter for overførsel af betydninger fra den kulturelt 

konstituerede verden og over i babytøjet. Det er blevet vist, at instrumenterne påvirker 

mødrene, og at mødrene i de gennemgåede eksempler reproducerer de sammenhænge, som 

instrumenterne foreslår mellem bestemt babytøj og bestemte principper og kategorier fra den 

kulturelt konstituerede verden.  

I det følgende vil det vises, hvordan forskelligt babytøj er ladet med og 

associeres med forskellige betydninger, og at forskelligt babytøj dermed sender forskellige 

signaler om den mor, der har valgt det pågældende tøj. 

 

Babytøj associeres med forskellige typer af mødre 

Forskellige mærker eller brands indenfor babytøj skaber forskellige strategiske positioner og 

specifikke opfattelsesmæssige associationer hos de enkelte mødre (Henderson et al. 

1998:306). Brand-associationer skal på denne måde forstås som de opfattelser, præferencer og 

valg, som ligger i hukommelsen hos de enkelte mødre, og som knytter sig til bestemte mærker 

af babytøj. Brand-associationer kan variere bredt fra fysiske produktattributter til opfattelser 

af personer, steder og begivenheder, og det er alt dette som vækkes til live hos de enkelte 

mødre i forbindelse med bestemte mærker af babytøj. Mødrenes associationer i forbindelse 

med flere forskellige mærker af babytøj kan ses som et netværk af associationer. I netværket 

vil alle mærkerne af babytøj formentlig forbindes eller associeres med tøj til babyer, men 

derudover vil hvert mærke have sine særegne eller delte associationer til andre kvaliteter 

(Henderson et al. 1998:307-309).  I det følgende vil mødrenes associationer i forbindelse med 

forskelligt babytøj undersøges. På denne måde vises det, hvilke associationer og kvaliteter 

som de interviewede mødre forbinder med bestemte mærker af babytøj. Beskrivelserne af de 

forskellige associationer er en samling af udtalelser fra samtlige interviews og opdelt i fire 
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kategorier (B2:Reklamer for babytøj). I interviewene blev mødrene forevist fire kategorier af 

babytøj en af gangen, og de blev bedt om at beskrive hvilken type mor, der giver sin baby tøj 

på fra pågældende kategori. Dette førte frem til følgende beskrivelser.  

 

Type 1: Indvandrekvinden 

Den første kategori af babytøj omfatter mærkerne Friends, Mads & Mette og Little one 

(B2:Reklamer for babytøj). Tøjmærkerne har alle et lavt prisniveau, og de kan henholdsvis 

købes i supermarkedskæderne Kvickly, Føtex og Bilka8.  

 

Ja, men hvis jeg skal skære det helt vildt skarpt ud, så er det nok dem, som lever sådan lidt 

socialt belastet, og som ikke har så mange penge, og som er i sådan noget alment 

boligbyggeri, det kunne jeg forestille mig (Sanne, mor til Tilde på 10 måneder, interview 

5:169). 

 

Moderen der køber tøj fra seddel et, hun har bare en ide om at købe noget børnetøj. Den 

mor der køber tøj fra seddel et, hun skal bare have noget tøj (Line, mor til Malthe på 8 

måneder, interview 2:177). 

 

Mødrene i interviewene beskriver moderen, der køber tøj fra den første kategori, som en mor, 

der har en lav indkomst, og som en mor der bor i socialt boligbygger. For denne mor handler 

det om at babyen skal have tøj på kroppen, og det er mindre væsentligt, hvor smart og 

moderne tøjet er. De interviewede mødre nævner desuden indvandrekvinden, den enlige mor 

og den studerende mor som stereotyper for moderen, der køber babytøj fra denne kategori.  

 

Type 2: Den normale mor 

Den anden kategori af babytøj omfatter mærkerne Hennes & Mauritz og Name it 

(B2:Reklamer for babytøj). Tøjmærkerne har et lavt prisniveau, og de kan købes i tøjkæderne 

med samme navn eller gennem postordre. I forbindelse med kategori to bør det nævnes, at 

Hennes & Mauritz i interviewene fremstår så stærkt, at beskrivelserne til denne kategori 

tolkes som alene beskrivende Hennes & Mauritz og altså ikke som beskrivende Name it.  

 

                                                            
8 Tøjmærket Little one kan udover i Bilka også købes i tøjkæden Tøj og Sko 
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Altså, man kan sige, at H&M er meget bredt, det er alle slags mødre, der går i H&M, 

næsten. De kan bare et eller andet, de har meget forskelligt og billigt og fin kvalitet (Anja, 

mor til Silas på 8 måneder, interview 7:141). 

 

Almindelige mennesker med almindelig indkomst (Mette, mor til Viktor på 3 måneder, 

interview 4:181). 

 

Det interessante ved de interviewede mødres beskrivelse af denne kategori er, at de anser den 

for ikke-differentierende. De interviewede mødre har således svært ved at sætte bestemte 

mærkater på moderen, der køber tøj til sin baby her, og det kommenteres, at det jo er alle 

slags mødre, som handler i Hennes & Mauritz. Kategori to kommer på denne måde til at 

dække over en normalitet, og moderen, som handler i Hennes & Mauritz, er en mor som alle 

andre mødre, en helt normal mor.  

 

Type 3: Modesilden 

Den tredje kategori af babytøj omfatter mærkerne Katvig, Molo og Småfolk (B2:Reklamer for 

babytøj). Tøjmærkerne har et mellem prisniveau, og de kan købes i specialforretninger.  

 

Jamen, sådan en fra Østerbro i smarte cowboybukser, som også går meget op i sig selv, 

den lidt trendy type (Helle, mor til Emil på 11 måneder, interview 8:125). 

 

De repræsenterer overskud, at jeg har tid til at gå ud specifikt og vælge det her stykke tøj, 

det her mærke til mit barn, fordi jeg mener, at det ser godt ud, jeg kan godt lide mærket. 

Det viser overskud både rent mentalt og rent økonomisk (Mette, mor til Viktor på 3 

måneder, interview 4:171,173).  

 

De interviewede mødre beskriver moderen, som køber tøj fra kategori tre, som en smart, 

stilbevidst og trendy mor. Det er en mor, som både går meget op i sit eget og i sin babys 

udseende, og det er en mor, der ved, hvad hun vil have. Derudover er det en mor med en høj 

indkomst, en mor der går på café, og en mor der bor i en lækker villa i storbyen. 

Karakteristisk og særegent for babytøjet i kategori tre er desuden, at moderen her tillægges 

nogle ekstra og særegne kvaliteter i forhold til babytøjet i de andre kategorier. Moderen i 

kategori tre forbindes således med et mentalt overskud i forhold til sin baby, og hun tænker på 
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og opfylder barnets behov. Ligeledes associeres moderen med en form for social kapital, idet 

hun har en stor omgangskreds og de rette forbindelser. Karakteristisk for moderen i kategori 

tre er således, at hun ikke bare har overskud men overskud på andre parametre end det 

økonomiske. 

 

Type 4: Diplomatfruen 

Den fjerde og sidste kategori af babytøj omfatter mærkerne Dolce & Gabbana og Burberry 

(B2:Reklamer for babytøj). Tøjmærkerne har et højt prisniveau, og de er en del af store og 

internationale brands.  

 

I den her kategori kommer tøjet virkelig derud, hvor man skilter med, hvem man er, og 

hvad man har og ikke har … helt stereotypisk så er det Hellerup fruen i den åbne 

Mercedes, der kommer anstigende med alle hendes børn, som er klædt helt perfekt på 

udadtil, og det hele krakelerer indeni, sådan er min umiddelbare tanke, når jeg ser de 

billeder (Line, mor til Malthe på 8 måneder, interview 2:185).   

 

De interviewede mødre beskriver moderen, der køber babytøj fra den sidste kategori, som en 

meget velhavende mor. De interviewede mødre forestiller sig en diplomatfrue eller kendis fra 

det geografiske område omkring Whiskybæltet, Hellerup og Strandvejen. Det er en politisk 

højreorienteret mor med fokus på sin egen eller sin partners karriere, og det er en mor, der 

nærmer sig besættelse i forhold til økonomiske ressourcer og materialisme. Mødrene 

beskriver således en mor, der er mere optaget af det perfekte billede udadtil, end af om 

familien er velfungerende indadtil. 

 

Opsummering af forskellige associationer 

Gennemgangen af de interviewede mødres associationer i forbindelse med forskelligt babytøj 

viser, hvordan forskelligt babytøj er ladet med forskellige betydninger, og hvordan forskelligt 

babytøj sender forskellige signaler i forhold til den mor, der har valg det. Det kan på denne 

måde siges, at de interviewede mødre viser, hvordan betydninger fra den kulturelt 

konstituerede verden tager sig ud på mærkeniveau.  
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Nedenstående tabel opsummerer de interviewede mødres beskrivelse af og associationer i 

forbindelse med de fire kategorier af babytøj. 

 

 

 

De interviewede mødre reproducerer dels en økonomisk differentiering i forhold til de 

forskellige mærker af babytøj og dels en differentiering i forhold til andre identitetsmarkører 

og livsstilsparametre som mentalt overskud, social kapital og henvisninger til forskellige 

stereotyper. Dette viser, at der opleves en økonomisk differentiering mellem kategorierne, 

men også at dette ikke automatisk betyder, at man ligger sig i en bestemt kategori afhængig af 

ens økonomi. Udover den økonomiske skala er der nemlig andre bestemmende 

livsstilsparametre på spil, som fortæller noget om en bestemt type mor.  

 I de interviewede mødres beskrivelser af de fire kategorier synes kategori to og 

tre at være positivt ladet, mens kategori et og fire er negativt ladet. Dette kan ses som udtryk 
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for, at kategorierne henholdsvis fører tilbage til de kulturelle kategorier for ’den gode mor’ og 

’den dårlige mor’9. 

 

Det faktum at de interviewede mødre tilskriver forskellige mærker af babytøj forskellige 

betydninger er interessant, idet dette betyder, at babytøjet dermed har identitetspotentiale.  

Den enkelte mor har således mulighed for at trække på forskellige betydninger fra forskellige 

mærker af babytøj og dermed danne sin egen position eller identitet som mor. En mor med en 

masse tøj fra kategori tre vil eksempelvis kunne supplere dette med tøj fra kategori to og 

dermed føle, at hun, udover at besidde økonomisk og mentalt overskud samt social kapital, er 

en normal mor som alle andre. På samme måde vil en mor med en masse tøj fra kategori et for 

eksempel kunne købe en bluse fra Hennes & Mauritz eller en hue fra Småfolk og dermed i 

forhold til ovenstående opdeling hive sig selv lidt op og trække på betydninger indlejret i 

babytøjet i kategori to og tre.  

I opgavens næste kapitel vil det undersøges nærmere hvordan mødrene tager 

betydningerne fra babytøjet til sig, og hvordan babytøjet hjælper mødrene med at skabe og 

vedligeholde deres identitet som mødre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 I denne forbindelse bør det nævnes, at denne opdeling ikke er udtryk for et generelt billede, men at den er 
udtryk for, hvad der ses hos de interviewede mødre for denne opgave. Yderligere er det ikke uvæsentligt for 
denne opdeling, at de interviewede mødre selv befinder sig i kategori to og tre.  
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Delkonklusion 2 

I dette kapitel er det blevet vist, at babytøj ikke kun dækker et fysisk behov, men at det blandt 

andet har evnen til at kommunikere kulturelle betydninger og bidrage med oplevelse. Babytøj 

er således ikke bare babytøj, og i forhold til mødrenes status og oplevelse er det ikke 

ligegyldigt, hvilket tøj de bruger til deres babyer. 

 

Videre er det blevet vist, at reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper hver især 

fungerer som instrumenter for overførsel af betydninger fra den kulturelt konstituerede verden 

og over i babytøjet. Mødrene er under påvirkning fra instrumenterne, og de reproducerer de 

sammenhænge, som instrumenterne foreslår mellem bestemt babytøj og bestemte principper 

og kategorier fra den kulturelt konstituerede verden. Babytøjet kommer således ved hjælp af 

instrumenterne til at repræsentere betydninger, som det ikke oprindeligt gjorde. Af de tre 

instrumenter har referencegrupper en særlig stærk påvirkningskraft på mødrene, og i 

interviewene er der således utallige eksempler på den indflydelse, som betydningsfulde andre 

udøver i forhold til valget af babytøj.  

 

Sidst er det blevet undersøgt, hvad de interviewede mødre associerer specifikke mærker af 

babytøj til. Ud fra fire kategorier af babytøj blev fire forskellige typer af mødre skildret af de 

interviewede mødre, nemlig indvandrekvinden, den normale mor, modesilden og 

diplomatfruen. I deres beskrivelse af de fire kategorier reproducerer de interviewede mødre 

dels en økonomisk differentiering af de forskellige mærker af babytøj og dels en 

differentiering i forhold til andre identitetsmarkører og livsstilsparametre som mentalt 

overskud, social kapital og forskellige stereotyper. Dette viser, at mødrene har forskellige 

associationer til forskellige mærker af babytøj, og at forskelligt babytøj dermed er ladet med 

forskellige betydninger. I mødrenes beskrivelser kan indvandrekvinden og diplomatfruen 

føres tilbage til den kulturelle kategori for ’den gode mor’, mens den normale mor og 

modesilden kan føres tilbage til den kulturelle kategori for ’den dårlige mor’. Det, at de 

interviewede mødre tilskriver forskellige mærker af babytøj forskellige betydninger, 

medfører, at babytøjet har identitetspotentiale. De enkelte mødre har således mulighed for at 

trække på forskellige betydninger fra forskellige mærker af babytøj og dermed danne deres 

egen position eller identitet som mødre. En position hvor de gennem babytøjet forsøger at 

leve op til billedet af den ideale mor. 
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For udbydere af babytøj betyder analysens resultater, at de skal sætte ind og bruge deres 

kræfter på reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper, idet det er gennem disse 

instrumenter, at de har mulighed for at påvirke mødrene med deres budskaber. Udbyder af 

babytøj kan således gennem reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper forsøge at 

få mødrene til at associere deres mærker af babytøj med bestemte kategorier og principper fra 

den kulturelt konstituerede verden. Det er vigtigt at pointere, at udbydere af babytøj for at få 

succes med denne kommunikation og positionering af deres babytøj, som vist i foregående 

kapitel, skal tale ind i den dominerede moderskabsideologi, og dermed forsøge at få mødrene 

til at forbinde deres babytøj med ’den gode mor’. Udbydere af babytøj kan således ikke gøre 

noget ved den dominerende moderskabsideologi, og hvad mødrene ser som ’den gode mor’ 

og ’den dårlige mor’, men de kan altså gennem reklamesystemet, modesystemet og 

referencegrupper forsøge at ligger deres produkter op af og dermed tale ind i den 

dominerende moderskabsideologi.  

 For udbydere af babytøj er det desuden interessant, at referencegrupper har 

særlig stor påvirkningskraft på mødrene. Udbydere af babytøj skal således ikke blot se mødre 

som forbrugere af babytøj men også som aktive formidlere af babytøj, og de kan med fordel 

tænke dette ind i deres markedsføring. Det kunne i denne forbindelse eksempelvis være 

udbytterigt for udbydere af babytøj at medtænke spredning gennem sociale medier og events 

eller at finde frem til og ramme mødre, som udøver særlig stor indflydelse på andre mødre. 
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4: BABYTØJ SOM EN DEL AF MØDRENES IDENTITET 

Analysens tredje kapitel bevæger sig fra det midterste niveau i McCrackens model, babytøjet, 

og ned til de individuelle mødre. Kapitlet følger betydningernes bevægelse fra babytøjet og 

ned til de enkelte mødre og således betydningernes vej ind i mødrenes liv gennem forskellige 

ritualer (McCracken 1986:78). 

 

           

                     

I kapitlets første del beskrives babytøjets betydning i forhold til mødrenes transition ind i 

moderskabet, hvorefter det vises, at babytøjet indgår i mødrenes selviscenesættelse som 

mødre, og at mødrene bruger babytøjet i konstruktionen og vedligeholdelsen af deres nye 

moderskabsidentiteter. Herefter gennemgås det, hvorledes forskellige ritualer fungerer som 

instrumenter for betydningsoverførsel, og således hvordan mødrene gennem disse ritualer 

tager bestemt babytøj, og de betydninger det er ladet med, til sig. Derefter undersøges det, 

hvordan babytøjet kan ses som en del af mødrenes udvidede selv, og der bliver gået i dybden 

med en af de interviewede mødre og hendes udvidede selv i forhold til forskellige 

babytøjmærker. Sidst i kapitlet belyses negative og problematiske aspekter ved mødrenes 

forbrug af babytøj.  
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Babytøj hjælper mødre på vej 

Mennesker i transition indleder sig i forbrugsaktiviteter, som hjælper dem med at forberede 

sig til eller udleve nye sociale roller, og de støtter sig i disse aktiviteter ofte i særlig grad eller 

udelukkende op af de fælles kulturelle betydninger, som produkter er bærere af (Richins 

1994:517). Mødrene i undersøgelsen er alle blevet mor for første gang indenfor det seneste år. 

Mødrene er gået fra at være kvinder uden børn til at være mødre, og det at blive mor 

repræsenterer en dramatisk transition, som former retningen og kvaliteten af deres liv (Nobel 

og Walker 1997:29). Kvinderne gennemgår en transition fra et stadie i deres livscyklus til et 

andet, og det er en periode, hvor de tilpasser og ændrer sig for at udfylde deres nye rolle som 

mor. Forandringen i kvindernes rollestatus kan være forstyrrende og udfordrende, og deres 

usikkerhed, i forhold til hvordan de skal udfylde deres nye rolle som mor, kan være kilde til 

stress (The VOICE Group 2010). Forbruget af babytøj, som understøtter den nye rolle, kan på 

linje med andet forbrug reducere den usikkerhed, som kvinderne føler, og forbruget af babytøj 

kan hjælpe dem i transitionen ind i moderskabet og i skabelsen og vedligeholdelsen af deres 

nye identitet som mødre (Schouten 1991:417;421). En af mødrene beskriver på følgende 

måde, den transition hun har været igennem ind i moderskabet, og den relation som babytøjet 

har til denne.  

 

Jeg tænker faktisk, at det er gået lynhurtigt. Fra at jeg ingenting vidste om børnetøj, som 

man ingenting ved om at have barn, når man er gravid, så ved man heller ikke noget om, 

hvad for noget tøj, der findes til dem, og det, synes jeg, er gået hurtigt. Og det er jo 

gennem alle mulige andre, man snakker med, som også har børn, og det man ser i 

forretningerne, og det går lynhurtigt, så ved man, hvad alle mærkerne hedder. Så jeg 

tænker, at det er gået stærkt, når jeg tænker på, at der kun er gået mindre end et år, så er 

man ligesom blevet indviet i den der hellige verden at have børn, og hvad det indebærer 

[latter] (Sanne, mor til Tilde på 10 måneder, interview 5:103). 

  

Moderen fortæller om den transition hun har gennemgået fra at være en kvinde uden barn til 

at blive mor. Hun fortæller, hvordan hun i starten intet vidste om det at skulle være mor, og at 

hun i denne forbindelse heller ikke vidste noget om det forskellige tøj, der findes til babyer. 

Det at forstå, hvad hun skulle leve op til i rollen som mor, og det at få kendskab til det 

forskellige babytøj er dog gået lynhurtigt. På mindre end et år er hun gået fra ingenting at vide 

om babytøj til at kende navnene på alle mærkerne. Moderen har således tilpasset sig sin nye 
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rolle, og hun er, som hun selv siger, blevet indviet i den hellige verden at have børn, og alt 

hvad dette måtte indebærer. Det er med en latter, at moderen siger, at hun er blevet indviet i 

den hellige verden at have børn, men det er tydeligt, at der i denne nye verden findes visse 

forventninger og forskrifter i forhold til rollen som mor, og i denne forbindelse også det 

babytøj man vælger at bruge. Babytøj, der understøtter den nye rolle som mor, kan dermed 

være med til at vise mødrene vej gennem transitionen10. 

I det følgende vises det at babytøj indgår i mødrenes selviscenesættelse som 

mødre, og at de bruger babytøj i konstruktionen og vedligeholdelsen af deres nye roller som 

mødre.  

 

Babytøj som led i selviscenesættelse og konstruktion af moderrolle  

Mødrenes forbrug af babytøj kan ses som et led i deres selviscenesættelse som mødre. Med 

brug af Goffmans teatermetafor kan mødrenes hverdagsliv forstås som en optræden på en 

scene, og omverdenen som det publikum, der iagttager denne optræden (Goffman 1992). 

Mødrene vil i deres optræden på scenen forsøge at præsentere sig selv som ’den gode mor’, 

og de vil vælge de rekvisitter, og dermed også det babytøj, som passer til denne rolle. Ved at 

optræde med det ’rigtige’ babytøj vil mødrene blive anset som ’den gode mor’, mens de ved 

at optræde med det ’forkerte’ babytøj risikerer at blive anset som ’den dårlige mor’ (ibid.). 

Mødrenes brug af babytøj i deres selviscenesættelse kan ses i deres skelnen mellem det at 

opholde sig i det offentlige rum og det at opholde sig derhjemme i trygge rammer (Interview 

1:125-127; interview 4:30-38,221; interview 8:12,96). Eller hvis Goffmans teatermetafor 

bibeholdes, deres skelnen mellem det at opholde sig på scenen og det at opholde sig bag 

scenen. Scenen er det offentlige rum, hvor optræden finder sted, og der hvor handlinger er 

kendetegnet ved en opretholdelse af en facade, mens bagscenen er hjemmet, hvor publikum 

ikke kan skaffe sig adgang, og stedet hvor der lades op til optræden på scenen. På bagscenen 

slappes der af og hviles ud, og påklædningen er mere afslappet end på scenen. Der bliver ikke 

brugt så meget tid og energi på udseende, og der gives slip på den facade, som man ellers har 

på scenen. Bag scenen er man sig selv (Goffman 1992: 92-98). En af mødrene giver følgende 

eksempel på, hvordan hendes brug af babytøj varierer i forhold til, om hun opholder sig i det 

offentlige rum, på scenen, eller om hun opholder sig derhjemme, bag scenen.   

                                                            
10 Det bør bemærkes, at det er den gængse opfattelse, at produkter hjælper forbrugere gennem perioder af 
transition, men som det vises sidst i dette kapitel, kan produkter også skabe problemer i sådanne situationer (The 
VOICE Group 2010).  
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På en dag hvor vi bare er hjemme os to, så betyder det ikke lige så meget, som hvis man 

er nogen steder, synes jeg … Herhjemme går vi bare rundt i vores egen lille andedam, 

men når vi er nogen steder, så vil jeg gerne have, at han ser ordentlig ud, ligesom jeg 

gerne selv vil se præsentabel ud … Hvis vi sådan er ude i det offentlige rum, så vil jeg 

gerne have, at han ser ordentlig ud ... Det viser, hvordan vi er som familie, og jeg ser jo 

gerne, at vi bliver set på, som nogle fornuftige forældre, så derfor er det vigtigt, at vi ser 

ordentlige ud (Mette, mor til Viktor på 3 måneder, interview 4:30-36). 

 

Moderen fortæller, at der er forskel på, hvor meget hun går op i det tøj, som hendes baby har 

på. Når de er hjemme i deres egen lille andedam, så betyder det ikke lige så meget, som når de 

er ude i det offentlige rum. Når de er ude i det offentlige rum, på scenen, tænker hun særligt 

over, hvordan de tager sig ud foran deres publikum, mens hun derhjemme, bag scenen, lader 

masken falde og slapper af. Bag scenen har folk fra det offentlige rum ikke adgang, og hun 

bliver ikke bedømt ud fra præstation og rekvisitter. I det offentlige rum derimod er det vigtigt, 

at hendes baby ser ordentlig ud, for babytøjet viser andre noget om, hvordan de er som 

familie, og andre skulle gerne anse hende for at være en fornuftig mor.  

Mødrene har ikke kun en men mange masker i det offentlige rum. Hvilken 

maske den enkelte mor vælger at tage på afhænger af den sociale sammenhæng, som hun 

befinder sig i. Selvet er nemlig en fleksibel størrelse, og enhver person er potentielt bærer af 

mange selv, som kan realiseres i forskellige sociale sammenhænge (Gergen 1995:136,142). 

En af mødrene viser med følgende eksempel, hvordan babytøjet understøtter hende i 

forbindelse med de forskellige masker, hun bærer.  

 

Nu er jeg jo en skæg snegl, så når jeg står op om morgenen og skal give ham tøj på og 

sådan nogle ting, så tænker jeg som regel, hvad skal jeg i dag, og hvad skal jeg i morgen, 

og hvad skal jeg i løbet af ugen. For så tænker jeg nærmest, hvad skal jeg give ham på. 

Hvis vi ikke skal noget i dag, så tager vi bare noget tøj på, men hvis det er, at vi skal et 

eller anden, hvis vi skal besøge en veninde, i aften skal vi til fødselsdag hos hans farfar, 

så tænker jeg da på, hvad han skal have på af tøj, og så tænker jeg, hvad med i morgen, 

der skal vi så ikke noget ... Så tænker jeg, så skal han have det tøj på den dag, det tøj på 

den dag og det tøj på den dag, det skal helst matche, og jeg river ikke bare en tøjdel ud af 

skuffen, og bare sådan tilfældigt giver ham på (Helle, mor til Emil på 11 måneder, 

interview 8:12). 
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Moderen fortæller her, at det tøj hun vælger til sin baby varierer i forhold til, hvilke 

mennesker hun skal være sammen med og hvorhenne. Babyen får et sæt tøj på, hvis de bare er 

hjemme, et andet sæt tøj på hvis de besøger en veninde, og et tredje sæt tøj hvis de skal til 

farfars fødselsdag. Dette viser, at moderen er bevidst om, hvilke betydninger babytøjet 

besidder, og hvilke signaler hun dermed sender, og at hun i det offentlige rum bruger 

babytøjet til at sætte sig selv i scene i forhold til den sociale sammenhæng, som hun befinder 

sig i.  

 

Babytøjet har imidlertid ikke kun en udadvendt kommunikativ magt, det kan også give 

mødrene en bestemt følelse og oplevelse af dem selv og dermed være kilde til konstruktionen 

af identitet. Babytøjet kan i denne forbindelse ses som en del af mødrenes generelle 

dedikation overfor deres babyer. Ved at klæde deres babyer i det ’rigtige’ tøj udtrykker 

mødrene omsorg for deres babyer, og de oplever dermed sig selv som ’den gode mor’ 

(Andersen 2008:95). Babytøjet er således ikke kun til ære for et publikum, det er ligeledes til 

ære for mødrene selv, og mødrene bruger ikke kun babytøjet som led i en selviscenesættelse 

som ’den gode mor’, de bruger ligeledes babytøjet til at udleve og optage rollen og dermed 

blive ’den gode mor’. En af mødrene viser med følgende eksempel, at hendes brug af babytøj 

således ikke kun er til ære for et publikum men ligeledes til ære for hende selv.   

  

For mit øje er han da helt fantastisk at se på, men det er også lige så meget, hvis man 

skulle møde ens veninde, så vil jeg også gerne have, at han har pænt tøj på, og at han 

præsenterer sig flot … Hvis man skulle sætte det op i procenter, så er det 70 procent for 

mig og 30 procent for andre, fordi det er en fryd for mig at gøre det … Det giver mig 

sådan en varm følelse i maven, det passer sammen, og han ser pæn ud, og han har det 

godt. Og det er primært for min egen skyld, at jeg kan få lov til at klæde ham ud, det 

synes jeg da er fedt, at der også er andre, der ser det, det er jo bare en bonus (Helle, mor 

til Emil på 11 måneder, interview 8:165,199). 

 

Moderen fortæller her, at hun på den ene side er opmærksom på andre i forhold til det tøj, 

som hendes baby får på. Støder hun eksempelvis på en veninde, vil hun gerne have, at hendes 

søn har pænt tøj på, og at han, i stil med en optrædende på en scene, præsenterer sig flot. På 

den anden side er tøjet ikke udelukkende til ære for publikum, det er samtidigt noget moderen 

gør for sig selv. Moderen beskriver det således som en fryd at give sin søn pænt tøj på, og 
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som noget der giver hende en varm følelse i maven. Det at klæde sin søn i pænt tøj, giver 

således moderen en bestemt følelse, og det får hende til at opleve sig selv som ’den gode 

mor’. Moderen beskriver således med sin fordeling på 30 og 70 procent, hvordan babytøjet 

for hende både har en ydre signalværdi og en indre oplevelsesmæssig værdi, og det bliver 

tydeligt at babytøjet både bruges som led i en selviscenesættelse som ’den gode mor’ og i 

konstruktionen og vedligeholdelsen af identiteten som ’den gode mor’.   

I det følgende undersøges det, hvordan de kulturelle betydninger i babytøjet 

overføres til mødrene gennem forskellige ritualer. 

 

Mødre tager babytøj til sig gennem ritualer  

Ritualer er former for sociale handlinger, som bruges i manipulationen af kulturelle 

betydninger med henblik på en kollektiv og individuel kommunikation og kategorisering, og 

ritualer gør det muligt at bekræfte, vække, overdrage og revidere konventionelle symboler fra 

den kulturelle orden (McCracken 1986:78). Ritualer fungerer således som instrumenter for 

betydningsoverførsel, og de tager kulturelle betydninger fra babytøjet og fører dem ind i de 

enkelte mødres liv. Det er en vigtig pointe i forhold til forståelsen af ritualer og 

betydningsoverførsel, at der ikke er tale om en kausalitet. Ritualerne kan ikke stilles lig med 

betydningsoverførsel men skal forstås som forhandlinger, der finder sted hos de enkelte 

mødre. Ritualer kan deles op i forskellige typer af ritualer som besiddelsesritualer, 

udvekslingsritualer, plejeritualer og afhændelsesritualer11 (McCracken 1986:72).  

 

I interviewene giver mødrene eksempler på, hvordan babytøj gennem forskellige ritualer 

bliver bragt ind i deres liv. Der bliver både givet eksempler på, at ritualer finder sted i 

forbindelse med overgangen til moderskabet og dermed i relation til skabelsen af mødrenes 

nye identitet, og at ritualer finder sted efter overgangen og dermed i højere grad i relation til 

vedligeholdelsen af mødrenes nyligt vundne identitet. De følgende to eksempler viser mødre, 

der tager babytøjet, og de betydninger det er ladet med, til sig gennem ritualer i forbindelse 

med overgangen til moderskabet. 

 

 

                                                            
11 Afhændelsesritualer kan ses som en samlebetegnelse for aktiviteter vedrørende anskaffelse og afhændelse af 
babytøj. I den videre opgave vil betegnelsen anskaffelsesritualer blive benyttet i forbindelse med aktiviteter 
udelukkende knyttet til adfærd omkring anskaffelsen af babytøj.  

47 
 



Da jeg var gravid med ham, gik jeg meget op i det der tøj. Jeg tog alt tøjet frem hver dag, 

da jeg var højgravid til sidst, og jeg sad og kiggede på det og tænkte, den passer sammen 

med den. Og jeg kiggede det hele igennem og lagde det sammen igen. Og jeg tænkte, at 

det var fjollet, men på en eller anden måde var det, det håndgribelige man havde. Altså, 

selvfølgelig havde jeg maven, og jeg kunne mærke, at han sparkede, men det var bare det 

der med at forestille sig, at der kom et lille menneske (Anja, mor til Silas på 9 måneder, 

interview 7:32).  

 

Det ses her, hvordan den kommende mor støtter sig op af babytøjet i sin søgen efter en 

identitet som mor. Babytøjet giver den kommende mor mulighed for at nærme sig det 

moderskab, som hun ellers har svært ved at forholde sig til, og babytøjet gør således den 

forandring, der er ved at ske mere håndgribelig. Babytøjet gør det muligt for den kommende 

mor at gøre sig forestillinger om det lille menneske, som snart kommer, den indvirkning det 

vil have på hendes liv, og den mor hun i denne forbindelse ønsker at blive. Ved at bruge 

meget tid på at tage babytøjet frem, at holde de forskellige dele op mod hinanden og på at 

lægge babytøjet sammen igen, gør moderen med forskellige besiddelsesritualer krav på 

ejerskab over babytøjet. På denne måde tager moderen babytøjet til sig, og babytøjet hjælper 

hende med at nærme sig den nye rolle som mor.  

 En anden mor beskriver ligeledes i det følgende eksempel, hvordan hun tager 

babytøjet til sig i forbindelse med overgangen til moderskabet. 

 

Og så kan jeg huske, det første stykke tøj, som jeg købte alene, da jeg var på barsel. Jeg 

havde gået og kigget på et par bukser, inden jeg fødte, og jeg synes de var lidt dyre, og 

jeg kan ikke huske om jeg fandt dem på tilbud, men da jeg stod der, så besluttede jeg mig 

for at købe dem. Jeg kan huske, at jeg havde penge til dem, og at de var så fine, dem 

måtte jeg have (Sanne, mor til Tilde på 10 måneder, interview 5:80). 

 

Denne mor har gennem længere tid gået og kigget på et bestemt par bukser. Moderen har 

kigget, vurderet, tænkt, overvejet og taget tilløb for til sidst at foretage det endelige køb, og 

hendes aktiviteter kan karakteriseres som anskaffelsesritualer. At moderen netop vælger at 

købe bukserne, da hun endnu engang står med dem foran sig efter sin fødsel, er næppe nogen 

tilfældighed. Bukserne kommer til at markere det skift, som der er sket i hendes liv, og det at 
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hun er blevet mor. På denne måde hjælper bukserne moderen gennem hendes transition, og de 

støtter hende i skabelsen af hendes nye identitet som mor.  

 

Som nævnt ovenfor tager mødrene ikke kun babytøjet til sig i forbindelse med overgangen til 

moderskabet, men mødrene bruger efterfølgende ligeledes løbende babytøjet til at 

vedligeholde og genforhandle deres identitet som mødre. En af mødrene giver følgende 

eksempel på, hvordan babytøjet er med til at bekræfte hende i den mor-identitet, hun har og 

forsøger at udleve. 

  

Det er jo en glæde for mig, jeg hygger mig ved at finde tøj til ham. Jeg glæder mig over, 

når jeg har fundet noget fedt tøj til ham, og jeg glæder mig til at give ham det på. Det er 

vel bare fordi, jeg er så glad for ham, og så vil jeg gerne have, at han er i pænt tøj. Jeg kan 

ikke lade være med at købe ting til ham, og jeg bliver så varm om hjertet, når jeg har købt 

noget til ham, det glæder mig (Helle, mor til Emil på 11 måneder, interview 8:171). 

 

Det er tydeligt, at moderens forbrug af babytøj vækker en masse varme følelser i hende, og 

hun glæder sig over og hygger sig med at engagere sig i forskellige anskaffelsesritualer og 

dermed finde det, hun selv betegner som ’fedt’ og ’pænt’ tøj til sin baby. Ved at købe og 

særligt udvælge tøj til sin baby viser hun den kærlighed og omsorg, som hun føler for ham, og 

det gør hende varm om hjertet. Moderens omsorg for hendes baby kommer således til udtryk 

gennem hendes tøjkøb, og hun oplever gennem babytøjet sig selv som den gode og kærlige 

mor, som hun prøver at være. Babytøjet hjælper på denne måde moderen med at holde fast i 

hendes nyligt vundne identitet, og det bekræfter hende i, at hun er en god mor. 

 

Ovenstående er eksempler på mødre, der vælger at tage bestemt babytøj til sig, men der findes 

selvfølgelig på samme tid tilfælde, hvor mødre vælger det modsatte, nemlig at afvise 

babytøjet og nægte det adgang ind i deres liv. Følgende eksempel viser en mor, der er fanget 

et sted imellem. På den ene side ønsker hun at afvise et bestemt sæt babytøj, men på den 

anden side kan hun ikke nænne at tage det helt ud af sit liv. 
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Der var et Adidas-sæt i nogle blå farver fra nogle af bedsteforældrene, der kan jeg huske, 

at jeg tænkte, det er ikke særligt pænt, det var sådan meget provinsielt, og jeg ville aldrig 

selv have valgt det, men når han så får det på, så er det jo okay. Men jeg tror, det sæt fik 

han på en gang, og det var, da vi var sammen med dem. Men alligevel så har jeg sorteret 

tøj, det gør jeg løbende. Det der skal i Mødrehjælpen, det der skal til Henriks søster eller 

videre i arv til andre, og det som vi skal gemmes, til hvis vi nu får en til, eller det som 

man bare ikke kan nænne at komme af med. Og den der skide Adidas-dragt, den er røget 

ned i det, der skal gemmes, for det er jo en gave, så selvom han ikke har haft den på, så 

var det det første, vi fik af dem i gave, eller vi fik det, da jeg var gravid, så det betyder 

alligevel noget for mig, selvom jeg ikke synes, at det var så pænt, og at han ikke brugte 

det særligt meget. Så vil jeg alligevel gerne gemme det, jeg har ikke lyst til at give det 

videre, i hvert fald ikke til Mødrehjælpen, så skulle det være til familien eller et eller 

andet (Anja, mor til Silas på 9 måneder, interview 7:54).  

 

Moderen fortæller her om et blåt Adidas-sæt, som de har fået i gave af nogle af 

bedsteforældrene, og som hun ikke synes er pænt, hvorfor hendes baby kun har haft det på en 

enkelt gang. Det står klart, at moderen ikke bryder sig om tøjet, hun associerer det med noget 

provinsielt og negativt, og det er i hvert fald ikke noget, som hun selv ville vælge. Moderen 

bruger derfor ikke babytøjet, og hun afviser at tage det til sig og gøre det til en del af sit liv. 

Men så enkelt er det bare heller ikke, for babytøjet er jo en gave, og som ofte karakteristisk 

for udvekslingsritualer, følger en del af giverens identitet med gaven (McCracken 1986:78; 

Belk 1988:150). Så selv om moderen ikke vil bruge tøjet, så kan hun ikke nænne at smide den 

’skide’ Adidas-dragt ud eller at give den til tilfældige andre. Adidas-dragten er nemlig fra 

bedsteforældrene, og det er den førte gave, som de fik af dem, tilbage fra dengang hun var 

gravid, og dragten har derfor en masse andre symbolske betydninger, som hun ikke er villig 

til at give afkald på. Eksemplet giver på denne måde et indblik i nogle af de mange 

forhandlinger, som finder sted, når mødrene indlemmer betydninger fra babytøjet gennem 

forskellige ritualer. 

 

Ovenstående gennemgang viser, at babytøj er af stor betydning for mødre, der forsøger at 

definere hvem de er som mødre. Gennem forskellige ritualer forhandler mødrene sig frem til 

at tage bestemt babytøj, og de betydninger det er ladet med, til sig, og babytøjet spiller på 

denne måde en vigtig rolle i dannelsen og vedligeholdelsen af deres nye identiteter.  
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I det følgende undersøges det nærmere, hvordan babytøj kan ses som en 

udvidelse af mødrenes selv, og herunder den stedfortrædende natur forbruget af babytøj har. 

Herefter gives der et konkret eksempel på de babytøjmærker, som en af de interviewede 

mødre har taget til sig for at danne sin moderskabsidentitet.  

 

Babytøj en udvidelse af mødrenes selv  

De produkter, som vi besidder eller ejer, bidrager i stort omfang til og reflekterer vores 

identitet. Det, vi ejer, ses som en del af os selv, og produkter bliver på denne måde til og kan 

ses som en udvidelse af selvet. Eller sagt på en mere populær måde ’vi er, hvad vi har’ (Belk 

1988:139). Det er imidlertid ikke alt, hvad vi har, som har lige stor betydning for, hvordan vi 

ser os selv. Der findes et forhold mellem tilegnelsen af et produkt i det udvidede selv, og den 

vedligeholdelse og omsorg som vi giver det. Jo mere et produkt ses som en del af vores 

udvidede selv, jo mere omsorg og opmærksomhed vil det få (Belk 1988:158). Som 

eksemplerne fra foregående afsnit i forbindelse med forskellige ritualer viser, tildeler mødrene 

i høj grad babytøj omsorg og opmærksomhed. Mødrene beskriver således i forbindelse med 

det ovenstående blandt andet, hvordan de i forskellige sammenhænge tager babytøjet frem, 

holder forskellige tøjdele op imod hinanden, lægger babytøjet sammen, kigger, vurderer, 

tænker, overvejer, hygger sig med og glæder sig over babytøjet12. Dette viser, at babytøj som 

produktkategori i særlig grad er en del af mødrenes udvidede selv, og at de symboler, som 

mødrene får igen gennem bestemt babytøj, vurderes som værdifulde. Babytøjet passer til, 

forstærker eller lægger noget til måden, mødrene ser sig selv på (Levy 1959:119), og 

babytøjet forlænger på denne måde deres forståelser, evner og ego (Belk 1995:72). I det 

følgende beskrives det nærmere, hvordan babyens tøj bliver til en del af moderens udvidede 

selv og således koblingen mellem baby, babytøj og mor.     

 

Babytøj er forbrug per stedfortræder 

Det er vigtigt, at babytøj som en udvidelse af mødrenes selv forstås i sammenhæng med 

begrebet om stedfortrædende forbrug. I Veblens oprindelige form indebærer stedfortrædende 

forbrug, at den status, som tøj giver, ikke udelukkende tilskrives personen, som bærer tøjet, 

men at den tilfalder hele den økonomiske enhed, som bæreren er en del af (Veblen 2003:130; 

                                                            
12 Det bør nævnes, at disse eksempler ikke er enestående, men at interviewene er fyldt med mange lignende 
eksempler på at mødre tildeler babytøjet tid, energi, omsorg og opmærksomhed.  
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Veblen 1971:83-84). I forhold til det udvidede selv, betyder dette, at det er muligt at forbruge 

stedfortrædende gennem ens pårørende, sådan at forbrug der øger deres udvidede selv øger 

ens eget selv, hvilket de er en del af (Belk 1988:157). På samme måde skal mødrenes brug af 

babytøj ses som stedfortrædende af natur, hvorved babytøjet bliver til en del af mødrenes 

udvidede selv, og dermed også reflekterer, hvem de er (Andersen 2007; Andersen 2008). I det 

følgende eksempel beskriver en af mødrene således, hvordan hun ser tøjet til sin baby som en 

del af hende selv.  

 

Altså. Jeg tror, at i forhold til hvad for noget tøj han har på, så tror jeg, at andre, de tænker 

ikke noget om ham, altså andet end at han ser sød ud i den trøje. Det falder mere tilbage 

på mig, for det er ligesom mig, der har givet ham tøj på, og det er sikkert også mig, der 

har købt det tøj til ham, så jeg tror, at det er med til at skabe (…), altså for folk jeg ikke 

kender, skal det siges, det er med til at skabe et billede af, hvem jeg er, både mit eget tøj 

og det han har på (Anja, mor til Silas på 9 måneder, interview 7:193). 

 

Moderen reflekterer her over, at tøjet til hendes baby ikke fortæller så meget om hendes baby, 

men at det mere falder tilbage på hende og viser et billede af, hvem hun er. Det er jo hende 

der har givet ham det på, og det er i de fleste tilfælde også hende, der har købt det. Babyens 

tøj viser således på lige fod med hendes eget tøj et billede af, hvem hun er, og moderen 

beskriver på denne måde, hvorledes babytøjet bidrager til og reflekter hendes identitet. 

 En anden mor beskriver på lignende vis, hvordan babyens tøj fortæller noget om 

og er et udtryk for moderen til babyen. 

 

Et barn er også udtryk for en selv på sin vis, altså der kommer ikke en Dolce & Gabbana 

baby ud af mig, barnet hænger nogenlunde sammen med moderen, der er en vis spejling 

mellem hvem moderen er, og hvad barnet får på af tøj, det tror jeg ikke, man kan komme 

udenom (Camilla, mor til Karla på 8 måneder, interview 6:219). 

 

Moderen beskriver her, hvordan en baby på en eller anden måde kan ses som et udtryk for 

moderen, og at hun oplever en sammenhæng mellem den person moderen er, og det tøj 

babyen får på. Moderen forklarer yderligere, at der aldrig ville kunne komme en Dolce & 

Gabbana baby ud af hende, underforstået at hun på ingen måde kan identificere sig med 
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mærket Dolce & Gabbana, og at hun dermed heller ikke kunne finde på at give sin baby dette 

mærke på, idet babyens tøj reflekterer hendes identitet.  

 

Ovenstående eksempler viser, at de symbolske betydninger, som der ligger i babytøjet, falder 

tilbage på mødrene, selvom mødrene ikke fysisk er bærere af babytøjet, og at mødrene 

opfatter babytøjet som en refleksion af dem selv. Det er således tydeligt, at forbruget af 

babytøj skal ses som forbrug per stedfortræder, og at babytøjet hermed bliver en del af 

mødrenes udvidede selv.  

 I det følgende vil der blive zoomet ind på mødrenes udvidede selv i forhold til 

forskellige babytøjmærker, og der vil blive givet et konkret eksempel på en af de interviewede 

mødres tilegnelse af forskellige babytøjmærker i det udvide selv.  

 

Udvidede selv på babytøjmærkeniveau  

Som gennemgået ovenfor er nogle produkter mere centrale for selvet end andre, og de indgår i 

forbrugernes udvidede selv (Belk 1988:152). Sådanne centrale produkter kan visualiseres i 

koncentriske cirkler omgivende kerne-selvet, hvor produkternes afstand til kerne-selvet skal 

ses i relation til den grad, hvormed de reflekterer forbrugerens autentiske og sande selv (Belk 

1988:152; Kleine et al. 1995:341). For at forstå forbrugerne og hvem de er, er det imidlertid 

ikke nok at kigge på det udvidede selv og de produkter, som bidrager positivt til forbrugernes 

identitetskonstruktion ’this is me’ (Kleine el al. 1995; Thomsen og Sørensen 2006:910).  Det 

kan samtidigt være givende at inddrage de produkter, som har den modsatte kapacitet, og hvor 

forbrugerne føler eller opfatter ’this is not me’ (ibid.). I det foregående blev det vist, at 

babytøj som produktkategori i særlig grad er en del af mødrenes udvidede selv, mens der i 

dette afsnit fokuseres på tilegnelsen af forskellige babytøjmærker indenfor produktkategorien 

babytøj. Det kan siges, at der zoomes ind på og gives et billede af mødrenes udvidede selv på 

babytøjmærkeniveau.  
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Følgende model illustrerer det udvidede selv på babytøjmærkeniveau. 

                         

                                                           
                             Udvidede selv på babytøjmærkeniveau: Model efter egen tilvirkning 

                

I det følgende vil der gives et portræt af og blive gået i dybden med en af de interviewede 

mødre Louise og hendes udvidede selv i forhold til forskellige babytøjmærker 13. Ved at 

fremstille en af de interviewede mødres udvidede selv i forhold til forskellige babytøjmærker 

er det intentionen at give et ikke-fragmenteret billede af en mors indsats i forbindelse med 

konstruktion af hendes moderskabsidentitet og oplevelse af ’this is me’ og ’this is not me’. 

 

Portræt af Louise 

Louise er 25 år gammel og bor i en lejlighed på Amager med hendes kæreste og deres lille 

nyfødte søn Karl. Louise er nyuddannet læge, og hendes kæreste er studerende. Louise bruger 

en del tid og energi på at snuse rundt og finde tøj, som hun kan lide til sønnen Karl, og hun 

beskriver, at hun stadig er i en fase, hvor hun er ved at lære alle de forskellige mærker af 

babytøj at kende (Interview 1:88, 257).  

 

I forbindelse med interviewet blev Louise bedt om at placere forskellige babytøjmærker rundt 

om en plet (B1: Spørgeguide; B2: Reklamer for babytøj). Louise fik at vide at pletten var 

                                                            
13 Det er i forbindelse med denne opgave valgt kun at gå i dybden med en af de interviewede mødre og hendes 
udvidede selv på babytøjmærkeniveau. Figurer med gengivelse af alle mødrenes udvidede selv på 
babytøjmærkeniveau findes i bilag 16.  
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udtryk for hende selv, og at de babytøjmærker som hun følte var mest hende skulle placeres 

tættest på pletten, mens de babytøjmærker som hun følte var mindst hende skulle placeres 

længst væk fra pletten. 

  

Småfolk den kommer tættest på, og Katvig er nok også ret tæt på, og Hennes & Mauritz. 

Og Name it er med lidt afstand, og Molo er også med en lille afstand. Og Dolce & 

Gabbana og Burberry, de er helt over i vindueskarmen, og det er Friends, Mads & Mette 

og Little one også (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:247). 

 

Følgende illustrerer Louises placering af de forskellige babytøjmærker.   

                                                                  

                             
                                Louise: Interview 1 
  
 

Louises placering af de forskellige babytøjmærker viser, at nogle mærker er mere centrale for 

den måde, hun ser og forstår sig selv på end andre, mens nogle mærker slet ikke inviteres 

indenfor. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det at Louise placerer to eller flere 

babytøjmærker tæt på hinanden ikke er ensbetydende med, at hun har de samme associationer 

til disse mærker. I Louises omtale af de forskellige mærker står det således også klart, at hun 

trækker på forskellige betydninger fra de forskellige babytøjmærker. En anden vigtig pointe 

er, at Louise i hendes placering og gruppering af de forskellige babytøjmærker ophæver den 
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økonomiske logik omtalt i forrige kapitel i forbindelse med babytøjmærkernes betydninger14. 

Ved for eksempel at sætte mærket Katvig, et mærke med mellem prisniveau og associeret 

med en høj indkomst, ved siden af mærket Hennes & Mauritz, et mærker med lavt prisniveau 

og associeret med en almindelig indkomst, viser Louise nemlig, at hendes gruppering af og 

præferencer for babytøjmærkerne ikke er bundet af mærkernes økonomiske differentiering.    

 

Louise placerer babytøjmærket Småfolk tættest på pletten, og derefter men i umiddelbar 

forlængelse heraf mærkerne Katvig og Hennes & Mauritz, og hun viser således, at disse 

mærker i særlig grad er udtryk for ’this is me’. At mærket Småfolk kommer tættest på Louise, 

og at hun dermed i særlig grad føler, at mærket repræsenterer hende er imidlertid ikke 

ensbetydende med, at Louise har skabet fyldt med dette babytøjmærke. Louise har faktisk kun 

et stykke babytøj i mærket Småfolk.  

 

Småfolk har jeg bare en ting i, men jeg synes bare, den er så sød, der har jeg en body, 

men jeg kan rigtig godt lide deres print ... det er bare lidt for dyrt til, at jeg går og bruger 

penge på det, så det ligger tæt på mig, fordi jeg synes, at det er rigtig fint, men det er 

sådan noget, vi ønsker os i gave, eller sådan noget jeg måske vil bruge penge på, når han 

bliver lidt større og kan bruge det en hel sæson (Louise, mor til Karl på 2 måneder, 

interview 1:257). 

 

Louise har således kun en bodystocking i mærket Småfolk, men hun kan rigtig godt lide dens 

print, og hun synes, at Småfolk er noget rigtigt sødt tøj. Småfolk er således det mærke, som, 

hun føler, er mest hende, uden at det altså er det mærke, som hun har mest tøj i. I interviewet 

giver Louise da også udtryk for, at hun gerne ville have mere tøj i mærket Småfolk, men at 

hendes økonomiske situation gør, at hun på nuværende tidspunkt ikke har råd til at købe det. I 

stedet sætter Louise sin lid til, at hun vil få tøj fra mærket Småfolk som gave, eller at hun, når 

sønnen bliver lidt større og kan bruge sit tøj en hel sæson, selv vil være i stand til at købe det. 

 I det følgende eksempel viser Louise, at Småfolk for hende er noget særligt og 

forskelligt fra et af de andre mærker Name it. 

  

 

                                                            
14 Dette går igen ved samtlige mødres placering af babytøjmærkerne. Se bilag 16.  
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Jeg kan huske til polterabend, hende pigen der var lidt ældre end Karl, der kan jeg godt 

huske, hvad hun havde på … hun fik en hue på, det var første gang, hun havde hue på, da 

vi var udenfor, som jeg synes var smart. Og det var vist også i et rigtig fint mærke, vi har 

bare sådan nogle ensfarvede kyser, bare sådan nogle fra Name it tror jeg, og det her, det 

var et af mærkevarerne. Jeg kunne i hvert fald genkende mønstret, men jeg kan ikke 

huske, hvor det er fra. Småfolk eller hvad de end hedder alle de der. Den tænkte jeg var 

smart den hue, så den kan jeg huske (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:137). 

 

Louise viser her, at en hue fra Småfolk tydeligvis ikke er det samme for hende som en 

ensfarvet kyse fra Name it. Småfolk er ikke ’bare’, men noget helt andet og mere eftertragtet 

og eksklusivt, hvorfor Småfolk da også er tættere på Louises kerne selv end Name it.  

 For at forstå hvad Småfolk giver Louise, og hvorfor Småfolk for Louise er 

særligt eftertragtet, kan følgende eksempel trækkes ind. Louise taler i eksemplet om smarte 

mærkevarer til babyen, og hvad sådanne mærker signalere om babyens mor.   

 

Sådan med fremmede øjne. Jamen, hvis han så er smart, så har han måske også nogle 

smarte forældre eller sådan, det afspejler lidt en selv. Hvis man nu ser en rigtig beskidt 

baby, så tænker man også grimt om moderen, det er sådan lidt i den sammenhæng, at jeg 

tænker, at det afspejler, hvordan man tager vare på ham (Louise, mor til Karl på 2 

måneder, interview 1:125)15. 

 

Smart tøj til babyen afspejler for Louise en smart mor, og også en mor der tager god vare på 

sin baby, og det er disse betydninger, som er eftertragtede for hende. Med mærket Småfolk vil 

Louise således ikke være ’bare’ og en hvilken som helst anden mor, hun vil blive en smart og 

moderigtig mor, der tager sig godt af sin baby.  

 

Mens forskellige babytøjmærker således i forskellige grader finder vej ind i Louises udvidede 

slev, så er der andre mærker, som hun slet ikke vil have noget med at gøre. Louise placerer på 

denne måde bl.a. mærkerne Dolce & Gabbana og Burberry helt ovre i vindueskarmen og 

tilkendegiver klart ’this is not me’.  

  

                                                            
15 Dette citat er ligeledes blevet brugt i forbindelse med første analysekapitel omhandlende det kulturelle billede 
af den ideale mor. 
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Det er virkelig fjernt fra mig, de mærker, det tøj og den stil de repræsenterer, det er en hel 

anden verden for mig. Jeg tror bare ikke, at det er noget jeg har taget stilling til før i dag 

eller er stødt på (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1: 251). 

 

Det er lidt ligesom, når man ser de der gamle damer, der kun har Chanel på, hvor de mest 

har det på, fordi det hedder Chanel, men det er ikke nødvendigvis, fordi det er pænt, 

kender du ikke det, de der rige mennesker, de har noget tøj på, hvor man bare tænker (…) 

(Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:219). 

 

Det er her helt tydeligt, at mærkerne Dolce & Gabbana og Burberry slet ikke er noget for 

Louise. Det de repræsenterer er virkelig fjernt fra hende, og den måde hun ser sig selv på. 

Hun ser ikke sig selv som en af de der rige gamle damer, som kun har Chanel, fordi det er 

Chanel, og ikke fordi de rent faktisk kan lide det. Det er som en hel anden verden for hende, 

og hun har faktisk slet ikke lyst til at beskæftige sig med eller tage stilling til mærkernes 

eksistens, og hun afviser dem på denne måde blankt. På samme måde ryger mærkerne 

Friends, Mads & Mette og Little one helt over i vindueskarmen.   

 

Jeg vil ikke købe tøj i Føtex til mit barn, og jeg ved ikke hvorfor, jeg tror, det er noget 

med, at man går i ensfarvet joggingdragt i pastel, som er købt i Bilka, altså det der med, at 

det hænger ved, jeg har mange fordomme mod det. Faktisk så fik vi noget tøj fra Føtex, 

som jeg har byttet, og hun spurgte mig så hende, der havde givet os det i søndags, om vi 

kunne bruge det til noget, og der fik jeg helt dårlig samvittighed, der er jeg altså lidt 

snobbet tror jeg (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:191). 

 

Det er også fordi, jeg ikke ville købe tøj til mig selv i Føtex, Kvickly eller Bilka, og når 

jeg ikke vil købe til mig selv, så vil jeg heller ikke købe til mit barn, det er nok det, det 

hænger sammen med, at det ikke er et sted, hvor jeg kigger på det tøj, som der er. For mig 

er det ikke rigtig en mulighed, det er et sted, hvor jeg køber madvarer og måske bleer 

eller sæbe (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:195). 

 

Jeg ved ikke hvorfor, om det bliver for discount agtigt, det bliver for billigt, det er nok det 

(Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview1:193). 
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Det gør mig faktisk lidt forlegen. Det er fordi, det er totalt ligegyldigt, og de mødre, som 

køber tøj til deres børn i Føtex eller Bilka, de er da ikke dårligere mødre af, at de gør det. 

Jeg kan jo heller ikke se det, når der ikke er mærker på. Det gør mig egentlig lidt dårlig, 

at det har så stor betydning for mig ikke at købe det, men jeg tror ikke, jeg ville købe det 

alligevel (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 1:199). 

 

Louise indrømmer, at hun har en masse fordomme overfor og negative associationer i 

forbindelse med babytøjmærkerne Friends, Mads & Mette og Little one. Hun forbinder tøjet 

med en, der er del af et par i ensfarvet pasteljoggingdragt, og en der køber babytøj, som man 

køber madvarer, bleer og sæbe, nemlig ud fra et kriterium om, at det bare skal være billigt. 

Louise har det dårligt med sine fordomme, og hun kan godt se, at man ikke er en dårligere 

mor, fordi man køber tøj i Føtex eller Bilka, men hun står ved, at tøjet sender nogle signaler, 

som hun ikke vil have siddende på sig. Louise vil derfor aldrig selv købe babytøj i eller 

beholde gaver fra disse tøjmærker.  

 

Ovenstående gennemgang viser Louises indsats i forbindelse med konstruktion af hendes 

moderskabsidentitet og giver et indblik i Louises mange forhandlinger med de forskellige 

mærker af babytøj.  Louise betragter i forskellige grader forskellige mærker af babytøj som en 

del af hendes udvidede selv, og hun trækker forskellige betydninger fra de forskellige 

babytøjmærker og danner dermed sin egen position eller identitet som mor. Louise associerer 

sig i denne forbindelse med en smart og moderigtig mor, der tager sig godt af sin baby, mens 

hun på ingen måde ser den gamle Chanel-dame eller joggingbuksmoderen, som en del af 

hendes moderskabsidentitet. I forhold til Louises billede af den ideale mor, har hun ikke helt 

dannet sin ønskede position. For at nå til sit ideale selv vil Louise nemlig gerne have en 

blanding med lidt flere stykker babytøj i mærket Småfolk, men dette kan på grund af hendes 

økonomiske situation ikke lade sig gøre.  

 I det følgende vil der blive gået mere i dybden med mere negative aspekter af 

forbruget af babytøj, og herunder også manglende eller begrænsede ressourcers betydninger 

for mødrenes mulighed for at konstruere deres ønskede moderskabsidentitet.   
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Problematiske sider ved forbruget af babytøj 

I dette kapitel er det indtil videre blevet belyst, hvordan forbruget af babytøj spiller en positiv 

rolle i forbindelse med mødrenes transition ind i moderskabet og dermed i deres bestræbelser 

på at skabe og vedligeholde en moderskabsidentitet, som lever op til idealet. Nyere forskning 

viser imidlertid, at et fokus på de positiver sider af forbrug i forbindelse med transitioner er 

for ensidigt, og at der ligeledes er negative aspekter knyttet til forbrug i perioder for transition 

(The VOICE Group 2010). Forbrug, og herunder også forbrug af babytøj, fungerer således 

ikke kun som en hjælpende hånd i perioder for transition, det kan ligeledes være med til at 

gøre transitioner til en kompliceret, kompleks og forvirrende proces (Ibid.). I det følgende vil 

mere negative aspekter i forbindelse med forbruget af babytøj og mødrenes bestræbelser på at 

skabe og vedligeholde deres moderskabsidentitet derfor bliver gennemgået. Nedenfor 

undersøges det således, hvordan mødrenes usikkerhed i forhold til forbrug af babytøj i sig 

selv, mødrenes begrænsede ressourcer til forbrug af babytøj og mødrenes modstand mod brug 

af bestemt babytøj kan hæmme eller skabe problemer for mødrenes bestræbelser.     

 

Usikkerhed i forhold til forbrug af babytøj 

Som beskrevet tidligere kan forbrug af babytøj være med til at reducere den rolleusikkerhed, 

som mødrene føler i forbindelse med skabelsen og vedligeholdelsen af deres nye 

moderskabsidentiteter. I nogle tilfælde er mødrene dog usikre på forbruget af babytøj i sig 

selv, og i disse tilfælde må babytøjets evne til at løse eller lindre rolleusikkerheden derfor 

være begrænset (The VOICE Group 2010). I interviewene beskriver flere af mødrene, at de 

føler sig usikre på forbruget af babytøj, og at de ikke kender til eller forstår sig på mærker, 

størrelser og modeller (Interview 1:145; interview 2:70; interview 5:98). I det følgende 

eksempel viser en af mødrene den usikkerhed, som hun oplever i forhold til udvalget af 

størrelser og modeller på et babytøjslagersalg. 
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Jeg var til Molo lagersalg, da jeg var gravid her i sommer, og det var vanvid. Jeg har 

aldrig været på sådan et børnetøjs lagersalg før, men det var helt vildt. Mødre og 

lagersalg, jeg har aldrig set nogen tage så mange ting, og det gik meget hurtigt. Jeg gik 

bare og kiggede og sagde, ’den er pæn, og den er pæn’, og jeg havde en stor bunke, og 

bagefter gik min søster det igennem og sagde, ’nej, når du kommer til denne størrelse er 

det vinter, så skal du bruge lange ærmer’, og så røg halvdelen tilbage. Jeg havde jo ingen 

anelse om, hvad jeg skulle kigge efter, og jeg ville jo være kommet hjem med nogle 

mærkelige ting, hvis hun ikke havde været med (Louise, interview 1:145). 

 

Moderen fortæller her, hvordan hun til sit første lagersalg lettere tilfældigt gik rundt og 

kiggede og forsøgte sig med nogle stykker tøj til sin kommende baby. En beskrivelse der i 

øvrigt står i skærende kontrast til de nærmest professionelle og vandvidsshoppende mødre, 

som hun ellers er omgivet af. Moderen er dog ret usikker på sit foretagende, og hun viser dette 

ved troskyldigt at godtage sin søsters sortering af sin bunke med tøj. Det virker faktisk som en 

lettelse for moderen, at hun kan støtte sig op af sin søsters viden, da hun, som hun selv siger 

det, ikke har nogen anelse om, hvad hun skal kigge efter, og at hun derfor ville være kommet 

hjem med nogle mærkelige ting uden sin søsters hjælp. Det er således tydeligt, at moderen 

ikke formår at navigere sikkert mellem det forskellige babytøj, og at hun ikke kender til eller 

kan overskue størrelser eller modeller i forhold til skiftende sæsoner. Det kan derfor siges, at 

forbruget af babytøjet i stedet for at fungere som en hjælpende hånd for den kommende mor, 

faktisk gør hende mere forvirret og usikker på sig selv og sin nye rolle.  

 Eksemplet viser således, at forbruget af babytøj ikke altid hjælper mødrene i 

skabelsen af deres moderskabsidentitet og transition ind i moderskabet, men at usikkerhed i 

forbindelse med forbruget af babytøjet i nogle tilfælde nærmere bremser eller forhindrer 

denne proces.  

 

Begrænsede ressourcer i forhold til forbrug af babytøj 

For at forbrug af babytøj kan facilitere mødrenes transition ind i moderskabet, er det en 

forudsætning at mødrene dels har adgang til babytøjet og dels har adgang til ressourcer som 

tid, energi og penge, idet disse ressourcer er nødvendige for at engagere sig i aktiviteter 

forbundet med forbruget af babytøjet. Hvor sådanne ressourcer er fraværende eller 

begrænsede, kan mødrenes evne til at konstruere deres ønskede moderskabsidentitet være 

kilde til frustration eller skuffelse (The VOICE Group 2010). I det følgende eksempel 
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beskriver en af mødrene, hvordan hendes økonomiske ressourcer sætter en grænse for, hvilket 

tøj hun kan købe til sin baby.   

 

Småfolk har jeg bare en ting i, men jeg synes bare, den er så sød, der har jeg en body, 

men jeg kan rigtig godt lide deres print ... det er bare lidt for dyrt til, at jeg går og bruger 

penge på det, så det ligger tæt på mig, fordi jeg synes, at det er rigtig fint, men det er 

sådan noget, vi ønsker os i gave, eller sådan noget jeg måske vil bruge penge på, når han 

bliver lidt større og kan bruge det en hel sæson, men her i starten synes jeg ikke, det er 

noget, jeg selv bruger penge på i hvert fald (Louise, mor til Karl på 2 måneder, interview 

1:257)16. 

 

Moderen giver her udtryk for, at hun er meget glad for babytøjmærket Småfolk. Mærket er 

lige hende, og det ligger tæt op ad den mor, som hun ser sig selv som og gerne vil være. 

Desværre betyder moderens økonomi imidlertid, at hun ikke bare kan købe, hvad hun har lyst 

til i mærket Småfolk, og at hun derfor må sætte sin lid til, at hun vil modtage mærket i gave 

eller få råd til det på et senere tidspunkt. For moderen betyder hendes økonomiske situation 

og begrænsede ressourcer således, at hun bliver forhindret i at konstruere sin ønskede 

moderskabsidentitet gennem sit forbrug af babytøj og her specifikt mærket Småfolk.  

 Eksemplet viser derfor, at manglende eller begrænsede ressourcer kan forhindre 

mødrene i at konstruere deres ønskede moderskabsidentiteter, og at forbruget af babytøjet 

dermed bliver til en del af problemet frem for løsningen.  

 

Modstand i forhold til brug af babytøj 

Mødre i transition ind i moderskabet ser nogle gange sig selv blive spundet ind i et forbrug af 

babytøj, der er i modstrid med deres værdier som mødre, og som de derfor ikke har lyst til at 

være en del af (The VOICE Group 2010). I interviewene viste mødrenes modvilje sig især i 

forbindelse med gavegivning, og således tilfælde hvor mødrene af pligt havde modtaget 

bestemt babytøj, men derefter nægtede at bruge det. I det følgende eksempel beskriver en af 

mødrene hendes uvilje mod at klæde sin dreng i farven lyseblå.  

 

 

                                                            
16 Dette citat er ligeledes blevet brugt i forbindelse med portrættet af Louise tidligere i dette kapitel.   
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Du kan se den striktrøje, som ligger derovre, den vil jeg ikke give ham på. Det er en, vi 

lige har fået af en moster, som hun har strikket, og havde jeg selv valgt garnet, så var det 

aldrig blevet den farve, for jeg synes, at både baby lyseblå men også baby lyserød til 

pigerne, det bliver så baby og øv. Så de traditionelle farver er lidt kedelige, vi skal have 

noget med lidt gang i. Vi er jo også sådan nogle med lidt gang i. Vi sidder jo ikke bare 

hjemme og kukkelurer og venter på at far kommer hjem (Mette, mor til Viktor på 3 

måneder, interview 4:121). 

 

Moderen viser og fortæller her, at hun har fået en striktrøje af en moster, som hun ikke har 

tænkt sig at give sin dreng på. Trøjen er nemlig lyseblå, og den passer derfor ikke rigtigt til 

hendes livsstil og den mor, som hun er. Lyseblå er i moderens øjne lidt for kedeligt og 

traditionelt, mens der er mere gang i hende og hendes søn. Hun er ikke typen, der bare sidder 

hjemme og venter på, at far kommer hjem. Hun er en moderne og selvstændig mor, der tager 

ud og oplever ting med sin søn, hvilket tydeligvis ikke hænger sammen med farven lyseblå. 

Jævnført til tidligere i opgaven kan det siges, at den lyseblå trøje repræsenterer et frygtet selv, 

som moderen forsøger at undgå.  

 En anden mor beskriver i det følgende eksempel på lignende vis hendes antipati 

for bestemt babytøj, i dette tilfælde for sløjfer, pufærmer og flæser.  

 

Svigermor købte en meget fin kjole til hende, da hun var helt lille, og den var egentlig i 

brun, men så var der sådan nogle pufærmer på kjolen, og hun har sikkert syntes, at det var 

meget fint, og jeg gav Karla den på en dag, og da min kæreste kom hjem, var vi ved at 

brække os af grin, for vi synes simpelthen, at hun så fjollet ud [latter]. Så den blev gemt 

væk, og den kom kun på en dag, hvor svigermor var der. Af ren høflighed havde jeg jo 

givet hende den på, for det var jo trods alt sødt af svigermor, at hun havde købt den 

(Camilla, mor til Karla på 8 måneder, interview 6:70). 

  

Jeg synes bare, at det var lidt komisk, og at hun så lidt komisk ud, hun så sådan lidt 

opstyltet ud, hvor jeg er mere nede på jorden. Jeg synes ikke, at min baby behøver at have 

sløjfer, pufærmer og flæser, det er jeg bare ikke til, hun skal have plads til at bevæge sig 

og ikke bare være tutte nuttet (Camilla, mor til Karla på 8 måneder, interview 6:72). 

 

Moderen her har tydeligvis indsigelser mod sløjfer, pufærmer og flæser, og hun forklarer dette 

med, at det får datteren til at se lidt opstyltet ud, og at det degraderer hende til en baby der 
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bare ligger og ser tutte nuttet og sød ud. Dette er ikke i overensstemmelse med den mor, hun 

gerne vil være, og de værdier som hun har. Hun er mere nede på jorden, og hun ønsker at give 

datteren plads til at bevæge sig og udfolde sig, som hun har lyst til. Derfor har moderen ikke 

lyst til at bruge kjolen, og hun har gemt den væk. Moderen kæmper imidlertid ikke kun med 

et misforhold mellem kjolens stil, og den mor hun ønsker at være. Kjolen giver yderligere 

anledning til en form for skyldfølelse, som kommer til udtryk ved, at moderen alligevel af ren 

høflighed giver datteren kjolen på en dag, hvor svigermor er på besøg. Dette viser, at moderen 

er fyldt med ambivalente følelser. På den ene side kan hun ikke forlige sig med kjolens 

udformning, men på den anden side føler hun samtidigt, at hun skal imødekomme 

svigermoderens gestus.  

 Eksemplerne viser således, at mødrene i forbindelse med gavegivning kan føle 

sig trukket ind i et forbrug, som er i modstrid med deres værdier som mødre, og at de, i stedet 

for at kunne bruge babytøjet som en hjælpende hånd, må bruge kræfter på at tage afstand fra 

det. Yderligere fører mødrenes modstand i forhold til brugen af babytøjet for nogle til en 

følelse af skyld og dårlig samvittighed overfor gavegiver og den gestus, som gavegiver har 

udvist.    

 

Ovenstående gennemgang har vist, at forbruget af babytøj ikke altid hjælper mødrene i deres 

bestræbelser på at skabe og vedligeholde en moderskabsidentitet, som lever op til deres 

billede af den ideale mor, men at det i nogle tilfælde tværtimod hæmmer eller besværliggør 

denne proces. For mødre der er usikre på forbruget af babytøj i sig selv, og som ikke forstår 

sig på mærker, størrelser og modeller af babytøj, kan forbruget af babytøj således øge og 

forstærke den usikkerhed, som de oplever i forhold til deres nye rolle. Ligeledes kan forbruget 

af babytøj være problematisk for mødre med færre økonomiske midler til rådighed end dem, 

som deres billedet af den ideale mor kræver, idet de manglende eller begrænsede økonomiske 

ressourcer dermed forhindrer mødrene i at konstruere deres ønskede moderskabsidentitet. 

Sidst kan et gennem gavegivning tvunget forbrug af babytøj, som ikke er i overensstemmelse 

med mødrenes egne værdier, give anledning til en stærk modvilje og kræve mange kræfter at 

afstå.  
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Delkonklusion 3 

I dette kapitel er det blevet vist, at mødrene dels bruger babytøjet i en udadvendt 

iscenesættelse af sig selv og dels mere indadvendt i konstruktion og vedligeholdelse af deres 

moderskabsidentitet. I forhold til deres selviscenesættelse forsøger mødrene at vælge babytøj, 

som signalerer overfor omverdenen, at de er ’den gode mor’, mens de undgår babytøj, som får 

dem til at fremstå som ’den dårlige mor’. Derudover giver babytøjet mødrene en bestemt 

følelse og oplevelse af dem selv, og babytøjet bliver dermed kilde til konstruktionen af deres 

identitet. Ved at klæde deres babyer i babytøj, som repræsenterer ’den gode mor’, oplever 

mødrene sig selv som værende og bliver til ’den gode mor’.  

 

Videre er det blevet vist, at besiddelsesritualer, udvekslingsritualer, plejeritualer og 

afhændelsesritualer fungerer som instrumenter for betydningsoverførsel, og at disse ritualer 

fører de kulturelle betydninger ind i de enkelte mødres liv. De enkelte mødre forhandler sig 

ved hjælp af forskellige ritualer frem til at tage bestemt babytøj, og de betydninger det er ladet 

med til sig. 

 

Derudover er det blevet vist, at babytøj som produktkategori er af stor betydning for mødrene, 

og at de symbolske betydninger, som mødrene får igen gennem babytøjet, vurderes som 

meget værdifulde. Mødrene tildeler således babytøjet stor omsorg og opmærksomhed, og 

babytøjet kan ses som en del af mødrenes udvidede selv. Det er i denne forbindelse en vigtig 

pointe, at mødrenes forbrug af babytøj er forbrug per stedfortræder, og at mødrene ser 

babytøjet som et udtryk for og en refleksion af deres identitet. 

 I forbindelse med det udvidede selv blev der desuden zoomet ind på og gået i 

dybden med en af de interviewede mødre og hendes udvidede selv på babytøjmærkeniveau. 

Det kom frem, at moderen i forskellige grader betragter forskellige mærker af babytøj som en 

del af hendes udvidede selv, og at hun trækker forskellige betydninger fra forskellige mærker 

af babytøj. Moderens udvidede selv gav på denne måde et indblik i de mange forhandlinger, 

som hun har med forskellige babytøjmærker, og hvordan hun herudfra forsøger at danne sin 

egen position eller identitet som mor. Det bør bemærkes, at moderen i det gennemgåede 

eksempel endnu ikke har opnået sin ønskede moderskabsidentitet, og dermed en identitet i 

overensstemmelse med hendes billede på den ideale mor, idet begrænsede økonomiske 

ressourcer forhindrer hende i dette.  
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Sidst er det blevet vist, at mødrenes forbrug af babytøj ikke altid hjælper dem i deres 

bestræbelser på at skabe og vedligeholde en moderskabsidentitet, som lever op til deres 

billede af den ideale mor, men at babytøj i nogle tilfælde tværtimod besværliggør eller 

hæmmer denne proces. Det er således blevet vist, at mødre, der er usikre på forbruget af 

babytøj i sig selv, og som ikke forstår sig på mærker, størrelser og modeller, kan opleve, at 

forbruget af babytøj øger og forstærker deres usikkerhed. Ligeledes er det blevet vist, at 

mødre, der har færre økonomiske ressourcer til rådighed end dem, som deres billede af den 

ideale mor kræver, kan blive forhindret i at konstruere deres ønskede moderskabsidentitet. 

Endelig er det blevet vist, at et gennem gavegivning tvunget forbrug af babytøj, som ikke er i 

overensstemmelse med mødrenes egne værdier, kan give anledning til en stærk modvilje hos 

mødrene og kræve mange kræfter at afstå.   

 

For udbydere af babytøj betyder analysens resultater, at deres babytøj dels skal hjælpe 

mødrene i en udadvendt iscenesættelse af dem selv og dels mere indadvendt i konstruktionen 

og vedligeholdelsen af deres moderskabsidentitet. I forhold til selviscenesættelsen betyder 

dette, at babytøjet skal sende et signal til omverdenen om, at mødrene er ’den gode mor’, 

mens det på ingen måde må få mødrene til at fremstå som ’den dårlige mor’. Babytøjmærker 

med en stærk position i forhold til moderskabsideologien kan derfor med fordel have stor 

synlighed omkring deres logo og dermed gøre det let for omgivelserne at afkode mærkets 

symbolske betydninger, mens babytøjmærker med en svag position i forhold til 

moderskabsideologien med fordel kan have mindre synlighed omkring deres logo og dermed 

gøre det svært for omgivelserne at afkode mærkets symbolske betydninger. I forhold til 

konstruktionen og vedligeholdelsen af mødrenes identitet skal babytøjet få mødrene til at 

opleve sig selv som ’den gode mor’, og det er i denne forbindelse en god ide at appellere til 

mødrenes følelser.  

 Derudover er det vigtigt for udbydere af babytøj at anerkende ritualernes 

betydning for mødrenes forbrug af babytøj og måske endda aktivt forsøge at aktivere disse. 

Ritualer er nemlig afgørende for, hvilke mærker af babytøj som mødrene giver en central og 

eftertragtet plads i deres udvidede selv, og ritualer kan således være den udslagsgivende 

faktor, som gør et blandt flere konkurrerende mærker til det mest succesfulde. Et eksempel på 

en aktivering af ritualer kunne være at give mødre mulighed for at designe deres eget stykke 
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babytøj og dermed engagere dem i at vælge model, farver og mønster samt tage stilling til 

påføring af barnets navn eller anden personlig reference.  

  Endelig skal udbydere af babytøj være opmærksomme på, at der også er mere 

negative aspekter forbundet med forbruget af babytøj, og at de skal være bevidste om og 

tænke på mødrenes generelle velbefindende. Det er i denne forbindelse for eksempel oplagt, 

at udbydere af babytøj guider og hjælper mødre, der er usikre på forbruget af babytøj i sig 

selv, og som ikke forstår sig på størrelser, modeller og behov i skiftende sæsoner. Udbydere 

af babytøj kan således på fysiske skilte i butikkerne eller via indtastning eller bannere på 

internettet tydeligt markere hvilke størrelser, som passer til hvilke aldersgrupper, og de kan i 

nyhedsbreve eller reklamer gøre opmærksom på kommende sæson og behovet for en 

flyverdragt eller sommerhat til den lille baby.  
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KONKLUSION 

Formålet med denne opgave er at give udbydere af babytøj en forståelse for den verden og 

situation, som mødre befinder sig i og forholder sig til i deres forbrug af babytøj. Det er derfor 

blevet undersøgt, hvordan nybagte førstegangsmødre i deres brug af babytøj håndterer billedet 

af den ideale mor, og herunder hvilke betydninger de knytter til forskellige babytøjmærker, 

samt hvordan babytøjet understøtter dem i konstruktionen af deres moderskabsidentitet. Til 

undersøgelsen er 8 semi-strukturerede interviews med nybagte førstegangsmødre blevet 

gennemført. Interviewene blev audio-optaget og efterfølgende transskriberet hvilket 

resulterede i 146 siders interviewtekst. I analysen er udsnit fra interviewteksten holdt op mod 

den teoretiske ramme for opgaven, og der er gennem en socialkonstruktivistisk tilgang givet 

en fortolkende forklaring på det undersøgte fænomen. Teoretisk er der i opgaven blevet 

trukket på forskellig teori inden for den fortolkende forbrugeradfærd, samt teori som der 

bliver trukket på fra den fortolkende forbrugeradfærd. I det følgende vil analysens resultater 

blive gennemgået, hvorefter de sættes i relation til udbydere af babytøj.  

 

I analysen er det blevet vist, at mødre forbinder babytøj med en fælles dominerende ideologi 

for moderskabet, og at de refererer til og aflæser to kategorier af mødre i babyens tøj, nemlig 

’den gode mor’ og ’den dårlige mor’. I den kulturelt konstituerede verden findes således ’den 

gode mor’, hende der lever op til ideologien for moderskabet, og ’den dårlige mor’, hende der 

ikke lever op til og fejler i forhold til moderskabsideologien. Ved at kigge på et kontinuum 

bestående af to fremtrædende ansigter på ’den dårlige mor’ er det desuden blevet vist, at den 

dominerende moderskabsideologi, og således billedet af den ideale mor, dækker over en mor, 

der tager sig af sin baby, forstår sin babys behov, og som giver kærlighed, omsorg og nærvær 

til sin baby uden at ramme yderpunkterne eller ekstremerne for dette.  

 

Videre er det blevet vist, at babytøj ikke kun dækker et fysisk behov, men at det har evnen til 

at kommunikere kulturelle betydninger og bidrage med oplevelse. Reklamesystemet, 

modesystemet og referencegrupper fungerer i denne forbindelse hver især som instrumenter 

for overførsel af betydninger fra den kulturelt konstituerede verden og over i babytøjet. 

Mødrene påvirkes af instrumenterne, og de reproducerer de sammenhænge som 

instrumenterne foreslår mellem bestemt babytøj og bestemte kategorier og principper fra den 

kulturelt konstituerede verden. Babytøjet kommer på denne måde til at repræsentere 
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betydninger fra den kulturelt konstituerede verden, som det ikke oprindeligt gjorde. Af de tre 

instrumenter er mødrenes påvirkning gennem referencegrupper særlig stor. Det er desuden 

blevet vist, hvilke betydninger mødrene knytter til forskellige mærker af babytøj, og dermed 

hvad mødrene associerer specifikke mærker af babytøj til. Ud fra fire kategorier af babytøj 

blev fire forskellige typer af mødre skildret af de interviewede mødre, nemlig 

indvandrekvinden, den normale mor, modesilden og diplomatfruen. I de interviewede mødres 

beskrivelse af de fire kategorier reproducerer de dels en økonomisk differentiering af de 

forskellige mærker af babytøj og dels en differentiering i forhold til andre identitetsmarkører 

og livsstilsparametre som mentalt overskud, social kapital og forskellige stereotyper. Dette 

viser, at mødrene har forskellige associationer til forskellige mærker af babytøj, og at 

forskelligt babytøj dermed er ladet med forskellige betydninger. I mødrenes beskrivelser kan 

indvandrekvinden og diplomatfruen føres tilbage til den kulturelle kategori for ’den dårlige 

mor’, mens den normale mor og modesilden kan føres tilbage til den kulturelle kategori for 

’den gode mor’.   

 

At det er blevet vist, at de interviewede mødre tillægger forskellige mærker af babytøj 

forskellige betydninger medfører, at babytøjet har identitetspotentiale. De enkelte mødre kan 

således trække på forskellige betydninger fra forskellige mærker af babytøj og dermed danne 

deres egen position eller identitet som mødre. En position hvor de ud fra den dominerende 

moderskabsideologi afkoder og mikser kulturelle principper indlejret i babytøjet og dermed 

definerer sig selv som ’den gode mor’ eller ’den dårlige mor’. I denne forbindelse er det 

blevet vist, at mødrene dels bruger babytøjet i en udadvendt iscenesættelse af sig selv og dels 

mere indadvendt i konstruktion og vedligeholdelse af deres moderskabsidentitet. Mødrene 

forsøger i forbindelse med deres selviscenesættelse at vælge babytøj, som signalerer overfor 

omverdenen, at de er ’den gode mor’, mens de undgår babytøj, som får dem til at fremstå som 

’den dårlige mor’. Derudover støtter mødrene sig til babytøjet i konstruktionen og 

vedligeholdelsen af deres moderskabsidentitet og ved at klæde deres babyer i babytøj, som 

repræsenterer ’den gode mor’, oplever mødrene sig selv som værende og bliver til ’den gode 

mor’. Endvidere er det blevet vist, at besiddelsesritualer, udvekslingsritualer, plejeritualer og 

afhændelsesritualer fungerer som instrumenter for betydningsoverførsel, og at det er gennem 

disse ritualer, at de kulturelle betydninger indlejret i babytøjet kommer ind i de enkelte 

mødres liv. Ved hjælp af forskellige ritualer forhandler de enkelte mødre sig frem til at tage 
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bestemt babytøj, og de betydninger det er ladet med, til sig. Det bør i denne forbindelse 

bemærkes, at babytøj som produktkategori er af stor betydning for mødrene, og at det babytøj, 

som mødrene gennem forskellige ritualer forhandler sig frem til at tage til sig, kan ses som en 

del af deres udvidede selv.  

 

Sidst er det i analysen blevet vist, at forbruget af babytøj i nogle tilfælde kan hæmme eller 

besværliggøre mødrenes bestræbelser på at skabe og vedligeholde en moderskabsidentitet, 

som lever op til den dominerende moderskabsideologi og billedet af den ideale mor. For 

mødre der er usikre på forbruget af babytøj i sig selv, og som ikke forstår sig på mærker, 

størrelser og modeller af babytøj, kan forbruget af babytøj således øge og forstærke den 

usikkerhed, som de oplever i forhold til deres nye moderrolle. Ligeledes kan forbruget af 

babytøj være problematisk for mødre med færre økonomiske midler til rådighed end dem, 

som deres billede af den ideale mor kræver, idet de manglende eller begrænsede økonomiske 

ressourcer dermed forhindrer mødrene i at konstruere deres ønskede moderskabsidentitet. 

Endelig kan et gennem gavegivning tvunget forbrug af babytøj, som ikke er i 

overensstemmelse med mødrenes egne værdier, give anledning til en stærk modvilje og kræve 

mange kræfter at afstå.  

 

For udbydere af babytøj viser analysen nogle interessante aspekter i forhold til mødres 

forbrug af babytøj. Udbydere af babytøj skal således være opmærksomme på, at mødre 

forbinder babytøj med den dominerende ideologi for moderskabet, og at de aflæser ’den gode 

mor’ og ’den dårlige mor’ i babytøjet. Udbyder af babytøj kan ikke ændre på eller gøre noget 

ved den dominerende ideologi for moderskabet, og de bliver derfor nødt til at tale ind i denne 

i deres kommunikation og positionering af deres babytøj. Der, hvor udbydere af babytøj har 

mulighed for at gøre deres indflydelse gældende og påvirke mødrene, er gennem 

reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper. Udbydere af babytøj kan således 

gennem reklamesystemet, modesystemet og referencegrupper forsøge at få mødre til at 

associere deres mærke af babytøj med bestemte kategorier og principper fra den kulturelt 

konstituerede verden. Udbydere af babytøj skal i denne forbindelse forsøge at få mødre til at 

forbinde deres babytøj med ’den gode mor’, mens de skal være forsigtige med at få mødre til 

at forbinde deres babytøj med ’den dårlige mor’. For udbydere af babytøj er det desuden 

interessant, at referencegrupper i forhold til babytøj har særlig stor påvirkningskraft på mødre. 
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Udbydere af babytøj skal således ikke blot se mødre som forbrugere af babytøj men også som 

aktive formidlere af babytøj, og de kan med fordel tænke dette ind i deres markedsføring. Det 

kunne i denne forbindelse eksempelvis være udbytterigt for udbydere af babytøj at medtænke 

spredning gennem sociale medier og events eller at finde frem til og ramme mødre, som har 

særlig stor indflydelse på andre mødre. Det er desuden interessant for udbydere af babytøj, at 

deres babytøj i forhold til mødres selviscenesættelse skal sende et signal til omverdenen om, 

at mødrene er ’den gode mor’, mens det på ingen måde må få mødrene til at fremstå som ’den 

dårlige mor’. Babytøjmærker med en stærk position i forhold til moderskabsideologien kan 

derfor med fordel have stor synlighed omkring deres logo og dermed gøre det let for 

omgivelserne at afkode mærkets symbolske betydninger, mens babytøjmærker med en svag 

position i forhold til moderskabsideologien med fordel kan have mindre synlighed omkring 

deres logo og dermed gøre det svært for omgivelserne at afkode mærkets symbolske 

betydninger. I forhold til mødres brug af babytøj i konstruktionen og vedligeholdelsen af 

deres moderskabsidentitet skal udbydere af babytøj desuden få mødre til at opleve sig selv 

som ’den gode mor’, og de kan derfor med fordel appellere til mødrenes følelser. Yderligere 

er det vigtigt for udbydere af babytøj at anerkende ritualernes betydning for mødres forbrug af 

babytøj og måske endda aktivt forsøge at aktivere disse. Ritualer er nemlig afgørende for, 

hvilke mærker af babytøj som mødrene giver en central og eftertragtet plads i deres udvidede 

selv. Et eksempel på en aktivering af ritualer kunne være at give mødre mulighed for at 

designe deres eget stykke babytøj og dermed engagere dem i at vælge model, farver og 

mønster. Endelig skal udbydere af babytøj være opmærksomme på, at der også er mere 

negative aspekter forbundet med forbruget af babytøj, og at de skal være bevidste om og 

tænke på mødrenes generelle velbefindende. Det er for eksempel oplagt, at udbydere af 

babytøj kan guide og hjælpe mødre, der er usikre på forbruget af babytøj i sig selv, og som 

ikke forstår sig på størrelser, modeller og behov i skiftende sæsoner. Udbydere af babytøj kan 

således på fysiske skilte i butikkerne eller via indtastning eller bannere på internettet tydeligt 

markere hvilke størrelser, som passer til hvilke aldersgrupper, ligesom de i nyhedsbreve eller 

reklamer kan gøre opmærksom på kommende sæson og behovet for en flyverdragt eller 

sommerhat til den lille baby.  
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B1: SPØRGEGUIDE 

 

Ramme 

 

GTQ  

1:  Kan du starte med at fortælle mig lidt om din baby? 

 

2:  Hvem er du som mor? 

- Hvem er mor/ baby 

 

3:  Prøv at fortælle mig om din og (babys navn) dag i går, indtil i fik tøj på? 

- Aktiviteter  

- Hvad havde på 

- Særligt tøj 

 

4: Fortæl mig om sidst du købte noget tøj til (babys navn)?  

- Egenskaber  

- Gaver  

- Andre køb 

 

5:   Lægger du mærke til det tøj andre børn har på? 

- Sammenligner 

- Andre klædt baby på måde ikke selv ville gøre 

- Andre klædt baby på måde som selv ville gøre 

- Selv oplevet helt forkert 

- Selv oplevet helt rigtigt 

- Andre givet forkert på din baby 

- Mors tøj betydning  

- Svært at vælge tøj 
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Prompts 

 

1:  Billeder 

 Viser 4 kategorier af babytøj (først en kategori af gangen og derefter samlet) 

 

 Hvilken type mor giver sin baby sådan noget tøj på?  

 

2:  Plet 

 Placerer en rund cirkel på gulvet og giver billeder fra før enkeltvis. 

 

 Her er en plet, og pletten det er dig. Kan du ikke prøve at placere de 

 forskellige sæt tøj, sådan at dem der er mest dig kommer tættest på pletten, 

 og dem der er mindst dig kommer længst væk. Du må bruge hele rummet 

 og gøre helt, som du selv vil. Og mens du gør det, må du gerne sige, hvad du 

 tænker.  

 Tag et billede 

 

3: Fantasileg 

 Prøv at forestille dig, at man kun kunne købe hvide body’er og brune 

 bukser, og at alle babyer derfor ville have det samme tøj på. Hvad tænker 

 du om sådan en verden? 

 

4:  Udsagn 

 Hvad siger du til udsagnet om: 

a) Børn er nutidens største statussymboler   

b) Børn går klædt som små voksne   

c) Børn skal matche mors garderobe, og deres tøj bør passe til hendes stil 

 

5:  Yndlings tøj 

 Kan du ikke enten vise eller beskrive dit ynglings babytøj for mig?  

 

 

79 
 



Demografi 

 

Interviewperson:  Alder 

   Uddannelse 

   Antal personer i husstanden 

   Husstandsindkomst 

  Køn   

    

Barn:   Alder 

   Køn  
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B2: REKLAMER FOR BABYTØJ 

 

Kategori 1: 

    

 

Kategori 2: 
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Kategori 3: 

 

 

 

 

 

 

Kategori 4: 
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B3: SPØRGEGUIDE PILOT 

  

Ramme 

 

GTQ 

1:  Kan du starte med at fortælle mig lidt om din baby? 

 

2:  Hvem er du som mor? 

- Hvem er mor/ baby 

 

3:  Prøv at fortælle mig om din og (babys navn) dag i går, fra i stod op? 

- Aktiviteter  

- Hvad havde på 

- Særligt tøj 

 

4: Fortæl mig om sidst du købte noget tøj til din baby?  

- Egenskaber  

- Gaver  

- Andre køb 

 

5:   Har du oplevet, at nogen havde klædt deres barn på en måde, som du ikke 

 ville gøre? 

- Positiv  

- Selv oplevet helt forkert 

- Selv oplevet helt rigtigt 

- Andre givet forkert på dit barn 

- Mors tøj betydning  

- Svært at vælge tøj 
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Prompts 

 

1:  Billeder 

 Viser 4 billeder af babytøj, et billede af gangen. 

 

 Hvilken type mor giver sin baby sådan noget tøj på? 

  

2:  Plet 

 Placerer en rund cirkel klippet ud i papir på bordet. 

 

 Her er en plet, og pletten det er dig. Kan du ikke prøve at placere de 

 forskellige sæt tøj, sådan at dem der er mest dig kommer tættest på pletten, 

 og dem der er mindst dig kommer længst væk. Du må bruge hele rummet 

 og gøre helt, som du selv vil. Og mens du gør det, må du gerne sige, hvad du 

 tænker.  

 Tag et billede 

 

3:  Fantasileg 

 Prøv at forestille dig, at man kun kunne købe hvide body’er og brune 

 bukser, og at alle babyer derfor ville have det samme tøj på. Hvad tænker 

 du om sådan en verden? 

 

4:  Udsagn 

 Hvad siger du til udsagnet om: 

a) Børn er nutidens største statussymboler  

b) Børn går klædt som små voksne 

c) Børn skal matche Mors garderobe  

 

5:  Ynglings tøj 

 Kan du ikke enten vise eller beskrive dit yndlings tøj for mig?  
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Demografi 

 

Interviewperson:  Alder 

   Uddannelse 

   Antal personer i husstanden 

   Indkomst 

  Køn   

    

Barn:   Alder 

   Køn  
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B4: REKLAMER FOR BABYTØJ PILOT 

 

Reklame 1:    Reklame 2: 

 

     

 

Reklame 3:    Reklame 4: 

 

 

   

 

 

 

 

 

86 
 



B5: DEBATOPSLAG PÅ BABYFORUM 

 

Mærkevaretøj til børn?  

Hvilket tøj køber du til dit barn? Går du efter mærkevare, eller er du ligeglad med hvilket 

mærke, der sidder i nakken? Skal det være billigt, af god kvalitet eller er det printet på blusen, 

der tiltrækker din opmærksomhed?  

 

Jeg er en mor, der er ved at skrive min hovedopgave/speciale om børnetøj, og jeg kunne godt 

tænke mig at høre, hvordan du ser på mærkevaretøj til børn.  
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B6: SPØRGESKEMA 
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B7: DATA PÅ SPØRGESKEMA 

Respondent  Hvad er dit køn?  Hvilket år er du født?  Hvilken region er du bosat i?    

1 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

2 Kvinde 1983 Region Hovedstaden 

3 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

4 Kvinde 1974 Region Hovedstaden 

5 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

6 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

7 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

8 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

9 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

10 Kvinde 1974 Region Hovedstaden 

11 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

12 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

13 Kvinde 1980 Region Hovedstaden 

14 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

15 Kvinde 1981 Region Hovedstaden 

16 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

17 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

18 Kvinde 1976 Region Hovedstaden 

19 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

20 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

21 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

22 Kvinde 1974 Region Hovedstaden 

23 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

24 Kvinde 1976 Region Hovedstaden 

25 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

26 Kvinde 1980 Region Hovedstaden 

27 Kvinde 1976 Region Hovedstaden 

28 Kvinde 1976 Region Hovedstaden 

29 Kvinde 1976 Region Hovedstaden 

30 Kvinde 1974 Region Hovedstaden 

31 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

32 Kvinde 1981 Region Hovedstaden 

33 Kvinde 1986 Region Hovedstaden 

34 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

35 Kvinde 1983 Region Hovedstaden 
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36 Kvinde 2004 Region Hovedstaden 

37 Kvinde 1983 Region Hovedstaden 

38 Kvinde 1982 Region Hovedstaden 

39 Kvinde 1984 Region Hovedstaden 

40 Mand   

41 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

42 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

43 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

44 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

45 Kvinde 1983 Region Hovedstaden 

46 Kvinde 1973 Region Hovedstaden 

47 Kvinde 1966 Region Hovedstaden 

48 Kvinde 1981 Region Hovedstaden 

49 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

50 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

51 Kvinde 1979 Region Sjælland 

52 Kvinde 1975 Region Sjælland 

53 Kvinde 1973 Region Hovedstaden 

54 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

55 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

56 Kvinde 1979 Region Sjælland 

57 Kvinde 1970 Region Hovedstaden 

58 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

59 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

60 Kvinde 1982 Region Hovedstaden 

61 Kvinde 1968 Region Hovedstaden 

62 Kvinde 1972 Region Hovedstaden 

63 Kvinde 1981 Region Hovedstaden 

64 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

65 Kvinde 1974 Region Hovedstaden 

66 Kvinde 1985 Region Hovedstaden 

67 Kvinde 1982 Region Hovedstaden 

68 Kvinde 1977 Region Hovedstaden 

69 Kvinde 1980 Region Hovedstaden 

70 Kvinde 1972 Region Hovedstaden 

71 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

72 Kvinde 1980 Region Hovedstaden 

98 
 



73 Kvinde 1972 Region Hovedstaden 

74 Kvinde 1974 Region Sjælland 

75 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

76 Kvinde 1979 Region Sjælland 

77 Mand   

78 Kvinde 1981 Region Hovedstaden 

79 Kvinde 1979 Region Hovedstaden 

80 Kvinde 1973 Region Hovedstaden 

81 Kvinde 1986 Region Hovedstaden 

82 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

83 Kvinde 1972 Region Hovedstaden 

84 Kvinde 1983 Region Hovedstaden 

85 Kvinde 1982 Region Hovedstaden 

86 Kvinde 1978 Region Hovedstaden 

87 Kvinde 1980 Region Hovedstaden 

88 Kvinde 1975 Region Hovedstaden 

 

Respondent  Hvilken kommune i Region Hovedstaden 

er du bosat i?    

Hvad er den samlede husstandsindkomst før 

skat, der hvor du bor?    

1 Frederiksberg Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

2 Lyngby-Taarbæk Kommune  

3 Københavns Kommune 700.000 – 799.999 kr. 

4 Høje-Taastrup Kommune  

5 Gladsaxe Kommune 700.000 – 799.999 kr. 

6 Hillerød Kommune  

7 Københavns Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

8 Hillerød Kommune  

9 Københavns Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

10 Gribskov Kommune  

11 Københavns Kommune 100.000 – 199.999 kr. 

12 Københavns Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

13 Albertslund Kommune  

14 Københavns Kommune 200.000 – 299.999 kr. 

15 Københavns Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

16 Allerød Kommune  

17 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

18 Københavns Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 
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19 Fredensborg Kommune  

20 Københavns Kommune 600.000 – 699.999 kr. 

21 Københavns Kommune 200.000 – 299.999 kr. 

22 Ballerup Kommune  

23 Allerød Kommune  

24 Københavns Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

25 Allerød Kommune  

26 Københavns Kommune 200.000 – 299.999 kr. 

27 Frederikssund Kommune  

28 Københavns Kommune 600.000 – 699.999 kr. 

29 Københavns Kommune 200.000 – 299.999 kr. 

30 Rødovre Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

31 Københavns Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

32 Københavns Kommune 300.000 – 399.999 kr. 

33 Københavns Kommune Ved ikke 

34 Bornholm Kommune  

35 Gentofte Kommune 100.000 – 199.999 kr. 

36 Københavns Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

37 Københavns Kommune 400.000 – 499.999 kr. 

38 Københavns Kommune Ved ikke 

39 Københavns Kommune 100.000 – 199.999 kr. 

40   

41 Fredensborg Kommune  

42 Københavns Kommune 400.000 – 499.999 kr. 

43 Københavns Kommune 700.000 – 799.999 kr. 

44 Furesø Kommune  

45 Hvidovre Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

46 Furesø Kommune  

47 Glostrup Kommune  

48 Københavns Kommune 700.000 – 799.999 kr. 

49 Frederiksberg Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

50 Københavns Kommune 900.000 – 999.999 kr. 

51   

52   

53 Egedal Kommune  

54 Frederiksberg Kommune 1 million – 1½ millioner kr. 

55 Københavns Kommune 1 million – 1½ millioner kr. 
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56   

57 Hvidovre Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

58 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

59 Københavns Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

60 Gribskov Kommune  

61 Lyngby-Taarbæk Kommune  

62 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

63 Allerød Kommune  

64 Hillerød Kommune  

65 Københavns Kommune 700.000 – 799.999 kr. 

66 Københavns Kommune 100.000 – 199.999 kr. 

67 Københavns Kommune 400.000 – 499.999 kr. 

68 Frederiksberg Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

69 Ballerup Kommune  

70 Lyngby-Taarbæk Kommune  

71 Københavns Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

72 Allerød Kommune  

73 Københavns Kommune 100.000 – 199.999 kr. 

74   

75 Frederiksberg Kommune Det ønsker jeg ikke at oplyse 

76   

77   

78 Københavns Kommune 400.000 – 499.999 kr. 

79 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

80 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

81 Brøndby Kommune  

82 Frederiksberg Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

83 Hillerød Kommune  

84 Frederiksberg Kommune 1 million – 1½ millioner kr. 

85 Københavns Kommune Ved ikke 

86 Københavns Kommune 500.000 – 599.999 kr. 

87 Københavns Kommune 800.000 – 899.999 kr. 

88 Københavns Kommune 400.000 – 499.999 kr. 

 

Respondent  Hvor mange 

hjemmeboende 

børn har du?  

Hvor gammelt er dit 

barn?  

Hvor mange 

måneder er dit 

barn?    

Bliver dit barn passet i 

vuggestue/dagpleje?    
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1 1 1-5 år   

2     

3 1 Under 1 år 11 Nej 

4     

5 1 1-5 år   

6     

7 1 1-5 år   

8     

9 1 1-5 år   

10     

11 1 Under 1 år 8 Nej 

12 1 1-5 år   

13     

14 1 1-5 år   

15 1 1-5 år   

16     

17 1 1-5 år   

18 1 Under 1 år 8 Nej 

19     

20 1 1-5 år   

21 1 1-5 år   

22     

23     

24 1 Under 1 år 11 Ja 

25     

26 1 1-5 år   

27     

28 1 Under 1 år 10 Ja 

29 1 Under 1 år 7 Nej 

30 1 Under 1 år 11 Ja 

31 Ingen    

32 1 1-5 år   

33 1 1-5 år   

34     

35 1 Under 1 år 0 Nej 

36 3 eller flere    

37 1 Under 1 år 4 Nej 
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38 1 Under 1 år 1 Nej 

39 1 Under 1 år 6 Nej 

40     

41     

42 1 1-5 år   

43 1 Under 1 år 7 Nej 

44     

45 1 Under 1 år 2 Nej 

46     

47     

48 1 Under 1 år 9 Nej 

49 1 Under 1 år 8 Nej 

50 1 1-5 år   

51     

52     

53     

54 1 1-5 år   

55 1 Under 1 år 7 Ja 

56     

57 1 1-5 år   

58 1 Under 1 år 10 Ja 

59 1 1-5 år   

60     

61     

62 1 1-5 år   

63     

64     

65 1 1-5 år   

66 1 Under 1 år 10 Ja 

67 1 Under 1 år 9 Nej 

68 1 1-5 år   

69     

70     

71 1 Under 1 år 10 Nej 

72     

73 1 1-5 år   

74     
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75 1 Under 1 år 6 Nej 

76     

77     

78 1 Under 1 år 4 Nej 

79 2    

80 1 1-5 år   

81     

82 1 1-5 år   

83     

84 2    

85 1 Under 1 år 9 Nej 

86 2    

87 2    

88 1 Under 1 år 2 Nej 

 

Respondent  Hvad er din holdning til følgende 

udtalelse fra en mor:   ’Jeg nyder at finde 

det helt rigtige tøj til mit barn. Det får 

mig til at føle, at jeg gør noget godt for 

mit barn, også selvom det tit koster flere 

penge’    

Hvad er din holdning til følgende udtalelse fra 

en mor:   ’Jeg er ligeglad med, hvad for nogle 

mærker mit barns tøj har, og det behøver ikke 

koste alverden. Jeg synes i det hele taget, at der 

er for mange, der går for meget op i at købe 

det rigtige tøj til deres børn’ 

1     

2     

3 Jeg nyder at finde lækkert tøj til min søn. 

MEN jeg gør det ikke for hans skyld - 

snarere min egen. Min søn er absolut 

ligeglad 

Jeg er ikke enig. Mit barn behøver ikke være et 

stilikon, men jeg kan godt lide, at han er pænt 

klædt 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11 Et barn bliver ikke gladere af at have lækkert 

mærketøj. Det er fint hvis det gør forældrene 

glade at købe fint tøj til barnet men barnet er 

ligegladt. Jeg kan også godt lide at give min 

Jeg er enig i denne udtalelse. Ved dog ikke om 

jeg synes der er for mange der går op i at købe det 

rigtige tøj. I min omgangskreds bliver man ikke 

set ned på hvis ens børn ikke går i Katvig :) Men 
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søn noget pænt tøj på men det vigtigste er, at 

det er behageligt at have på. Jeg køber meget 

genbrugstøj og bruger derfor ikke så mange 

penge på tøj til mit barn. Jeg kan godt lidt at 

tøjet er fremstillet med hensyntagen til 

miljøet så jeg køber hellere økologisk end 

ikke-økologisk. 

det er rigtigt at der er sket meget med børnetøj de 

sidste 10 år. Det er mit indtryk at der er kommet 

meget mere mode til børn. 

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18 Det gider jeg ikke bruge min tid på. Og jeg 

er sikker på, at han er glad for det tøj, han 

har. 

det er jeg generelt meget enig i. Mit eget barn har 

tøj i mange forskellige mærker - alt efter hvad vi 

synes er pænt, hvem vi fået det af, hvad han lige 

havde brug for osv. Jeg går ikke op i, at alt er 

mærkevarer, men han har noget - og alt skal ikke 

være superbilligt. 

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29 Igen, hvad er det rigtige tøj? Menes der 

mærkevare? Jeg synes jo selv at jeg har 

fundet det rigtige tøj, hvis jeg finder noget 

der er lækkert i Tøj og sko eller andre billige 

steder 

Jeg giver hende ret, men synes samtidig det må 

være op til den enkelte at beslutte hvad de vil 

bruge deres penge på. For hvad er også det rigtige 

tøj?? 

30     

31     

32     

33     
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34     

35 Jeg er enig og nyder ligeledes at finde tøj, 

både dyrt og billigt, nyt og brugt. 

Jeg er tildels enig, men mener dog at jeg - 

ligesom i min egen gardarobe sagtens kan matche 

dyrt og billigt. 

36 Jeg synes ovenstående udtalelse er helt fjern. 

At føle at man gør noget godt for sit barn, 

ved at købe det "RIGTIGE" tøj, er da en 

mærkelig sammenligning. Hvis man vil gøre 

noget godt for sit barn, kunne man evt bruge 

tid sammen med den/dem.  Det der betyder 

noget for mig er, at jeg kan få god kvalitet 

og et bredt udvalg af børnetøj uanset pris. 

Jeg er delvis enig. Det må være op til den enkelte 

at afgøre hvad der er rigtigt for dem. 

37 hvis man har mange penge forstår jeg det 

godt. så ville jeg købe økologiske mærker, 

men det har jeg desværre ikke. 

det er jeg meget enig i.jeg går heller ikke op i 

mærker. vil hellere priotere mine penge et andet 

sted. 

38 Jeg nyder ligeledes at finde tøj til mit barn 

og har en mening om, hvad der ser godt ud, 

men at finde det HELT RIGTIGE bruger jeg 

nok ikke så meget tid på. Jeg tænker over 

økonomien mht tøjkøb. 

jeg er tildels enig med udtalelsen.Det har ingen 

betydning hvilket mærke tøj mit barn har på, dog 

køber jeg ikke tøj i fødevarebutikker såsom Føtex 

og Bilka. Hvis andre har lyst til at bruge flere 

penge på børnetøj end jeg gør, er det deres egen 

sag 

39 Jeg nyder også at se på tøj til mit barn. 

Desværre bliver det for det meste kun til at 

kigge, da børnetøj for det meste er meget 

dyrt. Koster børnetøj mere end 100 kr plejer 

jeg at fravælge det, da det for mig virker 

temmelig omsonst at købe dyrt tøj til en 6 

måneder gammel baby der er fuldstændig 

ligeglad med om hun har H&M eller Gucci 

på. Desuden vokser hun så hurtigt at det er 

penge direkte ud af vinduet, det har vi 

simpelthen ikke økonomi til. 

Jeg er helt enig i denne udtalelse 

40     

41     

42     

43 For mig er det vigtigst at lege og være 

sammen med mit barn. Det er nok det der 

giver mig en fornemmelse af at gøre noget 

Jeg ved ikke om der er for mange der går op i 

hvilket mærke der sidder i deres børns tøj. For 

mig er det vigtigst at det er en god kvalitet tøjet er 
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godt for mit barn. Men når man feks. er 

udendørs er det dejligt at se sit barn kunne 

boltre sig uden at skulle tænke på om 

han/hun har det for koldt eller varmt eller 

våd. I min verden er det vigtigst med kvalitet 

og kvalitet kan også arves:) 

i og ikke hvilket mærke det er. Ofte er det bare de 

dyre mærker der laver tøj i de mønstre eller farver 

der er oppe i tiden. 

44     

45 At det er en mor der har økonomien i orden, 

Hun skulle hellere bruge tid op at være 

sammen med sit barn i stedet for at klæde 

det på som en dukke. 

Kærligheden til ens barn sidder nemlig ikke i 

mærketøj, men kommer fra hjertet. 

46     

47     

48 Hvis det er fordi tøjet er bekvemt og godt at 

bevæge sig i synes jeg det er fint. Men små 

børn er ligeglad med hvordan tøjet ser ud, 

her er det vigtigere at det gør livet let og 

nemt! 

Enig! 

49 Jeg elsker at shoppe og også til mit barn, 

men jeg ved at mit barn er fuldstændig lige 

lykkelig i tøj fra H&M eller dyrt design. 

Passer nogenlunde på mig. Men jeg er i princippet 

ligeglad med hvad andre går op i og hvor mange 

penge de brunger på deres børn. Mit barn har en 

blandning af billigt og dyrere tøj, men altid 

forsøgt købt på udsalg 

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

61     

62     

63     

64     
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65     

66     

67 Jeg mener ikke at prisen altid er afgørende, 

men ofte hænger pris og kvalitet sammen. 

Jeg mener dog ikke at det nødvendigvis 

behøver at tage lang tid at finde det "rigtige" 

tøj. Jeg benytter mig ofte af andres erfaringer 

med tøj f.eks. overtøj. Jeg får da også selv en 

følelse af at gøre noget godt for mit barn, når 

jeg finder noget lækkert tøj til hende, men 

det kan jo også købes på udsalg. 

Jeg går efter kvalitet og ikke mærker eller pris. 

Det er bare ofte tilfældet at pris og kvalitet 

hænger sammen. Mit barn går i både dyrt og 

billigt tøj. Jeg er villig til at betale mere for tøj der 

skal brugs ofte. Jeg mener at folk selv skal 

bestemme, hvilket tøj de klæder deres børn i og 

hvor mange penge man ønsker at bruge på det. 

68     

69     

70     

71 nej, det synes jeg er lige meget enig, men jeg vil alligevel gerne have at mit barn 

har noget tøj i en god kvalitet lavet af ordentlige 

materialer - og så gør det da ikke noget, hvis det 

også er lidt lækkert at se på 

72     

73     

74     

75 Det kan jeg godt genkende, men jeg syntes 

som moderen i det første citatat at det er gået 

lidt amok i vores tid med alt den fokus på 

børnemoden 

Det kan jeg godt genkende. Men alligevel har jeg 

også noget af det tøj der er dyrt, for det er jo 

meget sød og fedt. Så hjemme hos køber vi både 

brugt tøj og dyrt modetøj. 

76     

77     

78 Umiddelbart passer et sådan udsagn ikke på 

mig. Vi har arvet en masse tøj, som vi har 

taget imod med kyshånd til vores søn. Jeg vil 

da gerne have at min søn ser fin ud, men så 

længe han er så lille som han er (4,5 mdr.), 

så klæder vi ham gerne på i aflagt tøj - det er 

jo næsten ikke brugt, det vi har fået og han 

når jo heller ikke at slide det op. At bruge 

mange penge på tøj til ham lige nu, synes vi 

er helt skørt. Når han bliver større og druge 

tøjet i længere tid, kommer vi nok til at købe 

Jf. mit tidligere svar, kan jeg kun være helt enig i 

ovenstående udsagn. Så længe at min søns tøj er 

behageligt for ham at have på og at det passer til 

årstiden hvad angår varme og kulde, så er vi 

glade. Man kan da godt blive revet med, når man 

ser den ene baby efter den anden (og den ene mor 

efter den anden :-) klædt på i lækre designer-suits, 

men rent økonomisk er det helt skørt.... vi har 

købt enkelte stykker mærketøj til vores søn, men 

de har alle været på udsalg så 
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noget mere kvalitetstøj, som jo så også 

koster flere penge.... 

79 Kan også godt li at købe børnetøj! Men 

synes dog det er lidt mærkeligt, at hun føler 

at hun gør noget godt!! Det er jo bare 

ligesom en af de ting, der følger med, når 

man er mor - at holde sit barn varm... 

Synes hun har ret.... Men jeg gør det sgu selv - 

altså køber mærketøj til mine børn. Vigtigst er 

dog passtørrelse og at det er nemt at give på. 

Køber også gerne øko tøj, men shopper gerne H 

og M. Kan man blive mere dobbelt?? 

80     

81     

82     

83     

84     

85 dette er Gittes test Hdhdhjjd 

86 Det er svært at tage stilling til om jeg er gør 

noget tilsvarende. For hvad er "det helt 

rigtige tøj". I svaret herover lyder det som 

om det skal være den helt rigtige farve eller 

mærke (måske farvet af foregående 

spørgsmål.)   Jeg går op i hvilket tøj mit barn 

har på. Jeg vil hellere betale lidt mere for 

noget, jeg mener holder længere (er bedre 

kvalitet) end købe mere der er billigt og som 

udskiftes hurtigere. Det er vigtigere for mig 

at tøjet er behageligt, varmt, tæt ect. end at 

det koster meget eller er det rigtige mærke. 

Jeg er enig i det første synspunkt. Jeg går ikke op 

i om det er mærketøj mit barn har på, snarere 

tvært imod. Det er vigtigere for mig at det er 

behageligt, specielt og miljøvenligt (herunder 

menes også arvetøj).  Folk går ikke specielt meget 

op i mærketøj i min omgangskreds. Men det er da 

rigtig at (jeg bor på østerbro) man her i kvarteret 

finder overraskende mange mærketøjsbutikker til 

børn. 

87 Børn vokser hurtigt ud af deres tøj, så jeg 

ville aldrig bruge mange penge - med mindre 

det er praktiskt og funktionelt og opfylder 

barnets behov. 

Det mener jeg er rigtigt. Jeg vil dog gerne betale 

ekstra for tøj der er produceret under ordentlige 

forhold. Udseendet og mærket i sig selv er 

underordnet. 

88 kan jeg godt følge, men jeg synes nu ikke, at 

man ved at bruge aflagt/ brugt tøj gør noget 

dårligere - bare klunset passer, er varmt nok 

etc. 

Det er helt op til den enkelte, vil jeg mene... Hvis 

man har overskuddet og lysten til at købe det 

nyeste hele tiden, er det okay. Vi har arvet det 

meste af vores tøj, og det fungerer fint. 

Indimellem kunne jeg da godt tænke mig, at jeg 

havde tid/ penge til at købe min søn noget nyt tøj. 
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B8: INTERVIEW 1 

 

Varighed: 1 timer og 38 minutter 

Interviewperson: Louise 27 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar 

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Hvis det er, jeg kigger lidt på uret ind imellem, så er det fordi, jeg holder lidt øje 

med tiden, fordi interviewet er delt op i to dele, hvor den første del, er hvor jeg 
kommer med nogle spørgsmål, som du bare snakker ud fra, og den anden del, 
den er sådan lidt mere fantasifuldt [latter]. Og hvis du har brug for at stoppe 
undervejs, hvis der er et eller andet med den lille, eller du skal på toilettet, så 
siger du bare til. Jeg tror, jeg har forklaret om mit projekt, men det er inde fra 
Handelshøjskolen, og det er om mødre og deres køb og brug af børnetøj. Du skal 
vide, at det her interview bliver behandlet helt fortroligt, og alt bliver 
anonymiseret, og jeg transskriberer interviewet, så du bliver ikke til at kende 
nogle steder. 

2 Louise Nej, okay, det er helt i orden. 
3 Interviewer Det er selvfølgelig frivilligt, så du kan altid vælge at sige, det har jeg ikke lyst til 

at svare på eller et eller andet. Hvis jeg på en eller anden måde kommer til at 
gøre et eller anden, så stopper du mig bare, det er i hvert fald ikke meningen. Og 
det jeg er interesseret i, det er dig og den lille, og det tøj du bruger til ham. Det 
er meget vigtigt for mig at sige, at det der interesseret mig, det er din historie, så 
du skal bare snakke løs og komme med en masse eksempler og oplevelser, du 
har haft, fordi det vil være rigtig brugbart. Og der er ikke forkerte eller rigtige 
svar. Du skal bare sige, hvad du har lyst til.  

4 Louise Okay, super. 
5 Interviewer Ja, vil du starte med at fortælle lidt om din lille dreng. 
6 Louise Jamen Karl er syv uger gammel nu, så det er jo ikke, så meget erfaring jeg har 

med ham endnu. Men han er en glad dreng, der pludrer. Vi synes jo, han er 
dejlig, men sådan er det jo med alle forældre. Han er nem, og han har først lige 
lært at græde i forgårs. 

7 Interviewer Okay [latter]. 
8 Louise Men det måtte jo komme på et eller andet tidspunkt [latter]. Men han er meget 

mild og nem at stille tilfreds. Og det er meget sjovt at se, den udvikling der sker 
fra dag til dag. Nu kan man ligge ham, og han ligger og kigger på ting, selvom 
han synes, det er fantastisk at ligge på armen. Det er helt vildt sjovt at blive 
forældre, fordi man fuldstændig tilsidesætter sine egne behov, i hvert fald som 
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mor. Det forsvinder bare, selvom man slet ikke tænker over det, så forsvinder 
det bare … Jeg har aldrig taget så hurtigt et bad, som jeg gør nu [latter], og 
sådan nogle ting, men ellers er det jo bare en gave at have sådan en lille trold. 
Øh, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal fortælle om ham … Han er en glad lille 
dreng.   

9 Interviewer Ja, meget fint. Hvis du skal sætte nogle ord på dig selv, hvordan er du så som 
Mor. 

10 Louise Ja. Det er meget sjovt fordi … Jeg havde en oplevelse, hvor der var nogen, der 
generede Karl, uden at det sådan var noget særligt. Så snakkede jeg med min 
søster om det, som har to små børn også … Øh, og hun beskrev mig som en 
løvemor, og hun sagde, at hun også selv var det. Jeg snakkede også med min 
kusine om det, og den der følelse af, at der bare er nogen, der skal sige et grimt 
ord om min søn, og så bliver jeg beskyttende. Jeg var til en koncert i søndags, i 
en kirke, en gratis koncert, en klassisk koncert med en koncertpianist, og der gik 
det lidt hurtigt, så det endte med, at jeg tog Karl med, han sagde næsten ikke en 
lyd under hele koncerten, men han begyndte at pludre lidt, og der kom nogle 
agrylyde, og han ramte selvfølgelig de tidspunkter, hvor der var helt stille, fordi 
musikken blev meget stille. Og der var så en del (…), der var nærmest kun ældre 
mennesker i kirken, rimelig mange koncertgængere, og der var en masse, der 
kom hen og spurgte, hvor gammel han var, og han var sød, og alle de der 
klassiske ting. Så var der én, der kom hen og sagde til mig, at det var godt nok 
utroligt, så meget støj sådan et lille væsen kunne lave. Og det fik totalt mit pis i 
kog. Og så sagde jeg, at han ellers havde været meget stille. Og så blev hun sur 
og fortalte, hvor meget det larmede oppe foran, og det var da utroligt, at jeg tog 
et barn med herind. Og så måtte jeg fortælle, at jeg faktisk havde snakket med 
præsten, om det var okay, at jeg tog ham med, og jeg snakkede også med 
pianisten i pausen, fordi det var min gamle lærer. Og hun synes også, det bare 
var hyggeligt med nogle lyde, og det passede også lige ind i Carl Nielsen, og de 
spillede sådan lidt børnesange, så det passede lidt ind i. Men der kunne jeg 
mærke, at hun skulle lige genere min søn lidt mere, så ville hun blive sendt til 
vægs, så jeg tror måske, jeg er sådan en beskyttende mor, sådan til dels. Men det 
tror jeg alle bliver. Det er den der ansvarsfølelse, man har for det der lille 
væsen… og ellers en opmærksom mor og en kærlig Mor. Måske er jeg også 
bestemt på nogle punkter.  

11 Interviewer Bestemt. 
12 Louise Øh … Jamen bestemt, det ved jeg heller ikke, om jeg er, men jeg vil i hvert fald 

gerne indarbejde nogle gode sovevaner fra start og sådan nogle ting. Så der er 
nogle ting, vi skal have lært. Men altså, det hele er stadig så nyt, altså det er kun 
7 uger, jeg har prøvet at være mor, så lige nu er det bare ren kærlighed. Der er 
ikke så meget opdragelse endnu, så jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at 
være. Men jeg er måske også lidt en overbeskyttende mor, og det er nok, fordi 
jeg er læge. Så enten går det den ene vej, og de fejler ingenting, eller også fejler 
de det hele. Det er jeg meget spændt på at se udviklingen af.  

13 Interviewer Har du kunnet mærke det. 
14 Louise Ja. Jeg kunne for eksempel allerede mærke det, da jeg fødte. Jeg har arbejdet 

som børnelæge. Så da han kom op på maven af mig, havde han bestemt ikke den 
rigtige farve, og han sagde bestemt også den forkerte lyd, og det ene og det 
andet og det tredje. Og jeg fik også alle de tal af vide, af jordmødrene, som man 
måler på i forhold til moderkagen, så der var jeg da i hvert fald lidt for meget 
læge. Men jeg har faktisk lagt det fra mig, og jeg har tænkt mig, at min egen 
læge skal være læge for ham, så jeg tager ikke så meget stilling til tingene ... 
sådan til dels… han har været en lille smugle gul, men jeg har valgt at sige, at 
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det ikke var nok gult til, at jeg ville gøre noget som læge, da jeg var på 
børneafdelingen. Så en lille smugle læge er jeg nok overfor ham, men jeg 
forsøger at lade være, for jeg tror, at det er vigtigt, at jeg ikke er læge, men kun 
er mor.  

15 Interviewer Hvordan kan du mærke, det er vigtigt. 
16 Louise Jamen, det er fordi, det virkelig er svært at være læge overfor folk, som er tæt på 

en, fordi man har den personlige følelse med ind over det. Og det har jeg ikke 
overfor mine patienter, der er jeg rationel og ser symptomer, og jeg ser (… ), der 
bruger jeg min uddannelse og kan se, hvad der (…), og hvilken behandling, som 
vil være (…), jeg er bedre til at snakke med dem, hvis jeg kan se, at de er 
nervøse, og jeg kan mærke, at når det er nogen, der er tæt på mig, det behøver 
ikke kun være Karl, så tænker jeg straks i alle mulige andre baner, og om det 
kan være alle mulige andre farlige ting. Også hvis det er mig selv, så er jeg også 
meget mere syg, end jeg egentlig er, så … jeg skal ikke være læge for nogle, der 
er tæt på mig, og det skal man lige huske, at det kan godt være svært. 

17 Interviewer Så der tager du lidt med i morderrollen.  
18 Louise Ja, det gør jeg. Jeg kan også se det med mine søsters børn, min nevø og min 

niece, som jeg er enormt tæt på, fordi jeg har boet oppe på fjerde sal, og de har 
boet her. Så jeg var jo hele tiden hernede. Så, ja, bare den ældste, han er seks år, 
så hvis han laver et eller andet, så ser jeg allerede den brækkede arm, der venter 
lige rundt om hjørnet. Hvad nu hvis han bare lige vælter. Der er min søster 
meget mere rolig, hun tager det meget mere afslappet. Nå ja, så må de lære det. 
Falde ned og så komme op igen. Men der ser jeg bare lige skaden for mig, gips i 
6 uger og alle de der ting. 

19 Interviewer Kan du mærke, at du har haft det sådan i nogle situationer med Karl. 
20 Louise Nej, ikke endnu med ham. Ikke endnu. Men det kommer. Det tror jeg. Ja det 

kommer, så jeg har allerede en aftale med Ole, med faren, om at der er visse 
ting, han skal lave med sin far, som jeg bare ikke skal blandes ind i, så han også 
får lov at tumle og så videre [latter]. Så det kan man helt sikkert.   

21 Interviewer Hvis du så vil fortælle om jeres dag i går, indtil I stod op og fik tøj på. 
22 Louise Ja. Jamen øh … vi er nogle langsomme startere. Jeg prøver, at lokke Karl til at 

sove lidt ekstra om morgenen. Så det er noget med, at vi vågner mellem seks og 
otte om morgenen, og så skal han have mad. Og så tager vi ham over i sengen. 
Og så passer det med, at Ole han går, så han tager ham over og ligger ham i hans 
side af sengen, fordi han går i skole den dag, og så ammer jeg Karl, og så ligger 
vi og leger. Og så falder han ofte i søvn, og så falder jeg også i søvn. Og nogle 
gange opdager jeg ikke engang, at han er faldet i søvn, for så er jeg selv faldet i 
søvn og er langt væk. Og så vågner jeg op, og så plejer jeg at lægge ham på 
mine skinneben, så han flyver, og så laver vi lidt af det der tumlastik, som vi har 
fået af vide, at vi skal lave… jeg har ham på hovedet, tumler rundt og drejer 
rundt og (…) 

23 Interviewer Tumlastik. 
24 Louise Ja, det er noget nyt noget, hvor man skal tumle med sit barn. Det skal lære, at 

rulle rundt, og man skal have det på hovedet et par sekunder om dagen og ja 
(…) 

25 Interviewer Nå. 
26 Louise Ja, altså barnet sætter grænser for, hvor vildt det skal være, men bare sådan at 

det får en orienteringsfornemmelse, og det indre øre bliver stimuleret, som er 
vores balancecenter. Men jeg har ham på maven så meget som muligt, og vi 
synger sange, og så på et tidspunkt bliver han træt, og så er det bare med at 
komme hurtigt i tøjet og ud og gå. For han er en (…), han er svær at få til at 
sove. Han er begyndt at kunne falde i søvn bare i armene, men han kan ikke 
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rigtigt, når han ligger for sig selv. Så skal han i hvert fald have en sut og helst en 
arm omkring sig, så vi går meget. Så det var det, vi lavede indtil vi tog tøj på i 
hvert fald.     

27 Interviewer Ja, hvad fik han så på af tøj i går. 
28 Louise Ja, i går der havde han en body på, bare en almindelig body. Og så havde han en 

hvid langærmet bluse i rip, og så en blå (…), hvad hedder det, en blå overalls-
bukse ting. 

29 Interviewer Så var I ude og gå, og hvad lavede I så mere. 
30 Louise Ja, vi gik ud og besøgte min mor på hende arbejde ude på Østerbro, og så fik 

hun vist ham frem til sine kolleger [latter], og så var vi ude og shoppe, for jeg 
skulle faktisk bytte noget tøj. Vi havde købt noget tøj til ham, men jeg ville 
gerne have det i en anden størrelse. Det havde de ikke, det var i Hennes & 
Mauritz. Så kom jeg til at købe en lille bluse til ham [latter], meget apropos dit 
projekt.  

31 Interviewer [latter] hvad var det for en bluse. 
32 Louise Jamen det var bare sådan en stribet en i blå, med en lille hætte til 60 kroner, som 

jeg tænkte er god her til efteråret til et par cowboybukser eller et eller andet. Og 
så var vi lige i Zara og kigge på deres børnetøj, men der var ikke rigtig noget, 
der fristede. Og så gik vi hjem igen. Så vi var ude og gå i en 3-4 timer.  

33 Interviewer Nu sagde du, at I var ude, hvor din mor arbejder, og hun fik lov til at vise ham 
frem. Prøv at fortæl om det.   

34 Louise Jamen, det var bare helt tilfældigt, fordi jeg var derude. Så tænkte jeg, at jeg 
ville ringe til hende og komme forbi. Men han lå og sov, så det var bare lige (…) 
hun arbejder på skolen derude, så de kom bare forbi og kiggede ned i 
barnevognen, og den stolte mormor fik lige vist det sidste nye skud frem. Det 
var stille og roligt, men det er jo dejligt for hende, for så får hun strålet lidt. Ja, 
hun vil jo rigtig gerne se ham så meget som muligt, så nu hvor jeg alligevel var 
ude og gå, så kunne jeg lige komme forbi og få et glas vand hos hende på min 
vandretur.   

35 Interviewer Og ellers i går. 
36 Louise Ja, så kom vi hjem … nu skal jeg lige tænke… så legede vi lidt. Vi har jo fået af 

vide, at han skal ligge så meget på maven som muligt, så hver gang jeg ligger 
ham, så ryger han lige på maven i et stykke tid, så lang tid som muligt, og så er 
han blevet rigtig god til at kunne ligge og kigge på ting, kigge på farver og små 
legetøjsting. Så jeg kunne lige nå at sætte en vask over, og alle de der 
dagligdagsting, der skal gøres. Og så fik vi besøg af en af mine veninder, som 
skal lave en kage til hans barnedåb på søndag, så vi skulle kigge på kagedesign 
og snakke om, hvad der skulle være i kagen, så det brugte vi lige et par timer på, 
og selvfølgelig snakkede vi også om alt det andet [latter]. Så det var rigtig 
hyggeligt. Og så lavede Ole mad, og det var den aften.  

37 Interviewer Nu snakkede du om, hvilket tøj han fik på, gør du dig nogle tanker, når du sådan 
giver ham tøj på. 

38 Louise Ja, det gør jeg. Jeg tænker over, hvad der passer sammen, og så tænker jeg over, 
hvad han stadig passer, fordi Karl er lige mellem to størrelser, 56 og 62. Så det 
er med at bruge det sidste 56 tøj, inden han ryger op i en større størrelse. Men 
jeg tænker også over, hvad jeg synes er pænt, og hvad jeg synes klæder ham. Og 
så tænker jeg også over, hvis der kommer nogen, der ikke har set ham før. For 
eksempel min veninde der kom i går, det var første gang hun så ham, så tænkte 
jeg over, hvad tøj han havde på, da han skulle vises frem. Men de bukser han 
havde på i går, er faktisk nogle bukser han har arvet af sin fætter, der er 6 år, så 
det var nogle gamle bukser, men som stadig er rigtig fine, og så nogle nyere 
trøjer. Man når jo ofte af skifte, fordi der bliver gylpet og sådan nogle ting, så 
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det er ikke altid, man kan planlægge det så meget. Hvad tøj han ender ud med at 
have på om aftenen, er ikke nødvendigvis det, man tænkte han skulle have på i 
starten af dagen.  

39 Interviewer Er det noget, du står og beslutter dig for, når du giver ham det på. 
40 Louise Ja, det er det mere eller mindre. Når jeg åbner skuffen og ser, hvad der er af rent 

nu. Og hvad skal vi. For når vi skal ud at gå, og jeg tænker, at der måske er en 
chance for, at han skal op, så tænker jeg også over, at han måske skal have noget 
der er lidt varmere, end hvis vi er indenfor hele dagen. 

41 Interviewer Nu brugte udtrykket ’vises frem’, prøv lige at fortæl … var det første gang hun 
så ham i går. 

42 Louise Ja, det var det 
43 Interviewer Vises frem. 
44 Louise Jamen det var (…), det har der været meget af. Jamen, vises frem, det er jo bare, 

ja det vil man jo gerne som forældre. Man synes han er sød og dejlig. Men det 
var stille og roligt, så han lå bare inde på gulvet, og så satte hun sig ned og 
kiggede på ham og fik lov at sidde med ham selvfølgelig, og sagde han var sød 
[latter], og sagde at han lignede sin mor [latter], det er ikke så tit jeg får det af 
vide. Ja, det er jo også det samme, når jeg selv er ude at kigge på veninders 
børn, det er jo hyggeligt at få set dem. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal fortælle 
om det. Den er svær. 

45 Interviewer Har du mange veninder, som har børn. 
46 Louise Jeg har et par stykker, men egentlig har jeg flest, som skal føde her inden for de 

næste 3 måneder. Vi er sådan en gruppe, der startede på studie sammen. Vi er 10 
piger, hvor 8 af os enten er gravide eller har fået børn. Og … nu skal jeg lige 
tænke, 4 af os her inden for 3-4 måneder i efteråret, og så er der en, der fik i 
foråret, og nogle der var lidt tidligere på den. Så det er gået meget hurtigt, og det 
er meget hyggeligt, for det er nogle af mine tætte veninder, så det er fantastisk. 

47 Interviewer Har du også en mødregruppe. 
48 Louise Ja, jeg mødte min mødregruppe for første gang i sidste uge, og jeg skal møde 

dem i morgen igen. Så jeg har en mødregruppe, og det er nogen, der har samme 
alder som mig, og ellers har jeg jo mine veninder, hvis det ikke lykkes, så har 
jeg veninde-mødregruppen. 

49 Interviewer Ja. Hvordan var det at mødes med mødregruppen første gang. 
50 Louise Jamen, jeg blev meget positivt overrasket. Jeg har været meget skeptisk inden. 

Og det er fordi, jeg synes, man bliver sat sammen på nogle lidt sjove vilkår, i og 
med at man har fået et barn, og samtidig kan jeg godt se det smarte i det, fordi 
man bruger enormt meget tankevirksomhed på det barn, og er det nu normalt og 
det ene og det andet og det tredje. Og så er det rart at mødes med nogen, der er i 
samme båd som mig og ligeså grønne som mig. Og det er rart, at vi er på samme 
niveau, og man kan spørge de andre og høre, hvad de har gjort og sådan noget. 
Og jeg havde en frygt for, at mødregruppen det er sådan noget, hvor man sidder 
og spiser en masse kage og ikke laver andet, men heldigvis var det nogle enormt 
friske piger, jeg mødtes med, så vi har besluttet, at vi skal ud og lave noget hver 
gang, generelt, i starten skal vi egentlig bare ud og gå en tur, når de er så små, 
men ellers også gå til noget babyrytmik og noget babyyoga og sådan noget. Så 
det virker som nogle rigtig søde og friske piger. Det er jo forskellige vilkår, jeg 
har jo også den sikkerhed i og med, at mine veninder skal føde her lige om lidt 
og går på barsel, så jeg havde jo hele tiden dem ved hånden. Og så er jeg så 
heldig at Karl’s far er hjemme 3 dage om ugen. Så på den måde er jeg sådan en, 
der laver masser af ting. Hvor nogle af de andre i mødregruppen klart har mere 
behov for et netværk, det var også det de snakkede om, at det bliver spændende 
at se, hvad det udvikler sig til.   
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51 Interviewer Nu sagde du, at der var noget trilastik. 
52 Louise Tumlestik, ja [latter]. 
53 Interviewer Er du startet til andre ting med Karl eller planlægger. 
54 Louise Jeg planlægger … jeg har fundet ud af, at der i mit træningscenter er mor og 

barn to dage om ugen. Men lige nu har vi (…) i dag har vi lige været ude og 
besøge institution, og vi har været ude på besøg og lavet nogle andre ting, der 
lige falder sammen med mor og barn gymnastik. Men det har jeg tænkt, at vi 
skal gå til. Og så er der sådan noget babyrytmik fra han er 4 måneder, det kunne 
jeg godt tænke mig at prøve måske. Men nu var det meget sjovt med det der 
tumlestik, fordi vi lige var oppe og besøge en institution, hvor de lige har indført 
det. Hvor de simpelthen laver tumlestik hver torsdag med den mindre gruppe 
børn, det er sådan en måde at udvikle deres motorik på, det er meget spændende. 

55 Interviewer Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om. 
56 Louise Nej, jeg tror også, det er noget nyt, som en eller anden smart ergoterapeut har 

fundet på. Men det lød meget spændende med den der mødregruppe. Der var en 
der snakkede om babyyoga, så det kunne da også klart være noget. Og så skal vi 
gå til babysvømning, men det er farens projekt. Han skal gå til babysvømning 
med Karl. 

57 Interviewer Hvordan deles i sådan, han er selvfølgelig mest afhængig af dig i øjeblikket, 
men hvordan er fordelingen mellem jer. 

58 Louise Jamen, jeg synes, det er meget ligeligt. Altså nu er Ole selvfølgelig i skole nogle 
dage. Så når han kommer hjem, så plejer han at få Karl i hænderne, og så hygger 
han sig og leger med Karl. Og så laver jeg mad og ligger tøj sammen, og så er 
det egentlig meget rart lige at få den frihed, at der er en anden der lige kigger 
efter. Men de her dage, hvor vi er hjemme begge to, så ligger vi ofte i sengen og 
leger om morgenen, og ellers er det sådan meget ligeligt. Det kan være, han 
ligger på skødet af Ole, mens han laver lidt lektier og sådan nogle ting og kigger 
på ham og leger. Så det (…). 

59 Interviewer Hvad med far og tøj. 
60 Louise Ja, det går far ikke så meget op i. 
61 Interviewer Nej. 
62 Louise Jo, han har en mening om, hvad han synes, der er sødt, det er rigtigt. Jeg kan 

godt nogle gange (…) så spørger jeg Ole, hvad for noget tøj, han synes, det skal 
være, og så ligger jeg nogle valgmuligheder ud, sådan tre forskellige 
valgmuligheder ud, og så fordi jeg ikke kan beslutte mig, så er det Ole, der peger 
på det, som det skal være [latter]. Det er virkelig som at have fået en levende 
påklædningsdukke, det er det altså lidt [latter]. Det er lidt sjovt [latter].  

63 Interviewer Ja.  
64 Louise Stakkels dreng [latter]. 
65 Interviewer [latter] hvorfor det. 
66 Louise Fordi han virkelig får (…) fordi at nogle gange får han en trøje på, og så tænker 

jeg, nej ikke alligevel. Eller også er den blevet for kort på ærmerne, og så af 
igen, og så det stakkels lille hoved, ind og ud af trøjer hele tiden. Men sådan er 
det.   

67 Interviewer Og hvorfor er det sådan. 
68 Louise Jamen, det er jo nok … jeg ved ikke, hvad det afspejler. Det afspejler jo nok, at 

jeg jo også tænker over, hvad jeg selv tager på, jeg er jo ikke ligeglad. Jeg bliver 
jo forfængelig på mit barns vegne på en eller anden måde. Jeg har en mening 
om, hvad jeg synes er pænt, og hvad der ikke er pænt, og jeg må da indrømme, 
at en del af det 56 tøj vi har, har han aldrig haft på, fordi det er noget, han har 
arvet, og det var en helt anden tid for 6 år siden, hvor det alt sammen var 
lyseblåt, og så var der ikke rigtig andet. Og meget pusset nusset med små fine 
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bamser på, og det er jeg ikke så meget til. Han må godt være sådan lidt en sej 
baby.     

69 Interviewer En sej baby, det vil jeg gerne have uddybet. 
70 Louise Ja [latter], jamen det er sådan en baby med hættetrøjer [latter], sådan lidt sejere 

tøj, jeg ved ikke. Altså sødt tøj i min verden, det er sådan noget med bamser og 
figurer på og i sådan nogle pastelfarver, hvor sejt tøj, det er sådan lidt mere 
kantet, med striber eller hættetrøjer, hvilket jo afspejler den mode, der er i dag, 
bare på babyniveau.  

71 Interviewer Nu siger du, at der var en anden stil for 6 år siden, det kan du se i (…). 
72 Louise Ja, det kan jeg se i det tøj, jeg har lånt. 
73 Interviewer Når du så køber tøj, så siger du, at du går efter noget der er kantet, men måske 

også noget der følger tiden. 
74 Louise Ja, lige præcis. Og samtidig (…), altså jeg må indrømme, at det tøj han har nu, 

som er str. 56, det der ligesom er til ham, og ikke noget som vi har arvet. Det er 
noget vi har fået alt sammen. Jeg tror jeg har købt en dragt til ham, og resten har 
vi fået. Men han får helt sikkert mest noget af det tøj på, som vi har fået, og som 
ligesom er hans tøj, i forhold til alt det vi har lånt, det er sådan noget reserve tøj. 
Men alle body’erne, det er nogle vi har lånt, og det er fuldstændig lige meget, 
hvor gamle de er. Det er bare hvide body’er, som man bruger et hav af. Så det er 
noget, vi har lånt, det har jeg ikke været ude og investere i. Og næsten alt det 
han skal have, det er også noget han har fået i gave. Egentlig har jeg ikke været 
så meget ude. Men nu begynder jeg lidt, kan jeg mærke på det hele. Nu 
supplerer jeg det op, som vi har fået i gave, med noget jeg synes er pænt. Så … 
det er også lidt sjovt, når man har fået det i gave, så føler man også, at man skal 
beholde det, for dem der har givet det, de vil jo også gerne se Karl i det tøj. Jeg 
har byttet noget enkelt, men så er det også fordi, at vi har haft meget af det tøj i 
lige den størrelse, så har jeg byttet det til en større størrelse, men måske samme 
model. Men så føler man lidt et ansvar for, at de selvfølgelig også skal se ham i 
det tøj, de har valgt ud til ham. Måske er det ikke alt sammen noget, jeg ville 
have valgt, men det gør mig ikke så meget.    

75 Interviewer Hvordan har du det så, når han får det på. 
76 Louise Øh … Jamen, jeg tror, altså han får det på, når han skal se de mennesker, der har 

købt det, og det er ikke sikkert at han får det på så meget mere egentligt. Men 
jeg har det fint nok med det, fordi jeg godt kan forstå, at det er rart at se, at man 
har købt en gave, og at man også ser, at det bliver brugt, og der er glæde ved det. 

77 Interviewer Hvad nu hvis vi forestiller os, at det var noget tøj i meget lyseblå med bamser, 
og i en stil som for seks år siden. 

78 Louise Jamen, så havde han nok ikke fået det på. Så havde jeg nok byttet det, tror jeg. 
Hvis vi havde fået det i gave. Der har de været ret gode, dem vi har fået gaver 
af. De kender mig nok, eller også har de spurgt min mor eller søster. Det kunne 
jeg forestille mig, for de har ramt ret godt, egentlig. Måske ikke det hele, sådan 
helt plet, men stadig noget som er helt acceptabelt i min verden, det meste af det. 
Men havde det været noget andet, så havde jeg nok byttet det, det havde jeg nok, 
det er nok rigtig nok. 

79 Interviewer Nu fortalte du, at du var ude og bytte noget i går.  
80 Louise Ja, eller jeg prøvede, men de havde ikke den størrelse, jeg skulle have, så jeg 

skal nok ud i morgen igen og se, om jeg kan finde den. 
81 Interviewer Hvorfor skulle det byttes. 
82 Louise Jamen, det var fordi, at jeg havde købt nogle cowboyoveralls i størrelse 62, men 

så kiggede jeg derhjemme, og så at vi faktisk havde rigtig meget i størrelse 62, 
så jeg ville gerne have den i 68. Og jeg tænkte også at størrelse 68 … jeg er lige 
ved at lære, hvornår de kommer i de forskellige størrelser, og det er bare en total 
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jungle, men så tænkte jeg også, at det kommer til at være vinter, og så er det 
godt, at han også har noget, så han ikke skiller, og så er det nogle lidt tykkere 
bukser, der er sådan lidt for i, og så tænkte jeg 68, det har vi ikke så meget i, og 
ja, jeg tænker sådan lidt fremad, og hvad vi skal bruge til den tid agtigt. Også 
fordi det er ærgerligt at have en masse i en størrelse, og han får jo ikke brugt det, 
tænker jeg, for det er godt nok gået hurtigt, det her 56 tøj. Så det var derfor, jeg 
ville bytte det, for at tænke fremad.  

83 Interviewer Så nævnte du lidt tilbage, at du nok var forfængelig på hans vegne. 
84 Louise Ja, på en eller anden måde er jeg, forfængelig på den måde, at det er ikke 

ligegyldigt i mine øjne, hvad han tager på, eller hvad vi giver ham på, det er jo 
ikke noget han selv vælger [latter], det kan man vel godt kalde en lille form for 
forfængelighed, ja, og jeg ved da ikke hvorfor, jeg tror, at det afspejler, at der er 
så meget smart tøj, og man vil jo gerne have, at ens baby er smart på en eller 
anden måde, ja, og samtidigt så har jeg været ude og kigge, og der er virkelig 
noget dyrt og smart børnetøj imellem, og det har jeg ikke sådan interesse i at 
bruge penge på, så er det på lagersalg, diverse mærke-lagersalg, så man kan 
spare lidt penge. 

85 Interviewer Ja, og hvad synes du er smart. 
86 Louise Ja, men det er jo, jeg kan godt lide noget med nogle farver på, og noget som ikke 

bliver for pænt, som jeg sagde, så kan jeg godt lide hættetrøjer eller striber eller 
nogle seje cowboybukser, men det er også meget sjovt, for når jeg giver ham det 
tøj på, så ser han også ældre ud, end når han har en heldragt på, som han har i 
dag, så ser han klart yngre ud, det er meget sjovt, at man også kan påvirke 
udseende på den måde. 

87 Interviewer Ja, nu var du ude og købe noget tøj i går, eller var du ude og bytte tøj, men jeg 
kunne godt tænke mig at høre om sidst, du var ude og købe noget tøj, hvis du 
kan huske det. 

88 Louise Ja, det gjorde jeg i sidste uge, jeg kan ikke lige huske, hvilken dag det var, jo det 
var mandag i sidste uge, tror jeg nok, jeg var inde i byen for at finde en 
sovebamse til ham, vi havde fået en sovebamse til ham i gave, og så ville jeg 
finde en til, så han havde to, hvis den på sigt skulle blive ødelagt, så har man en 
i skabet, jeg har i hvert fald set andre børn, som ikke kan leve uden en eller 
anden bestemt sovebamse, og så faldt jeg over de her overalls eller 
cowboybukser, som jeg har gået og luret lidt på inde i Hennes & Mauritz, og så 
endte jeg med at købe dem, men på det tidspunkt bestemte jeg mig for, at det 
skulle være 62, og så ombestemte jeg mig, og så gik jeg i Zara, hvor jeg købte 
en lille hættetrøje til ham med lynlås, men den tror jeg skal byttes til en anden 
trøje, for jeg så en anden trøje på vej ud, men jeg havde det så varmt, at jeg ikke 
gad bytte den, da jeg var derinde, men jeg tror faktisk, at jeg skal ind og bytte 
den til en anden trøje.  

89 Interviewer Når du sådan går og lurer, er det så, når du er ude at gå ture. 
90 Louise Ja, vi går meget hver dag, og så kommer man automatisk forbi, eller det er 

ligesom om, at det er blevet blikfang nu, og det var det ikke før, jeg skal lige se, 
hvad der er nu og prøve at huske, hvad vi mangler, jeg prøver at tænke over, 
hvad vi mangler. 

91 Interviewer Hvad går du efter. 
92 Louise Sådan, tænker du om jeg går efter heldragter eller bukser og trøjer. 
93 Interviewer Ja. 
94 Louise Ikke noget bestemt, hvis jeg falder over noget, jeg synes er fint, og det har en 

pris, jeg vil betale, så er det det jeg køber, det skal helst ikke være for dyrt, der 
er sådan en ret fin butik her, hvor jeg var inde og kigge en dag, og det var nogle 
ret dyre ting, så det valgte jeg ikke at købe, men vi har til gengæld ønsket os 
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gavekort derind til i dåbsgave. 
95 Interviewer Hvordan kan det være, at du så ikke vil handle der. 
96 Louise Det vil jeg også gerne, men jeg synes ikke lige, at vores økonomi er til det, så 

det bliver på gavebasis, hvor man kan få nogle lækre ting fra den forretning.  
97 Interviewer Du siger, at du tænker, hvad du mangler, men du går ikke efter et bestemt snit. 
98 Louise Nej, det gør jeg ikke, hvis jeg finder noget, jeg synes er pænt, så tænker jeg over 

om vi lige mangler det, hvis det nu er et par cowboybukser. Nu i den næste 
størrelse tror jeg, vi har fået fire eller fem par cowboybukser, hvor jeg har byttet 
nogle af dem, men hvis de var pæne, og vi ikke manglede nogle af dem, så ville 
jeg ikke købe det, så det er det, jeg tænke, det er hvad jeg lige falder over, og så 
tænker jeg over, om vi har det, eller om vi godt kunne bruge en ekstra, kunne vi 
bruge det, og jeg synes, at den er fin, så køber jeg den, det er mere det, jeg 
tænker over. 

99 Interviewer Er der forskel på hverdag og fest. 
100 Louise Ja, det er der, eller jeg synes, at der er en forskel i det, jeg giver ham på, ikke 

hvilke mærker det er. Vi var til en 30 års fødselsdag på en restaurant her for 
nylig, hvor vi jo selv var i rigtig fint tøj, og der synes jeg også, at Karl skulle 
have fint tøj på, så der havde jeg købt en skjorte tilfældigt for lang tid side, som 
man kunne rulle op, den var lidt for stor, bukserne var også lidt for store [latter], 
fordi han er mellem størrelserne, men jeg tænker helt sikket over det, hvis vi 
skal ud, og det skal være fint, så må han også godt være lidt fint, selvom han 
bare ligger i tøjet, totalt ligegyldigt [latter], men det, synes jeg, er lidt sødt, det er 
mere fordi, jeg synes det er sødt, sådan en af de der skjorter som man kan rulle 
op på ærmerne med en knap sat fast, sådan en som hans far også går rundt i, det 
var derfor, jeg købte den i sin tid, jeg fandt den billigt i Hennes & Mauritz, og så 
lignede det en, hans far også har, og så synes jeg, det var sjovt.   

102 Interviewer Nu ender der tit gylp eller andet sjovt på tøjet, men når du står om morgenen og 
giver ham tøj på, tænker du så over, hvad du skal den dag. 

103 Louise Ja, det gør jeg, som sagt, så tænker jeg over, hvis vi skal ud og gå, hvad der ville 
være godt at ligge med i barnevognen. Og hvis jeg skal have ham op, og vi er 
udenfor, så skal han have en trøje uden over. Jeg tænker, om det er varmt nok og 
sådan nogle ting, og så tænker jeg også altid over at have skiftetøj med, og der 
tænker jeg ikke så eget over, hvad jeg har, eller om det passer sammen, nogen 
gange så ender han da i ting, som overhovedet ikke passer sammen.    

104 Interviewer Og det har du det fint med. 
105 Louise Ja, sådan er det bare, på et eller andet tidspunkt er der brugt op af det, som der er 

i pusletasken, for eksempel til polterabend, der fik han alt på der var med 
[latter]. 

106 Interviewer Nå. Han har været med til et polterabend. 
107 Louise Ja, han var med mig. 
108 Interviewer Og der skiftede han tøj mange gange. 
109 Louise Ja, men kun fordi, han gylpede helt vildt om morgenen, så han røg lige i en ny 

body og en ny bluse, og så sov han egentlig resten af tiden, jeg havde egentlig 
heller ikke taget mere med, jeg ved ikke hvorfor, jeg ikke havde taget mere med, 
det er nok fordi, han ikke havde gjort det før, så jeg blev lidt overrasket over det, 
tilfældigvis så var det bare et par cowboybukser og en ensfarvet bluse, så det 
passede meget godt sammen. 

110 Interviewer Og du var der. 
111 Louise Jeg var der fra klokken ni om morgenen til en klokken fire-fem stykker. 
112 Interviewer Hvordan var det at være til sådan en typisk single før ægteskabsfest med en 

baby. 
113 Louise Det var egentlig fint nok, for der var to andre babyer, der var en, der var et par 
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uger ældre end Karl, og så var der en, der var et par uger gammel, den der var en 
uge gammel, var der kun om morgenen, og så var der to eller tre gravide, det er 
jo lidt sådan, det er nu, det synes jeg, omkring mig, der er der enten baby eller 
bryllups boom, eller også er der begge dele. Og det afspejlede det også, at de 
havde taget hensyn til, at der både var gravide og ammende med, jeg tror også, 
jeg ville have haft det fint, hvis det bare var Karl alene, for jeg ville gerne med, 
og han er bare afhængig af mig lige nu, og alle deltagerne synes, at det var fint 
nok, og det er jo det vigtigste, at der ikke bliver kigget skævt, så gør det det 
nemmere at tage ham med.  

114 Interviewer Nu bevæger du dig meget ude omkring og besøger forskellige folk og sådan 
noget, hvordan reagerer folk på Karl. 

115 Louise Jamen, jeg har ham med ude, vi har været ude ved veninder og til fødselsdage 
bare Karl og jeg alene om aftenen, og generelt så er han en baby, som er meget 
nem at have med, han ligger og kigger eller (…), han græder meget sjældent, så 
folk er meget positive, og de synes, at det ser meget nemt ud at have børn, fordi 
han er meget eksemplarisk, når vi er ude, indtil videre i hvert fald, så jeg synes, 
at alle reagerer meget positivt, men det er selvfølgelig også mine tætte venner 
eller Oles venner, og de er jo også positivt stemt, og alle er gode til at hjælpe, og 
alle vil gerne holde ham og sådan noget, og det er jo lækkert.  

116 Interviewer Og betyder det noget for dig, nu sagde du, at du også havde mødt hende til 
koncerten. 

117 Louise Ja, det betyder helt sikkert noget, at folk har en interesse for ham, især mine 
venner, at de viser interesse, det glæder mig, og det er dejligt, jeg tror ikke, jeg 
ville forvente det af mine veninder, der ikke har børn, eller som ikke er i 
nærheden, for man har ikke rigtig følelsen, før man får barnet, så får man også 
mere interesse for andres børn, men det glæder mig, at de viser interesse, og 
gerne vil være tante for ham, især de tætte veninder, det er dejligt, også på Oles 
side, at der er nogle af gutterne, som synes, at det er sjovt, og som enormt gerne 
vil holde og alt muligt, så det er meget positivt.  

118 Interviewer Du nævnte, at økonomien også spiller en rolle i forhold til, hvad du har 
mulighed for at købe til ham, og at du eksempelvis gerne ville have et gavekort 
til en speciel fin butik. Hvis økonomien nu var anderledes, tror du så, at du ville 
have et andet forbrug.  

119 Louise Det tror jeg da nok, måske ville jeg ikke tænke så meget over, hvad det lige 
koster, hvis jeg fandt noget, der var fint. Jeg tror ikke, at jeg kun ville gå efter 
deciderede mærkevare, det ville fortsat være ligegyldigt for mig, der ville jeg 
stadig gå i Hennes & Mauritz og Name it og alt det der, men jeg ville nok, hvis 
jeg så noget fint i Holly’s, eller hvad de nu ellers hedder alle de der fine mærker, 
så ville jeg nok bare købe det, hvor nu der står jeg og tænker at 250 kroner for et 
par bukser, det er godt nok dyrt, når han kun kan være i dem i ganske kort tid. 
Det er ikke til at sige, for jeg ved jo ikke, hvordan det ville se ud, hvis 
økonomien var anderledes, men jeg tror, at jeg måske ville købe lidt mere af det 
finere tøj, altså mere mærkevaretøj og designertøj, selvom jeg egentlig synes, at 
det er tosset at bruge så mange penge på noget tøj, som de kun kan have på i så 
kort tid, og han er jo rimelig ligeglad med, hvad han har på.  

120 Interviewer Det er jo på en eller anden måde lidt dobbelt. 
121 Louise Ja, fuldstændig, det er det helt sikkert, det bunder nok i, at min holdning inden 

jeg fik Karl var, at jeg synes, at det var latterligt, jeg synes det var mange penge, 
det må man selvfølgelig fuldstændig selv om, det er ikke sådan, at jeg ser skævt 
på nogen, der har fint tøj og mærkevare på, det synes jeg er fint, hvis de vil 
bruge penge på det, men min egen holdning var, at det ville jeg ikke selv gøre, 
men jeg tror, at efter at jeg har fået Karl, så har jeg også set, hvad det er for 
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noget tøj, jeg godt kan lide, og det er ofte de dyre mærker, der rammer den stil, 
jeg godt kan lide, og derfor synes jeg stadig, at det er lidt ærgerligt at bruge 
mange penge på noget, man ikke kan have på i særligt lang tid, men det rammer 
bare også noget, jeg synes er rigtig fint, og det betyder også noget, når jeg står 
og giver ham tøj på. Jeg har eksempelvis været i Hennes & Mauritz flere gange 
nu her, når man er ude at gå, så er man lige inde og lure, om de har fået noget 
nyt, og i perioder synes jeg slet ikke, der har været noget, som jeg synes var 
noget værd, noget jeg kunne lide, og så kunne jeg godt se tilbøjeligheden til, at 
man købte nogle ting, som var lidt dyre, hvis man finder noget der, man kan 
lide, i forhold til de billige butikker, hvis der ikke er noget, så det er nemlig 
dobbelt, hvis du kan følge mig i, at det er lidt dobbelt, det jeg mener. 

122 Interviewer Ja, så du kan mærke, at der er en forskel, på den forestilling du måske havde om, 
hvordan du selv ville blive, og så hvordan du er blevet. 

123 Louise Helt sikkert. Jeg havde troet, at det ville være meget mere ligegyldigt for mig, 
men det er det åbenbart ikke. Selvom jeg ikke vil overgive mig fuldstændigt til 
det. Logisk set så giver det ingen mening at bruge så mange penge på tøjet, når 
vi kan låne så meget. Det gør vi så også, og der er noget rigtig fint tøj imellem, 
og det kan han ligeså godt bruge, som at vi selv går ud og køber noget. Så det 
har nok ændret sig, jeg troede, at jeg ville være mere afslappet med det, men jeg 
synes, at det er hyggeligt også at købe de der lækre ting, og det havde jeg ikke 
tidligere troet ville have betydning for mig. Man bliver lidt overrasket over det, 
jeg tror, det er fordi, at babyen også lidt afspejler en selv, det er jo mit ansvar og 
mig, der giver ham tøj på, og hvis han er smart, så (…), jeg ved ikke, det er jo en 
meget tænkt situation, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over før, vi 
sidder og snakker nu, men ja (…). 

124 Interviewer Men prøv at færdiggør den sætning, hvis han er smart så (…). 
125 Louise Ja, altså ikke. Det er jo sådan set lidt ligegyldigt, når jeg mødes med mine 

veninder, så er man bare, som man er, og man kender hinanden rigtig godt, men, 
sådan med fremmede øjne. Jamen, hvis han så er smart, så har han måske også 
nogle smarte forældre eller sådan, det afspejler lidt en selv. Hvis man nu ser en 
rigtig beskidt baby, så tænker man også grimt om moderen, det er sådan lidt i 
den sammenhæng, at jeg tænker, at det afspejler, hvordan man tager vare på 
ham, og jeg ved ikke hvorfor, man skulle tage bedre vare på ham, fordi han har 
smart tøj på, men det er vigtigt, at han ser ud til at have det godt og har noget 
pænt tøj, det er jo det der med, at man vil det bedste for sine børn, og om det så 
også er smart tøj, det kan jo diskuteres [latter]. Det handler jo et eller andet sted 
bare om kærlighed og omsorg.  

126 Interviewer Ja, det er jo, som du siger, at blandt dine nære veninder der kender de dig, som 
du er. 

127 Louise Ja, fuldstændig, der er det fuldstændig ligegyldigt, hvad han har på, altså det 
kan, jeg mærke. Jeg tænker ikke meget over det, når det er folk, jeg kender godt, 
der kommer, så har det ikke så stor betydning. Det er nok nærmere, når det er 
nogen, man ikke ser så tit eller ikke er så tæt på, der er der stadig sådan en, vi ser 
hinanden an.  

128 Interviewer Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad du gav ham på, da du skulle mødes med 
mødregruppen første gang. 

129 Louise Ja, der havde han bare en heldragt med pingviner på fra Molo i blå og rød. 
130 Interviewer Og hvorfor fik han den på. 
131 Louise Fordi jeg synes, at den klæder ham. Jeg har fundet ud af, jeg troede, han ville 

være til meget stærkere farver, for det kan jeg godt lide, men den der dragt kan 
jeg godt lide, den er lidt smart, jeg kan godt lide det røde i den og kontrasterne. 
Så det havde jeg helt sikkert tænkt over, at han skulle have den på. Men det er 
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også sådan noget med, at han har fået den af sin faster, og dem mødtes vi med i 
søndags, så der var den også ren, for jeg synes, at hun skulle se ham med den på, 
og at vi er glad for den, og det er lige på grænsen til, at han ikke kan passe den 
længere. 

132 Interviewer Det var da også spændende at møde de andre og se, hvad der sådan (…). 
133 Louise Ja, helt sikkert, og de fleste af babyerne de sov, så dem fik man ikke rigtig set, 

desværre, det må blive næste gang. Der var lige to af babyerne, der lå og sov 
hele tiden, og det var det første møde, så der sad vi egentlig mest og snakkede, 
så der lå de lige herinde ved siden af, så de var ikke lige oppe, og så var det to 
timer vi mødtes, for lige at se hinanden an, men jeg glæder mig da til at se det på 
sigt, ja. Men jeg havde faktisk tænkt over, hvordan han lige skulle se ud, jeg tror 
det handler om, at man gerne vil have, at ens baby er pæn. Jeg sagde det også 
bagefter mødregruppen, at jeg havde den sødeste baby, jeg synes at Karl var den 
pæneste af dem, og det har de andre nok også sagt. Det er nok det, det bunder i, 
at man sådan lidt spejler sig i de andre babyer, og jeg forestiller mig også, at 
man på sigt kommer til at gøre det mere i mødregruppen. Sådan noget med hvad 
kan din baby, og hvorfor kan min ikke det endnu og alle de der ting, som jeg 
allerede på forhånd har tænkt, at jeg ikke vil gøre, men jeg kommer jo nok til at 
gøre det alligevel, tænke åh nej, hvorfor kan de selv bære hovedet, når han ikke 
kan, og hvorfor kan de sidde selv, og hvorfor kan han ikke det, og nu skal vi 
træne det, jeg håber, at jeg kan ligge det fra mig. 

134 Interviewer Ja, når du sådan bevæger dig rundt omkring og kommer forskellige steder, og 
der er andre børn, lægger du så mærke til, hvad for noget tøj de har på. 

135 Louise Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan ikke umiddelbart sætte en finger på. Jeg 
tror jeg lægger mærke til det, hvis jeg synes, at det er sødt. Altså for eksempel 
gør jeg det hjemme hos min søster, hun har to børn, en der er seks, og en der 
bliver fire snart, og der lægger jeg da mærke til, om jeg synes det er pænt, det tøj 
de har på, og jeg siger det sådan til hende, det var dog noget fint tøj, hvor har du 
dog købt det henne. Det er så også hende, der giver mig gode råd til, hvor man 
køber visse ting, og hvem der har gode trøjer og alt det der på sigt, når de bliver 
større børnene, ellers så tror jeg faktisk ikke, at jeg har lagt så meget mærke til 
det, nej, det har jeg ikke. Der kan man bare se, det kan være, at de andre heller 
ikke lægger mærke til, hvad Karl har på, jamen, ærligt taget.  

136 Interviewer Så du kan ikke huske, hvad de andre i mødregruppen for eksempel havde på. 
137 Louise Nej, der var en dreng Birk, og det eneste jeg husker var, at hans mor synes, at 

det var varmt, så hun tog bukserne af ham på et tidspunkt, men jeg kan ikke 
huske, hvad det var for nogle, men så havde han så bare en body på, måske var 
den endda stribet, men de lå jo også og sov nogle af dem, så dem så man ikke. 
Jeg kan huske til polterabent, hende der var lidt ældre end Karl, der kan jeg godt 
huske, hvad hun havde på, hun havde bare sådan en Holly’s body på, rigtig fin 
med de der firekløver på i lilla, det kunne jeg godt lige huske, det er måske 
derfor, jeg kan huske den, fordi jeg synes, at det er nogle fine firekløver, jo og 
hun fik en hue på, det var første gang hun havde hue på, da vi var udenfor, som 
jeg synes var smart, og det var vist også i et rigtig fint mærke, vi har bare sådan 
nogle ensfarvede kyser, bare sådan nogle fra Name it tror jeg, og det her, det var 
et af mærkevarerne, jeg kunne i hvert fald genkende mønstret, men jeg kan ikke 
huske, hvor det er fra, Småfolk eller hvad de end hedder alle de der, den tænkte 
jeg var smart den hue, så den kan jeg huske. Men det var så en pige hue i nole 
andre farver.  

138 Interviewer Er der pige og drenge farver. 
139 Louise Ja, det er der jo nok. Jeg køber jo ikke noget lyserødt, og det er jo nok, fordi at 

alle kjolerne er i det, og jeg vil i hvert fald ikke give min søn det på. Jeg tror 
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heller ikke, at jeg får lov af hans far. Jeg synes, at det kommer lidt automatisk, 
det er ikke sikkert, at jeg selv har valgt, at der skal være pige og drenge farver, 
men ude i butikkerne er drengetøjet ligesom i nogle bestemte farver. Men jeg 
lagde mære til, at inde i Zara, der er også en del drengetøj, der er komet i lilla, 
og det synes, jeg var meget smart, det har jo nok også noget at gøre med, at 
efterårsfarven er lilla, så der er også drengetøj i lilla, skjorter og sådan noget, så 
det var lidt fint. 

140 Interviewer Jeg tænker da umiddelbart lilla som en drengefarve. 
141 Louise Ja, det ville jeg også, men så så jeg hende pigen i lørdags i lilla, og så tænkte jeg 

nå ja. Og så har jeg også set min niece i nogle lilla kjoler, men hun er også 
ældre, hun er fire år, så er det noget andet.  

142 Interviewer Nu sagde du, at din søster fortæller dig, hvor der er nogle gode steder at købe 
noget tøj, hvad er det for nogle råd, hun har givet dig. 

143 Louise Jamen, det er sådan på sigt, når de bliver ældre. Jeg synes, at det har været svært 
nogen gange at finde drengetøj, og så kender hun nogle mærker, hvor man kan 
finde drengetøj. Og når de bliver ældre, så er det godt at købe bluser i Hennes & 
Mauritz. De har nogle gode og kvalitetssikre bluser, noget der holder, og man 
kan være heldig, at finde noget i Name it, nogle gode bukser, og de er lidt 
længere end de almindelige, det er sådan noget hun kan. Og så er hun sådan en, 
der får alle mails med diverse lagersalg på børnetøj. Det er ikke noget, jeg vil 
gøre selv, jeg kan ikke overskue de der kæmpe lagersalg. 

144 Interviewer Har du været til nogen. 
145 Louise Ja, jeg var til Molo lagersalg, da jeg var gravid her i sommer, og det var vanvid. 

Jeg har aldrig været på sådan et børnetøjs lagersalg før, men det var helt vildt. 
Mødre og lagersalg, jeg har aldrig set nogen tage så mange ting, og det gik 
meget hurtigt. Jeg gik bare og kiggede og sagde, ’den er pæn, og den er pæn’, og 
jeg havde en stor bunke, og bagefter gik min søster det igennem og sagde, ’nej, 
når du kommer til denne størrelse er det vinter, så skal du bruge lange ærmer’, 
og så røg halvdelen tilbage. Jeg havde jo ingen anelse om, hvad jeg skulle kigge 
efter, og jeg ville jo være kommet hjem med nogle mærkelige ting, hvis hun 
ikke havde været med … Men ja, jeg har været på et.  Og så er der Katvig i 
næste uge, ved jeg, og det skal jeg måske på, tænker jeg, det kan være, at man 
kan gøre et godt kup til i foråret, når han er lidt større. 

146 Interviewer Du snakker meget om det med størrelser, og det lyder som om, at du også har 
ting, som han skal bruge senere. 

147 Louise Jamen, det har jeg, men jeg har det i kraft af, at jeg læner det hele af min søster, 
så alle størrelserne bliver vasket efterhånden, som det nærmer sig, og så får jeg 
en ide om, jamen, hvad har jeg af hendes, altså hvis jeg går og kigger, så har jeg 
allerede en ide om, hvad jeg har derhjemme af basisting, og hvad jeg mangler. 
Jeg tænker helt klart frem, hvis jeg kan, de der størrelser, jeg skal stadig lige 
lære det. 

148 Interviewer Når du tager til lagersalg næste gang, så kunne du godt finde på at købe noget til 
foråret. 

149 Louise Ja, det kunne jeg godt, og mest i kraft af at min søster er med, for jeg kan stadig 
ikke helt finde ud af størrelserne, men jeg tror måske det er 74 eller den næste 
efter det. Så der vil jeg nok logisk tænke, at jeg har nok af 62 tøj, og 68 mangler 
jeg måske en lille smugle af, altså jeg må godt peppe den lidt op, den basis 
garderobe jeg har, og så skal jeg tænke længere frem og kigge på, om det så skal 
have korte eller lange ærmer, og fødder eller ikke fødder og sådan nogle ting, 
det er noget jeg har lært [latter]. 

150 Interviewer Har du gjort dig nogle fejlkøb, eller er der noget i garderoben, hvor du vil sige, 
det har han aldrig haft på. 
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151 Louise Øh, det er næsten ærgerligt, at du ikke besøger mig senere, for han har jo næsten 
kun vært igennem en størrelse, og der har han haft alt det på, vi har fået. Jeg tror, 
at næste størrelse der kommer der til at være noget, han aldrig kommer til at 
have på, og det hænger sammen med, at vi har fået det i gave, og det var ikke til 
at finde ud af, hvor de havde købt det henne, og det er nogen vi ikke har kontakt 
med, det var sådan forældres venner langt ude, og der var noget tøj i blandt, som 
jeg ikke rigtig bryder mig om, og det var tydeligt at se, at det var udsalgstøj, og 
der var sat byttemærke på, hvor der ikke stod, hvor det var fra, så det har været 
svært, det har ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor det var fra. 

152 Interviewer Hvorfor kunne du ikke lide det. 
153 Louise Jeg kunne ikke lide det i kraft af (…). Jeg synes, at det var flot, at de kom med 

en gave til Karl, for det var så langt ude, og ikke nogen vi har kontakt med, så 
det skulle være gennem forældrene og deres chef, så det var meget langt ude. Så 
det er nok bare noget, som vi ser, om han får på, men det er for eksempel nogle 
kortærmede bluser her til vinter. Det tænker jeg, at han ikke får så meget glæde 
af, så skal jeg i hvert fald ud at supplere med en langærmet body og finde det. 
Det er jo sådan noget, man også begynder at overveje, at skulle ud at købe det (), 
men lige i nogle farver, som jeg ikke synes var pæne, men der har da også været 
nogle farver, hvor jeg ikke synes, de var pæne, hvor hans far synes, at det ser 
fint nok ud, og så har jeg valgt at beholde det, selvom det mest er mig, der står 
for kommoden derinde. 

154 Interviewer Så det er ikke altid dig, der ligger frem. 
155 Louise Nej, for det meste er det mig, fordi det også er mig, der er hjemme, og når vi 

skal ud af døren, så er det mest mig, der tænker over, at det både er mig og Karl, 
som skal gøres i stand, og det tænker hans far ikke rigtig, han skal i hvert fald 
have det fortalt, jeg skal i hvert faldt sige, om han ikke lige gider finde tøj. 

156 Interviewer Nu siger du, at I skal gøres i stand, er der nogen koordinering. 
157 Louise Nej, det er vi altså ikke så gode til endnu, men vi skal helt sikkert lære det. Nej, 

vi er sådan nogen, der ofte er i rigtig dårlig tid, fordi vi ligger i sengen og 
hygger, og så skal vi pludselig ud af døren alle tre samtidigt. Men koordinering i 
forholdt til, sidder du med Karl, så går jeg i bad, eller jeg lægger tøj frem og 
siger, kan du give ham det tøj på, men jeg er i bad, eller jeg siger til Ole, at han 
skal finde noget tøj, mens jeg er i bad. Men det er helt sikkert mig, der har 
overblikket med lige at fylde en pusletaske og lægge de ting frem, vi skal bruge. 

158 Interviewer Jeg tænkte også koordinering i forhold til dit og hans tøj. 
159 Louise Nå, nej, det har faktisk ikke slået mig. Nej, det kunne man godt. Nej, ikke 

endnu, jeg har ikke tænkt, om vi matcher eller et eller andet, overhovedet ikke. 
160 Interviewer Har du oplevet en gang, hvor han havde fået et eller andet tøj på, enten 

hjemmefra eller fra pusletasken, hvor du tænkte, nej, den er ikke helt god. 
161 Louise Ja, jeg har oplevet det, men det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt så meget 

over, for så har det været i tilfælde, hvor han har haft gylpet, og så har han bare 
skulle have noget rent på, og der har det ikke betydet så meget for mig. Jeg tror 
ikke, at jeg (…), set i bakspejlet kan jeg godt se, at der har været nogen gange, 
hvor han bare har fået en eller anden tilfældig bluse på, der måske ikke har 
passet med bukserne i farverne, men jeg har ikke tænkt over det, når jeg har 
været i det, for det har været det tøj, som var muligt, og sådan var det bare, så 
jeg kan godt se det i bakspejlet, uden at det er noget, der går mig på.  

162 Interviewer Ja, hvor tit bliver han passet af andre. 
163 Louise Ikke så meget endnu, for han er så afhængig af mig, altså jeg har været væk et 

par enkelte gange, men så har det været hans far, der har været hjemme, men det 
er ikke passet af nogen. Det er mere, hvis jeg er hjemme ved nogen, og vi så er 
fælles om det, eller vi har været i sommerhus med nogle venner, hvor de lige tog 
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ham, mens vi fik en lur, men vi er i nærheden stadigvæk. 
164 Interviewer Du nævnte, at dem der havde givet Jer gaver, de havde været meget gode til at 

ramme det, du gerne ville have, og at de formentlig havde spurt din mor og 
søster. 

165 Louise Ja, højst sandsynligt. 
166 Interviewer Så de har en klar fornemmelse af, hvad du gerne ser ham i. 
167 Louise Ja, de ved, hvad jeg synes er smart af børnetøj. Altså min mor hun har gået og 

købt tøj op til, altså inden han kom, små gaver og sådan noget, og jeg ved ikke, 
om jeg har sagt det, det tror jeg ikke, men hun havde en fornemmelse af, hvad 
jeg måske ville synes var smart, og så har hun jo også fundet ud af det i kraft af, 
at jeg har sagt, hvad jeg synes om det, hun havde købt. Det kan jeg godt lide, det 
er lige den stil, eller vi har måske været ude at gå en tur sammen, og så har jeg 
sagt, det synes jeg er pænt, eller det synes jeg er pænt. Så vi havde sådan en dag 
hos mine forældre, hvor han var en uge gammel, i stedet for at der kom en masse 
mennesker herhjem, og vi skulle stå for det, så tilbød mine forældre, at de 
opvartede, og så kunne vi bare vise ham frem, det var rigtig smart. Vi gjorde det 
samme en uge efter med Oles forældre, så skulle man ikke stresse over at få 
ryddet op herhjemme, og at der var en masse mennesker hele tiden, så blev det 
hele ligesom overstået. Og der har min mor, for det har også været en masse af 
mine forældres venner og mine tanter og onkler, og de har så spurt min mor om, 
hvad vi ønskede os, og hvad vi manglede, og hun har sådan et gyldent overblik 
over, hvad vi har i de forskellige størrelser, fordi hun er så sød at vaske det for 
os, som vi har arvet fra min søster, så hun vidste, at vi manglede et håndklæde, 
og hun vidste, at vi manglede de og de ting, og så vidste hun også stilen, så hun 
kunne fortælle find noget lidt sådan og sådan. 

168 Interviewer Hvordan tror du, at hun ville beskrive din stil. 
169 Louise Jeg tror, at hun ville beskrive den som smart og moderigtig [latter], det tror jeg 

faktisk. 
170 Interviewer Hvad er det så. 
171 Louise Ja, det er nok sådan nogle up coming mærker, sådan nogle Molo mærker og de 

der ting, det tror jeg min mor ville se som meget moderigtigt, for der er mange 
farver i, og det tror jeg ikke, at hun ville synes var smart, men at det nok er 
smart, når jeg synes det, og jeg er yngre end hende. 

172 Interviewer Hvorfor synes du, at det er smart. 
173 Louise Jeg kan bare godt lide farverne, jeg synes ikke, at børn behøves at være i sådan 

noget pastel lyseblåt, som man selv var, jeg synes ikke, at det gør noget, at de får 
nogle farver på. 

174 Interviewer Og det synes du, Molo er et godt eksempel på. 
175 Louise Ja, Molo og Katvig og det mærker der hedder Ida T. Hun laver, eller de laver 

sådan en body, hvor der er sjove aber eller dinosaurusser på, hvor det bare er 
ridset ind med en farve, ikke at det er vildt farverigt, men det, synes jeg faktisk, 
er ret fint. 

176 Interviewer Så det fanger dig. 
177 Louise Ja, det kan jeg godt lide, hvor det ikke er sådan nogle typiske mærker, hvor man 

har et eller andet midt på brystet, og så er det det, men at der er en krokodille 
over det hele. Hvis du kan følge mig. 

178 Interviewer Ja, det kan jeg godt. 
179 Louise Du ved godt, hvad det er [latter]. 
180 Interviewer Ja, jeg er med [latter]. 
181 Louise Super [latter]. 
182 Interviewer Så tænker jeg, at vi måske skal gå over til anden del af interviewet. Først vil jeg 

vise dig nogle forskellige stykker papir med forskellige tøjmærker på, og der er 
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nogle forskellige mærker på hvert ark, og det er en blanding af drenge og piger, 
og nogle af mærkerne kender du ikke, og nogle af mærkerne kender du måske, 
men så skal du tænke på, hvad mærkerne står for for dig. 

183 Louise Når jeg kigger på dem. 
184 Interviewer Ja, du skal ikke så meget tænke, den bluse kan jeg ikke lide, og nej jeg ville 

aldrig give Karl en lyserød kjole på, det er ligeså mere mærket som helhed, hvis 
du kender det, og hvis du ikke kender det, er det også fint. 

185 Louise Okay, jeg prøver. 
186 Interviewer [interviewer ligger billede nummer et frem:gwn] Ja, nu viser jeg dig det første 

billede, og det er nogle forskellige mærker, som man kan købe i Kvickly. 
187 Louise Det der er fra Føtex. 
188 Interviewer Ja, Føtex og det her er fra Bilka og Tøj og Sko. Når du ser på dem, hvilken type 

mor, tror du, så giver sit barn det her tøj på. 
189 Louise Og jeg skal ikke tænke det ud fra mærkerne, altså hvor man kan købe mærkerne. 
190 Interviewer Jo, du skal bare tænke lige, hvad der falder dig ind, hvad er det for en type mor, 

der giver sit barn det her tøj på. 
191 Louise Nej, den er altså rigtig svær, også fordi hvad er det der definerer en bestemt type 

mor. Altså jeg tænker ud fra, at jeg ved, at det der, det kan købes i Føtex, og jeg 
er nok lidt snobbet. Jeg vil ikke købe tøj i Føtex til mit barn, og jeg ved ikke 
hvorfor, jeg tror, det er noget med, at man går i ensfarvet joggingdragt i pastel, 
som er købt i Bilka, altså det der med, at det hænger ved, jeg har mange 
fordomme mod det. Faktisk så fik vi noget tøj fra Føtex, som jeg har byttet, og 
hun spurgte mig så hende, der havde givet os det i søndags, om vi kunne bruge 
det til noget, og der fik jeg helt dårlig samvittighed, der er jeg altså lidt snobbet 
tror jeg. Men det var også noget, jeg fik vendt med min søster, og hun har det på 
helt samme måde, for jeg havde det dårligt med, at jeg ikke kan lide at give Karl 
tøj på, som er købt fra sådan et sted, men hun måtte bide til korset, eller hvad det 
hedder, og fortælle, at hun havde det faktisk på samme måde. 

192 Interviewer Hvorfor tror du, du har det sådan. 
193 Louise Jeg ved ikke hvorfor, om det bliver for discount agtigt, det bliver for billigt, det 

er nok det. Men når jeg ser billederne her, så er det jo ikke fordi, at jeg kan se, at 
det er købt der, det er kun fordi, jeg lige kender mærkerne, hvis de ikke havde 
været der, så havde jeg ikke tænkt over det. Men det er måske en mor, der ikke 
har så mange penge mellem hænderne, det har vi jo heller ikke om et halvt år, 
det er jo bare med at nyde det, men hvad tænker du på, skal jeg sætte nogle ord 
på, om hun er beskyttende og (…). 

194 Interviewer Ja, det er fint nok, det du siger. 
195 Louise Jamen, det er også fordi, jeg ikke ville købe tøj til mig selv i Føtex, Kvickly eller 

Bilka, og når jeg ikke vil købe til mig selv, så vil jeg heller ikke købe til mit 
barn, det er nok det, det hænger sammen med, at det ikke er et sted, hvor jeg 
kigger på det tøj, som der er. For mig er det ikke rigtig en mulighed, det er et 
sted, hvor jeg køber madvare og måske bleer eller sæbe. 

196 Interviewer Men du har tydeligvis tænkt over det, når du også har vendt det med din søster. 
197 Louise Ja, men det har jeg. Det er fordi, jeg havde dårlig samvittighed over, at jeg ikke 

ville give ham noget tøj på fra Føtex, nu kunne jeg så heller ikke lide det, så 
havde det været noget, som var lige i øjet, så havde jeg nok ikke tænkt over det, 
men det var noget, som jeg ikke synes var pænt, og så var det oven i købet købt i 
Føtex. Er det så okay, at man bytter det, og får pengene tilbage, og det gjorde jeg 
så, og købte noget andet [latter]. 

198 Interviewer Du bliver helt forlegen. 
199 Louise Det gør mig faktisk lidt forlegen. Det er fordi, det er totalt ligegyldigt, og de 

mødre, som køber tøj til deres børn i Føtex eller Bilka, de er da ikke dårligere 
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mødre af, at de gør det. Jeg kan jo heller ikke se det, når der ikke er mærker på. 
Det gør mig egentlig lidt dårlig, at det har så stor betydning for mig ikke at købe 
det, men jeg tror ikke, jeg ville købe det alligevel. Jo, jeg kunne godt finde på at 
købe body’er eller sådan nogle ting, sådan nogle basis ting, tror jeg. Så længe 
det er svanemærket, det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over, hvad det er 
for noget tøj, sådan rent sundhedsmæssigt. Men jeg kan ikke sætte ord på, hvad 
for en mor det er, ikke mere end det jeg har gjort. 

200 Interviewer Det er også fint. 
201 Louise Okay. 
202 Interviewer Nu kommer den næste kategori så her [interviewer ligger billede nummer to 

frem:gwn], hvad er det så for en type mor, der giver sit barn det her tøj på. 
203 Louise De mærker, jamen, det er nok lidt sådan en type mor, som jeg også er. Det er 

(…), jeg synes at de mærker, det er også nogen, som følger moden. Altså hvis 
snittet er et A snit for voksne kvinder, så er pigetøjet også i et A snit. For drenge 
er det hættetrøjer eller skjorter, hvis det er det, der er populært, hvor man kan 
rulle ærmerne op, ligesom man kan på det voksne tøj. Så på den måde afspejler 
det meget den voksne mode. Men det er ikke mærker, der er så dyre, og i 
Hennes & Mauritz der er det også nogen, der tænker på økologi og sådan noget. 
Så det er nok en mor, som har en mening om, hvordan tøjet skal se ud, men ikke 
at det nødvendigvis behøver at koste så mange penge. Hvordan hun er som 
personlighed, det er jo svært at sige, det kan jo være tusinde ting. 

204 Interviewer Nu snakker du om voksensnit og børnesnit, og der kan du godt lide, at det er det 
samme. 

205 Louise Ja, nej, jeg ved ikke, om jeg kan lide, at det er det samme, men det er jo meget 
sjovt. Det er jo ikke os, som bestemmer moden, det er bare trends og tendenser 
og modehuse og sådan noget. Men at tøj til børn faktisk også har samme snit, 
det er jo faktisk meget sjovt, men det er jo også det, der sælger, for det er jo også 
det, man selv synes er pænt, og så vil det jo også være pænt til børn, og så er det 
jo nok noget med, at de får solgt noget ekstra tøj, hvis de rammer det, som er 
oppe i tiden lige nu, og gud det er sjovt, at man også kan få det i børnestørrelse. 
Og så er det nogle mærker, hvor man tænker, 70 kroner for en trøje, den er 
egentlig smart, så køber man den lige, det betyder måske ikke så meget, som 
hvis den havde kostet 200 kroner, i hvert fald i mit univers. 

206 Interviewer Ja, så kommer næste portion [interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn]. 
207 Louise Jamen, det, kan jeg se, er nogle lidt dyrere mærker. Nej, det er det, hun havde 

på, så var det åbenbart Småfolk, hun havde på, den der hue, hun havde på i 
lørdags, hvor jeg tænkte, at det var en smart hue. Jamen, det der synes jeg er 
sådan lidt mere mode og måske også lidt mere kantet, nu sagde du, at jeg ikke 
skulle pege ud. 

208 Interviewer Jo, det må du gerne. 
209 Louise Jeg tænker, at de der bukser fra Katvig, det er en mor der tør. Det er jo ikke bare 

et par cowboybukser, som kan gå til alt, det skal jo også være et barn, der kan 
bære det, eller nærmere en mor, der kan bære det, og som også er meget 
moderigtig. Jeg ville ikke beskrive mig selv som sådan en, der går i det helt vildt 
smarte tøj, men jeg har da nogle veninder, der altid er helt fremme i forhold til, 
hvad der er mest populært, og det er også nogen, der kan bære det, altså til deres 
stil, jeg tror ikke, at jeg ville kunne bære det, jeg tror ikke, at jeg ville føle mig 
tilpas i det.  

210 Interviewer Nu siger du, at moderen skal kunne bære det. 
211 Louise Jamen, jeg synes jo ret meget at børns tøj afspejler, hvem moderen er, og derfor 

passer det her billede måske også til nogen, som selv går i dyre mærkevare og 
bruger mange penge på tøj, og som ikke har noget imod det. Det er meget sjovt, 
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for det er nogle af de mærker, jeg har fået i gave af folk, jeg tror, at det bliver 
betragtet som sådan lidt mere lækkert tøj på en eller anden måde. 

212 Interviewer Mor og barn, de passer sammen eller hvad. 
213 Louise Ja, det tror jeg, det kommer til at afspejle sig mere eller mindre automatisk, 

selvfølgelig kan man arve tøj, og det er lige så godt, det kan man bruge som 
andet, men hvis mor er ude at købe tøj, så vælger man jo automatisk noget, man 
kan lide, og det hænger nok sammen med, hvad man også selv går i. Det tor jeg, 
jeg tror der er en klar sammenhæng, hvis du kigger på det. 

214 Interviewer Er der så en klar sammenhæng mellem det som Karl har på og dig. 
215 Louise Han er nok lidt mere moderigtig, end jeg er egentlig, fordi der er ikke rigtig råd 

til begge dele, og også i kraft af, at jeg lige har født, og jeg lige går og venter på, 
hvad der sker, inden jeg køber tøj. Men jeg har jo været tvunget til de sidste ni 
måneder at gå i noget tøj, som var dikteret af et eller andet hjørne i en forretning, 
der hedder Mama, så jeg glæder mig til at kunne købe noget, som ikke er Mama 
tøj. Men jeg synes, jeg er hæmmet af, at jeg skal tænke på, om jeg kan amme i 
tøjet, det tænker jeg da over, hvor Karl nok er lidt mere moderigtig, men på sigt 
kan det da være. Men jeg må indrømme at lige nu, bruger jeg flere penge på 
ham, end jeg ville gøre på mig selv …, måske er det fordi, det er lidt sjovt med 
det der tøj i små størrelser, det er nuttet og sødt, og man køber de her små ting, 
og det har jeg ikke rigtig kunne før, jeg tror, det er det.  

216 Interviewer Hvordan har du det, når du køber noget tøj til ham. 
217 Louise Det har jeg det fint med, det er ikke sådan, jeg bliver euforisk, jeg synes det er 

dejligt, hvis jeg gør et godt køb, altså den her er fin (…), for eksempel i går, der 
købte jeg den der hættetrøje, som var en gammel produktion, altså det var noget 
gammelt tøj, de havde en tilbage, og den var sat ned til 60 kroner, men jeg 
synes, at den var fin, og der tænker jeg, at den bliver han fin i, og det var et godt 
køb, tænker jeg.  

218 Interviewer Ja, så har jeg sidste skud på stammen [interviewer ligger billede nummer fire 
frem:gwn]. 

219 Louise Uha, det var nogle dyre mærker. Det er jo noget tøj, som jeg har det lidt 
mærkeligt med, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er pænt, selvom der står 
Dolche & Gabbana på eller Burberry på. Jeg synes faktisk, at noget af det der 
meget smarte tøj til babyer, det er ikke nødvendigvis noget, jeg kan lide med snit 
eller ( ). Det er lidt ligesom, når man ser de der gamle damer, der kun har Chanel 
på, hvor de mest har det på, fordi det hedder Chanel, men det er ikke 
nødvendigvis, fordi det er pænt, kender du ikke det, de der rige mennesker, de 
har noget tøj på, hvor man bare tænker (…). 

220 Interviewer Hvilken type mor giver sit barn det her tøj på. 
221 Louise I min verden er det en mor, der har penge mellem hænderne, og som nok også 

selv går i de dyre mærker. Nu er det jo anonymt, men jeg kender en, som har en 
søn på tre år, og hun har nogle forældre, som har flere penge mellem hænderne, 
og jeg har da set hendes søn i Hilfiger fra top til tå. Og det kan jo være noget, de 
har fået i gave, eller noget hun selv har valgt, men hun går også selv i sådan 
noget tøj, og jeg associerer nok hende med den stil, hun går også selv i de der 
dyre mærker, og det har jeg også set hendes søn gøre flere gange, så det er nok 
det, jeg lige tænker med de der mærker. Men det er ikke noget, jeg bryder mig 
om, jeg synes ikke, det der er smart i min verden. Det er nok en klassisk mor. 

222 Interviewer Hvad hvis Karl fik et Burberry sæt i gave. 
223 Louise Jamen, det er ikke, fordi jeg har noget imod det, hvis jeg synes, at det var pænt, 

så ville jeg beholde det, hvis jeg ikke kunne lide det, så ville jeg bytte det, det 
ville ikke betyde så meget for mig, at det lige hed Burberry. Jeg ville i hvert fald 
se, hvad der var af muligheder, for at bytte det til noget andet. Jeg ville nok 
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tænke, at det var mange penge at bruge på noget, han ikke kunne have på så 
længe, men hvis jeg kunne lide det, så havde jeg nok beholdt det.  

224 Interviewer Hvis vi nu ligger de fire billeder ud her på bordet. Hvis du så skulle sige, hvad 
forskellen er. 

225 Louise Jamen, så ville Dolche & Gabbana og Burberry nok være i den klassiske ende. 
Og Småfolk og så videre, det er noget af det, jeg ser, som det nye. Det er sådan 
noget, jeg ved, ikke var der for seks år siden, da min søster fik sin søn, og det 
har hun jo selv fortalt mig, hendes muligheder var slet ikke som i dag, og hun 
bryder sig så egentlig ikke om noget af det, hun synes, at der er for mange farver 
i. Men jeg ser det som det smarte, fordi det er nyt, og jeg kan meget godt lide 
deres farver, og der er meget med print og tryk, så for mig er det kantet og 
smart, men det er ikke alt sammen, jeg kan lide, det må jeg da indrømme. Jeg 
har gået gennem Molo her for nylig og tænkt, her er der overhovedet ikke noget, 
jeg kan lide. Så det er ikke bare fordi, det hedder Molo, at jeg kan lide det. Men 
det her er noget, der altid har været der, og det rammer (…), men jeg bruger 
også Hennes & Mauritz til mig selv, og jeg synes, at de altid er med på moden, 
og har de nyeste snit, og så er de bare lidt billigere. Og det sidste, det har jeg 
ikke så meget erfaring med [latter]. 

226 Interviewer Nu er vi tilbage ved det ømme punkt [latter]. 
227 Louise Ja, men jeg får det dårligt over, at jeg kan tænke sådan, men det skal jeg jo bare 

stå ved, sådan er jeg. 
228 Interviewer Ja, og nok om dem. Så skal vi lege en lille fantasileg, og nu skal du forestille 

dig, at vi lever i en verden, hvor man kan købe hvide body’er og brune bukser, 
og det er, hvad man kan få, så alle børnene, de har det samme tøj på, hvad 
tænker du om den verden.  

229 Louise At den umiddelbart er kedelig. 
230 Interviewer Hvorfor. 
231 Louise Fordi der ikke er nogen farver på, det bliver lidt som at have skoleuniform på, 

som i gamle dage, hvor man havde det samme på i institutionerne. Jeg tror, at 
børnene er ligeglade, men jeg synes, at den er lidt kedelig den verden. 

232 Interviewer Så for dig er den verden kedelig, hvorfor. 
233 Louise Man kan ikke se børnenes personlighed. Man kan jo også klæde børnene på 

efter, hvilken personlighed de har, og det ville man jo ikke kunne se, hvis alle 
har det samme tøj på. Til gengæld vil man heller ikke kunne dømme andre, hvis 
man dømmer ud fra tøjet, og det ville gøre det ret nemt, det ville det, så skulle 
man bare give en hvid body og brune bukser på. 

234 Interviewer Men det er måske i virkeligheden rart at have et valg. 
235 Louise Ja. 
236 Interviewer Hvad giver det, at man har et valg. 
237 Louise Personlighed og også en mulighed for stemning, at man kan vælge, at i dag gider 

jeg ikke have, altså nu er det ikke børnene, der kan vælge, men at man kan 
vælge, om man er glad eller sur, og man kan vælge ens stil, at man er til 
ensfarvet og så farvede strømper. Men man har ikke noget valg, hvis man kun 
har hvide body’er og brune bukser. 

238 Interviewer Nu nævnte du det at dømme andre. 
239 Louise Gjorde jeg det. Nå at dømme andre på tøjet, var det det, jeg sagde. 
240 Interviewer Ja. 
241 Louise Jamen, det er igen det, at hvis man ser en beskidt baby, og det kan jo sagtens 

være, hvis de løber rundt og leger, det sker jo, men hvis de kommer med beskidt 
tøj fra start. Nej, det tror jeg er noget anden, hvis man er i institution, fordi der 
ville jeg også give Karl (…), hvis han var sådan en der blev meget beskidt, så 
ville jeg nok ikke gå så meget op i, om tøjet blev helt rent, at det er nyvasket, det 
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er nok mere andre, men hvad skal jeg mere sige. 
242 Interviewer Det ved jeg ikke, nu sagde du bare, at så ville man ikke dømme andre. 
243 Louise Nej, hvis de har det samme tøj på, så vil man jo ikke dømme efter mærker, hvis 

man kender til mærker. 
244 Interviewer Genkender du mærker. 
245 Louise Jeg kan genkende nogle af mønstrene, men ikke nødvendigvis. Og så kan jeg 

genkende, hvis jeg har været rundt at lure, hvis jeg har været i H&M, så vil jeg 
godt kunne se det, hvis det er et bestemt tryk, eller hvis jeg selv har købt det. 

246 Interviewer Ja, og nu til det næste. Det her det er en plet, og det er dig, og nu har jeg alle 
billederne fra før, og jeg har givet dem numre, for at jeg har et overblik, og nu 
vil jeg gerne bede dig om at placere dem, som er mest dig tættest på den her 
plet, og dem som er mindst dig længst væk, og du gerne snakke undervejs. 

247 Louise Det kan vi prøve. Okay. Fordi det er mest mig, behøver det ikke at være fordi, vi 
har mest af det. Småfolk den kommer tættest på, og Katvig er nok også ret tæt 
på, og Hennes & Mauritz. Og Name it er med lidt afstand, og Molo er også med 
en lille afstand. Og Dolche & Gabbana og Burberry, de er helt over i 
vindueskarmen, og det er Friends, Mads & Mette og Little one også. 

248 Interviewer Er de lige langt væk. 
249 Louise Jeg tror, at ni og ti er længer væk end en, to og tre, det er de faktisk. 
250 Interviewer Hvorfor. 
251 Louise Det er virkelig fjert fra mig, de mærker, det tøj og den stil de repræsenterer, det 

er en hel anden verden for mig. Jeg tror bare ikke, at det er noget jeg har taget 
stilling til før i dag eller er stødt på, hvor nummer to nok er lidt tætter på end et 
og tre. 

252 Interviewer Ja, men de er relativt langt væk. Hvis vi så kigger inde ved pletten, hvad er så 
tættest på dig. 

253 Louise Det er nok Småfolk nummer otte, og så nummer fire bagefter, og så nummer 
seks, men forholdsvis tæt, det er ikke særligt meget, der skiller dem. 

254 Interviewer Hvis vi så kigger på dem, som ligger tættest på dig, dem som er mest dig, 
hvorfor ligger de så der. 

255 Louise Jamen, de ligger der, fordi det er noget tøj, jeg godt kan lide, de har nogle farver, 
en stil og noget print, som jeg godt kan lide, og det er derfor, jeg har lagt dem 
tæt på. Hvor jeg har lagt Name it lidt længer væk, for jeg synes, at de sidste par 
gange, jeg har været i Name it, har jeg ikke rigtig kunne finde noget, som jeg 
brød mig om. Og Molo der gik jeg gennem deres nyeste tøj, og der var faktisk 
for mange farver, det var lidt for skrigende. Men jeg har før kunne finde noget i 
begge to, som jeg godt kunne lide, så derfor er det ikke helt fjernt for mig. 

256 Interviewer Og nu siger du, at det nødvendigvis ikke afspejler, hvad du har mest af. 
257 Louise Nej, det gør det ikke. Småfolk har jeg bare en ting i, men jeg synes bare, den er 

så sød, der har jeg en body, men jeg kan rigtig godt lide deres print. Det er for 
eksempel det der sted, hvor vi ønsker os et gavekort til, så vil jeg jo nok vælge 
noget Småfolk eller noget Ida T. Det er virkelig nogle mærker, jeg lige lærer at 
kende nu her, og jeg fik for eksempel en spilledåse fra min kusine, jeg kunne 
rigtig godt lide designet, så var jeg inde og kigge på det sted, de har købt den, og 
der var også et sted, hvor de havde Småfolk og Ida T tøj og sådan noget, og der 
kiggede jeg lidt på designet og tænkte, det kunne jeg rigtig godt lide, men det er 
bare lidt for dyrt til, at jeg går og bruger penge på det, så det ligger tæt på mig, 
fordi jeg synes, at det er rigtig fint, men det er sådan noget vi ønsker os i gave, 
eller sådan noget jeg måske vil bruge penge på, når han bliver lidt større og kan 
bruge det en hel sæson, men her i starten synes jeg ikke, det er ikke noget, jeg 
selv bruger penge på i hvert fald. 

258 Interviewer Så du har et stykke tøj i Småfolk. 
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259 Louise Ja, jeg har en hue [latter]. 
260 Interviewer Men alligevel kan du godt placere det tættest på dig. 
261 Louise Ja, jeg synes, at det er helt vildt fint, jeg synes, at den der hue er helt vildt fin. Så 

jeg forestiller mig, at hvis tøjet minder om den hue, og så har jeg set noget af 
tøjet på nettet, så er den tættest på mig, fordi jeg kan lide den, og ikke fordi jeg 
har det. 

262 Interviewer Det her, er det så også et billede på, hvordan det ser ud, hvis økonomien tillod 
lidt mere. 

263 Louise Ja, det er det nok. Jeg tror jeg ville have mere Småfolk, hvis økonomien var til 
det. Jeg tror stadig, at Hennes & Mauridtz ville være det, jeg havde mest af, for 
jeg synes faktisk de laver noget rigtig fint tøj, og de rammer meget det, som de 
andre også laver, de laver bare nogle lidt andre print. Småfolk og Katvig som er 
lidt smarte, det har Hennes & Mauritz ikke så meget, men de rammer nogle 
rigtig fine ting, også Name it. 

264 Interviewer Ja, jeg vil gerne lige have lov til at tage et billede, så jeg kan huske, hvordan de 
ligger [interviewer tager et billede:gwn]. Så det her det var, hvordan du gerne 
ville have det, men hvad har du. 

265 Louise Det vil stadig være nogle af de samme ting, men der bliver bytte lidt rundt på 
dem, men egentlig ikke så meget, men meget af det vi har i Katvig, det er noget 
jeg har lånt af Oles søster, det er ikke noget, vi selv har købt, men jeg synes, at 
det er rigtig fint. Vi har fået gave i Molo og låner Molo, og Småfolk låner vi, og 
der har jeg fået en enkelt hue, så det vi har fået gaver i og selv har købt, det har 
været de to mærker. 

266 Interviewer Og du kunne aldrig finde på, at købe noget Dolche & Gabbana eller Burberry. 
267 Louise Nej, vores økonomi er ikke til det. 
268 Interviewer Men hvad nu hvis den var. 
269 Louise Nej, det tror jeg ikke, jeg ville kunne, jeg bryder mig ikke om tøjet, det er ikke 

min stil, heller ikke i voksentøjet, så det ville jeg nok ikke kunne. 
270 Interviewer Hvad er det, du ikke bryder dig om ved det, tror du. 
271 Louise Jeg tror måske, det er snittet og materialerne, det er bare slet ikke min stil. 
272 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, som jeg gerne vil have, at du kommenterer. Jeg starter 

med det første, det hedder, at børn er nutidens største statussymboler. 
273 Louise Nej, det er jeg ikke enig i, tror jeg, delvis uenig, ikke helt vild uenig, men heller 

ikke sådan noget, som jeg tænker. 
274 Interviewer Men provokerer det dig så til gengæld. 
275 Louise Næ, det gør det faktisk heller ikke. Jeg tror bare, at jeg er lidt anonym i forhold 

til den udtalelse, det er ikke rigtig noget, jeg kan forholde mig til. Ja, jeg får ikke 
rigtig nogen tanker, som jeg kan fortælle dig om. 

276 Interviewer Nej, det er fint, før hen sagde man, at bilen for eksempel var et statussymbol og 
at det i dag er børn. 

277 Louise Det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men det er ikke noget, jeg sådan har tænkt 
over, jeg kan godt se det, når du siger det. 

278 Interviewer Og så er der et andet udsagn, børn de går klædt som små voksne. 
279 Louise Jamen, det er jo nok lidt rigtigt, jeg synes, at de går klædt som små voksne i 

kraft af, at der er kommet meget modetøj til børn, og med modetøj mener jeg 
Molo, Katvig og Småfolk, altså sådan noget, som er smart nu og her, og som 
måske ikke er smart om en sæson eller to, og de går klædt som små voksne, 
fordi de måske går klædt i lidt dyre tøj end før hen, det ved jeg ikke, det tror jeg 
lidt i og med, at alt er så materialistisk, og det handler så meget om, hvordan 
man ser ud, og hvordan man tager sig ud. Men små voksne, jeg tænker ikke, at 
de går med bare maver og sådan noget, det er jeg ikke enig i, men de går måske i 
lidt smartere tøj end man gjorde tidligere. 
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280 Interviewer Handler det meget om, hvordan man tager sig ud. 
281 Louise Næ, jeg tror at det handler om, hvad mulighederne er, jeg tror at tidligere, der 

var der ikke muligheder for at købe det. 
282 Interviewer Men nu hvor mulighederne er her. 
283 Louise Jamen, det er jo klart, at det giver nogle valg, det åbner for nogle 

valgmuligheder for forældre, at man kan vælge at give sine børn forskelligt tøj 
på. Jeg ved da, fra jeg var barn, det snakkede mine forældre faktisk om for nylig, 
der var en tøjforretning herinde, og det var kun der, der var mulighed for at købe 
tøj til børn, altså der var bare ikke meget mere. Måske er det også i kraft af det 
udsagn, du sagde før med statussymboler. Det er jo også sjovt at se med de der 
børnetøjsforretninger, hvordan de er poppet op, og hvordan de også er lukket 
ned her i finanskrisen, det er i hvert faldt noget, jeg tror er hårdt for dem.  

284 Interviewer Ja, det tror jeg, du har ret i. 
285 Louise Jeg tror helt sikkert, det er et af de steder, hvor man kommer til at spare, det er 

da også noget, vi tænker over selv, det vil jeg nu gøre alligevel, som vores 
økonomi er, når jeg er på barsel. 

286 Interviewer Ja, så er der det sidste som hedder, at børn de skal matche moderens garderobe, 
og deres tøj bør passe til hendes stil. 

287 Louise Jamen, det er jo så lidt det, jeg har snakket om. Jeg synes ikke det bør passe, lige 
det ord bryder jeg mig ikke om, men det kan være at det passer, det er ikke 
noget det skal gøre, men jeg tror ofte det afspejler, hvis det er mor, der går ud og 
køber til sig selv, og det hun synes er pænt, så er det nok det, der minder om det 
i børnestørrelse, som hun synes er pænt til hendes børn, men det er ikke noget, 
de skal gøre, ikke i min verden, det kan være et tilfælde.  

288 Interviewer Ja. 
289 Louise Jeg tænker heller ikke over, at vi har det samme tøj på, eller at vi matcher, 

overhovedet ikke. 
290 Interviewer Nu behøver det jo heller ikke sådan være at matche i farver, men der er måske 

noget om, som du siger det med nogle af dine veninder. 
291 Louise Ja, at de går i det samme, måske nogle af de samme mærker. Jamen, det kan nok 

godt være, det rammer nok bare ikke helt mig, det kan da godt være, at det ville 
have været anderledes, hvis jeg havde fået en pige, det er der ikke noget at sige 
til, det kan da godt være, at hun havde fået stramme cowboybukser, ærligt taget, 
det kunne sagtens være. Jamen det har jeg da set nogle ikke så gamle skolepiger 
gå rundt i, ballerinasko og stramme cowboybukser som voksne kvinder også 
har, i og med jeg har fået en dreng, så er det lidt anderledes. 

292 Interviewer Og så lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, om du måske kunne 
beskrive dit yndlings tøj til Karl. 

293 Louise Ja, nu skal jeg lige tænke, den er svær. Jeg tror, der kommer rigtig meget i næste 
skuffe i 62, som jeg godt kan lide, men lige nu kan jeg ikke på stående fod huske 
det helt præcist, men jeg købte en hættetrøje fra Hennes & Mauritz her i sidste 
uge, som både mig og hans far synes er rigtig lækker, men det er fordi den er 
med for, så vi kan give ham den på om aftenen, når vi skal hjem, i en turkis 
farve, den, synes jeg, er rigtig lækker, men det er en lækker kvalitet også, det er 
det, jeg godt kan lide ved den, men sådan yndlingstøjet … det ved jeg ikke, der 
venter noget rigtig fint i den næste skuffe, nej det er svært, men jeg glæder mig 
til at give ham nogle langærmede body’er på, som han har fået, hvor der er en 
med striber og to store piratfisk, som er printet på den, en han har fået af en af 
mine veninder. Eller han har fået en Ida T, hvor der er en flodhest tegnet rundt 
over det hele, og det glæder jeg mig til at give ham på. Men jeg ved ikke, om det 
kommer til at klæde ham, for indtil videre har det været for stort jo, men jeg er 
begyndt at blive lidt træt af at se ham i det samme tøj nu, 56, så jeg synes, at det 
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bliver sjovt, at han skal have noget nyt på, eller også er jeg bare træt af at vaske 
det samme tøj hele tiden [latter].   

294 Interviewer Ja, det kan også være. Det var sådan set det. 
295 Louise Var det. 
296 Interviewer Ja, så er vi kommet igennem, men jeg skal lige have et par demografiske ting på 

plads. Din alder. 
297 Louise 27. 
298 Interviewer Uddannelse. 
299 Louise Jeg er læge. 
300 Interviewer Og hvor mange bor i her. 
301 Louise Vi bor tre. 
302 Interviewer Og kender du Jeres husstandsindkomst. 
303 Louise Jeg er helt nyuddannet, og min kæreste er studerende. 
304 Interviewer Og hvor gammel er Karl. 
305 Louise Kan er syv uger. 
306 Interviewer Og han er Jeres. 
307 Louise Han er vores første barn. 
308 Interviewer Ja, men det var det, mange tak, det var rigtig dejligt. 
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B9: INTERVIEW 2 

 

Varighed: 2 timer og 29 minutter 

Interviewperson: Line 29 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Ja, men jeg læser inde på Handelshøjskolen, som jeg fortalte dig, og interviewet 

det handler om dig og Malthe, og det tøj du bruger og køber til ham. Og du skal 
vide, at interviewet bliver behandlet fortroligt, sådan at der kommer nogle andre 
navne og steder ind, så man ikke vil kunne genkende Jer i det skrift, der bliver 
vedlagt. Og du skal vide, at hvis jeg spørger ind til et eller andet, som du ikke 
har lyst til at svare på, så skal du bare lade være. 

2 Line Ja. 
3 Interviewer Du skal bare sige fra. Og jeg er meget interesseret i at høre din historie, og du 

skal bare fortælle om oplevelser og ting, du kommer i tanke om, lige hvad der 
falder dig ind, og du skal bare snakke løs. 

4 Line Ja. 
5 Interviewer Ja, og der er to dele af interviewet, hvor den første er klassisk interview, og den 

anden del den er lidt anderledes, men lige hvad, det vil jeg ikke fortælle dig 
endnu, det er en overraskelse, det tager vi bagefter. Og hvis jeg kigger på uret, 
så er det fordi, jeg ikke vil have at tiden løber fra os. 

6 Line Ja, alt i orden, det gør den jo hurtigt. 
7 Interviewer Men hvis du kan starte med at fortælle lidt om Malthe. 
8 Line Ja, men Malthes far og jeg besluttede os for at få et barn, for ja, det er jo så ved 

at være noget tid siden, og det gjorde vi ud fra, at vi så hos mange af vores andre 
venner, at der kunne gå lang tid, fra man besluttede sig til de kom. Så gik vi i 
gang, og lynhurtigt var jeg gravid, og så var han der bare, og han kom til verden 
i februar. Et helt almindeligt graviditetsforløb og en helt almindelig fødsel. Og 
så har vi jo det her pragtfulde fænomen barsel, som jeg går og nyder for tiden, 
og jeg ved ikke, hvad du ellers kunne tænke dig at høre. 

9 Interviewer Hvordan er han. 
10 Line Malthe. Han er en rolig gut og en nem dreng. Palle og jeg, Palle er Malthes far 

snakker tit om, at det er ligesom, at Malthe er kommet, og at han har integreret 
sig mellem os. Det er ikke sådan, at det er en ny start med Malthe, det virker 
som om at, han hele tiden kunne have været der, så han virker som en naturlig 
forøgelse af Palles og mit forhold. Og han er glad. Og jeg går og forestiller mig, 
at han skal starte i institution, og alt hvad det indebærer, jeg skal selvfølgelig 
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også starte arbejde, men det er ikke lige nu, det er først til januar, men jeg føler 
det er lige om lidt alligevel, for vi går og venter på institutionsplads, og det er ret 
spændende i øjeblikket. 

11 Interviewer Ja. 
12 Line For vi er ikke kommet så langt på listen, som jeg havde forestillet mig, men det 

er jo et kendt fænomen herinde i København [latter]. 
13 Interviewer Ja, held og lykke [latter] 
14 Line Tak [latter]. 
15 Interviewer Så kunne jeg god tænke mig, at du satte et par ord på, hvem du er som mor. 
16 Line Ja, jeg tror, at jeg er den meget afslappede mor, jeg har det meget afslappet i 

forhold til min moderrolle, og det hænger sammen med, som vi snakkede om 
før, at jeg føler, at Malthes og mit liv hænger godt sammen. Og der er jo heller 
ikke noget opdragelse endnu, det har mest været pleje og hygge, så der kommer 
der nok nogle konfrontationer inde i mig selv i forhold til, hvordan han skal 
opdrages, og hvordan jeg er blevet opdraget, og hvordan hans far er blevet 
opdraget, men ellers så føler jeg, at han er en naturlig del af mig. Så jeg har ikke 
haft det anstrengt i forhold til moderrollen. Jeg har selv haft en fantastisk mor, 
den bedste man kunne forestille sig, så derfor har jeg måske haft et godt 
forgangsbillede og føler mig helt sikker på, hvordan jeg skal forholde mig til 
ham, ind til videre i hvert fald. Og jeg har selv fået masser af kærlighed, og det 
har jeg ingen problemer med at give videre, det har man jo ikke til sine børn, det 
kommer jo for fanden helt naturligt. Og apropos, så tror jeg lige, vi skal ind og 
skifte ble [Line går ind og skifter ble på Malthe, og de kommer tilbage igen efter 
et par minutter:gwn]. 

17 Interviewer Var det godt at få en tør numse … Hvis du så kan prøve at fortælle mig om 
dagen i går indtil I fik tøj på. 

18 Line Indtil vi fik tøj på. Malthe vågner klokken halv syv, fordi han var faldet tidligt i 
søvn, og så vågner hans far og jeg. Og så ligger han og skrumler over i sengen, 
når han vågner, og det passer meget godt, for det kan hans far og jeg også godt 
lide, og så kan man lige ligge og vænne sig til hinandens lyde. Så stod jeg op, og 
så lavede jeg havregrød til Malthe og en krydderbolle til Palle. Så spiser vi 
morgenmad i sengen, og så går Palle i gang med sin baderutine, for han skal jo 
på arbejde. Og så hygger Malthe og jeg lidt videre i sengen. Og så da Palle så 
småt er på vej ud af døren, så giver jeg Malthe tøj på, det er en rutine, vi næsten 
har hver morgen, for så går vi ind i stuen. Vil du ikke høre mere. 

19 Interviewer Hvad for noget tøj fik han på i går. 
20 Line Hvad vil du vide, mærker eller farver eller (…). 
21 Interviewer Det hele. 
22 Line Så havde han en body på, som havde lidt ben i, og så havde han strømpebukser 

indenunder, og så havde han sutsko, og så havde han en tynd langærmet trøje på, 
fordi body’en var med korte ærmer. Og så skulle vi ud og gå senere, og så fik 
han en flyverdragt på. 

23 Interviewer Er der noget, der gør, at du vælger noget bestemt tøj til ham. 
24 Line Ja, jeg har favoritter. Det kan enten være af praktisk betydning, altså hvis det er 

lumsk i vejret, og det lige pludselig kan blive koldt, eller det lige pludselig kan 
blive varmt, så er det meget rart, at man har noget lag på lag på, så man kan tage 
tøj af eller på i forhold til temperaturen, sådan er det jo her i Danmark. Så jo, der 
er bestemt favoritter og kombinationsfavoritter. Og hvad er det ellers, der gør 
det. Hvis jeg kan vælge noget, der ser pænt ud sammen. Jeg har også arvet 
meget tøj, og meget af tøjet var lidt nusset, og det gad jeg ikke have, at han 
skulle have på, med pletter på, det gider jeg ikke. Så vil jeg hellere købe noget 
selv, men noget med nogle glade farver som regel, det er sådan det, vi kører 
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efter egentligt. 
25 Interviewer Så du tænker over vejret, men tænker du også over, hvad I skal i løbet af dagen. 
26 Line Nej, egentlig ikke. For vi er sådan nogle mennesker, som lige pludselig finder på 

et eller andet. Så jeg klæder ham på til alle udfordringer fra starten, også fordi 
man altid skal et eller andet, man skal altid ud af døren, så han har altid tøj på til 
at klare de fleste varme og kulde udfordringer. 

27 Interviewer Nu går du jo på barsel, har du mange ting du laver i løbet af en uge. 
28 Line Ja, det synes jeg, men det er ikke noget, som ligger specielt fast. Jo, de eneste to 

ting er, at vi har meldt os til sådan noget Mamagospel, jeg har meldt os til, hvor 
vi går hen om torsdagen. Så går vi hen og synger en masse gospel og bliver 
rigtig glade, og Malthe falder sikkert i søvn. Og så er der mødregruppe om 
fredagen, så det er de to faste ting, og eller er det bare (…). 

29 Interviewer Mamagospel, hvad går det ud på. 
30 Line Det går ud på, at man gerne må have sine børn med, man tager hensyn til, at de 

kan være sultne, eller skal have en ren ble eller ditten-dutten-datten. Og så ligger 
de bare der på nogle puder og madrasser og leger, mens mødrene synger. Så det 
er hvad det går ud på. 

31 Interviewer Det lyder da ret fantastisk. 
32 Line Ja, det er et super godt koncept, jeg fald også fuldstændig for det. Jeg sad og 

kiggede i det der FOF-blad og tænkte, at det kunne være, man skulle finde på et 
eller andet. 

33 Interviewer Og så har i mødregruppe. 
34 Line Ja, det har vi. Det er en rigtig fik sammensætning af tøser og unger, vi bor alle 

sammen tæt på hinanden, og har en del til fælles på trods af, at vi bare er blevet 
sat sammen, fordi vi har fået børn. Der er jo mange der får børn, så vi snakker tit 
om, hvor heldige vi egentlig er, at vi har fået sådan en fin mødregruppe, så vi ses 
stadig. 

35 Interviewer Ja, men det er også dejligt. 
36 Line Ja, jeg har da hørt massere, eller nogen i hvert fald, der har været uheldige. 
37 Interviewer Hvad lavede i ellers i går. 
38 Line Jamen, i går var det pragtfuldt vejr, så Malthe og jeg vi gik en tur rundt om søen, 

og om aftenen skulle vi mødes med Palle, Malthes far, over i DGI-byen og 
svømme, så vi var ovre at svømme i går, og så købte vi bare noget take-away 
med hjem, og han sov på vejen.   

39 Interviewer Så han er med ude at svømme. 
40 Line Ja, det er babysvømning, det er ikke Palle og jeg, der har motionssvømning, det 

kan man desværre ikke sige. 
41 Interviewer Hvem har ham så i vandet. 
42 Line Jamen, det har vi begge to, det er bare et stort babybassin, og så er det bare at 

hoppe i, og så hygger vi med ham. Det er ikke et hold, det er bare ned og bruge 
deres varmtvandsbassin. Så har jeg en god veninde, der går til det, og så har vi 
fået nogle fif derfra, og så bruger vi vores sunde fornuft, og så håber vi, at vi 
ikke får skræmt ham alt for meget, og det nyder vi rigtig meget. 

43 Interviewer Gør i tit det. 
44 Line Vi prøver at gøre det hver tirsdag. Det hænger jo også sammen med, at Palle har 

et arbejde, der kræver hans tilstedeværelse rigtig meget, så det er rart for os alle 
samme i hvert fald at have det faste holdepunkt. Så det prøver vi at gøre en gang 
om ugen, og nogle gange går det også i vasken, men så prøver vi bare at gøre det 
en anden gang i ugen, hvis det passer bedre, men vi prøver at holde det til hver 
tirsdag. 

45 Interviewer Ja, og nu handler mit speciale jo lidt om børnetøj, så jeg kunne godt tænke mig 
at høre, om du kan huske sidst du har købt noget tøj til Malthe. 
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46 Line Ja, det har jeg sidst gjort (…), vi har lige været en tur i Stockholm, og der købte 
jeg en hue, et halstørklæde og vanter her til vinter, så det må være det sidste. 

47 Interviewer Var det impuls eller hvad. 
48 Line Ja, eller det vil sige, at vi har tabt hans hue. Han havde sådan en god en, og den 

var vi meget glade for, så vi var meget kede af det, og vi har prøvet at opstøve 
den samme hue, og det kunne ikke lade sig gøre, vi har bare ikke kunne finde 
den igen. Nå, men derfor så han havde brug for en hue, og jeg ved ikke om det 
var impuls, for vi har hele tiden gået med en bevidst tanke om, at han skulle 
have en hue, men at den lige var der, det vidste vi ikke. 

49 Interviewer Var det tilfældigt, at I stødte på den. 
50 Line Ja, det var i et stormagasin, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men så 

havde de en forholdsvis stor børneafdeling, som vi så gik op og kiggede i, og der 
var en fin en, og så fik han den med matchende vanter og halstørklæde 
selvfølgelig. 

51 Interviewer Hvad kigger du efter, når du kigger på tøj til ham. 
52 Line Jamen, for eksempel med huen, så kigger jeg efter, de samme ting som jeg 

kigger efter, når jeg kigger efter noget til mig selv. Jeg synes, at en strikhue med 
flis er det varmeste, der kan være på mine øre, og det var det, jeg selvfølgelig 
endte med at købe til ham, så meget af det samme som jeg kigger på til mig selv, 
komfort primært. 

53 Interviewer Og det er også noget, du kigger efter i forhold til dig selv. 
54 Line Ja, det er det bestemt, det kan jeg ikke lægge skjul på, det er det. 
55 Interviewer Og så siger du, at du godt kan lide glade farver. 
56 Line Ja, pang, altså en klar blå, rød eller grøn. Du ved, de der primærfarver, jeg ved 

ikke, om man laver en association til de der små, de er jo også rimelig primær 
[latter]. 

57 Interviewer Nu sagde du huen, om den han mistede, og det var huen. 
58 Line Ja, det var bare den hue, vi havde. Den havde vi også fundet tilfældigt, men også 

ud fra et behov. 
59 Interviewer Hvad var det for en hue. 
60 Line Det var en grøn strikhue. I sommers var der lagersalg oppe i Nykøbing, der 

havde vi fundet den, hvad hedder det nu, der er æbler på, Småfolk, det var 
Småfolksudsalg, og så var der lige en hue til en 50’er, den kunne vi ikke stå for, 
så den købte vi lige. Og den var skide god til forår og efterår, du ved den der 
mellemperiode, fordi det var en tynd strikhue, det bliver også for varmt med det 
der flis, når det ikke er koldt, så derfor var den lige god nu. 

61 Interviewer Hvad var det for noget lagersalg. 
62 Line Jamen, det ved jeg ikke. Vi var deroppe i sommerhus, og så var vi oppe at gå på 

hovedgaden, og så var der lagersalg, og det endte med, at vi kom tilbage tre 
gange eller sådan noget. For den ene gange, der havde vi (…), altså vi var 
deroppe to forskellige uger og besøge to forskellige par, og det ene par gik vi 
derind med, hvor hun gik tilbage og købte noget til sig selv, for der var også til 
voksne, og den anden gang, der kom vi så forbi, med det andet vennepar, og de 
ville gerne derind, fordi de skulle købe noget til nogen i deres familie. Men det 
var der, vi fandt den. Så jeg tror ikke, vi er specielt velovervejede i forhold til at 
tænke frem. Det er også lige gået op for os, at drengen han skal have en jakke, 
det bliver jo koldt snart [latter]. Det er ikke fordi, vi sådan har poserne stående 
klar, poser med et lille mærkat, august 2010 og så videre, det har vi bestem ikke, 
vi tager den på må og få, også fordi der er så mange venner omkring os, der har 
børn i samme størrelse, som vi arver så meget fra, så det gør vi også rigtig meget 
i. Og vi er så velsignet, at en veninde tæt på, hun har usandsynlig god tøjsmag, 
og hun går ikke på kompromis med prisen, og hun skal ikke have flere børn, og 
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hvis hun får en mere, så køber hun bare noget nyt, så vi får det hele serveret fra 
højre. Nej det passer heller ikke helt, der er selvfølgelig nogle helt essentielle 
ting, man selv må ud at købe.  

63 Interviewer Hvad er usædvanlig god smag. 
64 Line Jamen, det er den samme som min. Nej, det er noget forfærdeligt noget at sige, 

men det siger jeg selvfølgelig ud fra min optik. Fordi hun køber nogle ting, som 
jeg godt kan lide, det er klare farver og god kvalitet. Du ved, der er noget tøj, 
som man arver, hvor man kan se at fnug har samlet sig på det, og hvis der har 
været et mønster på, så er det nærmest væk, og farverne de er nærmest vasket 
ud. Og det er som om, at noget holder bedre end andet, det må jo være de 
firmaer, som bruger flere penge på stofferne, og som så koster noget mere, jeg 
ved det ikke, så holder farverne bedre, noget tøj vasker bare bedre end andet, så 
på den måde får vi godt genbrugstøj. 

65 Interviewer Og hvordan sorterer du i det, når du får fra andre. 
66 Line Det er plettet eller ikke plettet. For jeg er sådan set begyndt at ignorere min egen 

smag lidt, fordi der er noget tøj, som man får, hvor jeg tænker, at det kommer 
jeg jo ikke til at putte på drengen, men hvor jeg så alligevel, når han når den 
størrelse, og jeg putter det på ham, og jeg ser det på ham, så tænker jeg, det ser 
sku meget sødt ud, det er jo lige meget, hvad du har på, så ser du sød ud i mine 
øjne. Så vi sorterer bare det væk, som er plettet, og så beholder vi resten, og hvis 
det så ligger i skuffen og ikke bliver brugt, jamen, så herre gud, det har jo ikke 
kostet os noget, kan man sige.  

67 Interviewer Så du har noget inde i hans skuffer, som du vil sige, det har han ikke haft på. 
68 Line Ja, men ved du hvad, det har faktisk mere hængt sammen med, at vi har været 

for langsomme til at hænge det frem. Når man får det, og ser det, så tænker man 
hold nu op, der er lang tid til, han kan passe det her, og lige pludselig, så er de 
bare blevet for store til det nærmest. Så det er mere i den forbindelse, at der er 
noget tøj, som ikke bliver brugt.  

69 Interviewer Du bruger meget arvet tøj, og så supplerer du selv op eller hvordan. 
70 Line Ja, så supplerer vi slev op. Så bilder vi os selv ind, at så kan vi godt bruge nogle 

flere penge på et stykke tøj, når nu vi er så flittige til at bruge arve tøj. Eller vi 
har nogle gode venner, som giver os noget tøj, så kan vi godt tillade os at købe 
god kvalitet, eller hvad man fornemmer er god kvalitet, for man er jo nogen 
gange lidt på herrens mark, når man så køber noget til ham. 

71 Interviewer Hvad kan du godt lide at købe til ham. 
72 Line Jamen, du ved, så arver man et par sokker, og så finder man ud af, at hov det 

mærke der, det er faktisk rigtig godt og vamset, kalder jeg det, jeg ved ikke, om 
det ord eksisterer, men tror godt du ved, hvad jeg mener, det føles vamset, 
selvom jeg har vasket det flere gange, ja, men så er det mærke godt, nå men hov 
det har de så i den og den butik, og så ved man, at det holder i hvert fald. Det er 
også sådan lidt svært at bedømme, når man er nybegynder mor, eller det ved jeg 
ikke, om jeg er mere, men det er stadig den spæde start, så er man måske sådan 
lidt naiv med hensyn til priser, selvfølgelig har alle en smertegrænse for, hvad 
de vil give for forskellige ting, nogen gange tænker man, det koster det nok bare, 
når der er en pris, så er det nok sådan. Nu skal jeg ud og købe en jakke, og det 
har jeg ikke prøvet før, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går efter, hvad for et 
mærke for det første, for hvis jeg har fundet et mærke, som er godt, så kan jeg 
godt lide at købe flere ting fra samme sted, hvad skal man gå efter, når man skal 
ud og købe det der, og hvor meget mere kvalitet får man lige for 200 kroner 
ekstra, det ved man jo ikke, og hvad er egentlig hans behov. Jeg går og tænker 
på, om man allerede skal købe noget, så han kan ligge og kravle på noget asfalt 
eller græs i en vuggestue, eller om han når at vokse ud af det. Det er sådan 

137 
 



meget pløret fremad, jeg kan ikke rigtig fornemme hans behov meget længere 
end et par måneder frem, hvornår lærer de at kravle, der er jo ikke nogen, der 
kan fortælle mig, hvornår Malthe kravler, eller hvornår han går, så det er sådan 
lidt svært.  

73 Interviewer Hvad vil du så konkret gøre denne gang, når du skal ud og købe en jakke til 
ham. 

74 Line Jamen, måske vil jeg lige forhøre mig lidt hos mine veninder, som har børn. Og 
høre dem om de har nogle erfaringer med et eller andet mærke, eller måske har 
en jakke vi kan låne, det ville være at foretrække, for de vokser så hurtigt ud af 
det. Jeg glæder mig til at give ham en ting, som han kan have glæde af længe, og 
det er jo ikke ligefrem tøj i starten i hvert fald. Så kommer du lige herop [Line 
sætter Malthe op i en stol:gwn], og så henter jeg en rugbrødsmad til ham [Line 
henter en mad til Malthe i køkkenet og kommer tilbage:gwn]. 

75 Interviewer Jeg kan forstå på dig, at der er mange i Jeres omgangskreds, som I kan få lov til 
at arve af, og også at du måske meget bruger dem. 

76 Line Nå, sådan til sparring. Ja, det gør jeg. Så siger Maria, så er der Molo udsalg, 
Molo er også et af de der børnemærker, at så er der udsalg der, eller så er der 
noget andet lagerudsalg et andet sted, så på den måde, og så opsnapper jeg et 
andet lageudsalg hos en anden, så på den måde bruger vi da hinanden. 

77 Interviewer Så du har faktisk været til flere af de der lagersalg. 
78 Line Ja, vi har faktisk været til et, mens Malthe bare var inde i maven [latter]. Et 

Katvig lagersalg ude på Amager, så jo det har vi været nogle gange. Vi har 
været på et Katvig og et Molo, og så på det der Småfolk i Nykøbing. 

79 Interviewer Og det er tit sammen med andre. 
80 Line Ja, jeg har ikke været ude selv, det er meget hyggeligt at gøre sammen med 

Palle. Palle har også en rimelig god ide om, hvad han synes kunne være sødt på 
Malthe, så det er vi rimelig enige om. 

81 Interviewer Så han er også inde over. 
82 Line Ja, det er han i høj grad, han har blandt andet købt et par Vanes. 
83 Interviewer Det ved jeg ikke, hvad er. 
84 Line Nu skal du se, de er lige her ovre, det kunne han ikke lade være med, og han har 

faktisk også købt sådan et par All stars. 
85 Interviewer Sko. 
86 Line Ja, dem her, far han er sej. Så kan du godt se, at så skal man have sådan nogle 

her, når man er søn. 
87 Interviewer Også selvom man ikke kan gå. 
88 Line Ja, og jeg tænker også, at det er meget sjovt, at de har lavet sådan nogle skrid 

prikker i bunden, for de skulle jo nødigt glide, når de løber rundt [latter].  Jeg 
tror faktisk, han kan passe dem længe, han fylder dem bestemt ikke ud endnu, 
det vil jeg sige, og de der [Line peger på Vanes skoene:gwn], det er lang tid 
siden, han har købt dem. 

89 Interviewer Så dem har far købt. 
90 Line Ja, han er en værre en ham faren, han er et rigtigt mærkedyr, også til ham selv. 

Jeg tænker, at man kopierer ret meget sig selv i virkeligheden, når man køber til 
dem, tror jeg. 

91 Interviewer Har I så samme smag, eller kommer der nogle konflikter i forhold til Malthe. 
92 Line Nej, der er faktisk ikke nogen konflikter, det er vi ret enige om, der har vi begge 

to samme smag, så der passer vi fint sammen. 
93 Interviewer Og hvis far giver ham tøj på. 
94 Line Jamen, så griner jeg eller trækker lidt på smilebåndet, når jeg står et eller andet 

sted med Malthe, og han har fået et eller andet håbløst på, altså nu snakker jeg 
ikke andet end praktisk. Hvad var det nu, det er ved at være noget tid siden, men 
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det var ved at være lidt koldt, og så havde han ikke givet ham nok tøj på, og så 
må man jo bare trække lidt på smilebåndet, og håbe at næste gang, så får han 
mere tøj på, og sådan er det, så far giver også tøj på. 

95 Interviewer Nu går i ture, og du har Mamagospel og mødregruppe. 
96 Line Og babyrytmik. 
97 Interviewer Du går også til babyrytmik. 
98 Line Nej, det hedder det vist ikke, det hedder vist babysalmesang. 
99 Interviewer Kan du huske, at du har lagt mærke til, hvad nogle af de andre børn havde på af 

tøj. 
100 Line Ja, i mødregruppen, det har jeg faktisk lagt mærke til, fordi mødrene (…).  Jeg 

troede jo ikke, der var så meget at vælge imellem, når det var børnetøj, helt naiv, 
du kan godt høre, at den er helt sort. For det har jeg efterhånden fundet ud af, at 
det er der jo, er du sindssyg, der er virkelig stor forskel på det åbenbart, hvordan 
man giver sit barn tøj på. Og jeg kan se det, fordi især dem fra mødregruppen, 
dem ser vi jo tit, og der har jeg så lagt mærke til, at en altid har den samme type 
tøj på, og jeg tænkers at det er fordi, mor kan mærke, at den lille har det godt i 
det, altså har det bedst på den måde. Og det, tror jeg igen, er ud fra hendes egen 
opfattelse, ligesom det her er ud fra min egen opfattelse. 

102 Interviewer Vil du ikke lige fortælle, hvad barnet så har på der for eksempel. 
103 Line Jamen, for eksempel en som er på samme alder som Malthe, men er en helt 

anden størrelse og statur, en rigtig lille stærk kraftkarl. Han har altid tæt 
siddende tøj på, en tæt siddende body eller et eller andet tætsiddende, men som 
regel aldrig to delt, som regel en hel dragt af en slags. Hvor Malthe tit er to delt, 
og så tit har en body inden under, så der ikke er den klassiske skiller. Nå det var 
det, faren havde lavet, når man hev Malthe op, så bum, så var der sådan en stor 
bar mave, men nå (…). Og så er der en anden, som altid har tøj på, som giver et 
eventyr udtryk, sådan lidt alfeagtigt, men det er også barnet, der er med til at 
give den stemning til tøjet, tror jeg.  

104 Interviewer Prøv at give et eksempel. 
105 Line Så har hun måske bare sådan en hætte på blusen, sådan en som peger lige op i 

luften i en spids, og så ligner hun bare en lille alf, og så i nogle farver, som er 
sådan lidt eventyrsagtigt, måske i mørk lilla med noget velour, så man tænker, at 
det er lidt eventyrsagtigt.  

106 Interviewer Har du så oplevet nogen, hvor du tænkte, det er lige i øjet, det som de har givet 
deres børn på. 

107 Line Ja, men den er måske ikke helt upartisk. For det var min veninde, der havde fået 
en lille pige, som jeg havde givet en kjole, og da hun så havde den lille kjole på, 
så kunne jeg slet ikke stå for hende [latter]. Så det ved jeg ikke, om jeg kan 
bruge som eksempel, men der var hun godt nok nuttet altså. Ja, altså, du tænker 
på, om jeg har oplevet en situation med et barn, hvor barnet på en eller anden 
måde (…), nej, jeg var lige ved at sige, ser bedre ud, men det var ikke det, jeg 
mente, hvor det virkelig rammer og spiller sammen med barnets natur, var det 
sådan, det var i hvert fald derhen, jeg gerne ville. Har jeg oplevet det, nej. For 
mig er tøj mere en indpakning, tror jeg. Ved du, hvad jeg mener. 

108 Interviewer Nej, indpakning. 
109 Line Ja, altså tøj er jo bare noget vi putter på for at holde os varme, så på den måde 

har jeg ikke oplevet (…), eller måske, men så skal jeg lige vide igen, om du 
mente, at barnet virkede mere appellerende for mig med noget tøj på. 

110 Interviewer Ikke nødvendigvis. Men det er da et interessant aspekt, synes du, at børn kan 
appellere mere til dig. 

111 Line Men det var det, jeg troede, du spurgte om, og der er det så, jeg siger nej. Det 
tror jeg faktisk ikke, på den måde er det bare en indpakning. Men selvfølgelig, 
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nu skal jeg bare være helt iskold, så tror jeg faktisk, at sidder der et barn med 
snot løbende fra næsen og slidt tøj, så tror jeg, at man vil få en anden følelse for 
det barn, måske større behov for at hjælpe det og gøre noget for det, end det barn 
som sidder med hele giret på, og som er ren og nyvasket og pæn.  

112 Interviewer Giret, på hvad måde. 
113 Line Det ved jeg ikke, noget lækkert tøj som er det rigtige tøj, eller hvad ved jeg, 

altså som ikke er den der nussede hullede dragt. 
114 Interviewer Det rigtige tøj. 
115 Line Det jeg mener i denne sammenligning, der var det ment i forhold til ikke at have 

(…), måske tænker jeg sådan lækkert vamset kvalitetstøj i forhold til en som 
ikke (…), det udstråler jo bare også lidt tænker jeg, sådan er det vel for enhver, 
med så forskelligt tøj, så har man bare et beskytterinstinkt over for den svage i 
den sammenhæng, forestille jeg mig. På den måde så udstråler tøj jo egentlig ret 
meget, for det er jo også personer, der ikke kan tillade sig at fravælge det 
plettede og nussede tøj, som jeg kan, så det er jo bare en helt naturlig ting. 

116 Interviewer Du har en holdning til hvad Malthe har på, du sorterer lidt i det og har nogle 
favoritter. 

117 Line Jo. 
118 Interviewer Tror du også, at du, når du kigger på andre, tænker, det der det er mig, og det der 

det er ikke mig. 
119 Line Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at når man betragter et andet barn, så er tøjet med 

til at påvirke helhedsbedømmelsen af det barn rigtig meget. Og jeg tror, at det, 
som barnet har på, er med til at give mig et indtryk af, hvad moderen og barnet 
repræsenterer, hvad baggrunden er. Hvis det er moderen og barnet, som kommer 
gående, i nogen sammenhænge og i andre sammenhænge forestiller jeg mig 
bare, at tøj ikke er en vigtig nok del for personen, og at tøjet bare er noget, der 
skal være praktisk, og det synes jeg også er befriende.  

120 Interviewer I hvilke sammenhænge har det så større betydning, tror du. 
121 Line Det skulle nok være, hvis man som i mit tilfælde er på jagt efter en hue, og man 

ser en med en hue, som man tænker dækker ens behov, så spiller det en stor 
betydning, og så vil man eventuelt også tage kontakt og høre, hvor huen er købt. 
Jeg tror, for at vende den lidt om, at for mit eget vedkommende, når jeg (…), 
eller gør jeg det, jeg sidder og tænker på, om jeg sådan tænkte på, hvad Malthe 
skulle have på, når vi skal være sammen med andre, det tror jeg egentlig ikke 
jeg gør, det ved jeg ikke, det er jo det første man gør om morgenen, og der er 
mange gange, at der sker alle mulige spontane ting, så man bare klæder ham på 
fra starten af til at kunne møde enhver udfordring, om det så er en vandpyt eller 
andet. 

122 Interviewer Tror du, at andre lægger mærke til, hvad han har på, eller har du oplevet, at 
andre lagde mærke til, hvad han havde på. 

123 Line Mest sådan i forbindelse med at en mor siger, at sådan en har mit barn også. Og 
så har jeg tænkt rigtig meget, at hvis jeg har fået noget af nogen, så at have det 
på, når man skulle derhen, for det, synes jeg, er en fin tanke.  

124 Interviewer Altså fået som gaver. 
125 Line Ja, gave. 
126 Interviewer Gavefænomenet er ret sjovt i det hele taget. Har du oplevet, at der var nogen 

ting, som du ikke kunne lide. 
127 Line Ja, det har jeg da i hvert fald. Det kommer jo helt an på situationen. Vi havde 

fået en gave af oldemor, og man kan sige, at det ikke lige var efter tidens trend, 
at den var strikket, hvis du spørger mig i hvert fald. Måske hvis du spørger 
nogen, som er ældre end os to til sammen. Men ved du hvad, den fik han da bare 
på alligevel, selvfølgelig, og han havde den da også på, da vi var oppe ved 
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oldemor i weekenden efter, og ved du hvad, den var fin og varm, og sådan var 
det. Men så var der også gaven, som kom fra en ikke så nær person, som vi uden 
at bede om bonen gik ind og byttede. Jeg har det sådan meget med at bytte 
gaver, det bryder jeg mig egentlig ikke om. Men den her gave kom fra en 
person, hvor evnerne til selv at gå ud og købe en gave ikke var til stede, så 
derfor var det blevet gjort for personen, og derfor vidste jeg, at det at give noget, 
var vigtigere, end at vi behold det, der så var blevet købt for ham. Så derfor gik 
vi ud og købte noget nyt, og så brugte vi hans gave til noget, vi havde ønske os, 
til noget jeg ved, vi bliver rigtig glade for, en god varm natdragt til Malthe. 

128 Interviewer Hvad var det i havde fået. 
129 Line Vi havde fået en langærmet T-shirt med blå og hvide striber og en sløjfe i 

halsen. Og jeg ved ikke rigtig, Malthe er bare ikke en dreng med sløjfer, tror jeg, 
så den fik han ikke på.  

130 Interviewer Har han sagt det. 
131 Line Nej, det har han ikke [latter], men hvis han gerne vil have sløjfer på, når han kan 

udtrykke det, så må han godt det, men jeg vil ikke udsætte ham for det endnu, 
jeg mener ikke, at han er moden til sløjfer endnu [latter]. Vi andre blev nu også 
udstyret i alt mulig, for eksempel så skulle jeg altid have sådan nogle kraver på, 
som lige blev knappet udenpå, hvad er nu det for noget, ud over ens polo, 
hvorfor skulle man det, det ved jeg ikke. Hvorfor skulle Malthe så have sløjfe 
på. 

132 Interviewer Du sagde at Oldemors strik ikke helt var tidens trend, det var noget, der kom fra 
hendes tid. 

133 Line Ja. 
134 Interviewer Så det har på en eller anden måde også betydning, hvad der er oppe i tiden. 
135 Line Ja da, det vil jeg bestemt sige, vi bliver da som mødre bombarderet med ting. 

Hvorfor siger jeg det, jeg kan ikke engang komme på, hvor vi bliver 
bombarderet med ting fra. Men der er da helt klar nogle mærker (…), men det er 
jo igen bare mig. Jeg forestiller mig, at der er nogle trends indenfor børnetøj, 
som der er indenfor voksentøj. Ja, deraf navnet trends. Altså at der er flere, der 
kan lide det samme, og blandt min omgangskreds er det i hvert fald meget 
populært med danske tøjmærker i øjeblikket. Jeg føler, det er lidt fjollet at 
snakke med dig om det, når du også er mor, for du har det sikker på helt samme 
måde eller hvad. 

136 Interviewer Måske. Den tager vi senere, men jeg vil gerne høre om det. 
137 Line Hvis jeg nu skulle ud og købe en dejlig gave til en af vores lækre unger i 

omgangskredsen. Jeg elsker at købe gaver til andre, som jeg godt selv kunne 
tænke mig, så håber jeg, at de deler min smag. Og når jeg så skal det, købe noget 
tøj til nogle unger, så kan jeg godt lide at købe fra nogle bestemte mærker, og 
det er Katvig, og det er især til piger det der Molo, som jeg snakkede om, som 
jeg ikke rigtig kendte før, jeg havde været på det der lagersalg. Jeg tænkte, at det 
var noget med et bestemt mønster, og da jeg så kom derud, så var det slet ikke 
det alligevel. Nå men så fandt jeg så ud af, at de havde en masse fine ting til 
piger, og også til drenge for den sags skyld. Og Småfolk det, synes jeg også, er 
fantastisk. 

138 Interviewer Fantastisk. 
139 Line Det er deres print, at det er sådan nogle fine ting, de har printet på deres tøj. Og 

så tror jeg også Holly’s, og det hænger nok sammen med, at vi selv havde det på 
som små. 

140 Interviewer Hvad gør fantastiske print ved dig. 
141 Line Det gør mig glad, men det undre mig lidt, for hvorfor skulle et print gøre en 

glad. Men jeg tror igen at de klare farver, og så en lille gut der sidder med en 
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trøje på med en masse traktorer, det synes jeg bare er helt fantastisk sødt, eller 
en med blomster, han har faktisk også en med blomster, så jeg prøver ikke at 
kønsdiskriminere alt for meget, nu har jeg nægtet ham sløjfer, så kan jeg ikke 
også nægte ham blomster [latter]. 

142 Interviewer Så tøj det kan godt påvirke din følelse, det er sat lidt på spidsen, men det kan 
godt påvirke dig, når du ser på Malthe eller andre børn. 

143 Line … Nej, og jeg tøver med at svare, for jeg vil gerne komme med et ærligt svar, og 
jeg troede lidt det gjorde, men så har jeg faktisk en rigtig gode veninde, der har 
fået et barn på nogen lunde samme tid som mig selv. Og hun har et helt andet 
forhold til tøj, end jeg har, og det giver sig udtryk i, at hendes dreng har en hel 
anden type tøj på end Malthe har. Og det troede jeg egentlig ville påvirke mig, 
det er først noget jeg tænker over nu, hvor vi sidder og snakker om det, men det 
gør det faktisk ikke. Jeg knus elsker den unge, og jeg kan blive ligeså glad og 
energisk af at se på ham, som af at se på et barn med Katvig tøj på, de der 
farvestrålende mærker. Og sådan en er han ikke, han er sådan en hjemmestrikket 
en, og han følger overhovedet ikke moden. Nu hvor vi snakkede om det med 
påvirkninger før. Nu ved jeg jo godt, hvor vi blandt andet bliver påvirket henne. 
Jeg fik en fribillet, altså vi var inviteret til babymodemesse gennem en fra 
mødregruppen, og der var der da også sådan nogle ting, som nu for eksempel de 
danske tøjmærker. Jeg ved ikke, om det er fordi, ungerne på reklamerne havde 
det på.  Jeg tænker, om det er derfor. Hvad det er, der tænder mig i forhold til 
Katvig og alle de andre store mærker. Jeg ved det faktisk ikke.  

144 Interviewer Det er vel også fint nok, at det bare er noget, som man godt kan lide. 
145 Line Ja, og det er det altså, jeg tror det er de der glade farver og striberne. Jeg synes, 

de ser rigtig søde ud. Men så er der også den her dejlig unge, som bare er i 
hjemmestrik, men som bare har det fantastisk, og ser lækker ud, og man bare har 
lyst til at spise ham.  

146 Interviewer Men nu siger du, at du kunne have lyst til at spise ham, og du har også lyst til at 
spise Malthe, kunne du så også finde på at putte Malthe i sådan en strik. 

147 Line Ja, det gør jeg jo lidt, når jeg bare giver Malthe oldemors strik på, men ellers er 
det ikke rigtig noget, vi har adgang til, det der strik, det er ikke rigtig noget, vi 
har adgang til, og det har hun i rigelige mængder. 

148 Interviewer Hvad så i forhold til dig og Malthe, nu siger du, at der er en sammenhæng 
mellem Malthe og hans far. For far går i de her sko, og så gør Malthe også. Er 
der også en sammenhæng mellem dig og Malthe. 

149 Line Jamen, så spørger du også lidt, hvad for en stil jeg har i de spørgsmål. Eller det 
skal jeg i hvert fald definere inden i mig selv, og det er lidt mærkeligt, det er jo 
ikke noget, man rigtigt går og tænker over, tror jeg. Så er det som om, at jeg har 
to forskellige tøjstile, hvoraf den ene afsmitter på Malthe. Men det er også lidt 
snyd, for når jeg siger, at jeg har to tøjstile, så siger jeg det ud fra, at jeg har en 
arbejdsstil og en fritidsstil, men det passer heller ikke rigtigt, det bliver også lidt 
mikset, alt efter hvad jeg skal, afhængig af hvem jeg skal snakke med og sådan 
noget, så har jeg en afslappet garderobe og en lidt mere pæn garderobe, og der er 
den lidt mere afslappede garderobe, den der også findes blandt Malthes tøj. Hvor 
vores, og her mener jeg os kvinder, vores pæne garderobe er svær at afsmitte 
ned i en lille babydrengs tøj. Så på den afslappede side af min garderobe. 

150 Interviewer Du siger, at han får tøj på, der skal kunne klare alt. Hvad nu hvis I skulle til en 
stor fest. Har I været til en stor fest, efter at I har fået ham. 

151 Line Ja, det har vi, vi har været til bryllup. 
152 Interviewer Kan du ikke prøve at fortælle, hvad han havde på den dag. 
153 Line Jo, der havde han et par Oshkosh mælkedrengebukser på. De der smækbukser, 

som vi havde fået importeret fra USA. Nej det var en veninde, som havde 
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Oshkoshbukser med hjem til Malthe, og det er der en lang historie bag, og kort 
fortalt så handler det om, at min veninde, vi har kend hinanden i mange år, og 
tilbage da vi var ganske unge, der gik vi på loppemarked, og det gør hun stadig i 
dag, men selv dengang, der gik hun og kiggede efter Oshkoshbukser, fordi dem 
gik vi selv i, da vi var små, og det skulle hendes børn også have.Nu er hun så 
gift med en gut, som har en relation i USA, så de er tit derover, så da jeg fik 
Malthe, der skulle jeg selvfølgelig have et par Oshkoshbukser. Så det til bryllup, 
der havde han dem på og en hvid langærmet T-shirt indenunder, og jeg tror 
faktisk på trods af, at de var alt for store, så havde han de har sko på. 

154 Interviewer Men kunne han også godt have haft det på i dag. 
155 Line Ja, det kunne han godt. På den måde synes jeg at med børnetøj, der er det helt 

legalt at bruge afslappet hverdagstøj selv i festlige sammenhænge. For jeg tror, 
at man har en større forståelse for, at det er barnets velbehag, det handler om, og 
ikke hvordan skal mit barn se ud, og så alligevel også lidt, hvordan barnet ser ud 
selvfølgelig. 

156 Interviewer Hvad med snot og gylp og savl. 
157 Line Det er Malthe også rigtig god til. 
158 Interviewer Så når du er ude, hvad så. 
159 Line Jamen, til situationer med indefra kommende udtrængende væsker, så har vi 

altid lige et ekstra sæt tøj med i tasken, hvis vi har husket det. For vi er begge to 
af den lidt kaotiske natur, så man pakker fem minutter inden, vi skal ud af døren, 
men hvis vi har været tjekkede, så har vi altid et ekstra sæt tøj med, og det er 
som regel et par rigtig afslappede joggingdrenge, det har han faktisk oftest på, 
strømpebukser en body, så er inder kroppen ligesom klaret, så får han et par 
hyggebukser udenpå, og en dejlig hyggelig varm trøje udenpå, og hvis man så 
kan få det til nogenlunde at hænge sammen med farverne, så er det bare super. 

160 Interviewer Så der er også lidt farve koordinering. 
161 Line Ja, det er der da i hvert fald, det er der da helt sikkert, det tænker jeg da over. Så 

har han en bodystocking med snemænd på, både Palle og jeg vi elsker sne, vi er 
fuldstændig bidt af at være i bjergene, det har været sat lidt på standby mens han 
har været på vej, men ellers har vi vores andet liv dernede, så når jeg giver ham 
den på med snemænd, så føler jeg lidt, at Malthe han skal glæde sig, til han skal 
ned til bjergene til vinter. Så på den måde, så kan noget tøj, også ligegyldigt 
hvad det er for et mærke, eller hvad for et mærke det ikke er, så kan det 
symbolisere forskellige ting for en selv. Uh, jeg skal lige ud for mig selv [Line 
går på toilettet og kommer igen efter et par minutter:gwn]. 

162 Interviewer Ja, men så tror jeg, vi går over til anden del af interviewet, er du klar på det. 
163 Line Ja. 
164 Interviewer Nu skal der ske det, at jeg kommer med nogle stykker papir med nogle 

forskellige tøjmærker på, og der er fire runder, og du kender måske nogle af 
mærkerne, og der er nogle af mærkerne, som du ikke kender, og det er en 
blanding af yngre børn og lidt ældre børn og af drenge og piger, og du skal ikke 
tænke på, om det tøj de lige har på her på billedet, er det du allerbedst kan lide, 
men mere om du kender mærket sådan mere generelt [interviewer ligger billede 
nummer et frem:gwn], og så vil jeg spørge dig, når du ser de første billeder her, 
det er tøjmærker, man kan få i Kvickley, Føtex og Bilka og de butikker, der 
hedder Tøj og Sko, om du kunne sætte nogle ord på, hvad det er for en type mor, 
der giver sit barn sådan noget tøj på.  

165 Line Det, tror jeg da umiddelbart, er en helt almindelig dansk kvinde fra et 
gennemsnitshjem, som giver sit barn det tøj på, det vil jeg da umiddelbart tro. 

166 Interviewer Ja, men det er fint, så kommer jeg med det næste [interviewer ligger billede 
nummer to frem:gwn], hvilken type mor giver sit barn det her tøj på. 
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167 Line Jamen, det tror jeg igen (…). Jeg tror måske, det er en lidt anden målgruppe end 
den første, men ellers ville jeg sætte de samme ord på det her tøj, men det her er 
nok nogle lidt yngre mødre, findes der det mere, unge mødre, altså ikke (…) 

168 Interviewer Ikke som i De Unge Mødre [et tv-program:gwn]. 
169 Line Nej [latter]. Jeg tror, at man nok lige, hvis man kan tale om en trappestige i 

tøjbevidsthed til sine børn, så er man nok gået et lille trin op ad den med det tøj 
her, altså i forhold til det her, som primært er fra supermarkeder. For jeg tror, at 
enhver mor, der er i Føtex, og måske endda ser et tilbud på noget tøj og havde 
brug for det, hun ville da købe det, tror jeg da, og det samme i det her. Men jeg 
har bare på fornemmelsen at nummer to, det kan man i hvert fald ikke få i 
supermarkeder, og jeg tror også, at der findes kategorier af mødre, selvom jeg 
lige sagde, at alle ville købe et tilbud i Føtex, så er det nok ikke alle alligevel. Så 
dem der ikke handler i supermarkeder, de handler i H&M eller Name it, men jeg 
tror egentlig, det er samme pris. 

170 Interviewer Jeg kommer lige med en mere [interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn].
171 Line Nå, men der var de jo, lige de tre vi lige har snakket om. Det synes jeg er, hvad 

var det nu lige, jeg skulle forholde mig til. 
172 Interviewer Hvad for en type (…). 
173 Line Hvad for en mor, der giver sit barn det tøj på. Jamen, så ville jeg umiddelbart 

sige, at det er storby moderen. Jeg ved egentlig ikke, om det overhovedet er 
udbredt i Aalborg og sådan nogle steder, men de der store byer som København 
og Nordsjælland forestiller jeg mig. Og moderen som måske gerne vil vise noget 
med sit tøj, noget mere end moderen på seddel nummer et, ved du, hvad jeg 
mener. 

174 Interviewer Nej, det tror jeg ikke. 
175 Line Moderen der køber det her tøj på seddel tre, hun er mere bevidst om, hvad hun 

køber end moderen, der køber tøj fra supermarkederne repræsenteret ved seddel 
et. 

176 Interviewer Men hvad mener du med, at moderen er bevidst. 
177 Line Jeg tror at moderen, der køber tøj fra seddel tre, det er noget hun ønsker sig. Det 

er noget tøj, som moderen har en tanke om, og som hun ønsker sig til sit barn, 
hvorimod moderen der køber tøj fra seddel et, hun har bare en ide om at købe 
noget børnetøj. Den mor som kun køber tøj fra seddel et, hun skal bare have 
noget tøj, hvorimod moderen der køber tøj fra seddel tre, hun har specifikt 
ønsket sig det tøj, jeg forestiller mig en større bevidsthed. 

178 Interviewer Hvad er det for en mor, der ikke bare skal have tøj, men som er bevidst. 
179 Line Som lige skal have det bestemte tøj. Det er en storby mor, som jeg forestiller 

mig. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det irriterer mig lidt, at de der billeder 
dukker op, men den oplagte tanke er, at det er moderen der lige har lidt mere 
overskud i pengepungen end hende der går i Føtex. Og så er det moderen, som 
går på Café, og moderen som også har den rigtige barnevogn. Forstået på den 
måde, som jeg jo også fandt ud af, da jeg skulle sætte mig ind i det, at der 
hersker to mærker. Man er jo på herrens mark, så jeg prøvede at læse alt muligt 
om det, men det virkede som om, at dem som bare sådan overlever på navnet, 
uden at folk kan forklare, hvorfor det er, at jeg skal købe den, jeg har så fundet 
ud af, at der er en rimelig god sammenhæng mellem navnene og kvaliteten, men 
det var Emmaljunga og Odder, de to vogne der, de er sådan meget kendte. Jeg 
prøvede at kigge mig omkring, og det er dem, der går flest rundt af på gaden, og 
også en udmærket kvalitet. Men det er også en mor, der har Katvig tøj, eller 
Molo tøj eller Småfolk tøj. Og hun er nok den der lidt idealiserede mor, som 
man ser i bladene, hende der også bager til dem på stuen, når barnet har 
fødselsdag, og det er ikke bare en bradepande chokoladekage, det er små 
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muffins med små tegninger på dem alle sammen. Og det er moderen, der giver 
barnet klid, du ved rigtig mad ikke noget på dåse, noget i den dur ville jeg nok 
kaste efter seddel nummer tre. Og hvor man jo også kan finde sig selv i mellem 
det her, hvor det er et parameter, du har lagt op her.    

180 Interviewer Ja, og det er ikke helt slut endnu. 
181 Line Det er ikke slut endnu, og jeg kan godt forestille mig, hvad der måske kommer. 
182 Interviewer Men inden du gør dig for mange forestillinger, så synes jeg, vi skal få den sidste 

på bordet [interviewer ligger billede nummer fire frem:gwn]. 
183 Line Ja, det var faktisk lige præcis sådan noget, som jeg tænkte ville komme. 
184 Interviewer Hvad er det så for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på. 
185 Line Jeg skal formulere mig pænt [latter]. Jamen jeg kender børnene, der sidder på 

billederne der, jeg kender indehaverne af det tøj, de har på, jeg kender nogen i 
hvert fald. Jeg skal ikke kunne sige, om de er repræsentanter for den type mor, 
men det er Hellerup fruen vil jeg sige, det er Hellerup damerne, som bruger, nu 
skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg synes jo selv, at Malthe er fantastisk 
med sådan noget tøj her på [peger på billede nummer tre:gwn], og han vil da 
sikkert også være fin nok i det her virkelig fine tøj, men de bruger det lidt 
ligesom en skiltning, forestiller jeg mig. I den her kategori kommer tøjet virkelig 
derud, hvor man skilter med, hvem man er, og hvad man har og ikke har. Hvis 
du spørge mig, så er der ikke noget mere lækkert (…), oven over denne her 
kategori, der eksisterer barnet, som bliver klædt ud i noget tøj, som er rigtigt 
lækkert for barnet. At man går ud og bruger rigtig mange penge på en skijakke, 
så ungen har noget lækkert tøj at være ude i, som han kan ånde og svede i, og 
som ikke er noget specielt mærke, men som bare er rigtig lækker. Og den der 
unge, det er bare konsekvent, at det er noget godt tøj, som ungen har fået på, for 
mig er det sku faktisk (…). Jeg kender børnene på de her billeder, for de er helt 
ude i det ekstreme. Men for mig er det faktisk meget sødt, hvis man havde 
midlerne til det, at have en Burberry bluse på med et par bukser fra H&M og et 
par sko fra Tøj og Sko eller et eller andet, for på den måde kan man jo sagtens 
blande det. Men helt stereotypisk så er det Hellerup fruen i den åbne Mercedes, 
der kommer anstigende med alle hendes børn, som er klædt helt perfekt på 
udadtil, og det hele krakelere indeni, sådan er min umiddelbare tanke, når jeg ser 
de billeder. 

186 Interviewer Er der ellers noget, du kan sige om dem, når de lige er her, hvad er forskellene. 
187 Line Og der snakker vi bare om tøjet ikke børnene vel. 
188 Interviewer Nej ikke børnene. 
189 Line Ja, hvis du spørger mig, så synes jeg, men det igen min optik, så synes jeg, at to 

og tre afspejler, hvad barnet har behov for, hvorimod nummer et også godt 
kunne komme der ind under en gang i mellem, men ellers synes jeg også nogen 
gange at den kan tilhøre kategori fire, fordi jeg synes mere at det afspejler 
voksentøj skrumpet ned til mimistørrelse. Altså alt det der mærke ståhej, hvorfor 
skal der være der, og det der [Line peger på pigen med en Burberry kjole:gwn], 
synes du, at det ser specielt behageligt ud. Jeg forestiller mig, at den kradser, det 
ved jeg ikke, og det er jo min umiddelbare tanke, hvorimod to og tre, det er 
meget mere vamset, det er jo helhedsindtrykket, jeg snakker om. Prøv at se på 
den her, der ville man ikke så godt kunne se, at man havde spildt noget, 
hvorimod det ville man godt på sådan en fin kjole. Jeg forestiller mig bare, at det 
er lidt mere praktisk, det er mere taget i børnehøjde, hvor det her er voksentøj 
skrumpet ned til ministørrelse. 

190 Interviewer Ja, meget interessant, men nu var det meget set udefra, og nu skal vi se det mere 
indefra, nu kommer der denne her plet, og det er dig Line. 

191 Line Jeg skal forsøge at identificere mig med en sort plet. 
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192 Interviewer Og det her det er så de billeder fra før, bare delt ud, og jeg har altså givet dem 
numre, for det er nemmere for mig, når jeg lytter det igennem, hvis vi nævner 
numrene, og det som det gælder om, ja, du må bruge al den plads, du har lyst til, 
og så vil jeg gerne have, at du prøver at placere billederne, sådan at det der er 
allermest dig, det skal tættest på pletten her, og det som du synes er mindst dig, 
det skal du placere længst væk. 

193 Line Ja, men så tager jeg, med min forholdsvise sparsomme erfaring med indkøb af 
tøj, så har jeg da erfaret mig, at sådan noget som Katvig nummer 6, og nummer 
8 Småfolk, de har oftest noget at tilbyde mig. Derefter ville jeg nok ligge denne 
her Name it, nej, den ville jeg nok ligge ligeså tæt på, sådan at fem, seks, og otte 
ligger tættest på mig, som den sorte plet, jeg nu er. Så ville jeg nok ligge H&M, 
og hvor var det man kunne få Mads & Mette og Little one.  

194 Interviewer Det er Bilka og Tøj og Sko, der sælger Little one, og Føtex der sælger Mads & 
Mette. 

195 Line Okay, to sekunder [Lines telefon ringer, og hun tager den og snakker i to 
minutter og kommer så tilbage:gwn]. 

196 Interviewer [Line bukker sig ned, og man kan se hendes trusse kant] Du har jo æbletrusser 
på.  

197 Line Ja, jeg grinede også af det, da jeg var på toilettet før, og vi har lige siddet og 
snakket om det. 

198 Interviewer Jeg vidste slet ikke, at man kunne få det i voksentøj. 
199 Line Det viste jeg heller ikke, overhovedet ikke, men det ved jeg nu, man kan også få 

tøj. Nå, men så var det Føtex, der kunne jeg godt finde på at købe en body, eller 
hvis der var nogle fine shorts eller en fin T-shirt, det er nummer to, vi snakker 
om for øvrigt, men det kunne bare være, hvis jeg fandt et eller andet tilfældigt, 
jeg tror ikke, jeg ville gå målrettet efter det, men jeg kunne godt finde på det. 

200 Interviewer Nu handler det jo om, hvad der er mest dig. 
201 Line Hvis jeg havde så mange penge,som man kan forestille sig, eller er det ud fra 

min situation, som den er i dag, altså at jeg også behøver at betragte pris som en 
bestemmende faktor. 

202 Interviewer Er der forskel på, hvordan det ser ud i dag, og hvis du havde så mange penge, 
som man overhovedet kunne forestille sig. 

203 Line Ja, ville der egentlig ikke det. Jo, det tror jeg, jeg tror naturligt, at man ville 
komme til at bruge flere penge på børnetøj, end hvad jeg gør, men Malthe har, 
hvad han skal have, men så har han heller ikke mere, så jo der ville nok være en 
forskel, jeg ville nok have mere i overflod, end jeg har i dag. 

204 Interviewer Men hvis du så tænker den ud fra, hvad du føler er mest dig. 
205 Line Så ligger det stadig i samme rækkefølge, men så havde vi ikke behøvet den, 

Føtex, og det samme med H&M, men igen, der har vi også bare været prisgivet, 
der har været nogle enkelte gange, hvor vi har skulle have noget specifikt, fordi 
han manglede det, og ellers har det bare været sådan noget luksus køb, som han i 
virkeligheden ikke har haft brug for, men hvor man bare køber det alligevel, og 
der har vi så, fordi vi synes, at vi havde arvet så meget, så har vi prioriteret i 
stedet for at gå i H&M og købe de bukser, han nu havde brug for, så at gå på 
Katvig lagersalg og købe dem. 

206 Interviewer Men så er det vel også udtryk for, at det har du det rigtig godt med, hvis man 
tænker det sådan. 

207 Line Ja, så tror jeg egentlig bare, at de skal ligge sådan nogenlunde her. 
208 Interviewer Nu har du lagt ni og ti længst væk, hvorfor kommer de længst væk. 
209 Line Fordi jeg på ingen måde kan forestille mig Malthe i det tøj. Jeg kan ikke se mig 

selv købe det. Jeg kan ikke se, hvor han skulle få det fra. Jo, jeg kan egentlig 
godt forestille mig nogen i familien, der kunne finde på at købe det til ham, men 
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det er det altså for dyrt til, det giver man ikke bare sådan i gave. Det udstråler 
nogle værdier, som jeg helst ikke vil være en del af. Jeg har en ide om, hvad det 
er for nogle værdier det repræsenterer, det er en den der er rigest er bedst 
mentalitet, og sådan nogle meget kapitalistiske udtryk, men nu skal jeg jo også 
passe på, for jeg er jo farvet af helvedes til, men jeg ville jo heller ikke selv gå i 
det, kommer jeg til at tænke på, det vil jeg ikke. For det ikke er min (…), jeg kan 
ikke så godt lide det, som det jeg går i nu, og jo også igen fordi (…). Og så 
tænker jeg, at hvis man nu en dag skulle være rigtig fin, om man så kunne finde 
på det. Nej, for man har jo ikke penge til at gå ind og købe sådan en kjole 
alligevel, så det er både ude af min fantasi, hvordan jeg overhovedet skulle købe 
det, hvordan jeg skulle komme i besiddelse af de midler, som gør, at man har 
adgang til de ting.  

210 Interviewer Men man kunne jo måske godt købe en trøje, eller man kunne få den. 
211 Line Jo, men hvis du nu siger til mig, at hvis du nu fik en rigtig lækker trøje, som han 

kunne ånde og lege i, så ville han da beholde den. Men så er det ikke mærket. 
Sådan har jeg det faktisk, men måske ville jeg lige trække på smilebåndet, hvis 
det var sådan en dunvest fra Dolche & Gabbana, jeg smækkede på min knægt 
[latter]. 

212 Interviewer Hvorfor. 
213 Line Ja, så ville han da bare få den på, men det ville da være lidt sjovt. 
214 Interviewer Hvorfor. 
215 Line Fordi det er modsat af, hvad jeg og Palle repræsenterer. Det kunne næsten være 

ironisk sjovt, jeg forestiller mig bare slet ikke Malthe være sådan en, som jeg 
ellers forbinder med sådan en dunvest fra Dolche & Gabbana. Ja, jeg ved det 
ikke, det er jo fordi, man har en masse med i bagagen. Jeg er opvokset Nord for 
København, og der var mennesker, som selvfølgelig primært repræsenterede den 
højere sociale status i samfundet, men der var en bred repræsentation af 
forskellige typer mennesker. Og der var da også bestem nogen, som tilhørte 
kategori ni og ti, altså Burberry og Dolche & Gabbana og alle sådan nogle 
mærker, som man så kan få meget mere af herhjemme, end man kunne dengang. 
Men de mennesker, jeg forestille mig bare et eller andet med, at de ikke var så 
fede, total underlig argumentation, og det var også bare sådan nogle højtråbende 
typer, som hele tiden fremhævede sig selv, og det tror jeg bare, jeg viderefører 
til børnetøjet, fordi det kommer fra samme mærke, og jeg vil jo ikke have, at han 
bliver en der råber, ja råbe må du jo godt, men bare du råber noget rødt min 
dreng [latter].  

216 Interviewer [latter] … Jeg tager altså lige et billede af det, så jeg kan huske det [interviewer 
tager et billede:gwn]. Uh, vi er jo ikke færdige, men vi har brugt to timer, har du 
tid til, at vi lige tager det færdigt. 

217 Line Ja, det har jeg, vi gør det færdigt. 
218 Interviewer Ja, nu skal vi have en lille fantasileg, og du skal forestille dig, at du lever i en 

verden, hvor du kan købe hvide bodyer og brune bukser, og man kan ikke få 
andet, så alle børnene de har det samme tøj på, hvad tænker du om den verden. 

219 Line Det ved jeg ikke, jeg kommer i hvert fald til at grine lidt, for det lyder faktisk 
lidt sjovt, bare en dag at opleve, at alle ungerne havde det samme tøj på [latter]. 
Jeg går ud fra, at vi skal tage den sådan lidt halv filosofisk. Det ville være 
utroligt nemt at vaske faktisk, fordi i min fantasi, der er det noget, der både kan 
vaskes og tørretumblers, så det er nemt at vaske, det lyder praktisk. Og så er jeg 
også lidt selv stødt på samme tankegang, eftersom jeg har arbejdet på en skole i 
England, hvor de havde skoleuniformer på, så det var jo lidt den verden. Der 
sagde de, at grunden til at de havde uniformer på var, at så kunne børnene ikke 
skilles ad socialt, fordi de kom fra forskellige vilkår. Når man så snakkede med 
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børnene om det, så var det en helt anden historie, for de fortalte, at de så 
udstrålede det med skoene eller med hårbåndet eller med ringe eller med 
makeup, altså der var så mange andre ting, som man kunne tage på, og som 
udstrålede, hvem man var.    

220 Interviewer Men hvad for dig, det ville jo være nemt om morgenen. 
221 Line Ja, det ville på alle mulige måder være praktisk både om morgenen og 

vaskemæssigt. 
222 Interviewer Men kunne du godt tænke dig, at det var sådan. 
223 Line Næ, for hvor ville det dog være kedeligt for ungerne eller for alle, at vokse op et 

sted hvor det hele bare var det samme. Herhjemme tror vi meget på 
mangfoldighed, der tror vi, at der er en styrke i. Hvad kan man sige, jeg lærte en 
del om mig selv før, da du spurgte, om jeg mente, at tøjet havde en påvirkning 
på, hvordan jeg opfattede barnet, og det troede jeg jo egentlig, at det havde, men 
det havde det så i bund og grund ikke, måske ved førstegangsindtryk, jo, kunne 
det ændre mit syn, men det ville vi ligesom være ud over, hvis alle havde det 
samme tøj på, og vi ikke kunne bedømmes, med mindre det så ville følge samme 
eksempel som før med, at man så ville putte alt muligt andet på, hvad for en 
klapvogn, skal de så køre i, skal de køre i den dyre nye, eller den som har kørt 
med tre andre børn. 

224 Interviewer Så du tror naturligt, at mennesket vil søge at skille sig ud eller tilhøre bestemte 
grupper, eller hvad man nu gør. 

225 Line Jeg tror, at man gør det ligegyldig, hvilke barrierer vi prøver at sætte ned, så vil 
vi på en eller anden måde finde en vej at bryde igennem det alligevel. Igen, hvad 
for en barnevogn kører man i, er det den nye eller den gamle, sådan vil det jo 
altid være, man kan jo ikke sige, at I kun må have barnevogne, der er så og så 
gamle, for der er jo nogen, som ikke ville kunne købe en ny, sådan hænger 
verden jo bare ikke sammen. 

226 Interviewer Men du sagde, at du synes, at det ville være kedeligt. 
227 Line Ja, hvis alle børn havde det samme tøj på. 
228 Interviewer Ja, hvad giver det, at man kan give dem noget forskelligt tøj på. 
229 Line Det giver dem personlighed, vil jeg gå så langt som at sige, jeg kan ikke så godt 

se det på min egen, for han er jo bare neutral for mig, kan du forstå, hvad jeg 
mener, men jeg kan se det på andre, som sender deres børn i institution i lyserød 
strutkjole, selvom det bedste hun ved er at klatre i træer, og derfor bliver hun 
måske holdt lidt tilbage, og dermed bliver hun måske lidt mere en prinsesse, end 
hun ellers ville have været. 

230 Interviewer Men det er lidt sjovt, at du siger at det viser personlighed, for det der eksempel 
er det modsatte, det viser jo i hvert fald ikke den person, hun er. 

231 Line Nej, ikke hvad for noget tøj hun havde, men hvad for en person hun bliver, når 
hun får det på, så bliver hun måske lidt mere forhindret i at udfolde sig på den 
måde, som hun gerne vil, jeg har en eller anden forestilling om, at man skal 
møde barnet, hvor det er, og det har alle forældre vel, men så tolker vi det 
forskelligt, jeg ville da helst have, at Malthe kunne sige, at han ville have det og 
det tøj på, og så fik han da bare det et eller andet sted, men nu hvor det er mig, 
der vælger, så vælger jeg, at give ham det på, som i første omgang er praktisk, 
og så i anden omgang er noget, som jeg selv godt kan lide farvemæssigt. Men 
det der med personlighed, der skulle det jo helst bare være sådan, at man giver 
dem de bredeste muligheder. Det var da synd for mig selv, min mor hun prøvede 
altid at give mig prinsessetøj på, altså ikke prinsessetøj men en nederdel for 
eksempel, og der gik fem minutter, så var den revnet, for så skulle jeg lige hoppe 
hen over et eller andet, og det måtte hun så bare indse, at så måtte jeg hellere få 
bukser på, så på den måde er det også personlighedsdannende, især hvis ens mor 
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så insisterer på, at man har den der nederdel på med de der fine strømper, som 
ikke må blive beskidte. 

232 Interviewer Så har jeg lige nogle udsagn. 
233 Line Det var jo også det, jeg gjorde inde på nettet. 
234 Interviewer Ja, men nu er det noget helt andet. Hvad siger du, når jeg siger, at børn de er 

nutidens største statussymboler. 
235 Line Så siger jeg, at der kan jeg følge dig rigtig langt hen af vejen, det kan jeg sagtens 

nikke genkendende til. Kan man overskue at have et barn i sit liv, ja, så er det jo 
udtryk for, at man har noget overskud, og det er i dag blevet status at have 
overskud. Og så tænker man det jo i klassisk forstand, når man siger det sådan 
der, at børn er et statussymbol, i forhold til at vise det frem, men jeg synes ikke, 
at jeg oplever det så meget i min egen omgangskreds, jo, lidt hos nogen, men det 
er faktisk kun hos et par, hvor jeg tænker, at det kunne det godt lidt lugte af, men 
lige nu kan jeg bare ikke rigtig se hele historien for mig. Men jeg kan godt 
tænke, at børn er et statussymbol i forhold til det med, at man viser dem frem, 
og det at der findes Dolche & Gabbana, og jeg tror heller ikke at Katvig, Molo 
og Småfolk har det dårligt rent økonomisk, jeg ved det ikke, men jeg forestiller 
mig, at de klarer sig meget fint, og det er der jo også noget status i, at købe 
dansk designtøj til sine unger, jo, jeg kan godt se, at man virkelig har mange 
muligheder for at vise, hvor man hører til på den sociale rangstige gennem sine 
børn. 

236 Interviewer Synes du så også at folk gør det. 
237 Line Ja, mere eller mindre frivilligt, ja, det synes jeg, det er jo helt naturligt et eller 

andet sted, man giver sine børn, hvad man har, og så kan man jo se på ungerne, 
hvad de har fået. 

238 Interviewer Ja, jeg har lige to mere, børn de går klædt som små voksne. 
239 Line Jeg ser det, jeg ser nogen, som bliver klædt som små voksne, jeg synes ikke, det 

er gældende for alle, det synes jeg ikke, men der er da nogen. Og det er også 
noget kulturelt, tror jeg, når man ser nogen, der skal til fest i en weekend, så er 
det meget forskelligt, hvordan man klæder sine børn festligt på. Der er nogen, 
der godt kan lide at klæde sine børn i smoking, for det er skide sjovt, at der er 
sådan en lillebitte smoking, hvor der er andre, der holder fast i det 
joggingbuksagtige, og nogen hvor pigerne får pailletter på, og nogen hvor de 
bare skal have nogen løbe stærkt kondisko på, det er jo meget forskelligt fra 
person til person, det er jo også, hvad for en kultur, man har omkring sit tøjvalg. 

240 Interviewer Ja, hvad siger du så til, at børn de skal matche moderens garderobe, og deres tøj 
bør passe til hendes stil. 

241 Line Det bør det. 
242 Interviewer Ja, eller det gør det. 
243 Line Så man laver en antagelse om, at barnets tøj reflektere, hvad moderne har på, 

igen det er for svært med en selv, så jeg prøver, at tænke på nogen andre børn. 
244 Interviewer Hvis du tænker i din mødregrupe, er der så en sammenhæng omkring moderen 

og børnene. 
245 Line Måske en lille smule, men det er virkelig ikke noget, jeg har lagt mærke til, men 

nu hvor du spørger, så kan det da godt være, at der er en sammenhæng mellem 
hvilken type moderen er, jo, helt klart, lad os sige at man er en mor, som løber 
meget, altså så skal ungen have noget tøj på, der skal kunne klare at komme ud, 
moderen har sikker nogle interesser og veje, og nogle måder at gøre tingen på, 
og selvfølgelig afsmitter det på barnet, så selvfølgelig gør det det, det er 
muligvis nok rigtigt. 

246 Interviewer Det er jo ikke sikkert. 
247 Line Jeg kan ikke umiddelbart nævne tøjstil. 
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248 Interviewer Der er jo nogle som nævner, at børn er sådan en slags påklædningsdukker, som 
forældrene klæder ud. 

249 Line Jo, det er rigtigt, og jeg tænkte, da egentlig også i starten, hvordan det ville blive 
med tøj og mig og Malthe. Det tror jeg helt sikkert har været en tanke på et 
tidspunkt, men det er druknet i så meget anden, og nu handler det om, at han er 
kommet ind i en periode, hvor han faktisk ikke gider få tøj på, så nu skal det 
bare være nemt at få på og varmt. 

250 Interviewer Ja, så har jeg lige det sidste her. Nu har du vist mig de der fine sko, men om du 
kunne vise mig noget tøj, som du vil sige er dit yndlings tøj til ham. 

251 Line Lige nu. 
252 Interviewer Ja. Hvis du har sådan noget. 
253 Line Jeg har noget, som afspejler større affektionsværdi end andet, men det er mere 

fordi, det er nogen han har fået det af. 
254 Interviewer Der er ikke noget, som kommer på oftere end andet, fordi du virkelig godt kan 

lide det. 
255 Line Jo, men så handler det igen om komfort, ja, og faktisk også praktik. Praktik 

kombineret med smag, for der er noget tøj, jeg synes virker mere behageligt end 
anden, og det er ud fra blødhed og størrelse, hellere lidt for stort end lidt for lille 
til ham. 

256 Interviewer Hvad er så yndlingssættet. 
257 Line Ja, det skal jeg lige tænke over, for det er sådan lidt blandet. I øjeblikket er det 

nok et par tykke strømpesokker, fordi Malthe lige har været lidt syg, så vi prøver 
at holde ham lidt varm, så et par gode strømpesokker, og nok sådan en type 
velour joggingbukser, som han har på her, og så har vi tre bodyer, som er total 
favorit i øjeblikket, og det er igen fordi de er gode at få på, smag og komfort. 

258 Interviewer Hvad er det for nogle. 
259 Line Det er nogen, som vi købte rigtig store oppe på det der Småfolk lagersalg. Det er 

total yndlings, og så har vi nogen hvide helt almindelige T-shirts til ham, som er 
arvet, og som jeg faktisk ikke helt ved, hvor er fra, det er forskelligt, en er fra 
det der Okker Gokker og en er (…). Det er der jo også, det der Okker Gokker, 
det er også fint. Og så har vi en dragt i øjeblikket, som vi har lånt, det er også 
sådan en Okker Gokker, så det er sådan mest det, vi har på i øjeblikket, vil du se 
dem. 

260 Interviewer Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg følge med [Line og interviewer går ind til Malthes 
tøj, og Line viser de forskellige stykker tøj frem, derefter kommer de tilbage 
igen:gwn]. Ja, så har jeg kun lige nogle hurtige spørgsmål her til sidst.  

261 Line Ja. 
262 Interviewer Hvor gammel sagde du, at du var. 
263 Line 29. 
264 Interviewer Og din uddannelse. 
265 Line Skolelærer. 
266 Interviewer Og hvor mange bor i herhjemme. 
267 Line Vi bor tre. 
268 Interviewer Jeres husstandsindkomst. 
269 Line Ja, jeg sad faktisk lige og regnede det ud den anden dag, og jeg kan godt lige 

hurtigt lave regnestykket igen, den laver jeg lige, hvad siger vi her … 700.000 
vil jeg umiddelbart sige. 

270 Interviewer Ja, og Malthe er. 
271 Line Han er fra februar, så han er otte måneder. 
272 Interviewer Og han er Jeres første (…). 
273 Line Han er vores første barn. 
274 Interviewer Hvad laver din mand. 
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275 Line Han er multimedie designer. 
276 Interviewer Ja, men så har jeg det hele, jeg takker mange gange. 
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B10: INTERVIEW 3 

 

Varighed: 1 timer og 33 minutter 

Interviewperson: Tine 25 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Det handler om dig og Sara, og det tøj som hun bruger. Og du skal vide, at alt er 

fortroligt, alt det, du siger, bliver anonymiseret. Og det er selvfølgeligt frivilligt, 
så hvis der er noget, du ikke har lyst til at svare på, så skal du bare sige til. Og 
du skal endelig bare snakke løs, og sige lige hvad der falder dig ind, du skal 
endelig bare komme med en masse oplevelser, du har haft. Kan du starte med at 
fortælle lidt om Sara. 

2 Tine Jamen, hun er et halvt år gammel, og hun er en pige. Hun er en stor pige i 
forhold til mange andre, tror jeg. Hun er glad og tilfreds, og så er hun blevet lidt 
forkølet, men ellers er hun rigtig nem. Hun sover om natten nu, bare ikke lige i 
nat eller i forgårs nat, men ellers sover hun faktisk hele natten nu, det er rigtig 
rart. Og så er hun lige gået i gang med at spise sådan rigtigt mad, så hun får 
rigtig mad tre gange om dagen, og så bliver hun stadig ammet. Det var ikke helt 
meningen, for jeg er startet på skole igen, og så var det meningen, at hun skulle 
stoppe der, men det blev ikke rigtig til noget, for hun har ikke ville tage flaske, 
hun bliver helt hysterisk, begynder at svede og bliver helt rød i hovedet. Så hun 
skriger og spræller og spytter det hele ud, uanset om det er erstatning eller mælk 
fra mig, så det har vi måtte droppe, så nu er jeg nød til stadig at amme hende, for 
at hun kan få lidt mælk, men det gør ikke så meget, det er også meget hyggeligt, 
men det er lidt upraktisk. Men hun er lidt træt nu, det er lang tid siden, at hun 
har sovet, så hvis hun bliver helt uregerlig, så må jeg lige gå ind med hende.  

3 Interviewer Ja, du siger bare til, også hvis der skulle være noget andet, så stopper vi bare, til 
I er klar igen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du synes, du er som 
mor. 

4 Tine Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg tror nu, jeg klarer mig 
meget godt. Jeg har opdaget, at jeg er meget tålmodig, når det kommer til hende 
i hvert fald, og man opdager, at man har nogle ressourcer, som man ikke troede, 
man ville have. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne klare at stå op tre gange 
om natten og så stadig være på hele dagen efter, det havde jeg aldrig troet, at jeg 
kunne, men det kan jeg godt, det kan man lige pludselig, når man skal, og det, 
synes jeg, er lidt utroligt. Og så hele den kærlighed, som man får til sådan et lille 
væsen her, det er ret overvældende. Ja, jeg tror, jeg klarer den meget godt, det er 
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jo svært at sige, det er næsten nemmere for andre at bedømme [latter], men hun 
har det jo godt, og hun er glad og tilfreds, så det må jo også afspejle, hvordan jeg 
er som forældre, så jeg tror, at vi klarer den okay. 

5 Interviewer Var du i skole i går. 
6 Tine Ja, det var jeg. 
7 Interviewer Står du så op med hende. 
8 Tine Ja, altså jeg står altid op med hende, når hun vågner, hun vågner ved en halv syv 

eller syv tiden, hun er blevet vores eget lille vækkeur [latter]. 
9 Interviewer Kan du så ikke prøve at fortælle om i går morges. 
10 Tine Altså i går morges var det noget særligt, fordi vi sov ude ved Sunes forældre. 

For det er sådan at min mor og min svigermor, de har begge to fri om onsdagen, 
så de passer hende hver anden onsdag på skift, så både Sune og jeg kan komme i 
skole. Vi har begge et fag, vi skal tage, og det ligger så om onsdagen. Så i går 
morges der vågnede hun ved en syvtiden, hun havde ikke sovet så meget, så vi 
var lidt trætte. Så stod vi op, og i det hun vågner, så plejer jeg at amme hende, 
og så går vi i bad, og så går vi i gang med at spise, og så laver vi grød til hende, 
sådan at hun får grød omkring klokken otte. Vi har ikke rigtig noget fast 
tidspunkt, vi skal møde på, min forelæsning startede først klokken 11, så jeg 
skulle bare ind så tidligt som mulig, så jeg lige kunne sidde og læse lidt. Så fik 
hun grød, og så blev hun ammet igen, og så kørte vi så, sådan er det som oftest. 
Og vi deles om tingene, den ene laver mad, og den anden passer hende. Og så 
kan hun jo efterhånden sidde med til bords, når vi spiser morgenmad, så det er 
meget hyggeligt  

11 Interviewer Hvem gav hende tøj på i går. 
12 Tine Det gjorde Sunes mor, men ellers er det igen meget forskelligt, hvem der lige 

sørger for, at hun får en tør numse og bliver vasket. I dag var det mig, der gav 
hende tøj på, men i morgen kan det lige så godt være Sune, så det svinger meget, 
hvem det nu er. 

13 Interviewer Og hvad får hun på. 
14 Tine Hun får en body på med lange ærmer nu, hvor det er blevet lidt køligere, og 

bukser, sokker, bluse og hagesmæk, for alt i verden en hagesmæk, hun savler 
helt vild meget, hun har også fået et par tænder, og jeg tror der et par mere på 
vej, så det er derfor det løber lidt, og et pat hjemmefutter i dagens anledning, 
hun er lidt forkølet, en gang imellem får hun kjole på. 

15 Interviewer Er det tilfældigt, hvad hun får på eller er der … 
16 Tine Altså, udvalget er ikke super stort, men man kigger da lige, jeg vil da gerne 

have, at det passer lidt sammen, så det ikke bliver et par orange bukser og en 
skrig pink bluse, så det må godt passe lidt sammen, men så godt passer det jo 
heller ikke sammen. En blå body og et par lyserøde bukser [Tine griner og peger 
på Sara:gwn]. Så det er lidt tilfældigt. Det er ikke sådan, at man står ned i 
skuffen, og holder det op mod hinanden, er det nu smart. Det gør jeg virkelig 
ikke, det tager for lang tid. Hvis hun skal ud og vises frem, så må hun gerne se 
pæn ud. 

17 Interviewer Så der er en forskel, hvis I skal ud. 
18 Tine Ja, det synes jeg. Nu skal vi til stor fødselsdag på lørdag, så vil man gerne have, 

at hun er lidt fin, så kan hun få en kjole på, så hun er lidt fin. Og hvis der er folk, 
som ikke har set hende før, så kan hun jo ikke have ellevetaller løbende ud af 
næsen og snot i hele hovedet. 

19 Interviewer Nu siger du vises frem, kan du ikke prøve at uddybe det. 
20 Tine Jo, nu er jeg den eneste af veninderne på min side, som har barn, så der har 

været nogle gange, hvor hun har været med, hvis vi har skulle lave et eller andet 
om aftenen. For hun er som sagt nød til at blive ammet om aftenen, så vil man jo 
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gerne have (…). Inden man går hjemmefra, så håber man da, at hun opfører sig 
ordentligt, og at hun er nem at have med at gøre, så de andre ikke synes, at hun 
er irriterende. Så får hun da også lige noget pænt tøj på, så hun ser lidt sød ud, så 
hun ikke for det første skriger, og for det andet ikke er en, der ser dum og grim 
ud. Men hun har opført sig mægtigt godt alle de gange vi har været ude, og de 
synes, hun er så sød. Men hun er generelt nem at have med, så det er også 
derfor, at det kan lade sig gøre. 

21 Interviewer Har du så fået nogen kommentarer. 
22 Tine Ja, folk synes jo, at hun er sød, og en pæn baby, det kan man jo bare være glad 

for. Hun ligner så sin far [latter]. Men man bliver da glad, når folk siger, at hun 
ser sød ud, og nej, hvor er hun blevet stor, og hvor er hun nem, ej, hvor er hun 
sjov. Det er da dejligt, og sikke mange ting hun kan. Nu er hun begyndt at 
kommuniker med svigermor, og de hoster samme, så det er ret sjovt, når Sara får 
øje på hende, så hoster hun, og når hun så svarer, så kører det hele, og så synes 
folk jo hun er sød. Og det er også tit, når man kommer gående med hende i 
barnevogn, nu er vi begyndt at kunne sætte hende op godt polstret ud med puder, 
så bliver hun så glad, at hun sidder og snakker ude i barnevognen, og så er der 
nogle vild fremmede, der kommer hen og siger ih og dikke-dikke, hvor er hun 
fin, og så bliver man da glad, det er da dejligt at få af vide, at folk synes, at hun 
er sød. 

23 Interviewer Hvad er så forskellen i forhold til tøjvalget på en dag, hvor du ikke har nogen 
planer, og en dag hvor du ved, at du skal et eller andet. 

24 Tine Så store er de heller ikke. Det kommer også meget an på, hvad vi har i skuffen. 
For så meget tøj har hun heller ikke. Hvis det er til vask, så opdager man jo 
pludselig, at hun ikke kan passe halvdelen af det, når det er kommet på, og så 
må man jo have det af hende igen. Så hovedforskellen er nok, at hun kommer i 
en kjole, hvis vi skal decideret ud, så er hun en pige, og eller har hun bare altid 
bukser på. Så ja, det er mest det. 

25 Interviewer Kan du huske sidste gang, du har købt noget tøj til hende. 
26 Tine Ja, det var i forgårs, fordi hun manglede bodystockings, og så måtte vi i Hennes 

& Mauritz og købe nogle bodystockings. Men faktisk køber vi generelt ikke så 
meget tøj til hende. Alt det hun har på her, det har hun fået, folk har været rigtig 
søde til at give tøj. Og jeg er kommet i en mødregruppe, hvor der er mange, der 
har veninder eller søskende med større børn, og de kommer tit med en sæk med 
tøj, og så kan vi andre vælge, det vi vil have. Så bukserne har vi fået derfra, og 
blusen fik vi, da hun blev født af hendes faster og onkel. Så generelt har folk 
været rigtig søde til at komme med små gaver. Det har været en kæmpe hjælp, 
for jeg synes, at det er lidt dyrt. Og det vi køber, det køber vi i Hennes & 
Mauritz. Jeg kan ikke engang huske, hvornår vi har købt noget, som ikke var 
derfra. Jo, vi købte en masse body’er i en Tiger butik på et tidspunkt, men det er 
så det. 

27 Interviewer Hvis du tager sådan en sæk tøj, som du får, hvad sortere du det så efter. 
28 Tine For det første størrelsen, om det er noget, hun kan passe, og så hvor slidt det er. 

Når man får en sæk med tøj, så er det jo klart, at det er slidt og har været vasket 
en masse gange, men hvis det er virkelig forvasket og slidt, så tager jeg det ikke, 
men hvis det ser pænt ud, og det ikke er alt for drenget, jeg tager ikke en lyseblå 
polobluse for eksempel, det synes, jeg er lidt for drenget, men jeg har taget en 
grøn spencer, og hun har også masser af blå body’er, altså det kan heller ikke 
være lyserødt det hele, det kan også blive for lyserødt, så lidt varieret, hvad man 
nu synes er pænt. Det kommer også meget an på tøjet, om det er sødt, eller om 
det ikke er sødt. 

29 Interviewer Hvornår er noget sødt for dig. 
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30 Tine Det må gerne være sådan lidt piget, uden at det behøver at være pink, for det kan 
det jo godt være. Og så skal det også være rart for hende at have på. Jeg tror for 
eksempel ikke den her bluse [peger på den bluse som Sara har på:gwn] er særlig 
rar at have på, den er vist lidt for lille, så det skal være rart for hende. Og så skal 
det være nemt at give på, det skal ikke være noget, hun skal presses ned i, og det 
ender med skrig og skrål, det er jo heller ikke sjovt. Så det skal være nemt at 
give på, det skal være sødt, det må ikke være for slidt, og det skal være lidt 
praktisk også. 

31 Interviewer Nu bliver hun passet en del af mormor og farmor, hvad synes du om deres 
tøjvalg. 

32 Tine Det synes jeg er okay. Det er sjovt, når vi er ude ved min svigermor, så får hun 
rent tøj på hele tiden [latter], men det er selvfølgelig meget fint, for så bliver det 
brugt. Det er fint nok, de tager jo det tøj, der ligger i pusletasken, så på den 
måde er man også selv lidt hen over, hvad det ender med. Medminde 
pusletasken bare har været fyldt med tøj, der har ligget der længe, og det er også 
ret tit tilfældet. Ja det synes jeg, de klare meget godt, det er ikke sådan, at jeg går 
hjem og piller det af hende i hvert fald.  

33 Interviewer Du har aldrig oplevet, at der var et eller andet, hvor du bare tænkte, åh nej.  
34 Tine Nej. Og Sune han er også ret god til at give tøj på. Der har da været nogle i 

mødregruppen, der kommer, og hvor de undskylder. Undskyld men i dag er det 
altså min mand, der har givet tøj på [latter], og det ser lidt underligt ud. Hvor jeg 
også har tænkt, at det ser lidt sjovt ud, men sådan er Sune ikke, han er god til at 
give hende tøj på. 

35 Interviewer Så du mødes med mødregruppen. 
36 Tine Ja, de har lige fået øje på hinanden, så nu begynder de også at synes, det er 

skægt. 
37 Interviewer Og I har været sammen lige fra starten. 
38 Tine Ja, den 13. maj mødtes vi første gang, og der har hun været fem uger, tror jeg, 

og så har vi faktisk mødtes en gang om ugen, eller det har været planlagt en 
gang om ugen, men vi har selvfølgelig meldt fra på grund af ferie eller et eller 
andet. Jeg meldte fra sidste tirsdag, det er altid om tirsdagen, fordi jeg skulle i 
skole, så det begynder at blive lidt svært. Jeg kan ikke komme hver gang nu, 
hvor jeg er startet, men jeg går da efter at kunne se dem et par gange om 
måneden. Det er rigtig hyggeligt, og det har været rigtig dejligt at have nogen, 
som også har børn, og som ikke snakker om andet end bleer og prutter, og hvad 
de skal spise, og som er fuldstændig der, hvor jeg er, det har været rigtig rart.  

39 Interviewer Nu hvor du går på barsel, har du så haft andre aktiviteter, eller hvad har du fået 
tiden til at gå med. 

40 Tine Vi har været ret gode til at besøge folk. Sune han har læst rigtig meget i foråret 
og havde fuldtidsjob i sommerferien, hvor der var lang transporttid, så han har 
været meget væk, så der har været nogle lange dage. Men jeg synes, at vi har 
været gode til at tage ud til mine forældre eller Sunes forældre, og min mormor 
og morfar, vi har været meget gode til at komme ud og lave noget. Så har der 
været mødregruppen, det tager snildt en fire til fem timer, hvor vi bare sidder og 
snakker. Og ellers har vi været ude at gå ture, det kommer jo hurtigt til at tage en 
tre timer, hvis du bare skal ud og købe ind, og hun falder i søvn, og du så sidder 
på en bænk. Jamen, og så bare det at købe ind, få lavet mad og rydde lidt op, det 
tager rigtig lang tid. Vi sover for eksempel herinde i stuen, så der er seng ud af 
sofaen om natten, så det bliver ret tæt, så det skal ryddes op i løbet af dagen, for 
ellers er det slet ikke til at være her. Så jeg synes, at tiden er gået hurtigt. Før jeg 
vidste af det, så var det september, og jeg skulle starte igen. Det er gået alt for 
hurtigt, jeg kunne godt have brugt lidt længere tid hjemme. 
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41 Interviewer Så du har ikke gået til babysvømning. 
42 Tine Nej. Jo, vi har været til babysvømning, men så har det været med 

mødregruppen. Med mødregruppen har vi prøvet en del forskellige ting, men 
meget af det man kan gå til er også dyrt. Der er en del efter fødselsgymnastik og 
rytmik, der er mange ting, som man kan gå til, men det er bare dyrt, det koster 
snildt 700 kroner for 10 gange eller mindre, og det synes jeg er dyrt. Vi har 
begge SU, så meget bliver det ikke til. Bare sådan noget som babysvømning, det 
koster jo 54 kroner for en gang, og så for et kvarter i et babybassin, så er det 
også betalt ikke, så det er ikke så tit, vi gør det. Hun synes ellers det er meget 
sjovt, men det er virkelig dyrt, og så skal man jo komme, for ellers bliver det jo 
endnu dyrere. Det er helt vildt, de forstår godt nok at tage penge for sådan nogle 
små nogle. 

43 Interviewer Så økonomien spiller måske også en rolle i forhold til, at I ikke køber så meget 
tøj til hende. 

44 Tine Ja, det gør den da helt sikkert, det synes jeg. Hvis vi havde job begge to, så ville 
vi nok mere, når vi var ude sige, nej den er sød, den tager vi. I stedet for at sige, 
nej, hun har lige fået en kjole af sin mormor eller farmor, det lader vi være med. 
Så det gør det da helt sikker, det er også derfor vi går i Hennes & Mauritz. Man 
kan også få rigtig meget sødt tøj andre steder, men det er bare rigtig dyrt, så det 
køber vi ikke. 

45 Interviewer Så I bruger meget H&M. 
46 Tine Ja, det gør vi, der er jo også mange gode ting, det er fint nok. 
47 Interviewer Hvad kan du godt lide ved deres tøj. 
48 Tine At det kan vaskes ved 60 grader for det første, det er så ikke så slem mere, efter 

at hun har fået lidt fastere afføring, men altså hvis man køber sådan noget fint 
tøj, og det så kun må vaskes ved 30 grader, det er jo fjollet, for så bliver det jo 
ødelagt efter et lille uheld, og så kan det nærmest ikke bruges mere. Så 60 
grader, det, synes jeg, er rigtig rart. Og så synes jeg også, at det er meget sødt, 
det er okay, det synes jeg, og det er billigt i prisen, det er til at betale. 

49 Interviewer Nu siger du, at det er okay, er der nogle mærker eller noget tøj, som du, hvis du 
havde økonomien til det, godt kunne tænke dig. 

50 Tine Det ved jeg ikke, jeg kender ikke rigtig så mange mærker, for jeg ikke har gået 
så meget rundt og kigget. Man har da set noget ude i BabySam en gang imellem, 
der har de en masse tøj. Jeg ved ikke, om det er specifikke mærker, men der har 
man da set mange søde bukser og bluser, der har de meget sødt tøj. Det har de 
også, hvis man går i Magasin, oppe i deres børneafdeling, der har de også rigtig 
meget sødt tøj. det er så alt muligt forskelligt, der er rigtig meget sødt, men man 
betaler så også for det. at give 300 kroner for en kjole eller et par bukser til 
hende, det, synes jeg, er fjollet, for der går halvanden måned, så kan hun ikke 
passe dem mere, og så kommer de i en sort sæk oppe på loftet. 

51 Interviewer Men nu for eksempel den bluse hun ligger i, det er jo en Hummel. 
52 Tine Det er så en hun har fået. Den fik hun, da hun blev født, vi har også set, at de er 

rimelig dyre. Sådan en ville vi aldrig gå ud og købe selv, jeg tror den koster 300 
kroner eller deromkring, jeg tror jeg har set den til 300 kroner, men jeg ville 
aldrig gå ud og købe den selv, det ville vi ikke, det er simpelthen for dyrt, og det 
er også derfor, hun er presset ned i den, for vi skal have mest muligt ud af den, 
inden den bliver lagt væk. 

53 Interviewer Men den synes du også er sød. 
54 Tine Ja, den er rigtig sød, den er lidt smart, den er da lidt sej, hun er lidt smart i den. 
55 Interviewer Hvis du tænker på, når du er sammen med mødregruppen, eller når du går rundt, 

lægger du så mærke til, hvad andre børn har på af tøj. 
56 Tine Jeg lægger mærke til dem i mødregruppen i hvert fald, altså hvad de har på, men 
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det er også fordi, man ser dem så meget. Men ellers kan jeg godt nogen gange se 
en dreng eller pige komme gående, hvor man tænker, det er lidt sødt, det der tøj, 
sådan en lille dreng der kommer rendende i smart tøj, det er da vild sødt.  

57 Interviewer Kan du prøve at give et eksempel, hvor du kan huske, hvad et barn har haft på. 
58 Tine Der var en lille pige inde fra vores mødregruppe, hun havde sidst, jeg så hende 

fået en rød kjole fra Name it, tror jeg, det var, og der tænkte vi faktisk, at den 
ville vi faktisk gerne købe, men vi har ikke kunne finde den desværre. Men 
Name it plejer jo også at være nogenlunde til at betale, så det kan jeg huske. og 
så at se noget tøj, hvor man bare tænker, hold da op, det er godt nok grimt det 
der. 

59 Interviewer Kan du huske det. 
60 Tine Jeg ved ikke, hvor det er fra, men det er tit sådan nogle bodystockings i heldragt 

i alle mulige spraglede, orange, lilla og grønne, farver på en gang, hvor man 
tænker puha, den, synes jeg ikke, er pæn. Men det er meget heldigt, for det er tit 
noget af det der lidt dyre tøj. Småfolk, det synes jeg er grimt, det synes jeg 
virkelig ikke er kønt, kender du det, det synes jeg virkelig ikke er kønt, men det 
er så også meget heldigt, for det koster også en bondegård, det er ikke mig, jeg 
synes det er spraglet og nogle sjove farver, de tit vælger at sætte sammen, så det 
bliver meget voldsomt og mønstret, og når man så ser det som en heldragt i 
orange, brun og skrig grøn for eksempel, så tænker jeg, at det bliver lidt meget. 

61 Interviewer Så det er i hvert fald ikke dig. 
62 Tine Nej, det er det ikke, ikke lige det der, det er det eneste, jeg kan sætte en finger på 

og sige, det er ikke mig. 
63 Interviewer Kan du huske andre. 
64 Tine Nej, det kan jeg ikke. Generelt så er det meste tøj meget sødt. Der vil jo altid 

være noget, man ikke synes er pænt. Der er også noget tøj i Hennes & Mauritz, 
som ikke er kønt, som er for meget, men det er jo igen ens egen smag, hvad man 
nu synes er pænt, og hvad man synes er for meget. En kjole med blonder alle 
vegne og sløjfer, nej tak, det er ikke så kønt, det synes jeg er for meget. 

65 Interviewer Hvad tror du så, du går efter, når du skal vælge, hvad hun skal have. 
66 Tine Det skal helst ikke være for skrigende i farverne, det må gerne have en flot 

farve, det må det gerne, men det skal også være til at holde ud at se på, det skal 
ikke være et mønster, hvor man tænker, jeg lukker lige øjnene, og det må gene 
passe til det tøj, hun har i forvejen, så vi kan bruge det, det er nok mest det, om 
det er farver jeg kan lide, hvis det er helt skrig pink eller knald turkis, det synes 
jeg ikke. 

67 Interviewer Har du så oplevet, at der er nogen, der har kommenteret på det tøj, som hun har 
haft på. 

68 Tine Ja, hvis hun har haft en fin kjole på, så synes de da, at hun ser sød ud, og at den 
er pæn, og det, synes jeg da, er meget rart. 

69 Interviewer Rart. 
70 Tine Det bliver man da glad for, man vil jo gerne have, at hun ser pæn ud, og at hun 

ser sød ud. Man vil jo gerne have, at folk synes, at hun er kær, det er vel i bund 
og grund det. Og når folk så kommer og siger, at hun ser vildt sød ud i den kjole, 
så bliver man da glad. Det synes jeg jo også, det er nok det, hun er jo ligeglad, 
det er udelukkende for forældrenes skyld, hun vil jo helst ligge nøgen og uden 
ble på hele tiden, men det går ikke, især ikke på denne årstid. 

71 Interviewer Du nævner, at det er for forældrenes skyld. 
72 Tine Ja, det er det jo. Det er os, der køber tøj til hende. Hun er jo for lille til at vælge 

selv, hun er ligeglad. Det eneste hun tænker på, det er at proppe ting ind i 
munden, hun er jo ligeglad med, hvad hun har på. Så det er jo for forældrenes 
skyld, det er jo forældrene, der bestemmer, hvad hun skal have på, hvad de 
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gerne vil have, at det skal være. Det er jo forældrene, der bestemmer, om det 
skal være dyrt eller billigt, eller om det skal være sort, lille, grønt eller pink. Det 
er jo os, der bestemmer det, så det er jo forældrenes skyld, at hun ser pæn ud, 
hun er jo ligeglad, det skal bare være til at bevæger sig i, så hun kan holde ud at 
sidde op og ligge ned og sprælle. 

73 Interviewer Synes du så, hvis du kigger dig omkring, at der er en sammenhæng mellem 
forældre og børnene. 

74 Tine Det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt så meget over. Man vil da, tror jeg, hvis 
man har job og har de flere penge mellem hænderne, så vil man da nok også gå 
efter at købe noget af det lidt dyre tøj, for det er jo også meget sødt meget af det, 
og det er da også en lækker kvalitet, og det kan vaskes mange gange, og det kan 
bruges igen, hvis man får flere børn. Det ville vi da nok selv gøre, hvis vi havde 
lidt flere penge mellem hænderne, så ville vi nok også gå efter det lidt mere 
lækre tøj [Sara brokker sig, og Tine bruger et par minutter på at 
underholde:gwn]. 

75 Interviewer Der er mange, der går meget op i tøjet til deres børn og er ude at kigge flere 
gange, har du gjort det. 

76 Tine Jeg synes da, det er sjovt at gå ud at kigge, det er slet ikke det, men jeg køber det 
ikke, for jeg synes ikke, vi har råd til det. Og også fordi hun er temmelig 
ligeglad. Når hun bliver større, og hun kan sætte pris på, at hun har fået et par 
fine bukser, og når hun kan passe det i længer tid af gangen, så kan man 
begynde på det, men lige nu, der er det ikke nødvendigt. Jeg synes da, det er 
sjovt at gå ud og kigge, og jeg kunne da også godt tænke mig at købe noget af 
det en gang imellem, men jeg gør det ikke, for det er simpelthen for dyrt. Så det 
er helt sikkert meget det, der spiller ind, det er det, men så er det rart, at hun har 
en farmor og farfar, der godt kan lide at give tøj [latter], så får hun lidt lækkert 
en gang imellem. 

77 Interviewer Er det dem der køber det, eller er du lidt medbestemmende. 
78 Tine Nej, det er dem, der køber det, eller hende som køber det, tror jeg [latter]. Det er 

hun god til, at finde tøj, det er rigtig sødt, og hvis det så ikke er, jeg tror kun, vi 
har byttet noget, vi har fået en enkelt gang, ellers er det altid blevet brugt. 

79 Interviewer Ja, der kommer tit mange gaver i starten. 
80 Tine Ja, det er rigtig dejligt.  
81 Interviewer Og du har kun byttet noget en gang. 
82 Tine Ja, det var det eneste. Og så har jeg fået noget andet af min mor engang, men det 

var, fordi det var noget fra Hennes & Mauritz, og hun havde nøjagtigt det 
samme i forvejen, så det skulle byttes til noget andet. 

83 Interviewer Hvad var det så, du byttede den gang. 
84 Tine Det var det, hun fik af sin oldemor. Det var sådan en underlig forklædekjole, det 

var sådan et forklæde, det var lidt for specielt, så det byttede vi så. Og det andet 
byttede vi, fordi hun havde noget nøjagtig magen til, det var en bodystocking.  

85 Interviewer Jeg tror, vi er ved at være klar til anden halvdel, så hvis hun skal sove, er det 
måske et meget godt tidspunkt. 

86 Tine Jeg tror, jeg kan få hendes far til det [Tine giver Sara lidt mad, går ind i et andet 
rum med hende og giver hende til hendes far og kommer tilbage igen:gwn]. 

87 Interviewer Nu skal du se. Nu vil jeg starte med at vise dig nogle forskellige billeder af 
nogle forskellige mærker af børnetøj, og det er ikke sikker, at du kender alle 
mærkerne, men måske gør du, og det er ikke så meget, hvad børnene lige har på 
her, men mere hvad mærkerne repræsenterer generelt for dig, og der er en 
blanding af drenge og piger, hvilket du også skal se bort fra, og så vil jeg gerne 
høre, hvad det er for en type mor, som du tror giver hendes barn sådan noget tøj 
på. 
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88 Tine Uha. 
89 Interviewer Og der er ikke noget farligt i det, du skal bare sige lige, hvad der falder dig ind. 

[interviewer ligger billede nummer et frem:gwn]Det her er mærker, du kan købe 
i Kvickly. 

90 Tine Føtex. 
91 Interviewer Og Tøj og sko og Bilka, men hvad er det for en type mor, der har et barn med 

sådan noget tøj. 
92 Tine Det er nok meget en som mig selv, det er jo ikke særligt dyrt. Vi har også købt 

nogle huer i Føtex, og vi har en masse bodyer fra Føtex, og vi har vist også 
noget fra Tøj og Sko. Så det er vel sådan nogle, som ikke har så mange penge at 
bruge på det. Og det er jo meget sødt samtidigt, kvaliteten er nogen gange ikke 
så god. Jo, de der Friends bodystockings, de er faktisk meget gode, men vi har 
en kjole fra Tøj og Sko, og den er altså ikke særlig god. Men det er nok nogen, 
som ikke har så mange penge, og ja, altså nogen som synes, det er okay at give 
dem det. Sådan ville jeg selv tænke, jeg kunne selv godt finde på at give hende 
det der på, det kunne jeg godt, især mens de er mindre, når de bliver større, vil 
jeg ikke købe det i Føtex og Kvickly. 

93 Interviewer Hvorfor ikke. 
94 Tine Nej, så pænt synes jeg heller ikke, det er. Men det er også noget med pasformen, 

jeg synes, det er utroligt bredt, men ikke særligt langt, og det kommer jo også an 
på, hvordan barnet er. Hun er ret lang, så hun skal også have noget, der er langt, 
det kommer an på barnet. Og ja, så lækkert synes jeg altså heller ikke, at det er. 
Men det er jo meget praktisk, at det kan fås så billigt, så det ved jeg ikke, det er 
nok en som mig selv, som ville købe det. 

95 Interviewer Ja, så kommer der et par stykker mere [interviewer ligger billede nummer to 
frem:gwn].  

96 Tine Det kender jeg også godt. 
97 Interviewer Hvad er det så for en type mor, der giver sit barn det tøj på. 
98 Tine Altså Hennes & Mauritz, det er meget i stil med den første, fordi det er billigt, 

og det er også meget pænt, det meste af det. Der er også meget af det, der ikke er 
særligt kønt, men det er rimeligt praktisk og netop det med, at det kan vaskes 
ved 60 grader, det kan jeg altså godt lide. Så det er praktisk, og det er også 
meget pænt, og det er også meget billigt. Og Name it, det er så lidt dyre, lige der 
begynder det at blive lidt dyre. Det er ikke noget, vi køber selv, så det er nok 
nogle, som begynder at have lidt flere penge, eller det er jo også en 
prioriteringssag, altså hvis man går meget op i, at de altså bare skal have det 
rigtig på, og at det skal være pænt, og det skal være dyrt også, det skal koste 
penge, det er jo klart, hvis man prioriterer det højere end alt andet. 

99 Interviewer Hvorfor tror du, folk prioriterer det. 
100 Tine Det tror jeg da, der er nogen, der gør. Man høre da om folk, der går ud og køber 

noget fuldstændigt vandvittigt tøj til deres børn, og så ikke har råd til noget selv. 
Går ud og køber Gucci sparkedragter, eller hvad ved jeg, fordi deres børn bare 
skal se så pæne og smarte ud som overhovedet muligt, men så ikke har råd til at 
købe tøj til sig selv, og så går de ind og køber tøj til sig selv i Kvickly for 
eksempel [latter]. Det synes jeg er sjovt, det ville jeg aldrig gøre, det ville jeg 
ikke. Jeg ville heller ikke købe Gucci til mig selv, det er så noget helt andet, men 
alt med måde. Jeg synes, at så længe de er så små, så er det okay. [Sara giver lyd 
fra sig, og Tine går ind og tjekker og kommer tilbage igen:gwn]. 

102 Interviewer Nu kommer der lidt flere [interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn]. 
Hvad er det for en type mor, der giver sit barn det her tøj på. Jeg ved ikke, om 
du kender dem. 

103 Tine Jeg kender Småfolk, og jeg har hørt om Katvig. Min mor og fars nabo forsøgte 
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at sælge noget tøj til os, hvor hun sagde, at der var en masse gode danske 
mærker, og hvor hun nævnte Katvig. Jeg tror ikke, jeg har set det i butikkerne. 
Ja, folk som godt kan lide mønster [latter]. Jeg synes ikke, jeg ved ikke, mødre 
der gerne vil have, at deres børn ser sådan lidt spraglede ud [latter], det er sådan 
lidt retro i designet og i farverne. Mødre som gerne vil have, at deres børn ser 
lidt retro og smarte ud, samtidigt med at man altså også kan se, at det er lidt dyrt. 
Jeg ved ikke, om man gør det, fordi man kan se, at det er dyrt, men det er det, 
det kræver igen også, at man har økonomi til det. 

104 Interviewer Det er ikke noget, som fænger dig. 
105 Tine Nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes godt nok, noget af det er grimt. Vi har en 

Småfolk sparkedragt, som hun har fået, da hun blev født, den er vel lyserød og 
rød, den er okay, men der er pasformen igen helt vild mærkelig, den er størrelse 
62, og hun kan stadig passe den, fordi den er så kæmpestor, meget mærkeligt, 
men nej, jeg synes, det er lidt for spraglet, og det er tit, at den der 
farvesammensætning er helt lang ude. Vi var til sådan noget lagersalg i 
sommers, hvor jeg tænkte, at så må det jo være billigt, men så kostede det bare 
300 kroner for tre bodystockings. Det synes jeg måske er lidt voldsomt, så jeg 
går ud fra, at det er rimeligt dyrt. 

106 Interviewer Hvad var det for noget. 
107 Tine Det var sådan et lagersalg som Småfolk havde, hvor der var gamle vare eller 

hvad ved jeg, sidste sæson, og nu solgte de ud af det, og det var super billigt, og 
folk flokkedes derhen.  Det var åh så billigt, og det var bare ih så lækkert, og så 
var det bare helt vildt dyrt. Vi gik igen med det samme, vi kiggede lige lidt på 
det og gik så igen, det var slet ikke os, og så var prisen heller ikke til det, så vi 
gik igen. 

108 Interviewer Hvordan havde i fået nys om det. 
109 Tine Jamen, vi var i sommerhus, og så lå det direkte ud til hovedgaden. De 

reklamerede egentlig ikke rigtig med det udenfor, der var et lille bord, hvor der 
stod, at man kunne gå ud bagved i nogle lokaler, og så fordi der var helt vildt 
mange mødre med børn, som flokkedes der, så tænkte vi, at så måtte vi da lige 
se, hvad det var for noget. 

110 Interviewer Så kommer der lige den sidste [interviewer ligger billede nummer fire 
frem:gwn]. 

111 Tine [latter] Nej. 
112 Interviewer Hvad er det for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på. 
113 Tine Det der, det er nok en, som går meget op i, at børnene har det rigtige på [latter]. 

At de har det helt rigtige mærke på, og det skal også helst kunne ses. Sådan en 
Burberry kjole, man er ikke i tvivl om, hvad det er. Men nej, det er en meget 
mærkeoptaget mor, der går meget op i, at barnet skal have det helt rigtige på. 

114 Interviewer Hvorfor er det så helt rigtigt for den mor her, tror du. 
115 Tine Ja, det ved jeg ikke. Det er vel mærket, hvis man selv går meget op i mærker, og 

at det skal være det rigtige mærke, det skal være Dolche & Gabbana, eller det 
skal være Burberry, eller hvad ved jeg, hvis man selv går meget op i den slags 
ting, så vil man vel også gerne have at børnene har det, for at signalere, at vi har 
råd til det, og det er flot og pænt, hvis man synes, det er pænt, for det er jeg ikke 
til. 

116 Interviewer Så du tror også, der er en sammenhæng mellem forældre og børn. 
117 Tine Ja, det tror jeg, for det er ikke ham selv, som har været ude at vælge tøjet, og jeg 

tror heller ikke, at det er hende selv, der har været ude at vælge tøjet, det er nok 
mest mor, der har været ude at købe det. 

118 Interviewer Hvis du kigger på de fire sedler her, hvad vil du så sige, at de største forskelle er.
119 Tine De to sidste er på en eller anden måde meget voksne, det er ikke så børneagtigt. 
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Det er da børnetøj, men det er noget, som en ældre også godt ville kunne have 
på bare i en større størrelse, det er ikke så babyagtigt. Hvor sådan en dragt som 
den der [Tine peger på billede fra Friends:gwn], der ville jeg ikke tro, at en 
større knægt ville komme gående i sådan en dragt, det andet er mere baby, det er 
meget sødt, meget børneagtigt.    

120 Interviewer Jeg ved ikke, om du gik så meget rundt og kiggede på Småfolk, men Småfolk og 
Katvig, de sælger også voksentøj. 

121 Tine Ja, det er rigtigt, jeg har faktisk set en regnjakke med Småfolk, det er meget 
sjovt, men det kommer jo helt an på, hvad man er til selv.  

122 Interviewer Du kunne ikke finde på at købe en regnfrakke i Småfolk. 
123 Tine Nej, det kunne jeg ikke, jeg har set en, og den mindede ret meget om regnslaget 

på billedet faktisk. Nej, det kunne jeg ikke, jeg synes ikke det er pænt, det er 
bare ikke mig. 

124 Interviewer Hvorfor tror du ikke det er dig. 
125 Tine Det er ens egen smag, om man er til æbler og mønster eller ej. Enten er man til 

det, eller også er man ikke til det, og det er jeg ikke til, det er ikke mig. Og så er 
det jo klart, at eftersom jeg ikke synes, det er pænt, så vil jeg jo heller ikke købe 
det til hende, sådan er det jo. 

126 Interviewer Nu kommer vi til det næste, det er den her plet, og det er dig, og nu er der alle 
billederne fra før, og jeg har givet dem numre, for så kan jeg høre, hvad vi 
snakker om senere, for ellers er det ikke til at huske, men den her plet, det er dig, 
og nu skal du placere alle de her billeder rund om dig, og det der er allermest 
dig, det skal ligge tættest på pletten, og det du synes er mindst dig, det skal ligge 
længst væk, og du må meget gerne fortælle, hvad du gør. 

127 Tine Name it den kommer tættest på. Jeg synes, at deres tøj er rigtig sødt, det synes 
jeg. Vi har ikke så meget af det, men den kommer tættest på. Og Hennes & 
Mauritz den kommer nummer to. Så kommer Little One. Så kommer Friends. 
Og bagefter Mads & Mette. Så ville Småfolk nok komme. Så kommer Molo, 
Katvig, Burberry og til sidst denne her Dolche & Gabbana.  

128 Interviewer Hvis vi så tager denne Name it, som ligger tættest på dig, hvad er det så, der gør, 
at det er mest dig. 

129 Tine Jeg synes, det er rigtig sødt, det tøj de har. Jeg kan godt lide farverne, det er 
rigtig børneagtigt, jeg synes det er rigtig sødt, og de har alligevel en del at vælge 
imellem, de har ikke så mange bodystockings, men jeg synes, at de har mange 
bluser, bukser og kjoler, de er rigtig søde, det er bare det. Det er igen ens egen 
smag, jeg synes bare, det er rigtig sødt, det er farver og snit og alt sådan noget, 
og så er det overkommeligt i pris. 

130 Interviewer Og så tager vi Dolche & Gabbana, som ligger helt derude, og det er mindst dig, 
hvorfor er det mindst dig. 

131 Tine Jamen, jeg synes ikke, at det med, at man går rundt og viser et mærker, at det er 
fedt, og nu skal I alle sammen se, hvilket nyt Dolche & Gabbana sæt, jeg har 
fået til min baby, det synes jeg bare er fjollet. Jeg kan virkelig ikke se nogen 
grund til det, det er regulært pral et eller andet sted, altså selvfølgelig hvis man 
synes, det er sødt, så skal man da have lov til det, fred være med det, men jeg 
synes bare ikke, det er sødt, nej. 

132 Interviewer Hvad ville du tænke om en mor, der kom med sit barn i det der tøj. 
133 Tine Hold da op, du har råd til det [latter], det ville nok være den første tanke. 
134 Interviewer På hvad måde. 
135 Tine Det ville jo ikke være hold da op, hvor er du langt ude, hvad sker der for dig 

oppe i dit hoved, når du går ud og køber sådan noget tøj til dit barn, det ville jeg 
jo ikke, men jeg ville tænke mit, men det er jo hendes valg.  

136 Interviewer Ja, jeg tager lige et billede af det, så jeg kan huske, hvordan de ligger 
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[interviewer tager et billede:gwn]. Så har jeg en lille fantasileg, hvor du skal 
forestille dig, at du lever i en verden, hvor man kun kan få hvide bodyer og 
brune bukser, og det er det, hvad tænker du om sådan en verden. 

137 Tine Det er lidt kedeligt, men også meget praktisk. Det ville da være utrolig nemt 
egentlig, det ville være okay, hun kunne godt have hvide bluser og brune bukser 
på, men det ville være lidt kedeligt, det er da også meget sjovt at finde tøj, det er 
det da, at gå og kigge på tøj, men så meget ville det ikke genere mig. 

138 Interviewer Men det ville være lidt kedeligt. 
139 Tine Ja, det ville være lidt kedeligt, det ville også være kedeligt, hvis jeg selv skulle 

gå i hvide bluser og brune bukser, altså det ville da være lidt kedeligt, men igen 
meget praktisk. Ja, især når børnene bliver lidt større, og de begynder at gå op i, 
hvad de har på, og den ene hun bliver moppet, fordi hun ikke har Dolche & 
Gabbana, så er det da mere praktisk med hvide bluser og brune bukser, for så 
har de alle sammen det samme på, og så er der ikke noget moppegrundlag for 
det, på den måde kunne det være meget smart, sådan som en skoleuniform, det 
er vi ikke selv vokset op med, men jeg tror heller ikke, vi er vokset så meget op 
med, at vi bare skulle have det rigtige, altså have de rigtige mærker, det synes 
jeg ikke, der var så meget af, da jeg var lille. Men det virker jo som om, nu har 
jeg ikke så meget børn i den alder, men det virker som om, at børn ikke kun 
teenagere, men børn på en otte eller 12 år går mere og mere op i, hvad de har på, 
og om de har den nyeste mobiltelefon. Jeg så for noget tid siden et program om 
en 12 årig pige, som nægtede at cykle i skole, fordi hendes cykel var så grim og 
kikset, og hun ville bare blive moppet, hvis hun kom i skole med den, og hun 
skulle bare ikke ses på den cykel, det synes jeg er lidt vildt. Og på den måde kan 
jeg godt se, det praktiske i at have ens tøj, sådan så der ikke er nogen, der bliver 
moppet, fordi forældrene ikke har råd til det samme dyre tøj, som de andre har. 

140 Interviewer Det er jo den verden Sara skal ud i. 
141 Tine Jeg håber da også, at vi kan give hende tilpas meget selvtillid til, at hun synes, at 

hun er knald lækker, som hun er, og at hun ikke nødvendigvis behøver at gemme 
sig bag alle mulige mode ting. Selvfølgelig komme hun til at have de samme 
ting som andre, vi er jo ikke vokset op med, at vi har en mobiltelefon, det har 
stort set alle børn jo i dag, så mon ikke hun også på et tidspunkt får sådan en, 
men så langt ud i fremtiden som overhovedet muligt behøver hun den ikke, der 
er jo ikke nogen grund til, at en på seks eller syv år her en mobiltelefon, synes 
jeg, og det sidder jeg og siger nu. Jeg håber aldrig nogen sinde, at hun begynder 
at plage om at få de sidste nye ting. Er det ikke meget hipt med Gucci, hvad ved 
jeg, det har jeg set rigtig mange børn rende rundt i, det vil jeg aldrig håbe, at hun 
kommer til at plage om, for det vil hun aldrig nogen siden få, så jeg håber da, at 
hun kan vokse op og være så tilfreds med sig selv, at hun ikke føler, at hun har 
brug for de ting for at være lige så god som de andre, det er da noget vi 
forhåbentlig kan hjælpe hende på vej til. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, 
jeg ved ikke om (…). Det er nok mest små piger, jeg ved ikke, om det er fordi, 
de bliver voksne hurtigere og hurtigere. Da jeg var 12, der løb jeg rundt i et 
lyserødt joggingsæt. Altså min mor, når man ser billeder derfra, så tænker jeg, 
hvor kunne hun gøre det, en 12 årig pige tror jeg aldrig i dag ville finde sig i det. 
Jeg tror, at tingene har ændret sig meget fra jeg var lille til nu, eller også har jeg 
bare gået på en eller anden underlig skole, hvor alle har været sådan [latter], men 
det er i hvert fald det, jeg har indtryk af, jeg ved ikke hvorfor, der går meget 
status i at have det sidste nye indenfor iPod og mobiltelefoner, jeg synes, at det 
er ret vildt, at det betyder så meget for sådan nogle små børn 

142 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, som jeg lige vil høre, hvad du siger til, og det første 
hedder, at børn de er nutidens største statussymboler. 
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143 Tine Ja, det er vel i og for sig rigtigt. Jeg kan godt se, hvorfor man siger det. For børn 
de er jo sådan nogle, som du virkelig kan pynte, så du viser, hvem du er. Hvis du 
kommer gående med din lille søn eller datter ved hånden iklædt Burberry, og jeg 
skal komme efter dig, så siger det jo også noget om, at du har råd til at købe det 
til dit barn. Så siger det jo noget om, at du har penge, og du har en vis status. Så 
det kan jeg godt se. Så det er nok rigtig nok, men det er jo igen et valg, man 
tager, at klæde dem sådan ud og derigennem vise, hvem man er. Nej, jeg kan 
godt se det, og jeg vil gerne give dig ret i udsagnet, men jeg kan ikke rigtig have 
det, nej. 

144 Interviewer Men du siger, at man på en eller anden måde godt kan pynte dem op, så de viser, 
hvem man er. 

145 Tine Ja, det tror jeg godt, man kan. Sådan en lille en som hende her, hun har jo ikke 
styr på, hvad hun render rundt i, så det er jo udelukkende mit valg, hvad hun 
kommer i. Så hvis jeg kommer trillende med den største og dyreste Odder 
barnevogn, man kan få på markedet, og den rigtige voksipose, og det dyreste 
mærketøj til børn, så siger det da også lidt om, det signalere da, det har jeg råd 
til. For det er jo nogle ting, som folk godt ved er dyre, så signalere det da noget 
om, at de er lidt højt på strå, dem der er forældre. Så det tror jeg godt, at man 
kan. 

146 Interviewer Højt på strå. 
147 Tine Det behøver det jo igen ikke betyde, for du kan jo ruinere dig selv fuldstændig, 

fordi det bare skal være de rigtige ting. 
148 Interviewer Så har jeg et mere, som hedder, at børn de går klædt, som små voksne. 
149 Tine Nej, det synes jeg ikke, altså meget af det børnetøj som der er, det er da 

børnetøj, så det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, de gør. Men igen, det er 
jo forældrenes valg, hvad de giver dem på. Jeg synes jo, at det billede fra før 
med Dolche & Gabbana og Burberry, det er voksentøj, så hvis man vælger at 
give dem det på, så er det meget hurtigt meget voksenagtigt, men hvis man 
vælger meget af det andet børnetøj, som der er, så er det børnetøj, det er 
børneagtigt, så det, synes jeg ikke, er rigtigt. 

150 Interviewer Og det provokerer dig heller ikke, at man siger det. 
151 Tine Nej, det synes jeg ikke, hvis der er nogen, der synes, at børn går rundt som små 

voksne, så er det da deres problem. Det kan jeg ikke se, at det skal være mit 
problem, hvad andre giver deres børn på, hvad der er rigtigt og forkert, 
selvfølgelig hvis hun kommer op og er ti år, og jeg vælger at give hende kort 
mavetrøje og stramme bukser på, hvor g-strengen tripper op over kanten, så kan 
man begynde at snakke [latter].  

152 Interviewer Så har jeg en der siger, at børn de skal matche mors garderobe og deres tøj, det 
bør passe til hendes stil. 

153 Tine Nej, det er sjovt, det synes jeg ikke, det synes jeg er underligt. Jeg går ikke ud 
og køber noget tøj til hende og tænker, den passer lige til min nye bluse, den 
skal hun da have, nej, det gør jeg ikke. 

154 Interviewer Ikke at den lige skal passe til dit tøj i farven måske, men i stilen. 
155 Tine Nej, det synes jeg heller ikke. Nej, det synes jeg ikke, det er ikke noget, jeg har 

tænkt over de gange, hvor jeg har købt tøj til hende. 
156 Interviewer Men det du køber, det vil på en eller anden måde være det, som du kan lide. 
157 Tine Ja, men så igen, det er jo ikke ret meget, som vi køber, fordi vi har fået ret 

meget, vi kører stadig på meget af det, som hun fik, da hun blev født, så det 
sidste vi var ude at købe, det var hvide body’er, det er jo nødvendigt at have 
nogle undertrøjer. 

158 Interviewer Men når du går noget tøj igennem, er der så noget tøj, du tager fra og siger, det 
vil hun altså aldrig få på, selvom kvaliteten er i orden. 

163 
 



159 Tine Nej, jeg har som sagt byttet noget tøj en gang, det var det der underlige 
forklæde, ellers har hun fået alt på, som hun har fået. Men det er også fordi, at 
hvis det er en gave, og folk har købt det, fordi de synes, at det er sødt, så skal 
hun da have det, så skal jeg da ikke bestemme. Hvis der er nogle, som går ud og 
bruger penge, fordi de gerne vil købe en pæn gave til hende, og fordi de synes, 
at lige præcis det var sødt, så vil jeg da ikke gå ud og bytte det, det er da en sød 
tanke, og det skal hun da have, medmindre det er et forklæde [latter]. 

160 Interviewer Hvad med det du har arvet. Er der da noget, hvor du har tænkt, at hun aldrig får 
det på, selvom det ikke er nusset. 

161 Tine Nej, det synes jeg ikke, men det meste af det vi har arvet, det er jo noget jeg selv 
har valgt i de sække i mødregruppen. Der har der ligget en sæk, og så har jeg 
selv taget det op og valgt. Hun arvede meget tøj fra sin kusine dengang hun var 
lille, og så har hun faktisk ikke arvet andet tøj, for der er ikke andre, hun kan 
arve fra. 

162 Interviewer Nej, som det sidste kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne beskrive det tøj, 
som hun har lige nu, som du bedst kan lide. 

163 Tine Hun har to ting, som jeg synes er ret søde, det kan jeg godt vise dig, det er 
faktisk kjoletunikaer begge to [Tine henter de to tøjdele:gwn]. Den ene er den 
her, det er en kjole, som hun fik, da hun blev født af en tante eller onkel, den 
synes jeg er sød, hun kan først passe den nu, den synes jeg er lidt sød. Og den 
her, den fik hun i søndags af Sunes mor og far, den synes jeg også er meget sød, 
den er også rimelig stor, så den har hun også brugt som kjole, den synes jeg er 
sød, og de er meget lækre, så dem kan jeg godt lide. 

164 Interviewer Hvad er lækkert. 
165 Tine Det er farverne, det er snittet, og jeg synes, hun er meget sød med en kjole på, 

og nu der ligger hun jo og spiser sine tæer, og hvis hun så ligger med 
strømpebukser og spræller rundt, det kan hun ikke så godt med bukser, for de 
strammer rundt (…), der er mere bevægelsesfrihed i strømpebukser, jeg synes 
det er meget sødt med strømpebukser på. 

166 Interviewer Perfekt, det var sådan set det, jeg har lige et par hurtige spørgsmål her til sidst. 
Din alder. 

167 Tine 25. 
168 Interviewer Uddannelse. 
169 Tine Ikke nogen endnu, men jeg er på vej til at blive ingeniør.  
170 Interviewer Og i bor tre her.  
171 Tine Ja, vi bor tre. 
172 Interviewer Og det er Jeres første barn. 
173 Tine Ja, det er det. 
174 Interviewer Hun er præcis. 
175 Tine Et halvt år og en uge, så meget tæt på et halvt år. 
176 Interviewer Og hvad laver din kæreste. 
177 Tine Han læser også til ingeniør. 
178 Interviewer Ja, men det var det, jeg siger mange tak, det var dejligt, at jeg måtte komme og 

høre lidt om Jeres erfaringer. Jeg slukker lige den her. 
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B11: INTERVIEW 4 

 

Varighed: 2 timer og 12 minutter 

Interviewperson: Mette 26 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Ja, men jeg hedder Gitte, og jeg studerer inde på Handelshøjskolen i 

København, og jeg er ved at skrive mit speciale, som handler om mødre og det 
tøj, som de bruger og køber til deres babyer. Jeg har forberedt to dele til 
interviewet, hvor den første del, der skal du bare snakke løs ud fra nogle 
spørgsmål, jeg kommer med. Og du skal endelig bare sige alt, hvad der falder 
dig ind, og du skal ikke være bange for at sige noget, for der er ikke noget, som 
er forkert, og du skal endelig komme med en masse eksempler og oplevelser, det 
er din hverdag, jeg er interesseret i. Og derefter har jeg den anden del af 
interviewet, hvor der komme lidt forskelligt overraskende. Ja, kan du starte med 
at fortælle lidt om ham, der ligger ude i barnevognen. 

2 Mette Ja, han er lige knap tre måneder og en super nem dreng, så det er super, og det er 
vi rigtig glade for, jeg ved ikke, hvor meget mere du vil have (…).  

3 Interviewer Hvad hedder han. 
4 Mette Han hedder Viktor. 
5 Interviewer Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvordan du er som mor. 
6 Mette Jamen, uha ja, jeg er meget (…). Det skal siges, at jeg også er pædagog af 

arbejde, så jeg har en del, jeg tager med hjem fra arbejde, det er svært at lade 
være, og jeg er meget konsekvent i de ting, jeg gør. Når der er noget, vi er blevet 
enige om herhjemme, så er det også det, vi gør. 

7 Interviewer Kan du prøve at give nogle eksempler på det. 
8 Mette Det er jo selvfølgelig svært, idet han stadig er så lille, men for eksempel er vi 

blevet enige om, at han skal falde i søvn i sin egen seng om aftenen, og det gør 
han bare, men det er nemt at sige, når man bare har et barn, som gør de ting, 
man er blevet enige om, som ikke har alt for meget sin egen vilje. Så på den 
måde, har det været nemt indtil videre. Det har bare været at sige, det vil vi 
gerne prøve, og det prøver vi så på, og indtil videre har det i hvert fald været en 
succes. 

9 Interviewer Hvor er du pædagog hende, når du arbejder. 
10 Mette Jeg er i en børnehave. 
11 Interviewer Så du har nogle erfaringer der fra, som du kan trække på. 
12 Mette Ja. 
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13 Interviewer Hvis du kan starte med at fortælle mig lidt om i går fra i stod op, og du må 
endelig bare komme med en masse detaljer. 

14 Mette Ja. Vi stod op klokken otte, ligesom vi plejer, og så tog vi tøj på og gik i bad, og 
alle de her ting. Og så lavede vi noget rytmik ham og jeg herhjemme, hvor vi lå 
nede på gulvet og cyklede med benene, slog kolbøtter, og trillede i en 20 
minutters tid. 

15 Interviewer Går I i bad hver morgen. 
16 Mette Ikke hver morgen. 
17 Interviewer Og så tog I tøj på, hvad tog I på. 
18 Mette Ja, hvad havde han på. Han havde et par overalls på, en langærmet trøje, en 

body og et par strømper selvfølgelig. 
19 Interviewer Griber du i skuffen, eller hvad bestemmer hvad du giver ham på. 
20 Mette Det er lidt forskelligt. Vi har lige været på ferie, så udvalget af tøj har ikke været 

så stort, fordi det skulle vaskes. Så i går der var det sådan lidt, når ja, det er, 
hvad der ligger i skabet, og det matcher sådan. Jeg går meget op i at tøjet 
matcher, og at det ser ordentligt ud. 

21 Interviewer Hvad betyder det, at det matcher. 
22 Mette At farverne passer sammen, og at vi ikke kører farver, som er fuldstændig hen i 

vejret. Jeg vil gerne have, at han ser ordentlig ud i tøjet. 
23 Interviewer Og hvad er ordentlig. 
24 Mette Jamen, ordentlig, det er for mig, at det er nyvasker, at det er pænt, og at han ikke 

ligner en, som er rigtig nusset og snavset i tøjet, og selvfølgelig også i hans 
intime hygiejne. Men at han er pænt klædt på om morgenen i hvert fald. [En 
baby græder udenfor:gwn] Hvad er nu det. Vi har også en vuggestue i nærheden, 
så det er lidt svært at høre, hvem det er. Nej det er her [Mette går ud til 
barnevognen og kommer tilbage igen efter et par minutter:gwn], vi prøver lige at 
se, om han ikke vil sove igen.  

25 Interviewer Ja, og ellers må du jo bare tage ham ind. 
26 Mette Ja. 
27 Interviewer Men det skal se ordentligt ud, og du siger, at det ikke skal være snavset, hvornår 

er ting snavsede for dig. 
28 Mette Øjeblik [Viktor græder og Mette henter ham ind:gwn]. Skal du lige være med. 
29 Interviewer Jamen, hvornår er ting snavsede for dig. 
30 Mette Altså, nu er han et rimeligt gylpende barn, og normalt så har han hagesmæk på, 

men nu har han lige sovet, men han kommer nemt til at lugte af gylp. Og når vi 
er nogen steder, så har jeg altid en ekstra trøje med, det er som regel dem, det 
går ud over, og jeg synes bare ikke, at det er rart for hverken mig eller ham at 
lugte på den måde. Så vasker vi hellere lidt ekstra. Men på den anden side, på en 
dag hvor vi bare er hjemme os to, så betyder det ikke lige så meget, som hvis 
man er nogen steder, synes jeg. 

31 Interviewer Hvad er forskellen. 
32 Mette Herhjemme går vi bare rundt i vores egen lille andedam, men når vi er nogen 

steder, så vil jeg gerne have, at han ser ordentlig ud, ligesom jeg gerne selv vil 
se præsentabel ud, så på den måde er der ikke så meget forskel. 

33 Interviewer Men det vil sige, at hvis I er ude og gylper, så kommer der en ny body på. 
34 Mette Det er også lidt, hvor man er, er vi bare hjemme hos min mor, så er vi bare 

hjemme ved min mor, men hvis vi sådan er ude i det store offentlige rum, så vil 
jeg gerne have, at han ser ordentlig ud. Men ordentlig for mig er ikke 
ensbetydende med, at det skal være dyre mærker og alt mulig andet, det handler 
i bund og grund bare om rent tøj. Vi skal se ordentlige ud [Den sidste sætning 
siger Mette til Viktor:gwn].  

35 Interviewer Hvorfor tror du, det er vigtigt, at han skal se ordentlig ud, når du er ude omkring 
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mennesker i det offentlige rum. 
36 Mette Det viser, hvordan vi er som familie, og jeg ser jo gerne, at vi bliver set på, som 

nogle fornuftige forældre, så derfor er det vigtigt, at vi ser ordentlige ud. 
37 Interviewer Og det er især, når du er ude blandt folk, du ikke kender. 
38 Mette Ja, for dem i omgangskredsen, familie og venner, de ved jo godt, hvordan vi er, 

og hvordan vores hverdag den er. 
39 Interviewer Du snakkede om, at I lavede noget rytmik.  
40 Mette Ja. 
41 Interviewer Hvor har du lært det hende. 
42 Mette Både på arbejde og hvad jeg har læst mig til. Jeg er jo nok lidt nørdet, når det 

angår børn, og jeg har læst utroligt meget og læser stadig væk. 
43 Interviewer Og det er godt for deres motorik. 
44 Mette Ja, det er for at styrke hans motorik, både grovmotorikken og finmotorikken, så 

han kan blive god, og så er det også bare for hyggens skyld. For eller kan man 
altså hurtigt bare komme til at sidde foran fjernsynet en hel dag. Jeg bliver nød 
til at strukturerer min dag, og sige at i dag der laver vi altså det her, for eller kan 
jeg godt sidde foran fjernsynet en hel dag og synke hen, hvis det skal være.    

45 Interviewer Har du så nogle faste aftaler i løbet af ugen. 
46 Mette Altså, vi mødes en gang om ugen i mødregruppen, og det plejer at være om 

torsdagen, og vi er startet til noget svømning med dem også, men jeg er ikke 
kommet med endnu. Vi har været på ferie og været syge og alt muligt, så det har 
vi ikke nået endnu, men ellers har jeg en kusine, som er gravid, og vi bruger ret 
meget tid sammen. Jeg synes bare dagene går, det er helt vildt, i går var vi 
hjemme, men ellers synes jeg bare, at dagene forsvinder, hovsa, det var den uge. 

47 Interviewer Hvor har I været henne på ferie. 
48 Mette Vi har været i Jylland, vi havde lånt et sommerhus, så det var rigtig dejligt at 

komme lidt væk. 
49 Interviewer Hvor længe var det. 
50 Mette Det var fem dage. 
51 Interviewer Dejligt. 
52 Mette Så det var rigtig dejligt at være væk og kunne slappe af. Siden Viktor er blevet 

født, der har der været nogen her hver weekend. Og da vi flyttede ind, der stod 
det oprindelige køkken her, så vi har fået nyt køkken, og det har været min far, 
der har været så sød og hjælpe, han er mere praktisk anlagt, end vi er. Så det er 
der gået rigtig mange weekender med, at min far og mor har været her. Så på 
den måde trængte vi også bare til at komme væk og holde ferie, og det med ikke 
at skulle servicere. 

53 Interviewer Har der været andre end dine forældre forbi. 
54 Mette Stort set alle vores venner og familie har været forbi. Der har været rigtig mange 

mennesker, men nu er det ved at være slut. 
55 Interviewer Hvordan har det været så. 
56 Mette Det har været okay. Vi har jo selv kunne sige fra, altså sige denne her weekend 

den er bare ikke god, lad os finde en hverdagsaften og mødes. For man kan også 
bare blive rigtig træt oven i hovedet af altid at være den servicerende. Så, vi 
holdt barnedåb i søndags. 

57 Interviewer Hvordan gik det. 
58 Mette Jamen, det gik rigtig godt. Han sov under hele forestillingen, og det var en rigtig 

hyggelig fest, vi holdt bagefter. Så vi tog til Jylland mandagen efter, så det var 
rigtig godt.  

59 Interviewer Der er også meget at se til, når man skal holde sådan en fest med en lille en. 
60 Mette Ja, med sådan en lille mand. Og især når han ikke vil sove dagen inden, der var 

han bare vågen hele dagen. Åh, der sker noget, og så sov han næsten hele 
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søndagen. 
61 Interviewer Har det været givtigt at være i mødregruppe. 
62 Mette Ja, det synes jeg. Vi er seks i alt, og der er fem drenge og en enkelt pige, så det 

er stærkt repræsenteret det mandlige køn, men det er nogle super søde kvinder. 
Vi skal i teateret på torsdag.  

63 Interviewer Kan man det. 
64 Mette Jamen, der er, hvad hedder forestillingen, Bitter Fissen, det er et stand-up show 

klokken 11 om formiddagen, hvor det så er okay at tage sin lille pusling med. 
65 Interviewer Det lyder, som om I er ret gode til at sætte nogle aktiviteter i gang. 
66 Mette Ja, det er vi også. 
67 Interviewer Nu var det så barnedåb sidste weekend, hvad havde han så på der. 
68 Mette Han havde selvfølgelig en dåbskjole på, en familie dåbskjole tilbage fra 20’erne 

på hans fars side, og så havde han en hvid bodystocking på indenunder og et par 
strømpebukser. 

69 Interviewer Beholdt han kjolen på under det hele. 
70 Mette Ja, eller nej, i løbet af eftermiddagen fik han normalt tøj på igen, der fik han et 

par cowboybukser og en bluse på. 
71 Interviewer Du siger, at så fik han normalt tøj på igen. 
72 Mette Ja, [Viktor gylper, og Mette henter en klud og tørre det væk:gwn]. 
73 Interviewer Men nu sagde du, at så fik han normalt tøj på igen, er der noget, der er normalt 

tøj, og noget der ikke er normalt tøj. 
74 Mette En dåbskjole går under kategorien ikke normalt tøj her i huset. Så han fik, jeg 

tror faktisk, det var de her cowboybukser på [Mette peger på de bukser, som 
Viktor har på:gwn], og så en stribet langærmer. Så vi havde ikke været ude at 
investere i festtøj til ham, for at han kunne have det på i søndags, og så næste 
gang han skulle have det på, så kunne han ikke passe det alligevel. Så det var vi 
blevet enige om, at han bare skulle have helt almindeligt tøj på, for han er jo 
også bare en helt almindelig baby. 

75 Interviewer Har I været til nogle andre store fester. 
76 Mette Ja, vi har været til en kandidatfest, og der havde han en ny bluse på. Det var godt 

nok en ny bluse, men også sådan en bluse man kan bruge til hverdag, og så 
havde han sine overalls på. De vokser jo ud af tøjet hurtigt, så et eller andet sted, 
så er det jo binde galt at gå ud og investere i skjorter og slips til dem, for de kan 
ikke være i det om tre minutter, men det er jo selvfølgelig bare min mening. 

77 Interviewer Han havde alligevel fået en ny bluse på, siger du. 
78 Mette Ja, det havde han. Vi har fået rigtig mange gaver i forbindelse med, at han blev 

født, så der var en i bunken, som ikke var blevet brugt. 
79 Interviewer Er det nogle gode gaver, I har fået. 
80 Mette Ja, altså vi har fået rigtig mange tøjgaver, hvilket er super fantastisk, da vi er de 

første i familien, der har fået barn. Lasses fætter har godt nok en søn på fem år, 
men der er der nogle andre, der har fået lov til at arve tøjet på den anden side af 
familien. Så vi stod faktisk uden en garderobe. Så det har været super lækkert, at 
folk har været gode til at komme med tøj, for ting skulle han jo nok få og får 
hele tiden.  

81 Interviewer Synes du, med de gaver I har fået, at folk har været gode til at ramme noget, som 
du kunne lide. 

82 Mette Ja, egentlig, altså det er ganske lidt, vi har været ude og bytte. Og folk har også 
været gode til at købe det i forskellige størrelser, så det ikke kun har været 
størrelse 56 alt sammen, og det er jo super. For selvfølgelig skal han ud og have 
noget mere, for det dækker jo på ingen måde hans garderobe, når han når 
størrelse 74, men det er i hvert fald rart at have lidt at tage udgangspunkt i. I 
stedet for at man skal ud og investere eller låne i alle størrelser. Men så er det 
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også godt, at det når at blive jul, det hjælper jo altid lidt på det. 
83 Interviewer Men der var nogle få ting, som I var ude og bytte. 
84 Mette Ja, men det var mest de gaver, vi har fået her til sidst, for så havde vi nok i den 

størrelse. Og så var der lidt af det, hvor vi var sådan lidt, øh okay, det var da en 
fin gave, men det var måske ikke lige os, men eller har folk ramt meget godt. 

85 Interviewer Kan du ikke prøve at fortælle mig om en af de ting, hvor det så ikke lige var det, 
I havde lyst til. 

86 Mette Jo [latter]. Han fik for eksempel en skjorte af nogle venner, hvor jeg egentlig 
meget godt kunne lide den, men hvor Lasse synes, den var lidt tøset i snittet. Så 
der blev vi enige om, at den skulle byttes, og det var der ikke nogen sure miner 
over, vi har jo alle sammen forskellig smag, men jeg kunne meget godt lide den. 

87 Interviewer Så farmand han har også sin mening. 
88 Mette Ja, det har han. Vi var i H&M den anden dag, vi havde fået noget i dåbsgave, og 

det var en størrelse, som han bruger lige nu, det var der ingen grund til at 
gemme. Og så spurgte han, om han måtte bestemme, og selvfølgelig måtte han 
da det. Så der valgte farmand lige tøj. Men vi er også rimelig enige om, hvad vi 
kan lide, og hvad vi ikke kan lide. 

89 Interviewer Så der var ikke noget, der skreg i øjnene. 
90 Mette Sådan at jeg tænkte, åh nej, skal han virkelig have det på, nej overhoved ikke, 

det var en stribet joggingdragt, og bukserne var sorte. 
91 Interviewer Kunne du også godt selv have fundet på at vælge den. 
92 Mette Ja, det kunne jeg godt, så på den måde var det okay. 
93 Interviewer Hvad med at give ham tøj på herhjemme, er det Jer begge to, der står for det. 
94 Mette Lasse plejer gerne at finde det frem om morgenen, og så plejer jeg gerne at give 

ham tøj på. For mens Lasse finder tøj frem, så plejer jeg gerne at gå i bad, for så 
er der jo en til lige at kigge efter ham, så det ikke er så kedeligt bare at ligge der. 

95 Interviewer Så ligger han det frem. 
96 Mette Og så giver jeg ham det som regel på. 
97 Interviewer Som regel. 
98 Mette Eller ja, jeg giver ham det på. Vi går ikke rundt i nattøj herhjemme. Jeg vil gerne 

have, at han får rigtigt tøj på, og at han ikke går rundt i nattøj hele dagen, så han 
også kan lære lige fra starten af, at om natten der har vi nattøj på, og om 
morgenen der tager vi altså tøj på, og når vi så når aften, så kommer vi i nattøjet 
igen. 

99 Interviewer Jeg er lidt nysgerrig med far. Når han ligger tøj frem, har du så oplevet, at der 
var en dag, hvor du tænkte, det skal han ikke have på i dag. 

100 Mette Det tror jeg ikke. Han havde fået en anden T-shirt på til at starte med i morges, 
og så havde han vel haft den på i fem minutter, da han besluttede sig for at gylpe 
over det hele. 

102 Interviewer Men han havde beholdt den på, hvis han ikke havde gylpet. 
103 Mette Ja, det havde han, det var bare, fordi han skulle gylpe ud over det hele. 
104 Interviewer Nu har I fået rigtig mange gaver, har I også været ude at købe noget tøj selv. 
105 Mette Ja, massere. 
106 Interviewer Kan du huske sidst, du købte noget tøj til ham, var det da I var i H&M. 
107 Mette Nej, det var i torsdags. 
108 Interviewer Kan du ikke fortælle mig igennem det. 
109 Mette Jo, men vi var i Kattegatcentret. 
110 Interviewer Det er i Jylland. 
111 Mette Det er i Jylland, og der havde de en gaveshop, og der havde de en Ida T trøje i 

mørkegrøn med hajer på. Jeg ved ikke, om du kender mærket. Og sådan en 
måtte han jo have, for vi havde jo været i Kattegatcentret. Faderen kiggede godt 
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nok meget skeptisk på mig, giver du så meget for sådan en trøje, ja, det gør jeg, 
sagde jeg, for den har hajer, og den er sej. Hvad gav vi for den, 139 kroner tror 
jeg, og det er da mange penge taget i betragtning af, at han hurtigt vokser ud af 
den, men på den anden side, vi har da lige så tit købt tøj i Føtex, hvor vi ikke har 
givet lige så meget for det, så jeg synes, det er et meget godt miks at have lidt af 
det hele. For jeg er jo som alle mulige andre, jeg kan da også lide alle de der 
smarte mærker, som de alle samme gerne vil have, Ida T, Molo, Katvig, ja, you 
name it, men jeg synes bare også, at det er rigtig mange penge at bruge på tøj, så 
sådan er det. Det jeg går mest op i, det, som jeg helst vil have, er god kvalitet, så 
er det faktisk lige meget, hvad mærket hedder. Det er hans overtøj. Altså nu 
bruger han ikke sko endnu, men når vi kommer dertil, så skal det være nogle 
ordentlige sko, der kan holde kulde og vand og sådan nogle ting ude, og det 
samme med flyverdragter og jakker. Jeg ved bare, hvor vigtigt det er, at det 
fungere, og at det er ordentligt. For det er bare ikke sjovt at være ham der altid 
er sjask våd og kold ude på legepladsen og endnu mere snottet end de andre. Det 
sender også et signal til de andre børn, mine forældre de har måske ikke så 
mange penge, og de har ikke så meget overskud, så derfor har jeg det her tøj på. 
Jeg har efterhånden passet en del børn af den slags, hvor man kan se det på tøjet, 
men som voksen, kan man jo også se det på barnets væremåde. Så overtøjet det 
skal bare være tip top i orden, men jeg er også sådan en, der altid fryser selv, jeg 
hader at fryse, så derfor skal det bare være i orden og fungere. Nu har han ikke 
nogen flyverdragt i år, det er dels ikke så kold endnu, og dels så skal han heller 
ikke rundt og pladre rundt i en mudderpøl i år. Det skal han nok komme til 
næste år. For Lasse han har været sådan, om vi ikke skulle købe en flyverdragt 
til ham, men på den anden side hvad skal vi bruge den til, han har en lækker 
flisdragt og posen, og posen den bruger vi, når han sover, og flisdragten er, når 
vi skal ud nogen steder, det er primært om aftenen, vi bruger den, hvor vi er 
udenfor, og det er jo tilstrækkeligt. Og så skal han selvfølgelig have en varmere 
hue og et par vanter, når vi kommer længere frem, men det er jo ikke nødvendigt 
endnu, så det har vi ikke investeret i endnu. 

112 Interviewer Du siger, at du godt kan lide nogen af de mere smarte mærker, og samtidigt 
køber du også tøj i Føtex. Hvad er forskellen. 

113 Mette Jeg køre primært de dyre mærker, når de er på tilbud, for jeg synes, at det er 
bindegalt at give så mange penge for en bluse, eller hvad det nu er, så det er 
primært på tilbud, jeg køber de dyre mærker. Det kan godt være, at tingene 
forandre sig, når han bliver lidt ældre, og han kan bruge sit tøj lidt længere tid, 
men lige nu synes jeg, det er helt hen i vejret at give 300 kroner for en 
bodystocking, fordi der er et lille mærke i siden på den.  

114 Interviewer Men så køber du det på tilbud. 
115 Mette Ja, jeg købte en bluse og en bodystocking fra Molo, hvor jeg endte med at give 

150 kroner for begge dele, fordi det var sidste års kollektion, og det synes jeg 
var okay. Så jeg er lidt splittet, for jeg kan godt synes, at nogle af de her mærker, 
de er vildt flotte, men jeg kan også synes, at det er sindssygt mange penge at 
bruge. 

116 Interviewer Hvad er det, der tiltaler dig ved de mærker, som du kalder smarte. 
117 Mette Ja, hvad er det i bund og grund. Det er jo, fordi jeg synes, at de laver noget 

meget fedt tøj, og det er ikke så meget på grund af mærket i sig selv, men jeg 
synes, at deres tøj er smart, så derfor kan jeg godt have lyst til at købe det, men 
jeg er alligevel for nærig til at købe det til fuld pris. 

118 Interviewer Men hvad er det, du synes er fedt ved dem. 
119 Mette Farverne især. 
120 Interviewer Hvad for nogle farver kan du godt lide. 
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121 Mette Grøn. Grøn er jeg rigtig glad for, og blå, men jeg er så også farvet af, at han er 
en dreng. Men grønt tøj, har jeg ret meget af. Du kan se den striktrøje, som 
ligger derovre, den vil jeg ikke give ham på. Det er en, vi lige har fået af en 
moster, som hun har strikket, og havde jeg selv valgt garnet, så var det aldrig 
blevet den farve, for jeg synes, at både baby lyseblå men også baby lyserød til 
pigerne, det bliver så baby og øv. Så de traditionelle farver er lidt kedelige, vi 
skal have noget med lidt gang i. Vi er jo også sådan nogle med lidt gang i. Vi 
sidder jo ikke bare hjemme og kukkelurer og venter på at far kommer hjem. 

122 Interviewer Nu har du arbejdet som pædagog, men også i mødregruppen hvor i mødes, kan 
du så fortælle mig om nogle gange, hvor du har lagt mærke til, hvad de andre 
børn havde på. 

123 Mette Vi var ovre hos en af dem fra mødregruppen i går, og hendes knægt han havde 
et par rigtig fede bukser på, sådan et par jogging bukser med nogle dyr i en 
masse forskellige farver, hvor jeg virkelig stod og tænkte, øv, sådan nogle vil vi 
også gerne have, men jeg spurgte jo selvfølgelig ikke, hvor hun havde dem fra, 
for vi har jo så meget andet tøj herhjemme. Men derfor bliver jeg da stadig 
inspireret af, hvad jeg ser at andre har på, det gør jeg jo, også personligt til mig 
selv. 

124 Interviewer Så da du så dem, der tænkte du, det er bare mig. 
125 Mette Ja, uha, men det var nogle dyr i forskellige farver, hvor de var sådan lidt 

tegneserieagtige, de var ret fede. 
126 Interviewer Og kan du huske andre ting, du har set. 
127 Mette Det ved jeg ikke rigtig. Når man sådan går forbi folk med børn, så synes jeg tit, 

at jeg studerer dem [latter], sådan hvad de har på af tøj, og somme tider så bliver 
man inspireret og tænker, at det var sku noget fedt tøj, og andre gange tænker 
man, ja, hvorfor ikke, det kan man vel også have på. 

128 Interviewer Ja, der er jo selvfølgelig også den anden gren, hvor man ser nogle andre og 
tænker, det er ikke lige mig, kan du huske, at du har tænkt sådan. 

129 Mette Ja, det har jeg da gjort massere af gange på arbejde, ikke der hvor jeg arbejder 
nu, men et andet sted, hvor jeg arbejdede før. Der var en familie, der var sådan 
meget alternative, og drengen han var altid i lærred og brunt, og det er et par år 
siden, så det var meget anderledes, end det de andre havde på, og det var rent, og 
det var pænt, men de var ret økologiske i det, hvis man kan sige det på den 
måde, og jeg kan huske, at jeg tog mig selv i at tænke, hvorfor, men forældrene 
så også sådan ud, så for forældrene var det helt naturligt, at sådan skulle han se 
ud, for mig var det meget 70’er, jeg tror ikke rigtig, de var kommet videre, de 
var også typerne, der tog på ø-lejer. 

130 Interviewer Er det sådan, at der nogen gange er et overlap mellem forældre og børn, synes 
du. 

131 Mette Hvad mener du. 
132 Interviewer Nu siger du, at han på mange måder lignede sine forældre, i det tøj han havde 

på. 
133 Mette Ja. Jeg synes tit godt, at man kan se en sammenhæng. Hvis forældrene personligt 

går op i, at deres tøj skal være i orden og de dyre mærker, så er ungernes det 
også. Og jeg kan også godt se forskel på, hvor jeg har arbejdet. Jeg har arbejdet 
et sted, som lå på grænsen til noget socialt boligbyggeri, men der var også børn 
af overklassen, og det kunne man bare godt se. Vi havde små drenge, der rendte 
rundt i den helt dyre klasse af tøj, hvor jeg helt personlig måtte tage mig til 
hovedet og sige, det er jo bindegalt. Jeg kan jo i bund og grund være ligeglad. 
Men der var også børn, hvor H&M bare var helt okay. Og så har jeg arbejdet på 
Frederiksberg, hvor det også var lidt blandet, lidt af det dyre og lidt af det ikke 
så dyre. Men nu er jeg i Gentofte, og det kan man godt se, de er sku pæne i tøjet, 
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og der er ikke en finger at sætte. Så det er også ret bestemt af, hvor man bor, 
hvad man går op i af tøj, og så er det selvfølgelig også økonomisk styret. For har 
man pengene til, at man kan klæde sine børn i de dyre mærkevare, jamen, så er 
der helt klart også folk, som gør det, men har man en normal indkomst, som vi 
har, så kan man da godt købe nogle luksus ting en gang i mellem men jo ikke 
hele tiden. Men som sagt et godt miks af det hele. 

134 Interviewer Er der nogle ting, som er lidt dine favoritter, som han får på lidt oftere end 
andet. 

135 Mette Ja, helt klart, det er der. Jeg er meget glad for hans overalls, hvor har jeg købt 
dem, jeg tror faktisk, de er fra H&M, men jeg synes, han er rigtig smart i dem, 
og så er de også dejlig praktiske, for de samler tøjet, så han ikke skiller på 
midten, så dem er vi rigtig glade for. 

136 Interviewer Du siger, at han er smart i dem. 
137 Mette Han ser lidt rap ud, de gør ham lidt mere drenget end baby, og selvom han er en 

baby, han er tre måneder, så kan man også gøre dem mere baby ved at klæde 
dem i sparkedragter, og det har han også noget af. 

138 Interviewer Men du kan godt lide, at han ser rap ud. 
139 Mette Ja. 
140 Interviewer Var det farmor, der havde strikket den der bluse, hvor det måske ikke lige er den 

farve, du selv ville have valgt, hvad så med nogle af de andre gaver.  
141 Mette Min mor har også strikket til ham, og vi har fra starten ikke ville vide, om han 

blev en dreng eller en pige, og min mor hun var meget overbevidst om, at han 
blev en pige, så hun har strikke en cardigan til ham i lys lilla [latter], og jeg 
synes altså godt, han kan have den på, jeg er måske også lidt farvet af, at det er 
min mor, der har strikket den. Hvor Lasse siger nej, han ligner en tøs. Og vi 
havde den på en gang, hvor vi var ude, hvor der var flere, der spurgte, om det 
var en pige, og Lasse han blev helt mærkelig, det var sjovt at se ham, den skulle 
han ikke have på mere, når han var med nogle steder, så den har han ikke haft på 
siden, det rørte ikke mig. Men det er også fordi, jeg selv tit har nosset rundt i 
det, sikke en sød lille dreng eller pige, og det er så flovt, for som regel klæder 
folk jo deres børn på, så man kan se, om det er en dreng eller en pige. Det er i 
hvert fald de færreste, der klæder deres dreng i lyserødt med små hjerter på. Så 
hvis man bare bruger sin sunde fornuft, så kan man som regel se det.  

142 Interviewer Er det også noget, du er påvirket af, når du vælger tøj til ham, at der er noget, 
der er forbeholdt drenge, og noget der er forbeholdt piger. 

143 Mette Ja, helt bestemt. I starten havde han rigtig meget neutralt tøj, for vi havde været 
nødt til, at købe lidt inden han blev født. Så vi ikke skulle ud og investere i et 
halvt tons tøj. Og selvom vi jo også fik gaver, så var vi nødt til at have lidt i 
skabet, så der havde han rigtig meget hvidt og brunt og grønt, for det fungerer 
meget godt til drenge og piger. Så det var faktisk meget svært at være ude og 
shoppe og ikke kunne sige, jeg får en dreng, så derfor kan jeg købe det her. Jeg 
havde set mig meget glad på de lyserøde farver, fordi jeg et eller andet sted var 
overbevidst om, at vi fik en pige, men det fik vi så ikke, snydt. 

144 Interviewer Er der nogen gange, hvor du har været af sted, hvor du har tænkt, at det tøj han 
havde på, måske ikke var det helt rigtige. 

145 Mette Det er mere mig selv og mit tøj, for vi skal nå en masse og være der til tiden, og 
så er det ikke altid, at jeg lige selv når at blive så smart, som jeg gerne vil, og 
makeup det er ikke altid, jeg lige når det, men det er jo også fordi, jeg synes, at 
det er vigtigere, at han er ordentligt klædt på, og at han er nypuslet, og at der er, 
hvad der skal være i pusletasken, og så kan jeg lidt bedre leve med, at jeg måske 
ikke ser så lækker ud den dag. 

146 Interviewer Så der er en prioritering over mod ham. 
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147 Mette Helt sikkert, helt klart. Forleden dag, det var i lørdags inden barnedåben, hvor 
min mor og jeg stod og pyntede kagen, og så manglede vi lige et eller andet, og 
så kørte jeg op efter det, og så stod jeg oppe ved kassen, og så fik jeg kigget ned 
af mig selv, og jeg havde melpletter ned af blusen og lidt smør i håret, og så 
tænkte jeg, nej, nu må du også lige tage dig sammen, men jeg havde også gang i 
tusinde ting, og jeg skulle bare op og have den pakke flormelis. 

148 Interviewer Er det også noget, du kan mærke til hverdag. 
149 Mette Jeg forsøger virkelig at få gjort noget ud af mig selv, også for at der ikke bare 

skal sidde en hængt kat med nat T-shirt og morgenhår over i sofaen, når Lasse 
kommer hjem fra arbejde. Det er sku ikke særligt sexet for forholdet. Jo, der kan 
godt være dage, hvor det er sådan, men størstedelen af dagene der kommer jeg 
altså i tøjet og får makeup på og får sat håret. 

150 Interviewer Du snakkede om, at det også havde betydning for dig, at tøjet matchede. 
151 Mette Ja, at farvekombinationen hænger sammen. Jeg går personligt rigtig meget i 

jeans, men det er jo også dejligt nemt, for hvad passer ikke til at par jeans. Og 
det er også super praktisk på arbejde, skal det siges, jeg er i en ude børnehave, så 
vi er meget ude, og så er det praktisk at have et par lidt mørke jeans på, som 
godt kan tåle lidt mudder og lidt snot. 

152 Interviewer Går han så også tit i jeans. 
153 Mette Ja, det gør han. 
154 Interviewer Men så er der jo ikke så meget at matche. 
155 Mette Nej, det gør det i hvert fald nemt. 
156 Interviewer Men nu kan jeg se, at der for eksempel er en grøn kant på de jeans der 

[interviewer peger på de bukser, som Viktor har på:gwn], har det så betydning 
for T-shirten. 

157 Mette Ja, det har det, den var også grøn den T-shirt, han havde på i morges, inden han 
gylpede. Så det har det, og jeg tror også ubevidst, at Lasse han tænker over det, 
og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har præget ham, eller om han bare gør det 
bevidst, men Lasse han sidder også på kontor, så han har selv et par pæne bukser 
eller jeans på og skjorte, så han ser altid pæn ud, når han er på arbejde i hvert 
fald. 

158 Interviewer Du siger, at du også fokuserer på pusletasken, hvad skal der være i den. 
159 Mette Lad os tage en dag, hvor vi skal være ude hele dagen. Der skal være nok bleer, 

vådservietter, stofbleer, en ekstra bluse til ham og mig, så skal vi have flasker 
med, så vi har pulver og flasker og en termoflaske med kogende vand. Og de 
ting, de skal bare være der, for ellers kan vi ikke være ude en hel dag. 

160 Interviewer Pakker du den hver gang. 
161 Mette Bleer og klude, som vi ikke får brugt, bliver liggende, så det er bare at kigge ned 

i den og se, hvad der mangler, og så putte det ned i den. For hvis jeg pakkede 
den ud hver gang, så ville jeg blive sindssyg. 

162 Interviewer Så det gør ikke noget, at der ligger en blå T-shirt, selvom han har en grøn kant 
på bukserne. 

163 Mette Nej. Udgangspunktet er, at vi starter med at se godt ud, når vi tager hjemmefra, 
og har vi så en rigtig gylpe dag, som vi havde i går, heldigvis er det mest 
hagesmækken, det går ud over, i går tror jeg, han nåede at bruge tre 
hagesmække, fordi han gylpede ud over dem, så hagesmække har vi altid et 
arsenal med af [Viktor brokker sig og Mette trøster og prøver at beskæftige ham 
i ca. 10 minutter:gwn].  

164 Interviewer Nu kommer vi til noget lidt andet. Først kommer jeg med fire serier af billeder, 
og jeg viser dem et af gangen, det er en blanding af drenge og piger, og det er 
ikke så meget, hvad de lige har på her på billedet, men mere mærkerne generelt, 
og det er ikke sikkert, at du kender alle mærkerne, men nogen af dem kender du 
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måske, og så vil jeg gerne bede dig om, at fortælle mig lidt om den mor, der 
typisk giver sit barn sådan noget tøj på [Interviewer ligger billeder nummer et 
frem:gwn], og det her, det er mærker, du kan købe i Føtex, Kvickly og Tøj og 
sko eller Bilka, så hvilken type mor giver sit barn sådan noget tøj på. 

165 Mette Det er mødre, som gerne vil have, at deres børn ser ordentlige ud i tøjet, men 
som ikke har så mange økonomiske midler til at gøre det for. Men mødre som 
stadigvæk gerne vil have, at deres børn ser ordentlige ud, og stadigvæk køber 
nyt tøj, og som ikke går ned og køber det i genbrugsbutikken. Derfor synes jeg 
stadig, de har meget pænt tøj.   

166 Interviewer Og så kommer de næste her [Interviewer ligger billede nummer to frem:gwn], 
og igen hvilken type mor giver sit barn den type tøj på. 

167 Mette Jamen, det er sådan nogle som mig, hvor det betyder noget, hvor meget tøjet 
koster, enten af økonomiske årsager eller fordi man ikke har lyst til at betale en 
formue for et sæt tøj. 

168 Interviewer Så kommer den næste [Interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn], og 
hvilken type mor er det. 

169 Mette Det er helt klart nogen, hvor det betyder meget for moderen, at barnet ser smart 
ud, og hvor mærket også repræsenterer et billede ud af til. Vi har råd til, at mit 
barn går i Katvig eller Molo, især hvis det er familier, hvor de har rigtig meget 
af den slags tøj, det er helt klart prestige mærker, mere end H&M og Føtex. 

170 Interviewer Hvad er det for noget prestige, der ligger i dem, synes du. 
171 Mette De repræsenterer overskud, at jeg har tid til at gå ud specifikt og vælge det her 

stykke tøj, det her mærke til mit barn, fordi jeg mener, at det ser godt ud, jeg kan 
godt lide mærket, og det ser godt ud. 

172 Interviewer Så det viser noget overskud. 
173 Mette Det viser overskud både rent mentalt og rent økonomisk. 
174 Interviewer Så er der den sidste her [Interviewer ligger billede nummer fire frem:gwn] 
175 Mette [latter] Ja, det er i hvert fald tøj, der koster rigtig mange penge både i børne- og 

voksenudgave, og det er folk, der har økonomien i orden, hvis de rent køber de 
mærker, så er det fok, der virkelig har økonomien i orden, eller virkelig ønsker 
at prioritere, at mit barn har det her tøj på, for det vil jeg gerne vise til verden, at 
vi har råd til.  

176 Interviewer Og hvad viser man til verden, hvis man klæder sit barn sådan på. 
177 Mette Det er, at man har råd til det, og at det ikke betyder noget, hvor meget vi giver 

for tøjet. 
178 Interviewer Du fanger, at de er opdelt lidt efter pris, men hvis du skal prøve at sætte nogle 

andre ord på end dyrt og billigt. 
179 Mette Hvad man vælger at give sine børn på, det har helt klart noget med det 

økonomiske at gøre, hvad har man råd til. Hvis jeg så de her forældre komme 
gående, så ville det ikke undre mig at møde et, to og tre heromkring, for det her 
er et område, hvor der både er socialt boligbyggeri, men hvor der også ligger 
lækre villaer. 

180 Interviewer Hvem er lækre villaer, og hvem er sociale boligbyggerier. 
181 Mette Lækre villaer, det er nummer tre, og nummer et det er mere de sociale 

boligbyggerier, og nummer to er mere almindelige mennesker med almindelig 
indkomst. 

182 Interviewer Men hvad så med nummer fire. 
183 Mette Hvis jeg stødte på en familie, hvor barnet havde Dolche & Gabbana på, så ville 

jeg tænke, at de ikke er her fra, de ville være gæster, de ville ikke være fra 
lokalområdet, de ville være fra Nordsjælland, Frederiksberg eller Østerbro, de er 
ikke fra Hvidovre.  

184 Interviewer Nu ligger de på bordet her, synes du, der er nogen, der skiller sig lidt ud fra de 
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andre, eller nogen der falder lidt sammen. 
185 Mette Altså, man kan jo sige at nummer et, to og til dels også fire, der er billederne 

meget opstillede, og nummer tre de viser mere børn i en situation, de viser mere 
overskud, de viser mere børn i hverdagen, børn i gang og børn der gør noget, på 
den måde fanger nummer tre mig mere end de andre, og især fire, synes jeg jo, 
er dybt kedelig, jeg tænker sikke nogle stakkels børn, som skal stå der og se 
pæne ud, og som ikke må blive beskidte, jeg synes jo, det er synd for dem. 

186 Interviewer Det leder os lidt hen, til det næste vi skal. For nu får du denne her plet, og det er 
dig, og nu er alle billederne klippet over, og du skal prøve at placere dem rundt 
om dig, sådan at det, du synes er mest dig, det kommer tættest på, og det som du 
synes er mindst dig, det kommer længst væk, og så må du meget gerne snakke 
imens, og du må gerne nævne numrene, for ellers kan jeg ikke huske, hvad for 
nogle du snakker om på båndet. 

187 Mette Ja, selvfølgelig. Jamen, pletten og mig [latter], nummer fire, fem, to og syv de 
kommer helt sikkert relativt tæt på, og også til dels nummer 1, og nummer tre 
kender jeg ikke rigtigt. 

188 Interviewer Den tager vi bare helt væk så. 
189 Mette Og seks og otte, jeg kender mærkerne, men jeg bryder mig ikke om deres tøj, så 

derfor kommer de begge lidt længere ud end de andre. Men ni og ti kommer helt 
ud af billedet, de er meget langt væk fra det, jeg vil kalde mig, de repræsenterer 
ikke mig på nogen måde. 

190 Interviewer Nu ligger der ret mange ting herinde, og de ligger lige tæt på for mig, er der 
forskel på, hvor tæt de er på dig. 

191 Mette Altså to, fem og fire ligger nok tættere på mig, end jeg har fået lagt syv faktisk, 
jeg vil super gerne (…). 

192 Interviewer Men det er ikke et billede af, hvordan garderoben ser ud, det er et billede af, 
hvad der er mest dig. Så hvis du egentlig helst vil nummer syv, så hører den 
måske til endnu tættere på, hvis du forstå, hvad jeg mener. 

193 Mette Ja, men jeg tror egentlig, det er fint nok, som det er. 
194 Interviewer Og hvem ligger tættest på. 
195 Mette Det gør fire og fem, men fem ligger ikke helt lige så tæt på, og så ligger to 

ligesom fem, og et ligger på lige linje med to og fem. 
196 Interviewer Og hvad med syv i forhold til seks og otte. 
197 Mette Den ligger væsentlig tættere på end seks og otte. 
198 Interviewer Nu nævnte du også et mærke som Ida T, som ikke er med her, hvis den havde 

været med, hvor ville den så have ligget. 
199 Mette Så ville den have ligget inde ved Molo, altså nummer syv. 
200 Interviewer Og så kan man sige, at H&M den ligger her, og den er mest dig, hvorfor er den 

mest dig. 
201 Mette Jamen, det handler om. Det handler ikke så meget om økonomi, jo, det gør det, 

jeg synes, det er sindssygt at give så meget for noget tøj, som de vokser så 
hurtigt ud af, i hvert fald her i starten, og så synes jeg, at de har noget meget 
lækkert børnetøj, så derfor falder det mig nok meget naturligt, at tage i H&M og 
handle børnetøj til ham, så falder der jo også noget ned i posen til mig selv en 
gang i mellem [latter]. 

202 Interviewer Så har vi nummer ni og ti, hvor du siger, at de kommer nærmest ud af billedet, 
hvorfor er det mindst dig. 

203 Mette Jamen, jeg vil på ingen måde give så mange penge for det, og så går jeg ikke så 
meget op i, at det skal være så dyrt, for jeg mener ikke, at tøjet er bedre, fordi 
jeg har betalt 2000 for en bluse, i forhold til hvis jeg har betalt 100 for den. 

204 Interviewer Men hvad tror du, der gør, at folk køber det tøj, for der er jo sikker nogen, som 
gerne vil putte deres børn i det. 
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205 Mette Ja, det er fordi, det giver et billede af, at vi har råd til det, og penge betyder ikke 
noget, og så er der også nogen, som synes, at det er super smart selvfølgelig, jeg 
synes jo personlig ikke, at det er smartere end så meget andet. 

206 Interviewer Men du synes slet ikke, det er smart, for de ligger jo meget langt væk i forhold 
til de andre. 

207 Mette Ja [sukker]. Det er også fordi, det repræsenterer overklassen, og det bliver så 
klasseopdelt og øv, og det tænder mig lidt af. Men det er nok også fordi, jeg har 
arbejdet sammen med nogle mennesker fra overklassen, hvor det bare har været, 
tjener du virkelig ikke flere penge, og det kan godt tænde mig af, de går op i 
nogle forkerte ting, ikke sagt at folk fra overklassen ikke kan være nogle søde og 
flinke mennesker, for selvfølgelig kan de det, der er jo lige så mange snobber 
bland folk med almindelig økonomi, som der er fra overklassen, men du ved, det 
er jo også nogen gange sådan, at man rammer ind i nogle uheldige mennesker. 

208 Interviewer Jeg vil gerne lige have lov til at tage et billede, så jeg kan huske, hvordan de 
ligger [interviewer tager et billede:gwn]. Så har jeg en lille fantasileg, du skal 
forestille dig, at du lever i en verden, hvor du kun kan købe hvide bodystockings 
og brune bukser, og alle børnene de har det samme tøj på, hvad tænker du 
umiddelbart om den verden. 

209 Mette Altså, jeg tænker … institutionsliv, England, kostskoler, kedeligt, meget kedeligt 
faktisk.  

210 Interviewer Hvad er kedeligt. 
211 Mette Jamen, at de skal være ens, at det hele bare er brunt og hvid, det er ikke så meget 

farverne, det kunne også have været grøn og blå, det er mere det der med, at det 
skal være ens. Jeg synes, at det er okay, at man kan skille sig ud i ens valg af tøj. 
Jeg ved godt, at når man er i uniform, når man er ens, så kan der være forskel på 
den måde, man sætter håret på og om bukserne sidder højt eller lavt, men det 
bliver bare meget ens og små kedeligt. 

212 Interviewer Du kan godt lide, at man har mulighed for at skille sig ud. 
213 Mette Ja, at der ikke er skema for, at vi skal være ens i tøjet, at man selv kan sige, at i 

dag, der har jeg lyst til at have en grøn trøje på, og så tager man en grøn trøje på, 
og der kommer ikke en eller anden bussemand og siger til mig, at det kan du 
altså ikke, for vi skal have brune bukser og hvide bodystockings på, for sådan er 
reglerne. 

214 Interviewer Hvad er det, det giver, at man har lov til selv at vælge. 
215 Mette Det giver noget frihed, at man er i sin gode ret til selv at vælge, hvad det er, man 

gerne vil med ens tøj og ens liv. At der ikke er nogen, der siger, at du skal gå i 
gymnasiet, for det har vi altid gjort i vores familie, eller vi skal købe Arla, for 
det siger vi, at man er fritstillet til at vælge, hvad man gerne vil.  

216 Interviewer Du siger, at det er kedeligt. Ville du føle, at du mistede noget, hvis du ikke 
havde mulighed for at vælge tøj. 

217 Mette Ja, altså nu har jeg været spejder gennem 20 år, og der har man jo også 
uniformen, men i den sammenhæng, der synes jeg, at man repræsenterer et 
fællesskab, og vi går til denne her ting, og der repræsenterer det ens fællesskab, 
jeg har valgt at gå til spejder, fordi det er sjovt, eller hvad ens grund nu er, så der 
synes jeg, den er okay, eller til karate eller hvad det nu er, man går til. Fodbold 
for den sags skyld, for der har man jo også det samme tøj på, når man spiller 
kamp, og der kan det jo godt repræsentere noget, som en gruppe gør sammen, 
men det kan også godt repræsenterer diktatur. Diktaturet repræsenterer noget 
negativt for mig, så på den måde, synes jeg, det er en god ting, at vi selv kan 
vælge, hvad vi skal have på. 

218 Interviewer Du ser jo mange børn ude også i kraft af dit arbejde, er det noget, du også selv er 
bevidst om, at folk også kigger på dit barn med de øjne. 
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219 Mette Ja, helt klart. For lige så meget som jeg kigger på andre børn, det tøj de har på, 
og deres måde at argere på, ligeså meget ved jeg jo, at de andre også kigger. Vi 
er jo meget ens som menneskerace. Som jeg også tror, jeg sagde tidligere. Jeg 
vil gerne have, at det udadtil virker som om, at vi har styr på tingene, hvor man 
blandt andet kan gøre det gennem tøjet. Men også at han, når han kommer i 
institution, det er vi så ikke nået til endnu, men det kommer, at han så ikke er 
den, der står der til sidst hver dag, at vores bagland er i orden, at der er mad på 
bordet hver dag, og alle de der ting. 

220 Interviewer Synes du, der er en forskel på, hvem du mødes med, i forhold til om det er 
familie og nære venner, eller om det er forholdsvis fremmede i et storcenter eller 
i en institution. 

221 Mette Det er der. Det er jo også fordi, at jeg ved, at når vi er sammen med familie og 
venner, jamen, så ved folk, hvordan vi er. Men er det fremmede mennesker i 
indkøbscentret, eller hvor man nu støder på dem, så kender de os ikke, og det er 
enormt nemt at sætte etiketter på folk og sige, at de er sådan, fordi de har det og 
det tøj på, og de opfører sig sådan, det er super nemt. Det klassiske eksempel er 
køen fra supermarkedet klokken halv fem om eftermiddagen med de to 
skrigende børn, og en meget træt mor eller Far, hvor det bare er hold nu op, og ti 
nu stille, og du får ikke noget slik, og ungen ligger sig ned på gulvet og hyler, 
der kan man godt stå og tænke, for fanden da, men vi har jo alle sammen de der 
dage og de der ulvetimer, men man kan godt blive sådan, sig nu noget til dit 
barn i stedet for bare at stå der. Altså, for mig viser det også, at jeg egentlig ikke 
rigtig har overskud til det. 

222 Interviewer Du siger, at det er meget nemt at sætte etiketter på folk, og nu har vi snakker 
meget om hans tøj, men er der også en sammenhæng mellem ham og resten af 
familien. 

223 Mette Det er jo ret sigende, at vi er forældre. Man finder jo ud af, at både blandt 
familie og venner, men også den fremmede dame i supermarkedet, der er det 
helt klar ens barn, der bliver centrum. Før jeg blev gravid, der var det jo Lasse 
og Mette, men nu er det Viktor og hans mor og far. Fokus er helt klart blevet 
flyttet til, at han er centrum. Før i tiden, før jeg blev gravid, der ville den gamle 
dame i supermarkedet ikke have henvendt sig til mig i supermarkedet, men fordi 
jeg nu har ham med i barnevognen eller siddende i selen, så får man en helt 
anden kontakt med folk, for nej hvor er han sød. Altså små børn er bare en 
magnet, som suger folk til sig, og som mange føler, at de har ret til at have deres 
åbne mening om. 

224 Interviewer Hvordan synes du, at folk har reageret på ham. 
225 Mette For det meste positivt. Altså, vi var inde i byen en dag, hvor han besluttede sig 

for, at han skulle have mad, sådan lige midt på Kongens Nytorv, og der var ikke 
noget at gøre, det skulle bare være nu, og jeg fandt en flaske frem og fik hældt 
noget varmt vand i, og jeg havde egentlig sat mig i skygge, for de har ikke godt 
af at sidde direkte i solen, men så har solen fået sneget sig hen på den ene side af 
hovedet på ham, og det havde jeg ikke fået set, og så kommer der en vildt 
fremmede dame hen til os, og det var virkelig ikke for at blande sig, men ba-ba-
ba-ba-ba, og så kommer pegefingeren virkelig op, og hun skældte os virkelig ud, 
vi var mere eller mindre mundlamme og lamslåede, for hvad kommer det for det 
først dig ved, og det endte faktisk med, at vi rejste os op og gik, for vi gad slet 
ikke høre på hende, og det kan godt være, at hun gjorde det i sin bedste mening, 
men måske en lidt mere positiv fremtoning ville have hjulpet. 

226 Interviewer Hvordan havde du det lige der. 
227 Mette Jeg var dybt chokeret, en ting er, at gode venner og familie kommer med gode 

råd, hvis I gør sådan og sådan, så kan det være, det er fint nok, men sådan en 
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fremmede sur dame som jeg aldrig nogen sinde har mødt, og som jeg aldrig 
nogen sinde kommer til at møde igen, at hun lige pludselig skulle blande sig, det 
blev jeg ret stød over, altså gå dog væk, du kan jo være ligeglad, og problemet 
var jo ikke større, end at jeg kunne vende mig om, og så fik han ikke solen i 
hovedet, så havde jeg fået den i hovedet. Altså, vi var begge ret chokerede, fordi 
hun på ingen måde havde ret til at blande sig i vores familie, hun havde 
tydeligvis allerede besluttet sig for, at vi var nogle dårlige forældre, og puha 
inde i byen, og det er en nem måde at jokke på en på, du skal bare jokke på ens 
forældrerolle, så jeg bliver helt sur ved at tænke tilbage på hende, sure løg. Men 
for det meste, er det jo heldigvis positivt, og ih hvor er han sød, og jeg kan også 
godt huske dengang, folk de kan jo svømme helt væk i ens lille pus, og det er 
super fantastisk. 

228 Interviewer Hvorfor er det super fantastisk. 
229 Mette Det er jo altid rart at blive bekræftet i, at det, man gør, er rigtigt. Altså, jeg kan 

godt lide at blive bekræftet, men det tror jeg godt, de fleste mennesker kan, altså 
det er rart at få af vide, at det er altså et godt stykke arbejde, du gør. 

230 Interviewer Det er jo også Jeres første barn, hvad med den der moderolle, den er jo også ny, 
det er meget nyt for en. 

231 Mette Ja, man skal helt sikker finde sig selv på ny og finde en ny måde at være 
kærester på. For lige pludselig er man også blevet forældre, for vi har været 
sammen i otte og et halvt år, må det efterhånden være, så i meget lang tid har vi 
jo bare været kærester, og lige pludselig blev vi også forældre, og nu falder det 
os heldigvis ret lige til, men igen han er også et nemt barn, der er ikke så meget 
vrøvl med ham, så det har ikke været de helt store omvæltninger, synes jeg. 
Altså, han er gledet meget naturligt ind i vores liv, selvfølgelig er der nogle ting, 
som bliver svære nu, den spontane biograftur den er ikke eksisterende [latter]. 
Vi skal i biografen på torsdag, hvor nogle af vores gode venner så skal passe 
ham, og det skal planlægges, og man kan ikke bare lige sige, pas ham lige et par 
timer, for så smutter vi lige. Det fylder rigtig meget, og hele ens liv er blevet nyt. 
Og de sige jo også, at når man får nummer to, så bliver det vendt på hovedet 
igen, der går så lige et stykke tid, det er planlagt, at vi gerne vil have en til, men 
det er ikke nu, han skal have lov til at være et lille barn og være i centrum. 

232 Interviewer Ja. Så har jeg nogle udsagn, som jeg gerne vil høre, hvad du umiddelbart siger 
til, og det første det hedder, at børn de er nutidens største statussymboler. 

233 Mette Jamen, det er fuldstændigt rigtigt, der bliver ikke født specielt mange børn i 
Danmark, og der er rigtig mange, der får børn sent, der er rigtig mange, der får 
deres første barn sent, gennemsnitalderen for en førstegangsfødende er 28, det er 
altså højt, så derfor er de fleste færdige med deres uddannelse, de har fast job, de 
har købt hus eller lejlighed, og de har styr på tingene, og det er planlagt, nu vil vi 
gerne have det her barn, for det fuldender vores lille kernefamilie, og det kan 
man godt mærke på mange af de her børn, de er ønskebørn, og det er ikke altid, 
det falder så heldigt ud opdragelsesmæssigt. 

234 Interviewer Hvad ligger statussen i, tænker jeg. 
235 Mette Jamen, der er en del, som ser det at få børn som en præmie, der kan sidde på 

toppen. Hvis man bygger familien op i en lagkage, så er det lysene på lagkagen, 
der er barnet, og det viser sig også i den måde, man vælger eller ikke vælger at 
opdrage sit barn på. 

236 Interviewer Tror du også, det har en betydning, for det tøj man køber til sine børn. 
237 Mette Helt klart, mit barn er ønskebarn. Det er jo ikke sådan, at man som forældre 

tænker, det gør jeg i hvert fald ikke, jeg ved, han er mit ønskebarn, men vi har 
fået det her barn, og vi har råd til at klæde det pænt på og dyrt på, det hænger i 
hvert fald sammen. 
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238 Interviewer Børnene er vel i bund og grund ligeglade med, hvad de får på, når de er så små. 
239 Mette Ja, så længe de er helt små, de er jo ikke ret gamle i børnehaven, før de begynder 

at dikterer derhjemme, hvad de skal have på, og hvad de ikke vil have på, det er 
jo især pigerne, der er præget af moden, og jeg synes jo det er skrækkeligt, når 
de er så små. Der står sådan en lille treårig og siger til sin mor, hvad hun skal 
have på, der er virkelig nogen, hvor man tænker, hold da helt op. 

240 Interviewer Så har jeg den næste som siger, at børn de går klædt som små voksne. 
241 Mette Meget af det tøj, som man kan få, især de mærker, hvor der også bliver lavet 

voksentøj, synes jeg, er kopier af det, de voksne går i, men det er især også igen 
de dyre mærker, hvor jeg faktisk synes, at de billige mærker mere repræsenterer, 
at de også skal have lov til at være børn, og der skal være plads til, at man kan 
lege, og det er okay, at tøjet bliver snavset. Jeg kan huske fra en børnehave, jeg 
var i, at moderen gik meget op i, at det skulle være smart, og det skulle være 
rigtigt, det tøj hun havde på, hvorefter hun kommer ud på legepladsen i 
højhælede sko en regnfuld november, finder sit barn nede i hjørnet ved alt 
mudderet, tager det op, og holder det ud fra kroppen, og bærer det ind, altså det 
var svært ikke at grine af hende, for det så meget komisk ud, og hun var bestemt 
ikke til små munderede drenge, men nu var det sådan en hun havde fået [latter], 
det blev der grinet en del af. Hun var altid i det nyeste nye. 

242 Interviewer Hvad havde hende søn så på. 
243 Mette Jamen sjovt nok, så var han ikke i så dyrt tøj, han var altid pæn i tøjet, og der var 

ikke en finger at sætte på det, men hun prioriterede sit eget tøj over knægtens, 
men hun var også alene med ham, så det havde nok også noget at sige, og så var 
hun ung mor, hun var 19, hun har været 17, da hun blev gravid eller sådan noget.

244 Interviewer Så har jeg det sidste udsagn, som siger, at børn de skal matche mors garderobe, 
og deres tøj bør passe til hendes stil. 

245 Mette Mors garderobe, det ved jeg ikke rigtig. Man kan sige at i mange familier, der er 
det moderen, der bestemmer over det der med tøjet, og det er mor der shopper 
tøj, så på den måde bliver tøjet nok tit præget af det, som moderen kan lide. 

246 Interviewer Hvordan er det her hos Jer. 
247 Mette Der er det meget blandet, men vi gør også tingene samme og har altid gjort det. 

Så kan det godt være, at vi ikke når at få ryddet op, men så har vi været fælles 
om en ting. I går var vi da fælles om at samle et klædeskab, så i går var det vores 
projekt, noget vi gjorde sammen som familie, nu er han jo ikke til den store 
hjælp endnu. 

248 Interviewer Og det gælder også at købe tøj. 
249 Mette At køb tøj og indkøb. Nu er det så primært mig, der står for at vaske tøj, fordi 

jeg er hjemme og ikke skal på arbejde og de der ting, så derfor er det mig, der 
sætter maskinen over med tøj og får det hængt op og lagt sammen, men eller gør 
vi rigtig mange ting sammen, og det har ikke ændret sig så meget efter ham. 

250 Interviewer Så har jeg den sidste ting, om du kan vise mig eller beskrive yndlingstøjet. 
251 Mette Ja, det er hans overalls, og så har han en stribet bluse, jeg ved godt, hvor den er, 

det er lidt nemmere [Mette henter blusen:gwn], den er lidt krøllet, men jeg synes 
jo, den er så fed. 

252 Interviewer Hvorfor er den fed. 
253 Mette Jeg kan meget godt lide farverne, og så synes jeg at de knapper, der er på, de er 

meget fede. Som Lasse han siger, det er da bare en almindelig bluse, men jeg 
synes bare, den er sej, for mig er det mere end en almindelig bluse, jeg synes 
bare den er sej, den er rigtig drenget, så den har han tit på. 

254 Interviewer Den har han tit på. 
255 Mette Det var også derfor, at den lå i vasketøjskurven, den rene altså. 
256 Interviewer Hvad vil du så gøre, når han ikke kan have den på mere. 
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257 Mette Jamen, så kan det være, at jeg bliver nød til at købe en ny [latter], ellers har han 
jo så meget andet, så kan det være, jeg vælger noget andet yndlings. 

258 Interviewer Men der er helt sikker noget ved den her. Når han har den på, gør det så noget 
særligt ved dig. 

259 Mette Jeg synes bare lige, han er lidt mere lækker. Ja, jeg tror han bliver lidt mere 
dreng [Viktor græder lidt og får sutten:gwn]. 

260 Interviewer Ja, så er vi nået igennem, men jeg vil lige spørge om din alder. 
261 Mette Jeg er 26. 
262 Interviewer Og din uddannelse. 
263 Mette Jeg er som sagt pædagog. 
264 Interviewer Og antal personer i det hyggelige hjem. 
265 Mette Tre. 
266 Interviewer Ja, og Jeres samlede husstandsindkomst. 
267 Mette Nej, det har jeg som sagt Lasse til, men jeg er som sagt pædagog, og Lasse er 

bygningskonstruktør, hvis du ved, hvad det er.  
268 Interviewer Ja, men man kan jo tjene meget forskelligt, hvad har man som pædagog om 

måneden. 
269 Mette Jeg har 22 et halvt før skat, og jeg tror, at Lasse har 27 eller noget i den stil. 
270 Interviewer Og alder hos Viktor. 
271 Mette Lige knap tre måneder. 
272 Interviewer Og han er Jeres eneste barn. 
273 Mette Ja, der er kun ham. 
274 Interviewer Ja, men det var helt perfekt, jeg siger mange tak og slukker den her. 
275 Mette Ja, jeg håber, du kan bruge det. 
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B12: INTERVIEW 5 

 

Varighed: 1 timer og 35 minutter 

Interviewperson: Sanne 27 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Jeg læser inde på Handelshøjskolen, og jeg er ved at lave mit speciale om mødre 

om børnetøj, så jeg er bare interesseret i at høre en masse om dig, og hvad du 
har og køber, og du skal endelig bare snakke løs og give en masse eksempler. 

2 Sanne Ja. Jeg kan starte med at sige, at jeg ikke køber så meget, for jeg er på SU, så det 
giver lidt sig selv, der er ikke så mange penge at rutte med, men vi får af 
bedsteforældre og sådan noget, hun bliver forkælet derigennem. Jeg køber 
egentlig selv sådan nogle basis ting, som jeg kan bruge til rigtig mange ting. I 
forhold til børnetøj, har jeg også arvet noget til at starte med, da jeg fik hende, 
uden at vide om vi fik en pige eller en dreng, så vi arvede efter mine to tvilling 
fætre, og så har vi brugt det, vi gad bruge derigennem. Ja, men ellers køber jeg 
rigtig meget forskelligt, jeg går selvfølgelig efter pris, det gør de fleste vel, jeg 
går bevidst efter noget, hvis det er på tilbud, men jeg går nok også efter nogle 
bestemte mærker, og jeg går og kigger, om de er på tilbud. Jeg må sige, at jeg 
handler ikke så meget i H&M, fordi jeg ikke kan lide deres tøj, jeg synes bare 
ikke, kvaliteten derinde er optimal. Når man vasker børnetøj så meget, som man 
gør. Nogen af deres ting kan nok godt være fine nok, deres bodystockings for 
eksempel. Men ting jeg ved, jeg kommer til at bruge lidt mere, dem betaler jeg 
også tit lidt ekstra for.    

3 Interviewer Hvad mener du med lidt ekstra. 
4 Sanne Der tænker jeg nok ikke så meget over, om det for eksempel koster 100 eller 250 

kroner. Altså et par cowboybukser som er købt lidt gode store til hende, og som 
kan smøges op og sådan noget, dem giver jeg gerne 100 kroner mere for, end 
hvis det var et par bukser, hun kun kunne passe nu og her, for så ved jeg, at jeg 
kan bruge dem lidt mere. Og så skal de også kunne holde til at blive vasket, for 
man bruger det jo tit, og jeg vil sige, at hun har ikke så meget tøj, vi har heller 
ikke så meget opbevaringsplads til det, så hun har nogle få gode ting, synes jeg. 
Men derfor holder jeg stadig øje med, at de gode ting kommer på tilbud, jeg 
køber gerne sidste års kollektion frem for det nu og her, og så får jeg det til halv 
pris, det betyder ikke så meget for mig, vil jeg sige, om det var moderne for et 
halvt år siden.  

5 Interviewer Så du bruger meget det at købe på tilbud. 

181 
 



6 Sanne Ja, når jeg selv skal købe, så gør jeg. Og det jeg får tilsendt af min svigermor, 
det er også tit noget, hun har købt på tilbud. 

7 Interviewer Du siger, at I også arvede en masse, var det bare i nogle poser eller hvad. 
8 Sanne Ja, og det var faktisk også noget, som de selv havde arvet noget af det, så det er 

noget, der har været gennem rigtig mange børn, så noget af det sorterede vi også 
fra, i og med at det var så stift, at hun ikke ville kunne bøje arme og ben [Sannes 
telefon ringer, og hun taler i ca. 30 sekunder:gwn].  

9 Interviewer Der var noget, der var så stift, at det blev sorteret fra. 
10 Sanne Ja, og så har jeg gået efter det, jeg selv kunne lide i det tøj, vi har arvet. Og hvis 

der har været hullet eller sindssygt mange pletter, så har jeg også sorteret det fra. 
Men ellers så var det mest det med, at i starten der var det bare så småt, og det 
man fik foræret på sygehuset, det var faktisk mange gange lidt større, end det 
hun sådan kunne bruge, så det var bare lidt fedt, at der lå noget hjemme i 
skuffen. Vi gik også ud og købe noget i det helt små størrelser, for det havde vi 
ikke fået foræret ret meget af, men der var det meget rart, at der lige lå nogle 
body’er, så man ikke lige skulle bruge en formue på det, det var vi rigtig glade 
for. 

11 Interviewer Du siger, at I er meget heldige, at I også har nogle forældre, der giver hende tøj. 
12 Sanne Ja, det er vi rigtig glade for, for i og med at jeg er studerende, så er der ikke så 

mange penge, og vi har købt bil og lejlighed, så der er en masse andre ting at 
bruge penge på, så når vi finder noget, vi rigtig gerne vil have, så kan vi enten 
splejse lidt med forældrene, eller de køber det til hende. 

13 Interviewer Nu siger du, når du finder noget. 
14 Sanne Det gør jeg også nogen gange. Blandt andet med sådan noget som overtøj, der 

har jeg haft noget bestemt noget, jeg gerne ville have, og så har jeg fundet det 
tilfældigt, da jeg var på besøg hos mine forældre til halv pris, og så forærede 
min mor hende så en jakke. Det var faktisk også en, jeg synes var så dyr, at vi 
havde ønsket os den i dåbsgave til hende, det var en, som jeg havde set nogle 
andre bruge til deres pige, og som de var rigtig glade for, og den var rigtig god, 
og den ville jeg også gerne have til hende, men den var så dyr, at det var lidt 
meget selv at punge ud med, så vi havde også ønsket os den, men fik den ikke, 
men fandt den så til halv pris. 

15 Interviewer Hvad var det. 
16 Sanne Faktisk denne her miniature jakke [Sanne henter jakken ude i gangen:gwn]. Og 

den koster ved normal pris 750 kroner for sådan en vindjakke, og det synes, jeg 
er vild dyrt, men den er meget lækker, og så er jeg meget glad for, at den kan 
lynes i nakke. Man kigger jo også på funktionaliteten, den kan lynes i nakke i 
stedet for, så man ikke lyner op i hagen, og den er vind- og vandtæt. Men jeg 
synes, den var for dyr fra ny, så enten skulle hun ønske sig den i dåbsgave, og 
ellers var vi så heldig at finde den til halv pris.  

17 Interviewer Ja, og de er søde til at (…). 
18 Sanne Til at hjælpe os, helt sikkert, og også til uopfordret at sende noget tøj. 
19 Interviewer Er de så gode til at ramme noget, som du kan lide. 
20 Sanne Ja, de har nok lyttet efter, hvad jeg kan lide, det er nok mest mig, og hvad for 

noget tøj jeg går efter, men ellers er de bare gode til at finde noget, deres smag i 
tøj til hende er god, synes jeg, så det har vi kun været heldige med. 

21 Interviewer Så du har ikke oplevet, at de har sendt noget, hvor du har tænkt, nej. 
22 Sanne Jo, det har jeg, men mest da hun var helt lille, og det var faktisk noget, de havde 

købt, før hun var født, det var sådan noget, der skulle kunne passe til begge køn, 
hvor man har tænkt, slap af [latter]. 

23 Interviewer Kom det så på. 
24 Sanne Ja, hun har brugt det. Der er nogle enkelte ting, som hun ikke har brugt, også 
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noget hjemmestrik og sådan noget, altså noget af det, har jeg været helt vild glad 
for, men noget af det, det er gemt lidt væk. Det er vildt sødt af folk, at de gider, 
men når folk har brugt tid på det, så siger man ikke rigtig, at den kommer vi nok 
ikke til at bruge, når de har siddet og puklet med det et halvt år. 

25 Interviewer Hvad er det så, der har gjort, at du ikke havde lyst til at bruge det. 
26 Sanne Jamen, det er lidt synd, for Mortens oldemor hun har strikket, og hun ser ikke så 

godt, og det bære strikket ligesom også præg af, så ærmerne sidder lidt sjovt, og 
så er det totalt baby lyserødt, og så vælger jeg det fra. Hun havde også selv 
været ude at købe en dragt til hende, men den var simpelthen så syntetisk, at det 
virkede som en våddragt, og det var i sommers, den ville jeg altså ikke kunne 
give hende på, hun kunne slet ikke ånde i den [latter], og så havde den sådan 
nogle bamser på, som man kunne dytte på som sådan nogle pibedyr [latter], og 
der sagde Morten også sin ærlige mening, da hun spurgte ham, at det ikke lige 
var sagen, det var nok ikke lige vores stil, og så blev hun faktisk lidt sur, men 
det kan jeg ikke tage mig af, så vil jeg hellere have, at man siger, hvad man 
mener om det, og så sender hun jo fire gange mere i samme stil, og så får hun 
det ikke brugt. 

27 Interviewer Men de andre sagde du, at de nok havde lyttet efter. 
28 Sanne Ja, med hvad for nogle mærker jeg har kigget efter. De har også været ude at 

kigge med mig, når de har været på besøg og sådan noget, og der er vildt mange 
børnetøjsbutikker her, så man kan bare gå en tur, og så kan du nå fem 
børnetøjsbutikker med dem, og så lytter de til, hvad man kigger på, og nogle 
gange forærer de hende noget, når de er herovre at besøge os, så de har både 
lyttet og mere generelt en meget god smag i børnetøj.  

29 Interviewer Kan du huske sidste gang, du var ude at købe tøj. 
30 Sanne Ja, det har jeg faktisk lige været i weekenden, ikke denne weekend men den 

forrige. 
31 Interviewer Ja, vil du ikke prøve at fortælle mig rimelig detaljeret om det, altså hele 

oplevelsen. 
32 Sanne Ja, jeg vidste, hvad jeg gik efter, inden jeg gik ud, hun skulle have et par 

cowboybukser, og det er fordi, at det smarte ved cowboybukser, det er, at alt 
passer til dem. Og hun har vildt mange bluser i forskellige farver, og så har hun 
også bukser i mange forskellige farver, og så er der, noget der ikke matcher, og 
så skal man helst have et par bukser, hvor det er fuldstændig lige meget, hvad 
der er tilbage og rent, så passer det til, så det var faktisk ret bevidst. Og så ville 
jeg gerne have et par, der var et nummer for store, så de kunne foldes op i 
benene, så de holdt lidt længere, for hun er lang, og hun vokser ret hurtigt. Så 
jeg ikke skal ud og investere lige med det samme igen, og så havde jeg faktisk 
været lidt rundt at kigge hjemmefra. Jeg har været i Svendborg og købe dem 
faktisk, men jeg havde været lidt rundt at kigge herhjemmefra, og jeg har ikke 
rigtig kunne finde noget, og der gik jeg ind i en butik i Svendborg, hvor de 
faktisk kun havde to par cowboybukser, et par til piger og et par til drenge, og de 
kostede ikke under 400 kroner, og det, synes jeg simpelthen, var for dyrt, så det 
ville jeg ikke give. Så foreslog min mor mig at gå i BabySam, for der vidste hun, 
at de havde mange forskellige slags, og jeg har godt nok været der før, men ikke 
efter tøj, så jeg tog bare chancen, og det er faktisk ret lækkert. Der har de delt 
deres butik op i de forskellige mærker, og de havde de fleste mærker, faktisk ret 
mange par cowboybukser. Så det var jeg meget overrasket over. Hvor jeg gik 
ind i den der anden hippe forretning der inde i byen, hvor de normalt har rigtig 
meget lækkert, og der havde de kun to par, altså et par til piger og et par til 
drenge. Men der var rigtig mange, og så endte jeg med at købe et par Lego til 
hende for 250 kroner, og der gik jeg rigtig meget op i, at de var syet fine, så de 
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kunne bukkes op. Jeg havde fundet nogle andre, som var på tilbud, men de var 
ikke sårlig pæne at bukke rundt, da de var lavet med elastik i bunden, så endte 
jeg med at købe de her Lego, for dem kunne jeg købe et nummer større og så 
folde dem op, og de kunne også justeres i livet, så hun kunne bruge dem, ja, de 
var ret fleksible.    

33 Interviewer Så du bruger meget det med at købe en størrelse, som hun så kan bruge et stykke 
tid. 

34 Sanne Ja, jeg køber aldrig noget, som hun lige præcis passer, det tror jeg egentlig ikke, 
der er særlig mange, der gør, hvor de sidder sådan lige i ærmet. Det gør heller 
ikke noget for mig, at det er lidt stort i det tøjet, det behøves ikke at sidde meget 
stramt, så nogen gange så begynder hun nok også at bruge noget tøj, der er en 
størrelse større end det, hun måske oprindeligt skulle have. 

35 Interviewer Nu siger du de mærker, som du kigger efter, hvad er det for nogle. 
36 Sanne Jeg kan godt lide Katvig, Ida T og Småfolk. Og så kigger jeg tit i 

sportsforretninger efter Hummel, for nogle af de der syntetiske joggingbukser, 
de holder bare rigtig længe, de holder vask efter vask efter vask, men jeg har 
ikke købt noget til fuld pris, det har alt sammen været noget, der har været sat 
ned. Så har jeg lige købt Lego, og så har jeg købt meget Miniature, for jeg synes, 
at de har nogle gode ting, det er nok mest det, men jeg kan også sagtens gå ind i 
alle mulige andre butikker. Jeg kigger efter de mærker, men hvis jeg falder over 
noget andet, som jeg kan lide, så er det fuldstændig lige meget, om der står det 
mærke i.  

37 Interviewer Men lige med de mærker, hvad tror du, det er, der tiltaler dig ved dem, det kan 
jo også være forskellige ting. 

38 Sanne Ved nogle af dem, der er det især kvaliteten og funktionalitet, og ved andre der 
er det, at de holder, jeg synes, at jeg har haft erfaringen med, at det andet, jeg har 
købt, holder længe, så det holder til at blive vasket, og til at hun bruger det.  

39 Interviewer Og hvad med snit og farver. 
40 Sanne Ja, men helt sikker også, men jeg synes måske ikke så meget snit, og jo for de 

ser jo forskellige ud, så jo, det gør jeg, og især også farver, og så køber jeg det, 
jeg selv kan lide [latter]. 

41 Interviewer Hvad er det. 
42 Sanne Lilla er jeg helt vild med, det er bare en god farve. De har den der babyhvide 

farve, så med lilla bliver de ikke for blege at se på, så det kan jeg godt lide, og 
rød kan jeg også godt lide. Ja, men jeg køber faktisk ret meget lille, og så køber 
jeg en masse hvidt, der passer til alt det andet, hun har. Hun har også både pink 
og grøn. 

43 Interviewer Er der noget tøj, som oftere kommer frem end andet.  
44 Sanne Ja, det er der, for det er det med, hvad der passer sammen. Nu vil jeg komme til 

at bruge de der cowboybukser enormt meget, for så er det fuldstændig lige 
meget, hvilken trøje jeg trækker over. Og så synes jeg, der er noget, som er 
lækre end andet, så det kommer oftere på, men jeg tror efterhånden hurtigt, at 
jeg lurer det ud. Jeg synes, at nu hvor det mest er mig, der køber (…). I starten 
der har man jo helt vildt meget af det, man har fået foræret, og nu her hvor jeg er 
begyndt at købe mere selv, så synes jeg, det meste er helt fint, men der er da 
noget, som jeg synes er mere lækkert end det andet. Jeg prøver også at bruge de 
bukser, som hun er lige ved at vokse ud af lidt mere.  

45 Interviewer Hvis vi nu tager i går, kan du så ikke prøve at fortælle mig, fra I stod op, og til I 
fik tøj på. 

46 Sanne Jo, hun vågner ved en syvtiden og så går jeg ud og laver en flaske, hun ligger 
med sin far inde i sengen, og så får hun flaske, og så kommer hun op, og vi 
sidder og ser lidt fjernsyn og hygger, og måske tager jeg, nej, jeg kan faktisk 
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ikke huske, om jeg tog bad i går, jo, så tog jeg et bad, mens hun sad og legede, 
og så tog jeg tøj på, og efter at jeg tog tøj på, så fik hun børstet tænder og fik tøj 
på. 

47 Interviewer Hvad fik hun så på i går. 
48 Sanne Det er et godt spørgsmål, det er lige før, det er nemmere at kigge i 

vasketøjskurven. Jo, hun fik faktisk de samme bukser på [Sanne peger på de 
bukser, som Tilde har på:gwn], og så en anden lilla bluse. 

49 Interviewer Hvad tænker du på, når hun får tøj på. 
50 Sanne Nogen gange så tænker jeg på, om vi skal ud, altså om vi skal ud at se nogen. 

For så gider jeg ikke, at der er nogen pletter på bukserne overhovedet, så kan 
man lige så godt tage et par rene i stedet for at tage chancen, men ellers får hun 
bare det på, som der ligger øverst af det rene vasketøj. 

51 Interviewer Så hvis du skal ud, så overvejer du lige, om der er en plet, for du vil ikke ud med 
et par bukser med pletter, hvorfor ikke. 

52 Sanne Jeg tror ikke, der er nogen, der vil ud med et barn, der er beskidt, og hvor andre 
tænker, hvorfor hun ikke har rent tøj på eller et eller andet. Hvad de tænker om 
mig som mor, hvis jeg ikke giver hende rent tøj på. Selvom hun i teorien lige 
kan have lavet pletten lige, inden vi gik ud af døren, så har jeg det bare meget 
godt med, at der ikke er noget på tøjet. 

53 Interviewer Så det er et skrækscenarie, hvad folk vil tænke. 
54 Sanne Ja. 
55 Interviewer Hvad så med farver og sådan noget, tror du også, at folk lægger mærke til det. 
56 Sanne Ja, det ved jeg, det gør ældre mennesker, når man ser dem i supermarkeder. For 

bare man har blåt sengetøj på dynen, så tror de, det er en dreng, så på en eller 
anden måde så gør de, og de kobler det tit med køn, når de er så små, hvad for 
en farve tøj de har på. Men selvom hun er i lilla, kan de godt tage hende for en 
dreng alligevel, så jeg ved egentlig ikke. Jeg kan kun sige for mig selv, jeg 
ligger egentlig ikke mærke til, hvilken farve tøj andres babyer har på, så jeg ved 
ikke, om andre tænker lige så lidt over det, som jeg gør.  

57 Interviewer Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, hvis du kunne fortælle mig lidt om 
Tilde. 

58 Sanne Det kan jeg godt, hun er december barn og næsten ti måneder efterhånden. Hun 
er livlig men ikke så livlig, hun bevæger sig ikke så meget endnu, så jeg er lidt 
spændt på, når hun skal starte i institution, hvordan hun så skal klare sig. Vi har 
lige fået plads til hende, det er lige om lidt, men vi skal på ferie, så det bliver 
reelt først lidt senere. Og så er hun helt vildt glad, og hun er næsten altid 
smilende, hun græder næsten aldrig. Hun er lige ved at få en tand mere, tror vi, 
så hun er lidt pylret, men ellers har hun to tænder og er en glad pige.  

59 Interviewer Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du er som mor. 
60 Sanne Jeg tror, nogle ville sige, at jeg er lidt af en hønemor, men jeg går meget op i, at 

hun har det godt. Så hun fylder det hele, når hun er vågen og i gang, og så 
prøver jeg at give mig selv plads, når hun sover, selvom det godt kan være 
svært. Ja, jeg kan godt lide at være sammen med hende, det kan de fleste mødre 
vel, jeg prøver også at være aktiv med hende, altså cykle og sådan nogle ting, 
jeg prøver både at udfordre (…), det er da svært at beskrive sig selv som mor. 

61 Interviewer Du siger, at nogle ville beskrive dig som en hønemor. 
62 Sanne Ja, min mor har sagt det [latter]. 
63 Interviewer Hvad er en hønemor. 
64 Sanne Det er sådan en, der beskytter og til tider også overbeskytter, og måske også 

bekymre sig lidt for meget, uden at der er noget at bekymre sig over. 
65 Interviewer Men det føler du ikke slev. 
66 Sanne Nej, jeg tror ikke, jeg gør det mere end andre førstegangsmødre. Det er svært at 
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sige, jeg tror ikke, jeg kunne gøre det på nogen anden måde, sådan er jeg bare. 
67 Interviewer Du siger at I laver nogle forskellige ting, og du prøver at lave nogle aktiviteter 

med hende. 
68 Sanne Jamen, jeg kan godt lide at tage på legepladser med hende og sidde med hende 

og gynge, og sidde hende op på de ting hun nu kan, og udfordre de evner, hun 
nu har, og så kom vi også ret hurtigt i gang med at cykle, og hun sidder bagpå, 
og hun kan helt vild godt lide det, og vi går en masse ture, hvor hun også er 
vågen, hvor hun kigge på dyr, det kan hun godt lide. 

69 Interviewer Har du også en mødregruppe. 
70 Sanne Ja, det har jeg. 
71 Interviewer Mødes I i mødregruppen. 
72 Sanne Ja, ca. hver anden uge, men hen over sommeren var det lidt svært. 
73 Interviewer Har du været glad for det. 
74 Sanne Ja, det har jeg. Ikke så meget det der med. Der er nogle, der siger, at de bliver 

helt vildt gode veninder med deres mødregruppe, og det synes jeg egentlig ikke, 
men bare det der med at have voksenkontakt, når man er på barsel. Det synes 
jeg, at jeg har brugt det mest til, for de fleste andre, de er jo på arbejde, og i 
starten der synes jeg bare, jeg sad og ventede på at Morten kom hjem. Når man 
sidder der og ammer, og man sidder samme sted i sofaen, som da han gik. Der 
har jeg brugt det meget, der mødes vi også oftere, jeg tror vi mødtes en gang om 
ugen i starten faktisk, men det har jeg været meget glad for, vi er meget 
forskellige, men det er meget godt, synes jeg. 

75 Interviewer Forskellige personer. 
76 Sanne Ja, helt sikkert forskellige personligheder, og der er en der er 38, så vi svinger 

også rigtig meget i alder, selvom vi er førstegangsmødre, men det synes jeg 
egentlig er godt, det gør bare, at man gør tingene på forskellige måder, og kan 
bruge hinandens erfaringer. 

77 Interviewer Er der andre ting, som I laver i løbet af en uge. 
78 Sanne Ja, vi besøger en ældre dame, som er gået på pension, og som jeg så hjælper 

med at få gjort rent, så hende besøger vi hver anden torsdag, og så har vi gået 
lidt i babybio med mødregruppen. Hvad har vi ellers lavet, vi har været i 
svømmehallen, ikke på hold men når det sådan passer. Og så har vi nogle venner 
i opgangen ved siden af, som har en søn på fire måneder nu, og så har vi været i 
svømmehallen med dem, for hun er jo også på barsel, det var bare himmel, da 
hun gik på barsel, for så har vi haft hinanden, han er ca. fem måneder yngre. 

79 Interviewer Kan du huske nogle flere gange, hvor du har købt noget tøj, det vil jeg gerne 
have nogle flere oplevelser på. 

80 Sanne Ja, altså jeg kan huske noget helt særligt, hvor hun ikke var født endnu, og som 
var noget helt særligt, for der var Morten og jeg nede og købe en dragt, som hun 
skulle have på hjem fra sygehuset. Det var bare noget særligt, vi havde egentlig 
ikke været ude at købe noget sammen, det var mest vores forældre, og vi gik 
egentlig ikke ind for, at vi skulle have en masse liggende, før vi vidste hvor stort 
barnet var, for vi gad ikke have en masse tøj liggende, som vi reelt ikke ville få 
brugt, hvis vi havde købt det for småt, for hun blev skud ret stor lige inden, jeg 
skulle føde, det var hun så ikke, så vi måtte ud at købe bagefter. Så det kan jeg 
huske rigtig godt, det var også det der med at være ligeglad med, hvor meget 
man brugte, for det skulle bare være den, vi synes var sødest. Og en der kunne 
gå til begge køn, for vi vidste ikke, hvad vi skulle have. Og så kan jeg huske, det 
første stykke tøj, som jeg købte alene, da jeg var på barsel. Jeg havde gået og 
kigget på et par bukser, inden jeg fødte, og jeg synes de var lidt dyre, og jeg kan 
ikke huske om jeg fandt dem på tilbud, men da jeg stod der, så besluttede jeg 
mig for at købe dem. Jeg kan huske at jeg havde penge til dem, og at de var så 
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fine, dem måtte jeg have. Men de var alt for store, for jeg kunne kun få dem i en 
størrelse, der var alt for store, så hun kan faktisk først passe dem nu [latter]. 

81 Interviewer Hvad var det så ved dem. 
82 Sanne Jeg synes de var vildt fede, og det var noget, der kunne gå til begge køn, og jeg 

havde bare kigget så meget på dem, og de var bare så fine, og nu synes jeg, at 
jeg havde penge til dem, så købte jeg dem, for så havde jeg sådan et par lækre 
bukser, som hun kunne få på. 

83 Interviewer Nu siger du, at der er mange børnetøjsbutikker her i området, er det sådan, at du 
tit er rundt at kigge. 

84 Sanne Ja, jeg kigger nok mere, end jeg køber, vil jeg sige, det gør jeg rigtig meget, men 
jeg holder øje med, hvornår de har tilbud, og hvornår de har noget af det, som 
jeg synes er lækkert sat ned, for det skal virkelig være noget, jeg rigtig gerne vil 
have, før jeg betaler fuld pris, eller hvor det er nogle basis vare, som jeg ved, jeg 
får brugt rigtig meget, hvis prisen så også er rimelig, så vil jeg gerne købe det. 

85 Interviewer Vil det så sige, at hovedparten af det tøj hun har, det er købt på tilbud. 
86 Sanne Ja, af det jeg har købt selv, der er det faktisk næsten det hele. Jeg tror også, at 

meget af det, vi har fået, det er købt på udsalg.  
87 Interviewer Så det er bevidst, at du går og kigger på tilbudsvare. 
88 Sanne Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg kigger da på det andet også og tænker, det er godt 

nok fint, men jeg venter, til det kommer på udsalg, ellers skal det virkelig være 
noget, som jeg sukker efter, men det er sjældent, det sker. Hun har dækket sine 
behov, hun har tøj at have på, alt andet er lidt ekstra, eller til næste gang hun 
skal skifte størrelse, og så er det meget godt at kigge i god tid, hvad man gerne 
vil have, og så kommer det på tilbud, når hun så forhåbentlig kan passe det.  

89 Interviewer Hvorfor køber du det på tilbud. 
90 Sanne Det er et spørgsmål om penge. Fordi jeg kan spare penge, og så tænker jeg at 

noget af det, der må godt nok være store fortjenester på for de forretninger. For 
jeg synes godt nok noget af det, det er dyrt, i forhold til hvor meget tøj, der er, 
hvor stort et stykke tøj det er, og hvor meget arbejde der kan være lagt i det, og 
så ved man jo, at når man kommer lidt uden for sæson, så holder de fleste 
butikker jo udsalg, altså, deres restvare sætter de ned i pris, så tænker jeg, 
hvorfor skal jeg købe dem til fuld pris.  

91 Interviewer Nogle af de ting, som du køber på tilbud, der kunne du måske godt købe noget 
af det, der lige var kommet frem, men i et andet og billigere mærke og derfor til 
samme pris. 

92 Sanne Ja, men der betyder det mere for mig at få det mærke, eller at få noget jeg hår 
gået og kigget på i længere tid og tænkt, at det ville jeg gerne have, det betyder 
faktisk mere.  

93 Interviewer Du siger, at når Jeres forældre kommer over, så falder der nogen gange lidt af, er 
det så sådan, at du i forvejen har gået en runde. 

94 Sanne Nej, det skal være, hvis jeg har snakket med min mor om, at hun for eksempel 
mangler det og det, og min mor har sagt, kan du ikke se, om du kan finde et eller 
andet, og så kan vi kigge på det, når jeg kommer over, men ellers gør jeg ikke, 
så går vi en tur, når de kommer over, og så kan det lige så godt være dem, der 
siger, den er fin, kan I lide den, skal hun have den. 

95 Interviewer Du siger, at du er studerende, så økonomien spiller en rolle, betyder det så 
meget, at de går ind og hjælper, så du kan få nogle ting, som du synes er af god 
kvalitet. 

96 Sanne Det er selvfølgelig rart, og det betyder jo også noget for Tilde, at hun har noget 
rart overtøj, men jeg vil sige, at hvis mine forældre ikke ligesom havde hjulpet. 
Altså, hvis min mor ikke lige havde købt den jakke til hende, så havde jeg brugt 
hendes børnepenge på den, for hun skal have noget ordentligt overtøj på, og det 
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er det vigtigste i hele verden, når hun er udenfor. At det er noget ordentligt 
noget, hun har på, at det fungerer efter formålet. 

97 Interviewer De mærker du er blevet gladest for, hvordan har du stiftet bekendtskab med 
dem. 

98 Sanne Jamen, meget af det, det er faktisk min fætters datter, der er tre år efterhånden. 
Der har jeg kigget meget på, hvad de ligesom har brugt, og hvad jeg har set, at 
hun har været glad for, og som hun kunne bruge. Og ellers så er det meget, at jeg 
har kigget efter, at jeg har født. For jeg kendte jo ikke halvdelen af de mærker, 
som folk snakkede om, mens jeg var gravid, det var bare at nikke og sige ja, for 
jeg var helt blank. Man får kigget en del, når man går på barsel, og så synes jeg 
også, at nogle af de børnetøjsforretninger, som ligger her, de forhandler nogle af 
de der mere eksklusive børnemærker, eller hvad man nu lige skal sige, det tøj 
som ikke lige er H&M. 

99 Interviewer Du siger, at før du fødte der kendte du ikke rigtig nogen mærker, og nu er du 
blevet bedre til det. 

100 Sanne Jeg er blevet indviet i børnetøjsverdenen. 
102 Interviewer Hvordan bliver man indviet. 
103 Sanne Jamen, jeg tænker faktisk, at det er gået lynhurtigt. Fra at jeg ingenting viste om 

børnetøj, som man ingenting ved om at have barn, når man er gravid, så ved 
man heller ikke noget om, hvad for noget tøj, der findes til dem, og det, synes 
jeg, er gået hurtigt. Og det er jo gennem alle mulige andre, man snakker med, 
som også har børn, og det man ser i forretningerne, og det går lynhurtigt, så ved 
man, hvad alle mærkerne hedder. Så jeg tænker, at det er gået stærkt, når jeg 
tænker på, at der kun er gået mindre end et år, så er man ligesom blevet indviet i 
den der hellige verden at have børn, og hvad det indebærer [latter]. 

104 Interviewer Du siger, at det nok mest er dig. 
105 Sanne Ja, det er det også. Det er mest mig, der giver udtryk for, hvad jeg synes, der er 

fint til hende, og det er også kun mig, der køber tøj, eller mig der står i spidsen 
for børnetøjsindkøb. 

106 Interviewer Har far købt noget tøj til hende. 
107 Sanne Det tror jeg faktisk ikke, at han har. 
108 Interviewer Kommenterer han på det tøj, hun har på. 
109 Sanne Ja, hvis hun har kjole eller nederdel på, hvilket hun stort set aldrig har på, så 

bliver det kommenteret, at hun er fin, men eller synes jeg ikke rigtig, nej.  
110 Interviewer Hvem er det, der giver hende tøj på om morgenen. 
111 Sanne Som regel mig og nogen gange også Morten, i weekenderne og sådan noget. 
112 Interviewer Og det kan han godt finde ud af. 
113 Sanne Ja, altså, det gør mig ikke så meget, hvis hun har noget på, der ikke matcher, jeg 

synes også, det er fint, at man kan se, at det er far, der har givet hende tøj på 
[latter]. 

114 Interviewer Kan man det. 
115 Sanne Nogen gange. Han tager bare det, der ligger øverst i skuffen, og hvis det ikke 

lige matcher, så er det ikke altid, at hun lige ser så smart ud. Og så kan han også 
godt finde på at spørge, eller kan han, nej, jeg tror bare, han giver hende det på, 
der er rent, og hvad der ligger øverst. 

116 Interviewer Og så får hun lov til at beholde det resten af dagen. 
117 Sanne Ja, medmindre hun bliver våd eller beskidt eller et eller andet. 
118 Interviewer Så hvis I skulle ud og mødes med nogle andre, så gør det dig ikke noget, at det 

for eksempel ikke matcher. 
119 Sanne Nej, det er fint. 
120 Interviewer Men hvis du skal ud til nogen, så overvejer du det lidt. 
121 Sanne Ja, hvis jeg gør det selv. Jeg tænker, at hvis det er ham, der er stået op, og har 
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givet hende tøj på om morgenen, og vi skal af sted. Jamen, så er det fint, nej, 
hvis vi selv skal til barnedåb eller sådan noget, så kan han godt finde på at 
spørge, hvad synes du, hun skal have på. 

122 Interviewer Men hvad med dig selv, hvis du skal noget i løbet af dagen. 
123 Sanne Jeg synes jo, at det skal være rent, der skal helst ikke være pletter på, og ellers 

tænker jeg ikke over det. Og hvis der kommer en plet på, mens man er ude, så 
får hun altså også lov til at beholde den på, hvis hun ikke er gennemblødt og 
våd. 

124 Interviewer Er der forskellige kategorier af tøj for eksempel udetøj, hjemmetøj og festtøj. 
125 Sanne Altså, festtøj det er kjoler og nederdele, for det gider jeg ikke have, at hun har på 

til hverdag, det er simpelthen for besværligt. Altså, nederdele de kravler op om 
ørene lige så snart, man løfter hende op, men ellers har hun ikke ude og 
hjemmetøj.  

126 Interviewer Så det er det samme. 
127 Sanne Ja. 
128 Interviewer Men hun får noget særligt på, hvis der er fest. 
129 Sanne Ja, så får hun en kjole eller en nederdel på, men det har hun ikke særlig tit, jeg 

synes, det er vildt upraktisk til sådan nogle små nogle. 
130 Interviewer Men hvorfor får hun det så på. 
131 Sanne Bare fordi hun ser meget sød ud i det, og hvis det er den ene gang om måneden, 

så er det fint nok, så kan jeg godt leve med det, og så får hun jo ret hurtigt nattøj 
på, altså, hun er ikke så længe oppe, så det er begrænset (). 

132 Interviewer Du siger, at hun bliver skiftet, hvis hun bliver våd, så der er altid en pusletaske 
med, hvad er den fyldt op med. 

133 Sanne Der er sådan nogle stofsko, til hvis hun skal op, og der er ret koldt, og så er der 
en bodystocking, og der er som regel et ekstra sæt skiftetøj, og jeg må 
indrømme, at jeg har flere hagesmække end så meget skiftetøj med nu, for det 
tager det meste, så resten kan man tørre med en stofble, så det er ikke altid, at 
jeg har ekstra bukser og bluse med, men det kommer lidt an på, hvor langt man 
skal væk, og hvor lang tid, man skal være væk. Så er der jo bleer, og hvad der 
hører til som vådservietter og et underlag til, når hun skal skiftes og afspritning 
til fingrene, hendes vaccinationskort og min pung.  

134 Interviewer Du siger, at det meste af det tøj, du efterhånden har, det er noget, du har det godt 
med. Har du nogen sinde prøvet at være ude et eller andet sted, og at du så 
tænkte, at det her hun har på, det er bare ikke helt rigtigt. 

135 Sanne Nej, det har jeg ikke prøvet. 
136 Interviewer Kan du huske nogen gange, hvor du har lagt mærke til, hvad et andet barn havde 

på af tøj. 
137 Sanne Ja, det slog mig, at min fætter han har en dreng, som både går og alting, og ham 

havde de i en sparkedragt, og det er i mine øjne lidt til helt bitte små børn, hvor 
det er lige meget, om de har nattøj på, fordi de har det samme tøj på dag ud og 
dag ind, og der tænkte jeg, at han lignede en forvokset baby, fordi han havde en 
sparkedragt på. Og han gik og alt muligt, og han var på den anden side af et år, 
der synes jeg et eller andet sted, at det var (…), jeg ved ikke, om det var noget 
for dem, for at holde ham baby, eller om det var nattøj han havde på, men jeg 
kunne ikke rigtig finde ud af det, og der tænkte jeg over, at han havde det på.  

138 Interviewer Har du lagt mærke til nogen, der havde noget rigtig fint på, noget som du selv 
godt kunne lide. 

139 Sanne Altså, lige med den jakke, der tænkte jeg, da min fætters datter havde den, at den 
kunne jeg godt tænke mig til hende, for jeg synes, den var rigtig praktisk, men 
ellers har jeg ikke. 

140 Interviewer Hvad så med i mødregruppe, kan du huske, at nogen af de andre, de havde noget 
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på, hvor du kan huske, det de havde på. 
141 Sanne Ja. For de der bukser, som jeg selv havde købt til hende som noget af det første, 

dem havde en af drengene på en af dagene, så de havde de samme bukser på, 
uden at det var aftalt, men det var det.  

142 Interviewer Men ellers har du ikke lagt mærke til noget af det tøj, som de andre havde på. 
143 Sanne Nej. 
144 Interviewer Hvad med andre steder, hvad med ude i byen, er der nogen steder, hvor du har 

set noget, hvor du har tænkt, det er fint. 
145 Sanne Jeg har nogle gange tænkt, når nogen har noget strik på, hvis de har en strikket 

bluse på eller en strikket hue på, nej, hvor er det fint, gad vide, om det er noget 
som mormor og farmor har strikket. For min mor har strikket noget til hende, og 
det er egentlig bare tanken, at jeg synes, det er lidt hyggeligt, jeg synes det er 
vild fint at få noget, som andre har brugt tid på at lave. Men eller tror jeg ikke, 
jeg sådan specielt har tænk, at det var noget, jeg gerne ville have. Jeg tænker 
hende ikke som om, at hun skal have et eller andet specielt på. 

146 Interviewer Men det kunne jo godt være, at du havde lagt mærke til noget, det kunne jo også 
være modsat, hvor du havde set noget, som ikke er dig, hvor du tænker, det skal 
Tilde i hvert fald aldrig have på. 

147 Sanne Altså, det gør jeg, når jeg ser piger i baby lyserød fra top til tå, så tænker jeg, det 
er bare slet ikke min stil. Hvis Tilde en dag siger, at det vil hun gerne have på, så 
får hun også lov til det, men nu kan jeg jo fint bestemme, at det behøves hun 
ikke at have på [latter]. 

148 Interviewer Nu siger du, at du får lov til at bestemme, og det er din stil, der præger hendes 
tøj. 

149 Sanne Ja, det er det, men det er ikke mere, end at selv om hun har fået noget, der ikke 
lige super meget er min stil, så har hun fået det på alligevel. Så det er ikke mere 
vigtigt, end at det er tøj, og hun skal have tøj på kroppen, og så har jeg brugt det 
alligevel. For det første så havde jeg ikke energi til at bytte noget i starten, og for 
det andet, så er det jo fint nok, hun behøver jo ikke kun at gå i noget, jeg synes 
er helt vildt smart, hvor der er nogle andre, der har tænkt, at de synes, det var 
helt vild fint, og det kunne være helt vildt fint til en lille pige, så er det også 
okay med mig. Der er nogle få ting, som jeg har byttet, hvor jeg har tænkt, det 
der, det var bare ikke mig, men der skal meget til.  

150 Interviewer Hvad er det for eksempel. 
151 Sanne Jamen, sådan noget med skjorte til sådan en lille en, det er bare upraktisk, det er 

stift og ikke særligt behagelig at have på, så har jeg tænkt, det er ikke lige mig. 
Vi fik sådan en lilla blomstret og ternet smækbuks, hvor man tænker, det er 
langt ude.  

152 Interviewer Men det var da lilla. 
153 Sanne Ja, men det var ikke særlig fint, og jeg tænker, det der med en skjorte til sådan 

en lille en, det er ikke praktisk, så lignede hun sådan en, der skulle være med i 
en Morten Kork film eller sådan noget, hvis hun skulle have dem på, sådan en 
lille malkepige, nej, det var ikke lige sådan, hun skulle se ud. 

154 Interviewer Ja, så har jeg den anden del af interviewet, som vi kan gå over til.  
155 Sanne Ja, det er helt fint, men vil du ikke have lidt at drikke først. 
156 Interviewer Jo, skal jeg lege imens. 
157 Sanne Ja, det må du godt [Sanne går ud og henter to glas kakao:gwn]. 
158 Interviewer Ja, nu skal du se. Nu viser jeg dig fire forskellige stykker papir, hvor der er 

nogle forskellige tøjmærker på hver, og så skal du ikke tænke, nu er det 
drengetøj, så det kan jeg ikke lide, og nu er det pigetøj, så det kan jeg godt lide, 
du skal mere tænke på, hvad mærkerne står for hos dig, og det er ikke sikkert, at 
du kender alle mærkerne, men måske kender du nogle af mærkerne, og så må du 
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gerne sætte nogle ord på, hvad det er for en type mor, der giver sit barn, sådan 
noget tøj på, det er lidt en leg [Interviewer ligger billede nummer et frem:gwn], 
det er Kvickly, som man kan købe Friends i, og Føtex man kan købe Mads & 
Mette i, og Little One det kan man få i Bilka og Tøj og Sko. Så hvilken type mor 
giver sit barn sådan noget tøj på.   

159 Sanne Det er nogen, som jeg synes er prisbevidste. Jeg ved, at de laver noget okay tøj 
til prisen. Jeg kan faktisk bedst selv lide det fra Friends, og jeg har især også 
købt body’er til hende der i starten. Det er noget, hvor man får noget mere for 
pengene, end hvis man køber nogle af de lidt mere eksklusive mærker. Men fint 
tøj. Jeg tænker ikke, at man er en dårlig mor, men at man måske ikke har 
sindssyg god økonomi eller prioritere sine penge anderledes. 

160 Interviewer Så kommer den næste her [Interviewer ligger billede nummer to frem:gwn], 
hvilken type mor giver sit barn sådan noget tøj på. 

161 Sanne Det gør en som mig selv. Men en som prioriterer at have mere tøj, i forhold til at 
jeg ikke synes, at H&M’s tøj ikke holder så godt, især ikke deres velour synes 
jeg, det har jeg ikke så godt erfaring med, det jeg har haft selv i hvert fald, så når 
det er blevet vasket flere gange, så bliver det lidt kedeligt i det, så det, tænker 
jeg, er nogen, der køber lidt mere, og så har de rigtig meget tøj til deres børn. Og 
Name it har jeg også noget af selv, og jeg har også købt tøj der, så jeg tror, det er 
nogen, der gerne vil have meget tøj, men som også er prisbevidste omkring, at 
det ikke skal være for dyrt. 

162 Interviewer Så er der den næste [Interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn]. Hvad er 
det for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på. 

163 Sanne Hvis de nærmest ikke har andet end det der, så er det nogen, som har 
pengepungen i orden. Ja, og ellers er det jo nogen, der ønsker sig noget tøj til 
deres børn, hver gang der er en anledning til det, vil jeg sige. Jeg tænker 
bestemt, at det er nogle gode forældre. Men det er også nogen, der godt kan lide 
pangfarver, for deres tøj er tit meget farvestrålende. Men jeg tænker, at hvis de 
kun selv køber, så er det nogen med godt med penge. 

164 Interviewer Så kommer den sidste lige på bordet [Interviewer ligger billede nummer fire 
frem:gwn]. Hvad er det for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på. 

165 Sanne Ja, det, tænker jeg, er nogen, der har alt for mange penge. Altså, jeg synes, det 
går lidt over i bare at være (…). Nej, man skal også passe på med at stigmatisere 
folk, men det er nogen, der ikke ved, hvad de skal bruge deres penge på, hvis 
man synes, at man har råd til at bruge så mange penge på børnetøj. Et eller andet 
sted unødvendigt, jeg tror ikke på, at man får noget ekstra for de mange penge i 
forhold til kvalitet. Så jeg tænker, at det er nogen, der har helt vildt mange 
penge, og som går sindssygt meget op i mærker, det ville være mit bud. 

166 Interviewer Du var ved at sige noget. Det går hen og bliver lidt for meget (…). 
167 Sanne Ja, det går hen og bliver lidt for meget, ligesom at børnene er til udstilling, som 

sådan nogle små modeller, så skal man virkelig vise, hvor mange penge man har 
i pungen, det bliver alt for prangende til mig. 

168 Interviewer Nu ligger de her alle sammen. Når du beskriver dem, så er de egentlig ret ens 
bortset fra den sidste, er der ikke nogen forskel, kan du ikke sætte nogle flere 
ord på, hvem du tror, mødrene er, du kender dem jo ikke.  

169 Sanne Ja, men hvis jeg skal skære det helt vildt skarpt ud, så er det nok dem, som lever 
sådan lidt socialt belastet, og som ikke har så mange penge, og som er i sådan 
noget alment boligbyggeri, det kunne jeg forestille mig. Det er ikke noget, jeg 
ved noget om, men det er bare noget, jeg forestiller mig. Og så tænker jeg, at de 
her H&M og sådan, det er måske de lidt yngre mødre, som også slev handler i 
H&M, og så er de der alligevel, og så får man rigtig mange stykker tøj både til 
sig selv og til barnet, det er sådan nogle unge mødre, yngre end mig selv, tænker 
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jeg.  
170 Interviewer Og hvis vi så bevæger os op til nummer tre. 
171 Sanne Så tænker jeg, at det er nogle, hvor begge har arbejde, og man har en god 

økonomi, og nogen der går op i, hvad deres børn har på af tøj også, og som ikke 
selv går i så meget H&M tøj, vil jeg gætte på. Jeg ved ikke helt, i hvert fald at 
begge er arbejdende her, for at man har råd til at gå i sådan noget, og nok også at 
man har været i arbejde inden, man gik på barsel. 

172 Interviewer Og kan du sætte nogle flere ord på den her øverste. 
173 Sanne Kun at jeg tænker, at det er overklasse mennesker. Strandvejen, Whiskybæltet, 

noget i den stil, det må være mit eneste bud. 
174 Interviewer Hvis du ser dem ligge her, er der så noget, som springer dig i øjnene, hvor du 

tænker, der er virkelig forskel her, eller hvor du tænker, de her har egentlige 
nogle ligheder. 

175 Sanne Jeg kan se mange ligheder mellem et og to, vil jeg sige. Altså, det der med at det 
er okay tøj til prisen, og man får, hvad man betaler for, tænker jeg. 

176 Interviewer Nu nævnte du at oppe ved nummer tre, der var det nok ikke nogen forældre, som 
selv havde H&M tøj. 

177 Sanne Nej. 
178 Interviewer Er der på en eller anden måde en sammenhæng, mellem det som barnet har på, 

og det som forældrene har på. 
179 Sanne Ja, helt sikkert, det tror jeg. Altså til en vis grad. For jeg går ikke selv særlig 

meget i H&M tøj, men jeg ville ikke have noget imod at proppe hende her i det. 
Men det er ikke den butik, jeg selv går ind i først for at købe tøj, så det tror jeg 
helt sikkert, at der er en kobling mellem. Og hvis man måske vælger noget til sig 
selv, som er lidt specielt eller anderledes, som man ikke lige ser den næste på 
gaden komme i, så gør man det måske også til sit barn. 

180 Interviewer Nu siger du, at du selv går op i ikke at købe noget, som alle andre har, er det 
også noget, du gør i forhold til Tildes tøj. 

181 Sanne Altså, jeg ser ikke så mange med det tøj, som hun lige går i, men det kunne jeg 
måske lige så godet. Det er ikke sådan, at jeg går ind og giver 6000 kroner for en 
kjole til hende, for at der ikke er andre, der også skal ses i det. Jeg køber efter, 
hvad jeg selv kan lide, og jeg har ikke set særlig mange i det tøj, som hun har på, 
og det burde være tilfældigt, for det er i sådan meget almindelige butikker, at jeg 
køber det til hende.  

182 Interviewer Føler du, at hun skiller sig lidt ud, ligesom du nogen gange selv skiller dig lidt 
ud. 

183 Sanne Nej, ikke rigtig, det tror jeg ikke, man kan gøre så meget med børn. Så skulle det 
være, fordi jeg havde råd til at putte hende i Dolche & Gabbana og Burberry, 
ikke fordi jeg ville gøre det, men så tror jeg, at man skiller sig ud som baby i 
hvert fald, der hvor jeg kommer [latter].  

184 Interviewer Ja, så er der det næste. Her der er en plet, og det er dig Sanne, og nu er der alle 
de billeder fra før, men nu er de klippet ud enkeltvis, så vil jeg gerne bede dig 
om at prøve at placere dem rundt om dig i forhold til, hvad du synes er mest dig, 
og hvad du synes er mindst dig, sådan at dem der er mest dig, de kommer (…). 

185 Sanne Tættest på.  
186 Interviewer Og du må gerne snakke, imens du gør det. 
187 Sanne Jamen, som jeg sagde helt indledende. Så er jeg selv til det meget farvestrålende, 

så de mærker jeg beskrev som farvestrålende, ville jeg også lægge tættest på mig 
selv. Så Katvig, Småfolk og Molo de kommer her ind. Og så tror jeg at efter det, 
så kommer det der Friends mærke, for jeg synes, at de laver nogle gode ting, og 
tit også noget med nogle farver. Og H&M hvor man jo kan finde alt, og det her 
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Name it, dem synes jeg også laver nogle rigtig gode ting. Det her Mads & Mette 
fra Føtex, det er jeg ikke så vild med, det jeg har set, det er mest striber og 
uldbodystockings, og det er nok bare fordi, jeg ikke har kigget der, men det har 
ikke virket så godt kvalitetsmæssigt for mig. Og det her Little one fra Bilka og 
hvor man ellers kan få det, det kender jeg slet ikke, så det er mest, fordi jeg ikke 
kender det. 

188 Interviewer Vi kan tage den helt væk. 
189 Sanne Ja, og så det her Dolche & Gabbana og Burberry til børn, det er slet ikke mig, 

det er milevidt fra, hvad jeg kunne finde på at gøre ved mit barn [latter]. 
190 Interviewer Ja, hvor lang væk ligger de. For mig der ligger alle de her ret tæt, men hvad 

ligger tættest herinde. 
191 Sanne Småfolk og Katvig ligger nok tættes, det er det, jeg bedst kan lide, mens de 

andre de er sådan lidt udflydende, hvor Mads & Mette, det er jeg ikke så vild 
med. 

192 Interviewer Men det ser ud som om, at Dolche & Gabbana og Burberry, det er længere væk 
end Mads & Mette. 

193 Sanne Ja, de kunne udgå fra min verden, det kunne jeg aldrig finde på at komme mit 
barn i, men jeg kender dem godt. 

194 Interviewer Hvis vi så tager Katvig og Småfolk, hvem ligger så tættest på. 
195 Sanne Det er sådan lidt hip som hap, det kommer an på, hvad de laver i de enkelte 

kollektioner. Ja, hvad de har. 
196 Interviewer Hvis vi så tager de to, hvad er det så, der gør, at de er mest dig. 
197 Sanne Jamen, jeg synes, at de laver nogle gode print, og de bruger nogle gode, livlige 

og spraglede farver, og det kan jeg godt lide til børn. Det, synes jeg, passer til 
børn, jeg synes også, at de laver nogle fede mønstre, og de laver også noget, som 
alligevel er i form og ret klassisk, det kan jeg meget godt lide. 

198 Interviewer Hvis vi så går her op til Burberry og Dolche & Gabbana. 
199 Sanne Jeg synes, det er voksentøj til børn, og det bryder jeg mig ikke om. Og det 

signalere for mig, at man tjener mange penge, og det gør man jo ikke, når man 
er barn. Det er for meget prestige og sådan noget, og det er noget, jeg synes er 
forkert at proppe på børn, jeg synes heller ikke, de skal være omvandrende 
statussymboler. 

200 Interviewer Så de er helt ude. 
201 Sanne Ja. 
202 Interviewer Hvis vi tager det, som det er her, er det så sådan, det er for dig. 
203 Sanne Ja, det synes jeg.  
204 Interviewer Så vil jeg godt lige have lov til at tage et billede, så jeg kan huske det 

[Interviewer tager et billede af de udlagte billeder:gwn]. Ja, så pakker vi dem 
væk igen, for så er vi færdige med dem. Så har jeg en lille fantasileg. Du skal 
forestille dig en verden, hvor man kun kan købe hvide body’er og brune bukser 
til babyerne, så alle babyerne de har det samme på, hvad tænker du umiddelbart 
om sådan en verden. 

205 Sanne Det må da være lidt kedeligt, tænker jeg. Børn er unikke individer, som deres 
forældre også er, og det, vil jeg synes, var kedelig, hvis jeg ikke kunne se 
afspejlningen af, hvordan de var klædt. Ligesom jeg heller ikke er tilhænger af 
skoleuniformer. Jeg synes, at uanset hvad for noget tøj man har på, så skal 
børnene også lære at accepter hinanden, for det man er, og ikke som man går 
klædt, og det kan man ligeså godt gøre, hvis man har forskelligt tøj på, som hvis 
man har ens tøj på. 

206 Interviewer Nu siger du, at alle er unikke individer, og det afspejler tøjet også, gør det også 
det for Tilde. 
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207 Sanne Det synes jeg. Jeg synes, jeg prøver at finde noget tøj, der passer til den hun er, 
men hun er jo også en afspejling af sine forældre, både fordi hun er vores barn, 
men også fordi det er os, der opdrager hende og her hun bor, og det synes jeg 
ikke gør noget, at man kan se, sådan som hun går klædt. 

208 Interviewer På hvilken måde er det hun afspejler (…). 
209 Sanne Både hende temperament og humør, jeg ved ikke, om man kan klæde dem efter 

det, men man kan gøre det, så det matcher deres personlighed lidt. 
210 Interviewer Nu siger du også i forhold til Jer, at hun hører med til Jeres familie, tænker du på 

det, når du køber tøj til hende. 
211 Sanne Ja. Jeg kan jo godt se, at mig og Morten vi har en eller anden ide om, hvordan 

det skal være, og hvad vores stil er, og det er hun jo et eller andet sted et billede 
på.  

212 Interviewer Men i forhold til hvide body’er og brune bukser, så ville det være kedeligt, det 
ville ikke være noget, du havde lyst til. 

213 Sanne Kun fordi alle havde det samme på, ikke fordi hvide body’er og brune bukser er 
kedeligt, men kun fordi alle har det samme på. Jeg synes, det er unaturligt og 
unødvendigt. 

214 Interviewer Kunne der være nogle fordele ved det. 
215 Sanne Det skulle være, at man ikke kunne se de der klasseskel, de der klassiske 

økonomiske skel, hvem har mange penge til at kaste efter deres børn, og hvem 
har ikke så mange penge. Men det er nu heller ikke altid, at man kan se, hvor det 
kommer fra, medmindre logoet er en del af tøjet, men så ville det måske ikke 
være så udpræget, når de blev lidt ældre, at de kommer nok fra en velhavende 
familie. 

216 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, som jeg gerne vil læse højt for dig, og så må du gerne 
fortælle, hvad du tænker. Det første hedder, at børn de er nutiden største 
statussymboler. 

217 Sanne Ja, men det tror jeg er rigtigt, det kan jeg kun være enig i, mange opfører sig i 
hvert fald sådan. De bliver vores billede udad til, og hvis ikke deres tøj og alt 
sådan noget er perfekt, så bliver man heller ikke anset sådan. Så det kan jeg kun 
være enig i, det er den generelle måde, man opfører sig på. Jeg prøver at lade 
være med at gøre det selv, men jeg tænker da også på, hvad andre tænker om 
mig i forhold til hende. 

218 Interviewer Du siger, at du også tænker, hvad de tænker. Kan du prøve at forklare det lidt 
nærmere. 

219 Sanne Jamen, det er jo, hvad folk tænker om mig, når jeg kommer med et barn, der ser 
ud, som hun nu gør. Det tror jeg, folk tænker over. Jeg skal ikke kunne sige det, 
for jeg tænker ikke selv over folks status i forhold til, hvordan deres børn ser ud, 
men mange forældre opfører sig i hvert fald på den måde, synes jeg. Børnene 
skal fungere, som et statussymbol, jeg synes, at dem der er nærmest på os, de 
opføre sig ikke på den måde.  

220 Interviewer Ja, så er der den næste her som hedder, at børn de går klædt som små voksne. 
221 Sanne Det synes jeg, at nogle af dem gør. Jeg synes ikke, at alle børn gør overhovedet, 

men jeg synes, der er en stor tendens til, at mange voksne mærker også bliver 
lavet i børnetøj, og så bliver det jo sådan. Men der er også noget, hvor det er 
omvendt, hvor børnetøjet også laves til voksne, så kan du købe, så du matcher 
dit barn. Men jeg synes ikke lige i de helt små som hende, men de skal ikke 
blive ret store før (…). Så ligner de små voksne, og jeg synes også, at de bruger 
makeup og sådan noget alt for tidligt, nogle gør, men det synes jeg også selv, 
man er med til at påvirke. 

222 Interviewer Så har jeg den sidste som siger, at børn de skal matche mors garderobe, og deres 
tøj, det bør passe til hendes stil. 
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223 Sanne Jeg tror at hendes tøj, det passer til min stil, men vi går ikke klædt i det samme. 
Jeg køber børnetøj efter min stil, men jeg køber børnetøj og ikke voksentøj til 
hende, så hendes tøj er min stil, men det er ikke noget, jeg ville have klædt mig 
selv i, hvis jeg havde haft det i envoksenstørrelse, og det er heller ikke sådan 
noget med, at vi er farvematchende eller noget, når vi går ud af døren.  

224 Interviewer Du siger, at der er en eller anden sammenhæng, mellem den du er, og det du går 
klædt i, og så det som du putter hende i, er det også noget du oplever ude 
omkring, at du har oplevet at (…). 

225 Sanne Ja, sådan mellem en Mor og barn. Jeg synes nogle gange godt, at man kan 
fornemme, at det som barnet har på, det ligesom er moderens stil. Og det kan 
man nok heller ikke undgå, hvad skulle man ellers købe tøj efter. Men det synes 
jeg nogle gange godt, at man kan fornemme, at der er en sammenhæng, og det 
synes jeg heller ikke gør noget. Det er jo også det, der er, når de er helt små, at 
så hører de til en familie. Jeg tror ikke, det er noget, som man gør bevidst, man 
handler jo efter, hvad man godt kan lide, men jeg synes godt, at man kan 
fornemme, at det hænger sammen. 

226 Interviewer Ja. Så kunne jeg godt tænke mig, hvis du enten kunne beskrive eller vise mig, 
det tøj, som er absolut yndlings. 

227 Sanne Så skal jeg tænke over, hvad der er yndlings, hun har jo lige fået et par nye 
cowboybukser, de er rigtig fine [Sanne henter bukserne:gwn]. De er altså våde, 
for jeg har lige vasket dem, de trænger snart til at blive hængt op [latter]. Og 
faktisk også det som hun har på, det er jeg også helt vildt glad for, den der bluse 
bruger jeg meget, for jeg kan rigtig godt lide den. Jeg er helt vild glad for min 
mor, der har strikket en bluse til hende, men det er jo bare sådan en, som hun har 
udenpå, når vi er ude at gå [Sanne går igen ud og henter tøj:gwn]. Jeg tager lige 
nogle forskellige dele, den her den er jeg også rigtig glad for, det er også en jeg 
bruger til udenpå, for hætter det er bare ikke så praktisk med sådan en lille en, 
og et par bukser, som jeg er rigtig glade for.  

228 Interviewer Jeg synes, at Hummel er rimelig godt repræsenteret. 
229 Sanne Ja, det er faktisk fordi de gange, hvor jeg har været ude at kigge på tøj, der har 

jeg fundet helt vildt meget Hummel på tilbud, så det er fordi, jeg har fundet mest 
af det på tilbud. Og det andet her, det er faktisk noget vi har fået, det som er lidt 
dyre, som de her til 300 kroner fra Småfolk, det giver jeg ikke slev, så det er 
noget, vi har fået i barselsgave, det ville jeg altså ikke selv give. 

230 Interviewer Har det noget med økonomien at gøre. 
231 Sanne Ja. 
232 Interviewer Hvad nu hvis økonomien var i orden, tror du så, det ville ændre noget på hendes 

tøj. 
233 Sanne Så er det muligt, at hun havde noget mere Katvig og noget mere Småfolk, men 

Hummel er den lidt billigere udgave på tilbud, men hvor det stadig er nogle 
lækre ting, det er en god kvalitet. 

234 Interviewer Hvor meget sparer man, når man køber det på udsalg. 
235 Sanne De der bukser, de er til halv pris, og det tror jeg også, at denne bluse er. 
236 Interviewer Hvad er halv pris. 
237 Sanne Det er 100 kroner for et par bukser, og den her, tror jeg, har kostet 175. 
238 Interviewer Nu siger du, at det tit er tilbud, har du prøvet at være til det der hedder lagersalg. 
239 Sanne Nej, det har jeg ikke, men det kunne jeg sagtens, hvis jeg havde fået oplysninger 

om hvor og hvornår, så kunne jeg sagtens have fundet på det. 
240 Interviewer Men du har aldrig været på det. 
241 Sanne Nej. Jeg har hørt om et ude på Christianshavn på et tidspunkt, hvor jeg havde en 

bekendt, der skulle derud, men jeg har aldrig selv været på et. 
242 Interviewer Jamen, så tror jeg, at jeg er ved at være der, har du noget du vil tilføje. 
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243 Sanne Det er meget sjovt. Det er jo svært at sætte mærkater på folk og dømme dem, 
men det er jo det, man gør, man kigger på hvordan deres barn ser ud, og hvad 
for noget tøj de har på, og så tænker man, så er de nok sådan som forældre, det 
er sådan et førstegangsindtryk, tænker jeg.  

244 Interviewer Ja. 
245 Sanne Ja. 
246 Interviewer Ja, så har jeg lige et par hurtige her til sidst. Hvor gammel er du. 
247 Sanne 27. 
248 Interviewer Hvad er din uddannelse. 
249 Sanne Civilingeniør. 
250 Interviewer Og hvor mange bor i her. 
251 Sanne Tre. 
252 Interviewer Hvor gammel er Tilde. 
253 Sanne Hun er snart 10 måneder. 
254 Interviewer Hvad laver din mand. 
255 Sanne Han er elektriker. 
256 Interviewer Hvad er Jeres indkomst. 
257 Sanne Jeg tror, vi snakkede om, at den må være på ca. 400.000 kroner. 
258 Interviewer Jamen, det var det, jeg siger mange tak for hjælpen. 
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B13: INTERVIEW 6 

 

Varighed: 1 timer og 41 minutter 

Interviewperson: Camilla 32 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Der er ligesom to dele af interviewet, hvor den første del bare er at snakke løs, 

jeg har selvfølgelig nogle spørgsmål, vi kan snakke ud fra, men jeg har ikke 
forberedt så meget, for du skal bare have lov til at snakke om alt det, du har lyst 
til, og anden del den er en overraskelse. Jeg læser inde på Handelshøjskolen, jeg 
er i gang med at lave mit speciale, som handler om mødre, og det tøj de køber 
og bruger til deres børn. Det der interesserer mig, det er din historie, så du skal 
endelig komme med så mange oplevelser og eksempler, som du kan, og du skal 
ikke lade dig stoppe, der er ikke noget rigtigt eller forkert. Kan du starte med at 
fortælle mig om den lille.  

2 Camilla Jamen, min datter hedder Karla, og hun er otte og en halv måned gammel. Det er 
mit første barn, som jeg har sammen med min kæreste, vi har været sammen i 
otte år, og vi bor på Frederiksberg, og det har vi gjort i seks års tid. 

3 Interviewer Og hvordan er Karla. 
4 Camilla Karla er et meget aktivt og nysgerrigt barn, så er hun sådan en, som gerne vil 

underholdes, hun er ikke sådan en stille og rolig pige, der bare sidder og leger 
med et stykke legetøj. Hun kan allerbedst lide, når vi er udenfor, og hun sidder i 
barnevognen og oplever verden. Så kan hun godt lide at blive tumlet rundt, og så 
går vi til rytmik, det er hun også rigtig glad for, og der skal helst ske noget. Så 
har hun lært at bladre, det er også rigtig godt lige nu. 

5 Interviewer I en bog. 
6 Camilla I en bog hvor hun kan vende siderne, det er hun også rigtig glad for. Så 

svømmer vi en gang om ugen, men det er bare sådan noget, hvor man selv 
møder op, det er ikke et fast hold, det er ovre i Frederiksberg svømmehal, og det 
er sådan, når det passer i løbet af ugen, det kan hun også rigtig godt lide, Og jeg 
kan også godt lide, at der sker noget, jeg ville blive sindssyg, hvis jeg bare skulle 
sidde en hel dag og kigge på et stykke legetøj.  

7 Interviewer Kan du prøve at sætte nogle ord på dig som mor. 
8 Camilla Jamen, jeg er ikke en af dem (…). Jeg har aldrig været helt sikker på, at jeg 

skulle have børn, jeg har faktisk i lang tid sagt, da jeg var yngre, at jeg ikke 
skulle have børn, og så jo ældre jeg blev, så blev jeg mere og mere, at det kunne 
nu godt være. Og så var det lidt ved et tilfælde, at jeg blev gravid, eller det var 
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ikke planlagt. Min menstruation stoppede, og så gik der nogle måneder, og så 
tog jeg en test, og den viste at jeg ikke var gravid. Og så var der gået et stykke 
tid, hvor jeg troede, at jeg var gravid, og så sagde jeg til min kæreste, at hvis det 
skulle være, så skulle det nok være nu, for nu havde jeg ligesom vænnet mig til, 
at det ikke var så farligt, som jeg troede, det var. Og så tror jeg, at jeg nærmest 
blev gravid i første hug.   

9 Interviewer Og hvordan er det så at være mor. 
10 Camilla Det er hårdt og fantastisk, og det er sjovt, spændende og udfordrende. Jeg synes, 

at nogen dage så tænker jeg okay, det her det kan jeg bare, det er bare super 
fantastisk, og andre dage der er jeg bare så træt, så jeg kunne grave mig selv ned 
og gå i en hemmelig hule og sige, at jeg kommer altså ikke ud, før det er 
sommer. Men alt i alt har det været fantastisk. Det har været mere hårdt, end jeg 
havde regnet med, og jeg ved godt, at alle mulige har sagt, at det bliver aldrig 
det samme, men jeg synes, det har været rigtigt hårdt. Jeg synes at de første par 
måneder, de var rigtig hårde. Det der med at amme, det er ikke bare sådan lige 
noget, man slynger ud af ærmet, og hvordan finder man lige ud af denne her lille 
størrelse, som ikke er et barn, der bare sover og spiser. Det har været op af 
bakke, og når man så lige har klaret den, så kommer der noget nyt, så jeg synes 
det har været hårdt. Det er ikke fordi, jeg ville bytte hende eller sende hende 
retur, jeg har været glad hele tiden. Og jo ældre hun er blevet, så er der også 
meget mere respons på, og man kan lure hende af, er det for sjov, at hun sidder 
og er utilfreds, sidder hun og tager pis på mig, eller er hun virkelig utilfreds. Og 
når hun er glad, så er hun virkelig glad, så det er en hel ny og anden verden, som 
har åbnet sig. Men samtidigt kan jeg også se, at hele min omgangskreds har 
babyboomet, så jeg har godt kunne se, at de skulle have de her børn, så der er 
ikke noget mystisk i det som sådan, men det har været anderledes, og jeg har slet 
ikke kunne forestille mig, hvordan det ville være. Man får det af vide og så 
alligevel (…). Og så er der altså også nogle ting, som jeg har fået af vide, hvor 
jeg har tænkt, den holder altså ikke alligevel. Men derfor er det også rart, at man 
kan se, at nogle de siger, at det bliver så og så hårdt, og så kører det bare, og 
andre de siger, det bliver bare super nemt, og det er så rigtig svært. Så der er 
ikke noget, der er efter bogen. Og så kan man spørge om ting, og så kan man få 
nogle ting af vide, men i bund og grund er det dig selv, der skal finde ud af, 
hvad det er, der virker for dig, og hvad virker for dit barn og for din familie.    

11 Interviewer Ja. Så vil jeg gerne have, hvis du kan prøve at fortælle mig om Jeres dag i går fra 
I stod op. 

12 Camilla Nu skal jeg tænke. I går var det onsdag, og der har hun været vågen omkring 
halv seks, tror jeg, så får hun bryst, og så sover hun gudskelov videre til syv. Og 
der stod min kæreste også op og havde lidt travlt, for han skulle møde klokken 
otte på studiet, og vi sætter ikke vækkeuret, for vi vågner af hende, så han havde 
lidt travlt, for hun havde sovet lidt ekstra længe i går, tror jeg. Så han røg ud af 
sengen, og vi ligger og hygger en halv times tid, vi ligger og pludrer, og hun 
kravler rundt på mig, og så bliver hun puslet og får nattøjet af, bliver vasket og 
får en ren ble. Så går vi ud på badeværelset, hvor hun sidder i en lille stol, mens 
jeg er i bad. Når jeg så er færdig med det, så skal hun som regel skiftes igen 
[latter], så har der ligesom været luft igennem, og så er der kommet en lille 
pølse. Så bliver hun skiftet, og så spiser vi morgenmad sammen, og i går lavede 
jeg havregrød med sådan noget æblemos, og så spiste hun det, eller jeg hjalp 
hende med det, og så er det som regel ud over det hele, og så rydder man op 
efter det. Og så tror jeg bare vi sidder og hygger og leger, vi bor ved en 
trafikeret vej, og så kan hun godt lide at sidde og kigge ud på morgentrafikken. 
Så hygger vi os med det, jeg tror egentlig bare, vi legede og læste i bøger, 
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bladrede og hyggede os med det. Hun har sådan et lille album med billeder af 
familien, som jeg har lavet, det er hun også rigtig glad for at bladre i. Så sov hun 
fra en ti tiden til klokken 12, og mens hun sover, så forbereder jeg frokosten, så 
hun lige kan få en aktivitetssnack, mens jeg varmer maden. Og så sov hun, og 
jeg tror, at jeg læste i en bog. Jeg sad også på sofaen og tjekkede min mail. Og 
så kom min veninde, som er højgravid, så hun er på barsel, så kom hun forbi, og 
Karla vågnede. Så spiste vi alle frokost i et stort kaos, hvor nogen spiste og 
nogen gav mad, min kæreste kom også hjem på det tidspunkt, han er kun i skole 
til klokken 12 om onsdagen, og det var sådan lidt ud og ind. For vi skulle i 
svømmehallen min veninde og jeg, hun var med ovre at svømme i babybassinet, 
og så gik vi over og plaskede rundt i svømmehallen en halv times tid. Og så 
hjem igen hvor den stod på grød og vand, og så sov hun igen fra halv fire til 
fem, så sov hun igen, det lyder bare så (…). Sådan går alle dagene jo, men ja så 
står hun op og bliver skiftet og puslet og får lidt at drikke, et lille æble hun kan 
sidde og gnave i. Jeg tror, hun spiste en pærer i går. Og så leger vi nede på 
gulvet, hun er ikke den store kravler, hun hopper nærmest på numsen, vi prøver 
at få hende aktiveret den vej ned i noget kravle (…). Det er der delte meninger 
om, men vi prøver. Hun kan rigtig godt lide at gå allerede, hvis vi holder fast i 
hende, så tæsker hun rundt i lejligheder, så det er, hvor lang tid forældrene gider 
rende rundt i lejligheden med bøjede rygge.  

13 Interviewer Kan hun allerede det. 
14 Camilla Ja, og rejse sig op ved ting vil hun rigtig gerne. Så derfor tror jeg, at det der med 

at kravle, det er ikke sikkert. For hvis hun sidder ned, så sætter hun hænderne i, 
og så strækker hun altså benene ud i stedet for at bøje dem. Ja, det er, hvad det 
er, men så tumler vi rundt, og min kæreste er hjemme, jeg tror at han handlede 
til os, og så lavede jeg noget aftensmad til os, og så spiste vi, og så kom hun i 
bad, for hun spiste det selv, og hun lugtede af laks, så min kæreste badede 
hende, og så kom hun i seng. 

15 Interviewer Nu siger du, at I lå og hyggede en halv time i sengen, og så pusler du hende, og 
hun får nattøjet af, og så får hun tøj på, det vil jeg gerne høre lidt om. Kan du 
huske, hvad hun fik på i går. 

16 Camilla Åh for søren, hvad havde hun på i går af tøj. Hun har nok haft flere forskellige 
sæt på, alt efter hvor våd og beskidt hun når at blive, men hun havde en 
langærmet lilla body på med striber på ærmerne og en kat, og så havde hun et 
par lilla bukser på og strømper, nogle skindsko og en hagesmæk, uundværlig 
den hagesmæk, da der bliver savlet, og en ble selvfølgelig.  

17 Interviewer Ja, hvad er bestemmende for, hvad hun får på om morgenen. 
18 Camilla Jamen, hun har som regel altid en langærmet body og et par bukser på. Og det 

bestemmende er, at jeg godt kan lide, at hun har noget, hun kan bevæge sig i. 
Jeg ville for eksempel aldrig nogensinde give hende cowboybukser på, jeg kan 
ikke have babyer i cowboybukser, for jeg synes simpelthen, det er så synd, at de 
ikke kan bevæge sig ordentligt, det er nærmest det eneste, som hun ikke har. Jeg 
er heller ikke så meget til kjole til de helt små, når man har dem oppe at sidde, 
og kjolen ender oppe i halsen. Det er vigtigt, at det er noget, hvor hun kan 
bevæge sig, og noget som er behageligt. Det var sådan nogle joggingbukser, hun 
havde på i går. Nogen gange har hun også, hvis det er lidt køligt i lejligheden en 
lille strikvest eller trøje på, men som regel er det nok at have et lag på, for hun 
tonser sådan rundt, og jeg vil også gerne have, at der er rimeligt varmt, når vi er 
så meget nede på gulvet, så det ikke er sådan, at hun skal sidde som sådan en 
Michelin baby og være stoppet ud med tøj og ikke kunne bevæge sig. Og 
strømperne synes jeg bare, det er vigtigt, at de bliver siddende på. Det er til at gå 
helt bananas over de der, der falder af hele tiden, og så kan hun også godt lide at 
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trække dem af, hvis det er nogle, som sidder lidt løst. Så jeg tror, at det er det, 
der er bestemmende. Og så vil jeg selvfølgelig godt have, at det er nogenlunde 
farvekoordineret, at det ser nogenlunde ordentligt ud, hun behøver ikke at være 
nogen lille designbaby, men hun må godt se nogenlunde farvekoordineret ud. 
Nogen gange har faren givet hende noget på, hvor jeg tænker, nej, det kunne han 
godt have gjort lidt bedre, men det kan jeg godt leve med. Det er primært mig, 
som handler tøjet, så det er jo alligevel lidt mig, der har bestemt, hvad hun har 
på [latter]. 

19 Interviewer Du har aldrig været ude for, at han har givet hende noget på, hvor du har tænkt, 
den går ikke. 

20 Camilla Nej. Jeg har skiftet tøj på hende, hvis vi skulle ud. Ellers når vi når sidst på 
eftermiddagen, og man har forsøgt at tørre mad af, og der sidder tre retter på 
bukserne, fordi hun har siddet og nulret dem. Og hvis jeg havde været 
derhjemme, så havde jeg tænkt, at den går, hvis den ikke har været våd, der 
havde jeg nok været mere large, men hvis vi er ude, må hun godt være ren. Men 
hvor farvekoordineret hun er, når faren har givet hende tøj på, det kan jeg godt 
leve med, det, synes jeg også, er okay, det må han godt. 

21 Interviewer Nu siger du, at det er farvekoordineret, men er det ellers nogenlunde det, der 
ligger først for i skabet eller skuffen. 

22 Camilla Måske. Jeg tror, det kommer rimelig naturligt efter, hvad der bliver vasket, og 
hvad der så bliver tørt. Ikke at hun har mandag, tirsdag og onsdag sæt, men 
nogen gange så tænker jeg, at hun skal have det her sæt på, eller hvis jeg har 
købt noget nyt, og det er vasket, så synes jeg også, det er rart at se, hvordan det 
ser ud, og om det passer og sådan noget, men ellers tror jeg, det er meget, hvad 
jeg lige føler for. 

23 Interviewer Ja, er det så humør, eller i forhold til hvad i skal. 
24 Camilla Jeg tror bare, det er humør. Vi holdt sådan en navnefest, og der havde jeg købt 

en tunika til hende til den dag. Hun skulle ikke døbes, men jeg synes godt, hun 
måtte have noget på den dag. Efterfølgende har hun tit haft den på, men det var 
måske bare til den dag, at jeg tænkte, at hun skulle have den på første gang. Men 
ellers har hun ikke noget bestemt tøj på, det bliver efter (…). Nu er det jo også 
årstiden, der bestemmer, men ellers tror jeg ikke, at jeg har givet hende noget 
specielt på efter, at vi skulle et eller andet. 

25 Interviewer Så, hvis du ved, at du skal være hjemme en dag, eller at du skal ud at besøge 
nogen, så tænker du ikke over det om morgenen. 

26 Camilla Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis vi skulle til en stor fest, så ville jeg måske 
tænke over det, jo, der ville jeg tænke over det, vi ville jo også tage noget 
festligt på, men om det er hverdag derhjemme eller på besøg hos veninder, på 
cafe eller til rytmik, så er det lige fedt. 

27 Interviewer Men der er noget tøj, som er lidt særligt, som for eksempel hendes navnekjole. 
28 Camilla Hun fik en kjole af et vennepar, hvor jeg tænkte, at den skulle hun have på, til en 

sommerfest vi var til, men det nåede at blive så varmt, at hun faktisk kun havde 
en body på hele dagen, fordi det var højsommer, og den var helt hvid, og det var 
for at den skulle matche kjolen, som var ternet, men det var simpelthen så varmt, 
så hun nåede aldrig at få på. Så det har været det eneste, som sådan har været 
særligt. Så har jeg købt noget, hvor jeg synes, at det var pænere end andet, men 
det har ikke været sådan, at jeg har tænkt, at det skulle være til en speciel 
lejlighed. 

29 Interviewer Nej, men hvad er så lidt pænere for dig. 
30 Camilla Da hun var helt lille, købte jeg sådan nogle velourdragter til hende, for det synes 

jeg bare var helt fantastisk, for det mindede mig, om det jeg selv havde på som 
barn, dem synes jeg var rigtig rigtig fine. Men dem havde hun jo lige så meget 
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på som alt mulig andet, men jeg har ikke købt sådan noget rigtig pænt tøj, sådan 
noget tøj der skulle stryges, det ville jeg aldrig købe til hende, for jeg får dårligt 
nok strøget mit eget. Så der er noget, jeg går helt udenom konsekvent, selvom 
jeg måske synes, det er meget sødt, så gider jeg ikke stå og stryge det, og så får 
hun det ikke brugt.  

31 Interviewer Du sagde, at I havde fået den gave af et vennepar, men har I fået andre gaver. 
32 Camilla Vi har fået massere af gaver, alt fra sparkedragter til kjoler og hagesmækker. 

Der er noget, jeg har byttet igen, for der har jeg tænkt, det får jeg simpelthen 
ikke brugt. Hun fik blandt andet et par cowboybukser og en langærmet T-shirt 
med et stort print på, og det byttede jeg konsekvent, for det ville jeg aldrig få 
brugt. Og så var de baby lyserøde, og jeg har et eller andet med baby lyserød, 
det kan jeg bare ikke særligt godt arbejde med [latter], så det byttede jeg, det 
havde vi fået af hans kusine. Og så byttede jeg også en kjole i noget tykt stof, 
som ville passe med, at hun kunne passe den til sommer, og det byttede jeg 
simpelthen kun fordi, jeg synes, at det ville være synd, at den ikke blev brugt, 
for det ville være alt for varmt, det er jeg så også kun glad for set i bakspejlet, 
når jeg kunne se, at det blev en rimelig varm sommer, og hun ville slet ikke 
kunne have det på.  

33 Interviewer Nu siger du, at de der cowboybukser og den bluse med det store print, det viste 
du, at hun ikke ville få på, hvordan havde du det så med at bytte det. 

34 Camilla Jeg havde det fint, og jeg havde det fint, fordi jeg havde sagt til den person, som 
gav mig det, at det var ikke noget for mig, men hun synes bare, det var så sødt. 
Og jeg har det egentlig ikke dårligt med at bytte det igen, jeg køber jo noget 
andet. Jeg synes hellere, at hun må bruge det, end at det ligger og ikke bliver 
brugt. 

35 Interviewer Så hvis det havde ligget i skabet, så ville du ikke have fået det brugt, hvad var 
det lige ved det, som fik dig til at tænke sådan. 

36 Camilla Først så var det cowboybukser, og hun var bare så lille på det tidspunkt, og hun 
ville ikke rigtig kunne bevæge sig i det, og når de er så små, så ligger de også 
rigtig meget i tæpper og dyner, og hun var bare et enormt varmt barn, så det 
synes jeg var lidt synd, hvis hun skulle have sådan nogle varme bukser på, som 
man ikke kunne bevæge sig i. Og printet, det, synes jeg bare, var enormt grimt 
[latter]. 

37 Interviewer Hvad var det. 
38 Camilla Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvordan det så ud, men det var enormt grimt. 

Og så synes jeg også, at jeg havde læst et eller anden om at print, det var fyldt 
med alle mulige tilsætningsstoffer, og det synes jeg måske heller ikke var så 
fedt, men om det var en undskyldning for at bytte den, det ved jeg ikke [latter].  

39 Interviewer [latter] 
40 Camilla Men det var en blanding af, at det var enormt grimt, og hvis der var det der i det, 

så synes jeg ikke, der var nogen grund til det. 
41 Interviewer Har du nogle andre ting liggende inde i skabet, hvor du siger, det bliver stort set 

aldrig brugt i forhold til noget af det andet. 
42 Camilla Måske ikke lige nu. For nu har man efterhånden fundet ud af, hvad der virker. 

Da hun var mindre, der fik jeg en masse sparkedragter med fødder i, og det fandt 
jeg ud af, det var bare slet ikke hensigtsmæssigt til hende, men i starten troede 
jeg, at sådan nogen skulle man have, til når hun skulle sove. Men når de ligger 
der med bukkede ben, så forsvinder deres ben ligesom ind i de der 
sparkedragter, så de blev faktisk ikke brugt særligt meget. Og så fandt jeg også 
ud af, at hun var en ret lang baby, så det kunne godt være, at hun i en body ville 
kunne passe en vis størrelse, men i den der sparkedragt, der kunne hun kun have 
den på få gange, for så havde hun faktisk for lange ben, når der var en sok i. Så 
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både på den ene måde og på den anden måde passede de ikke til hende, så de 
blev ikke brugt særligt meget. 

43 Interviewer Hvad så nu. 
44 Camilla Hvad har jeg, der ikke bliver brugt særligt meget. Hun har en uldtrøje i 

alpakauld, der er sådan en meget varm en, den har hun ikke haft på særlig tit, 
kun når hun har været udenfor, men nu blæser det så meget, at hun har en 
vindjakke på i stedet for. 

45 Interviewer Så hvis hun ikke får noget tøj på, så hænger det sammen med, at det ikke virker 
for hende, det har ikke noget at gøre med, ligesom det tøj du byttede, så du har 
ikke noget liggende som (…).  

46 Camilla Nej, jeg synes generelt, at hvis jeg får et eller andet, hvor jeg tænker, nej. Hvis 
det er min mormor, så siger jeg ikke, at den er jeg ikke så glad for, men hun ved 
jo heller ikke, at jeg bytter den. Men ellers hvis jeg får et eller andet, hvor jeg 
tænker, det har hun for meget af i den størrelse. Eller jeg synes faktisk ikke, at 
jeg har fået særligt meget, jeg ikke kan lide, jeg synes faktisk ikke, jeg er 
specielt kræsen. Jeg synes også, det er vigtigt, at hun har noget på, hvor man kan 
se, at det er den som har givet hende den. Jeg synes generelt, jeg har fået pænt 
tøj, men hvis det er, at jeg bytter noget, så er det simpelthen rent økonomisk, så 
synes jeg, det er spild af tøj, at have en masse i den samme størrelse, som man 
ikke får brugt, så bliver jeg lidt økonomisk. 

47 Interviewer Nu siger du, at I laver forskellige ting i løbet af ugen, I går til rytmik, er det på et 
hold. 

48 Camilla Ja, det er på et hold, jeg går med en fra min mødregruppe, som spurgte, om jeg 
ville med til noget rytmik, og det ville jeg gerne, eller det har jeg faktisk hele 
tiden gerne ville med hende. Både fordi jeg synes, at hun skal se andre babyer, 
og også for at jeg kan komme lidt ud. Så synes jeg også, at det er en god måde at 
stimulere et barn på med musik. Så det har jeg gået til i nu halvanden eller to 
måneder.  

49 Interviewer Og så har du mødregruppen. 
50 Camilla Mødregruppen ses vi ikke så meget i, der er mange, som er begyndt at arbejde, 

så det giver ligesom sig selv. To af mine tætteste veninder har fået børn og er på 
barsel, så dem ser jeg også i løbet af ugen. 

51 Interviewer Så I er også en del ude. 
52 Camilla Om vi så lige møder nogen, men vi er ude hver dag, med mindre det står ned 

med regnvejr, at det øs pøser ned, men det synes jeg faktisk ikke, det har været, 
men som regel så er vi ude, når hun har spist frokost. Så går vi bare en tur, eller 
jeg skal handle eller et eller andet, så synes jeg, hun skal ud hver dag, og hun 
elsker det. 

53 Interviewer Nu handler det jo om børnetøj, så kan du huske sidste gang, du købte noget tøj 
til Karla.  

54 Camilla Jeg købte sådan nogle ruskindssko til hende, og de er brune, og dem købte jeg, 
skal du også vide, hvor jeg købte dem. 

55 Interviewer Jeg ville egentlig gerne have, at du fortale mig om hele forløbet fra starten af 
købet, og hvis du så kan fortælle mig det hele. 

56 Camilla Yes, jeg skulle købe de der sko, fordi hun var begyndt at stå og gå så meget, og 
også i forholdt til, at jeg kunne stimulere hende til at kravle lidt bedre, for vi har 
trægulv, og det glider børn altså rimelig nemt på, men nu har jeg sådan en 
fitness måtte, som vi prøver at træne lidt på, men hun vimser jo hurtigt væk fra 
den, men nu tænkte jeg, nu skulle hun altså have sko, hvor hun ligesom kan stå 
lidt fast. 

57 Interviewer Så du viste, hvad du skulle have. 
58 Camilla Jeg viste, hvad jeg skulle have, eller det vil sige, jeg viste ikke præcist, hvad det 
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skulle være for nogle, men jeg vidste, at det skulle være nogle kravle sutsko af 
en eller anden art. Og så havde jeg fået et nummer på en dame, som hedder 
Hanne-skind, og jeg synes, det var fantastisk, som bor i Randers, men jeg skulle 
bruge nogen nu, og jeg havde ikke lige tid til at kontakte Hanne-skind, for at hun 
kunne lave de her sutsko til mig. Så jeg gik ned i en børnebutik, og så tjekkede 
jeg, hvad de havde af forskellige sko, og jeg tog Karla med, for jeg tænkte, jeg 
bliver nød til at prøve dem på hende, altså meget børnetøj kan man købe uden, at 
barnet behøver at være med, men ikke lige med sko tænkte jeg. Og så fandt jeg 
ellers nogle rigtig fine lilla nogen, som bare var sådan en skind sut, men de var 
alt for store, hun har meget lange ben, men ikke særligt store fødder. 

59 Interviewer Hvad var det for en butik, du kom forbi, var det den første på vejen eller 
hvordan. 

60 Camilla Jeg tror bare, at jeg var på vej i Kvickly, og så tænkte jeg, hov, det er også det, 
jeg skal huske at købe, og så tog jeg den, og så var jeg derinde. Jeg prøvede de 
der, som jeg ellers synes var rigtig fine, men de var alt for store. Og så var der 
nogle andre, som den jeg prøvede, også i den der skindsko, og så spurgte jeg om 
hun havde den i den farve, men det havde hun så ikke, så tænkte jeg, at det 
skulle være en farve, som er nogenlunde neutralt, og som passer til det tøj, som 
hun nu har derhjemme, og så prøvede jeg dem, og de sad faktisk bedre end dem, 
jeg havde regnet med, at hun skulle have, for det er ligesom en sok, man trækker 
op, og de sidder fast på foden på en anden måde end nogen, der bare sidder fast 
på anklen, i forhold til når de tumler så meget, som de gør. Så jeg gik fra at 
skulle have nogen, der sad nede om anklen til at få nogen, som var skind-sokker, 
for jeg synes, at de sad bedre. De andre var bare lidt finere, men de sad bare ikke 
så godt på foden, og det var jo ikke det, der var formålet, at de skulle se fine ud, 
men de skulle fungere, så hun ikke skred så meget ud, og så købte jeg dem. Og 
de var ikke i den størrelse, jeg egentlig havde tænkt, så de var en lille bitte smule 
for store, men nu hvor hun er kommet hjem og tuller rundt, så passer de egentlig 
meget fint. Så dem købte jeg, og jeg gik glad ud af butikken, og hun sad med 
dem hele vejen hjem og kiggede på dem inde i emballagen[latter]. Så det var det 
sidste køb. 

61 Interviewer Kan du også huske om købet før det. 
62 Camilla Der har jeg højst sandsynligt købt den kjole, som hun havde på til navnefesten. 

Og det var heller ikke sådan, nu skal jeg ud og købe noget tøj til hende, det var 
også bare en butik, jeg kom forbi, da jeg var ude og gå med hende, og jeg havde 
nok ubevidst tænkt, nu var det ved at være tid. Jeg køber også meget børnetøj på 
nettet, men nu havde jeg været ude, og jeg var inde i den der butik, og der var en 
kjole, som jeg synes var rigtig fin, eller det er egentlig en tunika, og så tænkte 
jeg, at nu kan hun bruge den som kjole, og når hun bliver lidt ældre, så kan hun 
bare have den på til nogle bukser, og så købte jeg den, og så købte jeg også et 
par bukser. 

63 Interviewer Hvorfor blev det lige den kjole. 
64 Camilla Jeg synes, at den var rigtig fin, der var en masse små blomster på, og det var lige 

de farvet, som jeg godt kan lide, og så tænkte jeg, at den så behagelig ud at have 
på, den så rar ud. Og så tænkte jeg, at jeg har nogle strømpebukser, som passer 
helt fantastisk til, så behøver jeg ikke at købe dem. Og bukserne dem købte jeg, 
fordi der var nogle helt fantastiske mærker på knæene, helt overfladisk, eller der 
var nogle lapper på knæene, og jeg købte dem og tænkte, der er sådan noget for 
i, så de er gode, når det bliver lidt køligere. 

65 Interviewer Du siger, at du sådan kigger efter noget, du godt kan lide, men hvad tror du, 
fanger dig. 

66 Camilla Jeg tror, det er farverne. Hvis det er med print eller tryk, så går jeg udenom, det 
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er ikke mig. Og så har hun vel også meget de samme farver på, som jeg godt kan 
lide. Sådan helt automatisk så tror jeg, at man giver sit barn noget tøj på, hvor 
man tænker, det er også nogle farver, som jeg godt selv kan lide. Nu har jeg et 
barn med mørkt hår, så hun kan næsten have alt. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man 
sætter en meget lys baby i en meget lys farve. Så hun kan have det meste på. Og 
så går jeg rigtig meget efter, om det er behageligt at have på, jeg ville ikke tænke 
at det var fint, hvis det kradsede eller rev hende et eller andet sted, eller hvis hun 
ikke kunne ånde i det. 

67 Interviewer Du går efter nogle farver, du selv går i, og nogle farver du godt kan lide. Er der 
nogle særlige farver, du godt kan lide hende i. 

68 Camilla Hun har rigtig meget lilla tøj og mørk rosa. Jeg går også efter prisen, skal det 
siges, nu er jeg på dagpenge, og min kæreste er på SU, og jeg har været på SU, 
så per ren automatik så har jeg lært at være økonomisk, og jeg synes heller ikke 
altid, at det, der er dyre, er bedre eller pænere. 

69 Interviewer Har du prøvet, at du selv eller nogle andre har købt noget, hvor du har tænkt nej, 
det bryder jeg mig ikke om. 

70 Camilla Ja, svigermor købte en meget fin kjole til hende, da hun var helt lille, og den var 
egentlig i brun, men så var der sådan nogle pufærmer på kjolen, og hun har 
sikkert synes, at det var meget fint, og jeg gav Karla den på en dag, og da min 
kæreste kom hjem, var vi ved at brække os af grin, for vi synes simpelthen, at 
hun så fjollet ud [latter]. Så den blev gemt væk, og den kom kun på en dag, hvor 
svigermor var der. Af ren høflighed havde jeg jo givet hende den på, for det var 
jo trods alt sødt af svigermor, at hun havde købt den. 

71 Interviewer Kan du sige lidt mere om, hvad der var med den kjole. 
72 Camilla Jeg synes bare, at det var lidt komisk, og at hun så lidt komisk ud, hun så sådan 

lidt opstyltet ud, hvor jeg er mere nede på jorden. Jeg synes ikke, at min baby 
behøver at have sløjfer, pufærmer og flæser, det er jeg bare ikke til, hun skal 
have plads til at bevæge sig og ikke bare være tutte nuttet. 

73 Interviewer Hvordan tror du, du ville have haft det, hvis hun havde haft den på, og I så for 
eksempel var taget ned i mødregruppen. 

74 Camilla Ja, det ved jeg egentlig ikke, om jeg ville have haft det dårligt med. Hvis nu 
kæresten havde givet hende den på. Jeg havde ikke valgt det selv. 

75 Interviewer Tror du, at du ville have kommenteret det overfor de andre, at det ikke var dig, 
der havde givet hende den på. 

76 Camilla Nej, for der er nogle af de andre i mødregrppen, hvor deres børn har sådan noget 
tøj på, og hvis andre har det på, er det fint nok, så jeg tror ikke at jeg havde 
kommenteret det som sådan, men det havde ikke været min stil. Der er jo 
forskellig stil i børnetøj, som der er i voksentøj, og sådan er vi jo så forskellige, 
så at andre har pufærmer og flæser på, det er for mig ganske fint, og de ser 
sikkert også søde ud i det, men det ville ikke være noget, som jeg ville købe. 

77 Interviewer Nu siger du, at det er ikke lige din stil, hvad har du for en stil. 
78 Camilla I forhold til børnetøj, så må det igen gerne være behageligt, og så tror jeg, at min 

stil er sådan lidt retro, sådan lidt som vi så ud, da vi var børn, det brune og lidt 
blomster, der er mange fine bukser med elastik nede i benet, så de er lidt ballon, 
og så må det gerne se afslappet og behageligt ud, men nok lidt 70’er stil, hvis 
man kan kalde det det, men mange gange har hun også bare en body og en 
sparkedragt på, det ved jeg ikke om er nogen stil, det er vel bare baby [latter]. 
Jeg ved ikke, om jeg kan beskrive den bedre. 

79 Interviewer Er der så også en sammenhæng, mellem det du vælger at købe til hende, og den 
du er som person. 

80 Camilla Ja, det tror jeg da, der er. Jeg kan også godt lide, at det er behageligt, og at der er 
fart over feltet, hun må gerne se ud, som om der er krudt i hende, det er der jo 
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også, og det må gerne afspejle hendes personlighed, det ville se mystisk ud, hvis 
hun havde en lille lyserød kjole på og en sløjfe i håret, det ville se total akavet 
ud, ville jeg synes, for det signalerer mere en rolig og forsigtig baby. 

81 Interviewer Det må gerne afspejle hendes personlighed, og signalere at der er krudt i hende, 
kan man på en eller anden måde gøre det med tøj. 

82 Camilla Det ved jeg ikke, måske tog jeg munden for fuld, for det er jo mig, der køber 
det, og det er måske også hende, der giver tøjet personlighed, så det ved jeg 
ikke. Der er jo meget at vælge imellem, og det er jo mig der vælger, men jeg ved 
jo også, hvad det er for et barn, jeg har. Jeg er ikke bevidst ude på at give hende 
en personlighed med tøjet, forstå mig ret, det er ikke det, jeg tænker, når jeg 
køber tøj. Hun er en personlighed i sig selv, det er ikke tøjet, hun er også en 
personlighed, når hun er i svømmehallen i hendes hvide plastikbukser. 

83 Interviewer Ja, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når du sådan er ude omkring, om du 
kan huske nogle eksempler for eksempel i mødregruppen, til rytmik eller 
sammen med dine veninder, hvor du kan huske nogle børn, der havde noget tøj 
på, hvor du tænkte, det kan jeg godt lide.  

84 Camilla Det er jeg helt blank på, der er jeg en dårlig interviewperson. 
85 Interviewer Kan du huske, at du har lagt tænke til et eller andet tøj, som et andet barn havde 

på. Det behøver ikke være fordi, du tænker, at det kan du godt lide, det kan også 
være, at du tænker, det kan jeg ikke lide, eller af en eller anden grund lagde 
mærke til det. 

86 Camilla Der er en lille mulatpige i vores mødregruppe, og hun havde en brun og hvid 
sparkedragt på den anden dag, og der så hun rigtig sød ud, det matchede lige 
hendes hud, men hun er også sådan en, der ville se sød ud i hvad som helst. Men 
igen er det nok, fordi det har ligget op af min egen stil, hvad jeg synes er pænt, 
at jeg har lagt mærke til det. Jeg synes generelt ikke, at børn har grimt tøj på, jeg 
ligger måske mest mærke til, hvis de har noget grimt tøj på, eller hvis de er i 
lyserøde pufærmekjoler, ellers synes jeg, at der findes fantastisk meget børnetøj, 
hvor man tænker gad vide, om det fås i voksen.  

87 Interviewer Men kan du så huske nogle af de gange, hvor du ikke brød dig om deres tøj. 
88 Camilla Der var den første gang, jeg var i mødregruppe, hvor der var en af de andre 

mødre, som havde hendes baby i en strygevenlig lyserød kjole, og hun var jo 
bare sådan en lille klump på det tidspunkt, og det synes jeg ikke var smart, og så 
havde hun sådan en hættetrøje på, og når de er så små og ligger ned, så synes jeg 
ikke, de skal have sådan noget på, hvor de roder rundt med hætter, der kan jeg 
huske, at jeg tænkte, at det er da ikke særligt hensigtsmæssigt hverken for 
moderen eller for barnet, at man hele tiden skal have det hele driblet ned igen.  

89 Interviewer Hvad med dine veninder, du sagde, at du havde et par veninder på barsel, du har 
aldrig lagt mærke til det tøj, deres børn har på. 

90 Camilla Nu min ene veninde hun er jo højgravid, så der er ikke kommet noget ud endnu 
[latter]. Min anden veninde hun har en dreng, og så har det været sommer, og så 
har de fleste babyer, jeg har set, så har de haft sparkedragter på. Det er jo først 
efter, at man selv er blevet mor, at man er begynd at se, hvad de har på. Jeg har 
altid tænkt, han har da fint tøj på, det har været i de grønne og blå farver til en 
dreng, der har ikke været noget, hvor jeg har tænkt, hold da op, hvorfor søren 
har du givet ham det på. 

91 Interviewer Du sagde, at det også nogle gange havde noget med økonomi at gøre, er der 
nogle gange, hvor du finder noget, men så er prisen for dyr. 

92 Camilla Jeg spørger tit mig selv, fordi vi står på randen mellem at være færdig med at 
være studerende, og det bliver en anden økonomisk situation om bare et halvt år, 
så tænker jeg, om jeg, hvis jeg havde pengene, ville købe det, eller om jeg 
alligevel ville have det sådan, det gider jeg bare ikke give for børnetøj. For jeg 
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tror egentlig, at hvis jeg havde pengene, så ville jeg ikke købe de dyre ting, for 
jeg tænker, hvor mange gange når hun at have det på, for nogle gange så når hun 
jo dårligt til formiddagen, før hun har et nyt sæt på, for så er der øllebrød, eller 
hun har selv skulle drikke, og så har hun spildt ned over det hele, og så er det 
sådan lidt, behøver hun så have bukser til 300 kroner, nej, det er faktisk ikke 
sikkert, at jeg ville synes det. 

93 Interviewer Så du tror ikke, at det ville ændre på noget, hvis du havde økonomien til det. 
94 Camilla Det kan godt være, at jeg ville købe enkelte ting, det skal jeg ikke kunne afvise, 

hvor jeg tænker, det er bare så fint, så det skal hun have, men det ville ikke være 
hendes primære garderobe, der ville bestå at dyre ting, så ville det være til 
specielle lejligheder eller en gang om måneden. Hvis jeg er ude og handle med 
min mor, og hun siger, det vil jeg gerne give dig, så vil jeg ikke sige, nej, det må 
du ikke, for det vil hun kun have på x antal gange, så tror jeg da, at jeg ville tage 
imod det.  

95 Interviewer Har du fået noget gennem dine forældre eller gennem din kærestes forældre. 
96 Camilla Ja. 
97 Interviewer Er det gaver eller ting i finder sammen. 
98 Camilla Altså, hvis det er fra mine svigerforældre, så er det noget, som hun har købt. Jeg 

har ikke været ude at handle med min svigermor, det var inden, vi fik Karla. Der 
var vi ude at købe nogle af de første ting, men efterfølgende har vi ikke handlet, 
men vi bor heller ikke i samme by. 

99 Interviewer Synes du så, at hun har ramt noget, du kunne lide. 
100 Camilla Nogen gange og andre gange ikke, eller de der få gange med kjolen for 

eksempel, men hun har ikke købt så meget, vil jeg sige. Så har hun købt nogle 
ensfarvede sparkedragter, og det er jo fint. Og min mor der handler vi nogen 
gange sammen, og andre gange så køber hun noget selv. Nogen gange er hun på 
nettet, og så skriver hun, kan du lige tjekke den og den, kan du lide den, så 
nogen gange handler vi også over nettet sammen. 

102 Interviewer Så der er du også med inde over. 
103 Camilla Ja, men oftest synes jeg, at min mor finder noget i min smag, jeg tror ikke, at 

min mor har købt noget, som jeg har byttet. Hun er også godt til at lytte til, hvad 
det er, jeg godt kan lide, synes jeg, så jeg tror faktisk ikke, jeg har byttet noget, 
som hun har givet mig. 

104 Interviewer Så siger du, at du handler en del på nettet, det vil jeg gerne høre noget mere om. 
105 Camilla Jamen, det er en gang imellem, når Karla sover eller om aftenen, så sidder jeg og 

kigger. For eksempel her hvor hun skulle have en anorak, eller det var ikke 
noget specifikt, jeg gik efter, men hun skulle have en jakke her til efteråret. For 
jeg synes at en trøje, det var for koldt i forholdt til hvis det blæser eller regner 
lidt, så ville jeg gerne have en jakke, som kunne holde lidt vind og vand ude, og 
så søgte jeg på nettet på forskellige hjemmesider. 

106 Interviewer Og hvad går man efter der. 
107 Camilla Jamen, der er meget, og det er en jungle, og nogle gange så tror jeg, det er 

tilfældigt, så har jeg handlet nogle steder, hvor jeg synes, det var godt, og så har 
jeg tjekket den hjemmeside igen, og ellers har der været gratis fragt eller et eller 
andet, og så har jeg tænkt, at der handler jeg igen, hvis de har noget. 

108 Interviewer Er det nyt eller gammelt. 
109 Camilla Jeg har aldrig købt brugt til hende, jeg har fået meget brugt tøj, men jeg har ikke 

købt noget, så det er nye var. Jeg gjorde det meget, da hun var mindre, da der 
var januar udsalg, så købte jeg noget tøj, som jeg viste, at hun ville vokse ind i, 
så det bruger hun nu, noget af det som jeg købte til hende, og ellers synes jeg 
ikke, der er den store gevinst, hvis det er nye vare. For nu bor man i København, 
og så kan man jo lige så godt gå ind i butikken og handle det, men når de sådan 

206 
 



har udsalg som i januar, så er der mange penge at spare, så købte jeg noget, der 
var tre fire størrelser for stort, og som så ville passe til vintertiden. Der har jeg 
købt meget bukser og sparkedragter og sådan nogle ting. 

110 Interviewer Hvad var det, der tiltalte dig ved det, som du købte over nettet. 
111 Camilla Jamen, prisen har selvfølgelig været afgørende for, at jeg lige har gået ind og 

tjekket det, og så har det været farver og form, hvad det lige har været i. Jeg har 
købt mange velourbukser, det er nu her til efteråret, i forhold til at de er 
behagelige at have på. Og jeg har købt sparkedragter til at sove i uden fødder. Så 
har jeg købt nogle Molo sparkedragter, som jeg egentlig synes er et dyrt mærke, 
og jeg synes ikke altid, at det er det pæneste, men jeg synes at kvaliteten har 
været rigtig god. Så jeg har købt nogle på nettet, hvor det har været halv pris, og 
så synes jeg, at det har været okay at betale for det. Dem synes jeg bare har 
været rigtig gode, når man vasker dem og i forhold til at have dem på. Jeg tror, 
at det er den eneste gang, hvor jeg er gået efter et specifikt mærke. 

112 Interviewer Hvorfor var det så (…). 
113 Camilla Det var fordi, jeg havde fået en, da hun var helt lille, som jeg bare synes var 

rigtig god, så dem købte jeg på nettet, mens der var tilbud. Og jakken det var 
også tilfældigt, den var også til halv pris, og så synes jeg, at hun skulle have den, 
hun skulle have en ordentlig jakke.   

114 Interviewer Så du kan godt lide at købe ting på tilbud. 
115 Camilla I hvert fald over nettet, der synes jeg (…). Ellers vil jeg hellere ud selv at have 

fingrene i det, hvis det koster det samme, så vil jeg hellere det end vente på den 
pakke, så går jeg da ned i gaden og kigger på det. 

116 Interviewer Det du ikke køber på nettet, er det så til fuld pris. 
117 Camilla Ja, det tror jeg. Det kan jo godt være, at der er tilbud, men det er ikke sådan, at 

det skal være på tilbud. Jeg går lige så tit i H&M, og der kan jo dårligt komme 
tilbud, og så tænker jeg, at så kan hun både få et par i grønne og i røde i forhold 
til prisen et andet sted. Jeg synes, det er udmærket, og så er hun et barn, som 
vokser lynhurtigt ud af det, og så må der gerne være et smøg på et ærme og på et 
ben, det behøver ikke sidde 100 procent, det skal ikke være sådan, at de er flere 
meter lange, men jeg synes ikke, det gør noget, at der er smøg.  

118 Interviewer Jeg kan huske, at du sagde, at hvis hun havde tre retter siddende, så skiftede du 
hendes bukser, inden du tog ud, men hvis du blev hjemme, så kunne det godt 
være, at de blev på.  

119 Camilla Ja, jeg ville heller ikke gå ud med hende, hvis hun havde mad smurt ud i 
hovedet. 

120 Interviewer Hvad er det, der spille ind der. 
121 Camilla I bund og grund, så er det hvad folk tænker, hvorfor sidder hun der med beskidt 

tøj, og så er der også noget hygiejne i det, hvis vi skal til rytmik og kravle rundt 
med forskelligt legetøj, så sidder man ikke og tørre alt muligt af, så det er 
almindelig pli.  

122 Interviewer Du siger, hvad folk tænker, hvad mener du der. 
123 Camilla Hvis man selv så et barn, det gør man måske ikke så tit, men hvis man selv så et 

barn, der var beskidt, så ville man tænke, kunne du dog ikke lige ordne det, og 
hun sidder jo heller ikke og er smurt ind derhjemme. Jeg tror, at alle på en eller 
anden måde har det sådan, at når man skal ud, så vil man gerne se ordentlig ud, 
om det så er en selv eller ens barn, jeg kigger mig da lide i spejlet. 

124 Interviewer Nu bliver ens hverdag mere travl med et barn, kan du mærke, om der er sket en 
forskel i forhold til dig selv. 

125 Camilla Jeg har hele tiden været sådan, at jeg ikke ville være en joggingbuks mor. Jeg vil 
i bad hver dag og have makeup på hver dag, og det har jeg holdt lige siden, jeg 
fødte, og sådan har jeg det, at håret tit er i en hestehale og ikke glattet, fordi der 
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er et barn, det havde jeg heller ikke på mit arbejde, for der skulle jeg arbejde 
med håret oppe, så det er ikke den store omvæltning. Så er der nogle af de der 
ting, som skal stryges, som ikke kommer på, det går da hurtigere, det gør det da, 
men jeg har et eller andet med, at jeg gerne vil ligne mig selv og se ordentlig ud, 
selvom jeg er blevet mor, så jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ville være en 
joggingbuks mor. Jeg vil op og i bad, og så kan jeg klare hele verden, og så kan 
jeg også klare hende [latter]. Så slækker jeg jo sikker på alle mulige andre ting, 
men lige det der med, at komme op i bad og få mascara på, det har været vigtigt 
for mig lige fra starten af. 

126 Interviewer Nå I sådan er ude, er der så nogen, som kommenterer på Karla. 
127 Camilla Ja, men det er sådan posedamer, der siger, nej, hvor er hun en sød baby, men det 

kan også være i toget, hvor folk gutter med hende.  
128 Interviewer Gutter. 
129 Camilla Ja, du ved gutte-gutte-gutte, snakker med hende, og det synes jeg er fint nok, de 

må gerne gutte på afstand, men ikke komme hen og tage hende i hånden. Der 
var en dame, som var lidt nusset, og der tænkte jeg, behøver du ligefrem røre 
ved hende. Jeg er ikke en der gutter andres børn, så jeg kan blive helt paf, jeg 
ved jo godt, at de er der.  

130 Interviewer Men synes du ikke også på en eller anden måde, at det er rart. 
131 Camilla Jo, det er da dejligt, at folk synes, at hun ser sød ud, og at jeg har et sødt barn. 

Alle vil vel gerne have et barn, som andre folk godt kan lide. Jeg kan stadigvæk 
godt synes, at det er mærkeligt, når folk henvender sig, og det er nogen, som 
man ikke sådan kender, ikke at det er grænseoverskridende, med mindre de har 
fysisk kontakt, men jeg synes, det er lidt mærkeligt. 

132 Interviewer Kan du huske, om der er nogen, der på en eller anden måde har overskredet dine 
grænser eller henvendt sig af negativ art. 

133 Camilla Nej. Så tror jeg også nok, jeg skulle have fået det sagt.  
134 Interviewer Du sagde i starten, at det oftest var dig, der giver Karla tøj på. 
135 Camilla Altså nu har min kæreste lige haft tre måneders sommerferie, fordi han er 

studerende og er startet semester rigtig sent, så der har det nok været lige meget, 
eller måske faktisk ham, fordi så ligger jeg lige 10 minutter ekstra i sengen, 
mens han skifter.  

136 Interviewer Og det er han god til. 
137 Camilla Ja. 
138 Interviewer Og du ændrer ikke på det, han giver hende på. 
139 Camilla Jeg ændre det ikke, men jeg kunne nok godt finde på at kommentere det, men 

det er jeg også nok blevet bedre til og bare tænke, nå så lad gå. Der var en dag, 
hvor han havde givet striber og farver og alt muligt på, og det var kun for at 
drille mig, og det havde hun på resten af dagen, og det, synes jeg egentlig, var 
sjovt nok, men ellers har det måske mest været ham, og nu er det mest mig. 

140 Interviewer Men du kommenterer på det, hvis der er et eller anden, hvad er det så du 
kommenterer på, hvad at det, der gør at du tænker hi hi. 

141 Camilla Det er, hvis hun har bolsje prikker og striber, og hvis det er mønstret til en 
ukendelighed, så kan jeg godt synes, at det skriger lige lovligt meget, men på 
den anden side, tager hun jo ikke skade af det. 

142 Interviewer Har du en fornemmelse af, at han synes, det bare er fint. 
143 Camilla Jeg tror han er mere praktisk anlagt, det går fint, hun har noget på overkroppen 

og noget på underkroppen, så kører det. Han forsøger virkelig, det kan jeg se, 
prøv nu at se, nu har jeg givet hende de her bukser på, og den her farve 
hagesmæk på, så jeg tror, at han forsøger, og han ved, at der ikke skal være for 
meget farve og striber, og det synes jeg da, han er god til. 

144 Interviewer Køber han nogen gange tøj til hende. 
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145 Camilla Nej, det tror jeg aldrig er sket. Vi har gjort det sammen måske og dog, det er nok 
mest mig. Han har købt legetøj til hende, men jeg tror aldrig, at han har købt tøj 
til hende. Jo, da hun var helt nyfødt, det er løgn, da hun var helt nyfødt, man ved 
jo ikke rigtig, hvad man skal bruge, og der manglede vi altså nogle kortærmede 
body’er, og dem var han ude og købe, og de var rigtig fine, og det fik han meget 
ros for. 

146 Interviewer Og så har han ikke købt noget siden. 
147 Camilla Nej, det er simpelthen, fordi han ved, at jeg gør det, og han går ikke rigtig op i 

tøj selv, det er mere, når jeg siger, om han ikke skal købe noget nyt tøj [latter]. 
Han er studerende og travlt optaget af det, og hans prioritering, den går på os, og 
så skal han læse og arbejde, og så tænker han ikke, jeg har lige en halv time, jeg 
går lige ud og køber noget tøj til min datter. Og jeg tror heller ikke, at han 
kommer til det, så var det, hvis han havde været ude at rejse, der kunne jeg 
forestille mig, at han havde gjort det. 

148 Interviewer Det er dig, der står for det. 
149 Camilla Det er mig, der står for det, der er nogle ting, som er delt op, og det er altså mig, 

der står for det. 
150 Interviewer Og hvordan har du det med det. 
151 Camilla Det har jeg det fint med, jeg kan jo godt lide det, så den opgave tager jeg gerne, 

det er ikke et surt pres. Hvis det var, tager du opvasken, eller køber du noget tøj 
til hende, så ved jeg godt, hvad jeg ville vælge [latter]. 

152 Interviewer Er det noget, du måske ligefrem nyder. 
153 Camilla Ja, jeg kan da godt lide at handle tøj til hende. 
154 Interviewer Hvorfor. 
155 Camilla Det, tror jeg, er sådan et kvinde shoppe gen, jeg kan også godt lide, at købe tøj 

til mig selv. Det er ikke altid (…). Jeg er også styret af den der økonomi, og den 
med at det altså er en lille baby. Jeg har en realitetssans, der siger, at der altså 
ikke skal power shoppes til en baby, der sætter vi grænsen. Så nogle gange 
handler jeg, fordi hun lige mangler et eller andet praktisk, og andre gange der er 
det mere spontant, at så kom jeg lige forbi, og fandt noget, jeg godt kunne lide. 
Jeg synes, at der kommer sådan nogle ryk i forhold til, hvor stor hun bliver. Lige 
nu der mangler hun altså noget, og nu fik hun lige en ekstra ting, som var fin.  

156 Interviewer Ja, så tror jeg, vi er klar til at gå videre til den anden del. Nu vil jeg vise dig 
nogle forskellige papirer, hvor der er nogle forskellige sæt tøj på, og det er nogle 
børn, der har tøjet på, og du skal ikke tænke alder og piger og drenge, eller hvad 
de specifikt har på, men mere det mærke de har på, hvad det siger dig, og det er 
ikke sikkert, at du kender alle mærkerne, men måske kender du nogle af dem. 
Og når jeg viser dig dem, så skal du endelig lade dine tanker få frit løb og 
fortælle mig, hvilken typer mor, der typisk giver sit barn sådan noget tøj på 
[Interviewer ligger billede nummer et frem:gwn]. Jeg ved ikke, om du kender 
dem, Little one kan du købe i Tøj og Sko og Bilka, Mads & Mette kan du købe i 
Føtex, og Friends kan du købe i Kvickly. Så hvilken type mor giver sit barn 
sådan noget tøj på.  

157 Camilla Jeg tror faktisk aldrig, jeg har købt tøj i Føtex, men jeg har da købt tøj i Kvickly, 
og jeg tror måske, at det mere eller mindre er alle typer mennesker, der godt 
kunne finde på, at købe et eller andet sæt tøj, når de samtidigt køber dagligvare, 
og det gælder nok også de andre. Tøj og Sko forbinder jeg nok med ikke så god 
kvalitet, jeg kan bare huske, da jeg var barn, og Tøj og Sko kom frem, der kunne 
man købe 10 par strømper for en 10’er nærmest, så det er måske nogle, som ikke 
har så mange penge, jeg skal ikke kunne sige det. Hvis jeg skulle købe strømper 
kunne det godt være, at jeg gik i Tøj og Sko, men jeg tror ikke, jeg gik i Tøj og 
Sko umiddelbart. 
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158 Interviewer Hvad er det så for en type, tror du. 
159 Camilla Det kan være en enlig og studerende mor. Eller folk på kontanthjælp, folk, der af 

ene eller anden grund, har en lavere indkomst end andre, en lavere social klasse 
måske.  

160 Interviewer Så kommer den næste her, to’eren kalder vi den [Interviewer ligger billede 
nummer to frem:gwn]. Hvad for en type mor er det. 

161 Camilla Det er sådan en mor som mig, tror jeg. Sådan en som godt vil have, at det 
adskiller sig lidt mere fra nummer et. Jeg ved ikke, om kvaliteten umiddelbart er 
bedre, men der er mere design, eller hvad man kalder det, der er måske knap så 
meget kjole og print over det. Nummer et ville jeg karakterisere som stort print 
på maven, kunne det minde lidt mere om voksentøj, nej, det ved jeg sku ikke. 

162 Interviewer Vi prøver den næste [Interviewer ligger billede nummer tre frem:gwn]. Hvad er 
det for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på. 

163 Camilla Nu tror jeg, det bliver en mor, der går lidt mere op i design, også til hende selv 
måske, for det er nogle dyre mærker umiddelbart, om det er pænere, det kan jo 
så diskuteres, men det er i hvert fald dyrere, og jeg ved ikke med kvaliteten. Jeg 
har måske nogle ting, som jeg enten har fået eller måske købt selv, hvor jeg har 
tænkt, at så meget bedre, det er det faktisk heller ikke. 

164 Interviewer Prøv at sæt nogle ord på den type mor, der har de her mærker. 
165 Camilla Jamen, det skal være en, der har økonomien i orden, eller som prioritere at bruge 

flere penge på børnetøj i forhold til en, som også skal tænke, skal de også have 
mad. En mor som måske også gerne vil have, at man kan se, at det er det mærke. 
Dem der godt vil signalere, at de bruger penge på deres børn, de har det her tøj 
på, noget af tøjet er også meget karakteristisk for eksempel med de her cirkler 
eller de her mønstre [Camilla refererer til Katvigs logo, som minder om en 
cirkel:gwn], det er tydelig, hvilket mærke det er. 

166 Interviewer Hvad tror du, at det giver moderen. 
167 Camilla Jeg skal ikke kunne tale på andres vegne, men man kan jo have fordomme 

omkring, at det gør mig til en bedre mor, at mit barn har Katvig på frem for 
Little One. Men det kan også være, at moderen tænker, at det er en super fed 
kvalitet, det vil jeg gerne have. Det er sådan noget, hvor jeg godt kunne tænke, 
at hun havde noget af det i kombination med noget af det andet. Og så ville jeg 
ikke købe det på grund af mærket, nej, jeg ville ikke købe det på grund af 
mærket, det er jeg ligeglad med, men fordi det var noget tøj, jeg godt kunne lide. 

168 Interviewer Så har jeg den sidste her [Interviewer ligger billede nummer fire frem:gwn]. 
Hvilken type mor er det, der giver sit barn sådan noget tøj på. 

169 Camilla [Latter] Altså, i min verden er det en mor, som går rigtig meget op i mærker og 
image, det må være en mor, der tjener kassen, når hun gider give sit barn Dolche 
& Gabbana på. Jeg kan ikke tale på hendes vegne, men det er sådan lidt en 
trofæbaby i min verden, jeg tror nok, de skal elske deres børn, men det bliver 
sådan lidt dukkeagtigt for mig, at give børn så dyrt tøj på, hvor det måske ikke er 
nødvendigt, men jeg er heller ikke en, der selv går helt vildt op i mærker. Det 
kunne jo godt være, at hvis jeg gik helt vild meget op i det, at det var det rigtige, 
Dolche & Gabbana, at jeg så synes, at mit barn skulle have det. 

170 Interviewer Nu ligger de her, kan du prøve at sætte nogle flere ord på. Hvad er så forskellen, 
eller er der måske nogle ligheder på de her. 

171 Camilla Ret groft sagt så nede i et, der arbejder man mere med, at barnet skal have tøj på 
kroppen, og det godt må fungere. Åh, jeg synes, det er en rigtig svær opgave, du 
har sat mig på. Den der kjole på fireren, det er jo ikke fordi den ser ud til at være 
rar, det må mere være udseende frem for funktionalitet.  

172 Interviewer Tror du, at du ville give Karla sådan noget på, hvis du havde økonomien til det. 
173 Camilla Nej, det tror jeg simpelthen ikke, det skal være behageligt og til at bevæge sig i, 
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og jeg synes, de bliver dukker, jeg synes det er lidt synd for børnene, at de skal 
have sådan noget tøj på, det er ligesom, se en lille gut med skjorte og vest, og de 
er helt stivet af, og man tænker, jamen, det er jo et barn og ikke et lille trofæ, så 
nej, jeg tror, ligegyldigt hvor mange penge jeg har, så vil jeg ikke købe så dyrt 
design, jeg ville nemt kunne købe noget fra kategori tre men ikke fra kategori 
fire. 

174 Interviewer Men så må der være en forskel. 
175 Camilla Jamen, nummer fire, det er noget image, de skal have de her mærker, som de 

voksnes tøj, det skal have de her Burberry striber, måske matcher de endda i 
kjole og tørklæde, når mor kommer gående med barnet, det er noget snobberi, 
jeg har råd til det, jeg har råd til at bruge de her design mærker. 

176 Interviewer Hvad så med tre og to og et, hvad skiller dem ad, hvis der er noget. 
177 Camilla Jeg ved ikke, hvor meget et og to skiller sig ad, det ved jeg ikke nok om 

mærkerne til, og jeg tror, at det er en rigtig stor gruppe, der køber det her tøj, 
fordi det er sødt og okay til prisen. Og tre er heller ikke så langt fra et og to, det 
er god kvalitet, og så er det dansk, det tror jeg også nogle vil tænke. 

178 Interviewer Så kommer vi til det næste. Det er alle de billeder fra før bare klippet ud, og så 
har vi den her plet, og det er dig, og så er der alle de her billeder, og jeg vil 
gerne bede dig om, at placere billederne rundt omkring dig, sådan at dem der er 
mest dig, de kommer tættest på, og dem der er mindst dig, de kommer længst 
væk. 

179 Camilla Jeg kender slet ikke det her Little One, må jeg sige. 
180 Interviewer Så tager vi den væk. Og du må meget gerne snakke imens. 
181 Camilla Nu kan jeg jo kun tage efter, hvad hun har derhjemme, for det jo nok mest mig, 

eller kunne det også godt være noget, jeg godt kunne tænke mig. 
182 Interviewer Ja, det som er dig. 
183 Camilla Jeg synes, at H&M har noget meget fint børnetøj, der er noget af det, hvor der 

går lidt for meget Hallo Kitty i den, hvor jeg tænker, det er simpelthen for 
hæsligt. Igen, så tror jeg, det er de der print, men jeg synes de har gode 
sparkedragter og bukser og strømper, sådan basis, det ville jeg købe i H&M. 
Name it, der ville jeg også købe tøj, for de har også nogle gode basis ting, men 
der kunne også godt være nogle andre ting, og kvalitetsmæssigt synes jeg også, 
at der er nogle okay ting, som hun har, og som jeg synes holder okay, og den 
kjole fra navnefesten, den var fra Name it, kan jeg huske. Mads & Mette, det 
kender jeg ikke, jeg har kigget i Føtex efter tøj, men det er bare ikke min stil, der 
er rigtig meget print og lidt for meget (…), jeg ved ikke, hvad jeg kalder den stil, 
men den skal i hvert fald længere væk. Friends, jeg har købt en sparkedragt, og 
jeg kigger også nogle gange, når jeg er i Kvickly, men den er sådan lidt i 
kategori med Mads & Mette. Så er der Molo, det er jo mine nat sparkedragter, 
og det er kun nattøj, hun har i det, men jeg synes godt, der kan være lidt for 
meget print og striber. Så jeg tror, jeg sætter den der. Katvig kender jeg også lidt 
til, hun har lidt af det, det er i gaver, hun har fået Katvig, det er okay fint tøj, 
men nogen gange går der måske også lige lovligt meget design i det, hvor jeg 
kan tænke, det er simpelthen for dyrt for et par bukser, fordi der står Katvig i 
dem. 

184 Interviewer Så når du siger, at der går lige lovligt meget design i, så er det prisen. 
185 Camilla Prisen og at det kan blive lidt for meget med farver og striber. Når Mikkel har 

givet hende for mange striber og blomster på, det er sådan udseendemæssigt, 
men jeg kender kun deres sparkedragter, men dem, synes jeg, er i en rigtig god 
kvalitet. Småfolk, det har hun også noget af, det er også en sparkedragt, 
prismæssigt ligger Molo, Katvig og Småfolk rimelig ens, men jeg synes 
egentlig, det er meget sødt, men uden at det skal være et helt sæt, men en enkelt 
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ting kunne være meget sødt, så den kommer sådan her. Det der Friends, den er 
der, fordi jeg synes, de har haft nogle gode body’er, hvor jeg har købt dem for 
25 kroner. For de har bare holdt og holdt og holdt, og det er jeg altså lidt 
imponeret over, for jeg er altså også lidt økonomisk. Så tager vi de her Burberry 
og D&G, de kommer her op på toppen, for det kunne jeg aldrig nogen sinde 
finde på at bruge penge på, ikke engang hvis det var en kopi fra Thailand, de er 
usandsynligt langt væk, jeg ville ikke købe dem, selvom det var på tilbud. Sådan 
tror jeg, det skal se ud. 

186 Interviewer Ja, og det er det. 
187 Camilla Nu rykker jeg ikke mere på dem. 
188 Interviewer Hvad med de her, de er jo lige tæt på næsten, men H&M og Name it, de er lidt 

tættere på end Molo og Småfolk. 
189 Camilla Ja. 
190 Interviewer Kan du sige noget om, hvem der er tættest på derinde. 
191 Camilla Det er lige fedt. 
192 Interviewer Hvis vi så kigge på dem, hvad er det så, der gør, at de er mest dig. 
193 Camilla Jeg tror, det er pris, men nej selvfølgelig er det ikke kun pris, for det skal også se 

ordentligt ud. Men vores økonomi har lige siden vi har fået hende været til, at 
det altså bliver nødt til at være noget, der er okay til prisen. Og så synes jeg 
H&M, de har overrasket mig med børnetøj, det har holdt ret godt, og bedre end 
jeg regnede med, og så blev jeg lige vild med nogle af de bukser, de har derovre. 
Så har hun (…). Der mangler et mærker her tæt på, men som ikke lige er der, 
men som måske ville minde lidt om en mellemting mellem H&M, Name it, 
Molo og Småfolk. 

194 Interviewer Så har vi Burberry og Dolche & Gabbana heroppe, hvorfor er det mindst dig. 
195 Camilla Jamen. For det første så synes jeg ikke, at deres tøj er pænt, og så synes jeg, det 

er helt vildt mærkeligt at give børn designertøj på. Jeg synes ligesom, man tager 
personligheden ud af dem, man gør dem til noget kunstigt, og man gør dem til 
noget, der ikke er børn, og børn skal være børn, og jeg synes, at dem der gør det, 
de signaler, at det ikke er et barn, men mere noget jeg viser frem, og så får jeg 
straks associationer til, hvad det er for en type forældre.   

196 Interviewer Og hvad er det for nogle. 
197 Camilla Jamen … Nu kommer alle fordommene op. Det er måske heller ikke en 

socialklasse, jeg befinder mig i, og som er helt fantastiske forældre, det er de 
sikkert også. Men i skræk scenariet, der ser jeg nogle mødre, som går mere op i 
hvilket tøj børnene har på, end om de trives. Vil de hellere gå ud og købe design 
tøj end at læse en historie for deres børn. Det er for børnene, at jeg bliver bange. 
Men om det er hele garderoben eller et sæt, et enkelt sæt det er, hvad det er, ikke 
at jeg ville give penge for det, men jeg tror absolut, der er nogen, som gerne vil. 
Men om hele barnets garderobe ser sådan ud, det er da bare spændende [latter]. 
Men det er jo bare et valg, som de har truffet. 

198 Interviewer Jeg vil gerne lige have lov til at tage et billede, så jeg kan huske, hvordan de 
ligger [interviewer tager et billede med et kamera:gwn]. Nu sagde du, at det her 
på en eller anden måde også afspejler Jeres økonomi. Hvis I nu havde en helt 
anden økonomi, hvor I havde alle de penge, som I kunne bruge, tror du så, at du 
ville ligge det anderledes. 

199 Camilla Ja måske lidt, men jeg har svært ved at forestille mig hvordan, jeg ville hellere 
have, at hun blev ved mad at have de her på, og at vi så kom på ferie for 
eksempel, så ville jeg prioritere, som man jo hele tiden skal med sin økonomi, så 
jeg kan ikke sige, om jeg ville bruge flere penge på børnetøj, måske en anelse, 
men det ville ikke være noget, der ville rykke på det her billede. Jeg ville stadig 
godt kunne købe en sparkedragt i Kvickly.  
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200 Interviewer Så du prioriterer en ferie frem for dyrt børnetøj. Tror du, der er nogen, som 
prioriterer børnetøj højere. 

201 Camilla Ja, det tror jeg absolut, det er jeg sikker på, det kan man jo også se på gaden. Jeg 
har i hvert fald en klar fornemmelse af, at der er nogen, der vil prioritere, at 
deres børn har de rigtige mærker på, og det må de gerne gøre. 

202 Interviewer Ja. Så skal vi lege en lille fantasileg. Du skal forestille dig, at vi lever i en 
verden, hvor man kan få hvide body’er og brune bukser, så alle børnene de har 
det samme tøj på, hvad synes du om den verden. 

203 Camilla Ja, det ved jeg ikke. Egentlig så tænker jeg, det er da meget pænt, det er jo ikke 
noget, jeg synes er grimt, men på den anden side, ville jeg måske også synes, at 
det ville virke lidt mystisk at forestille sig, at det skulle være så strømlignent. 
Men på den anden side, så har jeg jo også en datter med en god personlighed, og 
hvis det var hvide body’er og brune bukser, så ville man bare finde en anden 
måde (…). Så ville barnet måske blive tydeligere, så ville tøjet ikke være det, 
man så først, så ville man sige, hold da op hun har vel nok blå øjne, eller han har 
meget hår. Men egentlig ville jeg synes, at det var lidt kedeligt. Der ville ikke 
være nogen problemer i, at kæresten gav tøj på i hvert fald [latter]. 

204 Interviewer Du siger, at det ikke ville være tøjet, man så først. 
205 Camilla Nej, hvis vi snakker sådan noget Dolche & Gabbana tøj til børn, så ville det i 

hvert fald ikke være det man så først. Men jeg har jo også haft svært ved at give 
eksempler på tøj, så det er i hvert fald ikke det, jeg ser først, der tror jeg, jeg ser 
på barnet. Jeg tror egentlig ikke (…), udover at jeg synes, det er sjover at kunne 
have noget afvekslende på som voksen, men børnene, tror jeg, ville have det 
fint.    

206 Interviewer Så det tiltaler dig, 
207 Camilla Nej, en brun og hvid verden tiltaler mig ikke, men jeg tænker, at fra barnets 

synspunkt der ville de jo stadig have det godt. 
208 Interviewer Men hvad med dig. Hvad ville forskellen gøre, ville du miste noget. 
209 Camilla Jeg ville miste, at jeg skulle ud og købe tøj, man skulle jo ikke shoppe, så ville 

det være ligesom at købe brød og pølser. Men jeg kan godt lide at shoppe med 
en veninde eller med min mor, jeg synes det er hyggeligt at gå rundt og kigge på 
tøj, så kunne man jo kigge på tøj til andet end børn, hvis det var, men det ville 
da være lidt kedeligt.  

210 Interviewer Hvad med det du siger, at hun selvfølgelig har så meget personlighed, at det 
ville skinne igennem, men giver det noget i dag, at du kan få lov til at give 
hende tøj på. 

211 Camilla Det er i bund og grund mig selv, jeg tilfredsstiller, når jeg giver hende tøj på, jeg 
kan jo godt lide at det ser ordentligt ud, hun er jo ligeglad. 

212 Interviewer Hvad er det så for et behov, det tilfredsstiller hos dig. 
213 Camilla Jeg synes bare, hun skal se fin ud, og så skal hun have det godt. Nej, hun skal 

have det godt, og så skal hun se fin ud. Ja, forstå mig ret. Jeg tror i princippet 
godt, jeg kunne leve med de hvide og brune farver, så længe det var behageligt 
for hende, at have det på. 

214 Interviewer Men nu siger du, at hun skal se fin ud. 
215 Camilla Hun skal have nogle fine farver på, jeg kan godt lide de farver, som jeg nu 

engang har valgt til hende, og dem har jeg valgt, fordi det er nogle farvet, som 
jeg godt selv kan lide. jeg ved jo ikke, om hun i princippet godt kan lide lyserød, 
og det giver jeg hende bare aldrig på. Det finder jeg jo ud af om ganske få år, når 
hun vil være klædt i Hello Kitty, og så får hun lov til det [latter]. Det er jo det, 
man ikke ved, når det er så små babyer. 

216 Interviewer Nu er hun så på en eller anden måde underlagt, hvad du vælger. 
217 Camilla Fuldstændig. 
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218 Interviewer Er der så en sammenhæng mellem dig og hende. Ja, det sagde du med de farver 
du vælger, men hvad så med andre mødre, tror du også, der er en sammenhæng 
mellem dem og deres børn. 

219 Camilla Ja. Man vælger da det, man selv godt kan lide. Jeg tror ikke, der er nogen mor, 
som bare vælger en farve, som hun selv hader lagt væk, det tror jeg ikke. Og der 
er da også nogle gange, hvor folk har sagt til mig, I matcher godt nok I to, og jeg 
så tænker, at det jo er Mikkel, der har givet hende tøj på, så det jo ikke er noget, 
jeg har valgt hjemmefra, men så er det jo nogle farver, som man også selv går i, 
og så er man kommet til at matche. Et barn er også udtryk for en selv på sin vis, 
altså der kommer ikke en Dolche & Gabbana baby ud af mig, barnet hænger 
nogenlunde sammen med moderen, der er en vis spejling mellem hvem moderen 
er, og hvad barnet får på af tøj, det tror jeg ikke, man kan komme udenom. 

220 Interviewer Er der så også en spejling mellem dig og Karla. 
221 Camilla Det tror jeg da, der er, det er jo mig der vælger hendes tøj nu. Når hun så bliver 

ældre, så må hun i bund og grund bestemme selv, når hun bliver teenager, men 
man har vel selv noget at skulle have sagt hen af vejen [latter]. 

222 Interviewer Ja det bliver spændende [latter]. Hvad i forhold til andre, tror du også, at de ser 
Jer som en enhed. 

223 Camilla I forhold til tøj … Det ved jeg ikke. Jeg synes tit, der er nogen der siger, nej 
hvor hun ligner Mikkel, eller nej hvor hun ligner dig. Jeg synes ikke, der er 
nogen, der siger, at hun ligner os, med det tøj hun har på, forstå mig ret, det er 
ansigtet de ser, men jeg tror da, at man vil kunne se (…). Jeg tror da godt, de 
ville kunne se, at det var os, eller at det er mig der bestemmer, hvad hun skal 
have på. Det tror jeg også, når folk køber tøj til børn som en gave. Hvis jeg 
skulle købe tøj til en veninde, og jeg viste, at hun havde en eller anden smag, så 
ville jeg købe gaven i forhold til, hvad hun kan lide, og måske ikke efter hvad 
jeg selv synes, at barnet skulle have på. I bund og grund så er det jo en gave til 
barnet, men det er jo på en eller anden måde forældrene, der skal håndterer den 
gave, eller dem som i hvert fald skal bruge den. Sådan har jeg det, jeg vil gerne 
købe en gave, som, jeg ved, vil blive brugt af barnet, som forældrene vil give det 
på. Jeg har en fornemmelse af, at det er der den går galt, hvis folk køber noget, 
de godt kunne se deres børn i, og det så er os, det er købt til.  

224 Interviewer Bliver du så også særlig glad, når folk rammer noget. 
225 Camilla Ja, man bliver da altid glad for en god gave. 
226 Interviewer Og hvad gør dig glad. 
227 Camilla Lige nu der er hjemmestrik et hit. Jeg kan godt lide, når min mor eller svigermor 

har strikket. Min svigermor er lige kommet med en lille vest, som hun har 
strikket, og så ved jeg, at den har hun brugt tid på, ikke at de skal bruge tid, for 
at det er en god gave, men lige med det eksempel, der var den lavet til Karla. 
Det er også rart, hvis der er nogen, der spørger, så kan man sige, det er hendes 
farmor, der har lavet den, og det tror jeg også, at farmor og mormor vil sætte 
pris på, at der er nogen, der har sagt, at den var fin, og det sørger jeg da for at 
sige til dem, for det, synes jeg, er vigtigt for dem, det bliver de også glade for, 
når de har siddet og nittet. 

228 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, som jeg gerne vil have din mening om. Jeg siger 
udsagnet, og så skal du sige, hvad du umiddelbart tænker. 

229 Camilla Ja. 
230 Interviewer Børn er nutidens største statussymboler. 
231 Camilla For nogle. 
232 Interviewer For nogle. 
233 Camilla For nogle. Ja, jeg tror, det er rigtigt, at børn de er statussymboler, det har man jo 

også hørt på tv og i medierne, at jo flere børn, jo mere overskud og energi 
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udstråler man, så det, tror jeg, er rigtigt nok. 
234 Interviewer Og hvad ligger statussen i. 
235 Camilla Det er overskud og energi. Jeg synes nu ikke specielt, at Karla er et 

statussymbol, men altså jeg synes bare, man har hørt det meget.  
236 Interviewer Ja. Børn de går klædt som små voksne. 
237 Camilla Ikke så mange af dem jeg har set, men de er der da, du kan jo se at tøjet findes. 

Jeg synes mest det bliver galt, når det bliver de der Tweens, eller hvad de nu 
hedder, dem der er lige under teenagerne, hvor man tænker, du er bare et lille 
barn endnu, du skal ikke have g-strengstrusser på, ikke at jeg har set så mange af 
dem, men de begynder jo også at komme på tøjmarkedet. Så det tror jeg måske 
godt, men det er ikke så meget for de små. Jeg synes ikke, man ser dem med 
vest og vandkæmmet hår, men det findes da. 

238 Interviewer Børn de skal matche mors garderobe, og deres tøj bør passe til hendes stil. 
239 Camilla Jeg tror ikke, det skal, men jeg tror, det kommer til det, det kan jeg i hvert fald 

se med mig selv, så det er ikke noget most, men jeg tror, det er ubevidst. 
240 Interviewer Så her til sidst, der vil jeg gerne have dig til at beskrive dit ynglings tøj. 
241 Camilla Lige nu er det hendes anorak, og den er god, fordi den er let at få på og af, og så 

er den rigtig god, når vi er ude, hun fryser ikke, og hun har det heller ikke for 
varmt, så det er absolut yndlings. Og så hendes nye skinsutter, for hun er så sød, 
når hun kommer gående, og hun ser så stolt ud, godt nok med os, de er også helt 
nye. Så har hun også fået en natdragt med dalmatinere på fra Molo, den er også 
bare rigtig rar, den tænker jeg, at jeg også gerne vil have i voksen størrelse, for 
den ser rigtig rar ud. Men den absolutte favorit, det må være hendes jakke. 

242 Interviewer Hvordan har du det så indeni, hvis hun for eksempel kom gående med 
dalmatinerdragten og sine nye skindsutter på. 

243 Camilla Jamen, hun kunne komme gående i hvad som helst eller nøgen, så ville jeg 
synes, hun var sød, og hvis det var pufærmer, så ville jeg synes, at det var 
komisk sødt [latter]. 

244 Interviewer Hvad er det for nogle forskellige følelser, der kommer frem ved puf og ved den 
anden yndlings. 

245 Camilla Vi har været inde på det, det er jo min personlige stil, og ikke at hun bliver 
sødere af det, men hun kan godt se rigtig sød ud, når hun har noget på, hvor jeg 
tænker, at det er rigtig fint. 

246 Interviewer Ja, så er vi ved at være der, så har jeg bare lige lidt hurtige spørgsmål. Hvor 
gammel er du. 

247 Camilla Jeg er 32. 
248 Interviewer Uddannelse. 
249 Camilla Historie på universitetet. 
250 Interviewer Og hvor mande bor i derhjemme. 
251 Camilla Vi bor tre. 
252 Interviewer Jeres samlede indkomst. 
253 Camilla Jamen, jeg får dagpenge, det er omkring 10.000 kroner udbetalt, og Mikkel han 

er på SU, og arbejder næsten ikke ved siden af. 
254 Interviewer Det er Jeres første barn. 
255 Camilla Ja. 
256 Interviewer Og din kæreste læser. 
257 Camilla Han bliver Psykolog til sommer. 
258 Interviewer Så stopper jeg optagelsen, og jeg siger mange tak. 
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B14: INTERVIEW 7 

 

Varighed: 2 timer og 7 minutter 

Interviewperson: Anja 29 år 

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Interviewet er til mit speciale på Cbs. Interviewet er delt op i to dele, og i den 

første der snakker du bare løs, og du skal endelig bare snakke løs, for jeg er 
interesseret i din historie. Og i den anden del der komme nogle lidt sjove 
indslag, som vi forhåbentlig kan tale lidt ud fra. Du skal endelig bare snakke, og 
er der et eller andet, som du ikke har lyst til at svare på, eller hvis jeg spørger ind 
til noget, som du synes virker underligt, så skal du endelig lade være at svare, 
for det er på ingen måde meningen. Så du må endelig sige, det forstår jeg ikke, 
eller det kan jeg da ikke svare på. Men start med at fortælle mig om den lille. 

2 Anja Den lille [latter]. Jamen, han hedder Silas, og han er 9 måneder gammel, lidt 
over 9 måneder, han er født nytårsaftensdag. Ja, hvad skal jeg fortælle dig, han 
er rigtig dejlig, og han er et meget aktivt barn, han er ikke så babyagtig mere, 
han er barn nu. Han har været meget hurtig til at kravle og gå, han kan gå nu, 
eller han kravler mest, men han kan sagtens gå nu, så han tog sine første skridt, 
før han var 8 måneder. 

3 Interviewer Det er flot. 
4 Anja Ja, den fysiske udfoldelse har han været ret hurtig til. Han er også et meget 

nysgerrigt barn, det er børn jo tit, men for det meste meget udadvendt og glad. 
Han er ikke et barn, som sidder stille, kun når han er meget træt, men han kan 
godt lide at læse bøger. Jeg sidder og læser bøger med ham og peger, det synes 
han er sjovt, men ellers kan han godt lige at komme ud og opleve, og hvis vi er 
inde for længe, så kan han godt blive sådan lidt urolig, så brokker han sig. Man 
kan lige nå hjem og spise noget mad og få en ren ble, måske lige nå at være 
hjemme et lille stykke tid og lige ordne lidt, og så skal man ud igen. Når han 
kommer ud i barnevognen, så brokker han sig ikke. Så går vi i legestue to gange 
om ugen, og det elsker han bare. Ja, han er den type, så sætter jeg ham bare ned, 
og så er han væk, og han kontakter andre børn. Så på en måde er han meget klar 
til at komme i institution allerede, tror jeg, men vi har besluttet os for, at han 
først skal, når han er 13 måneder, det skal man jo bestemme, før de er fire 
måneder. Det er også fint, nu skal min kæreste på 3 måneders barsel fra første 
november, og jeg ved ikke, hvad jeg mere kan fortælle om ham. 

5 Interviewer Er det Jeres første barn. 
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6 Anja Ja. 
7 Interviewer Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på dig som mor.  
8 Anja Mig som mor … Jo, det skal jeg da lige tænke lidt over. Jeg kan starte med at 

sige, hvordan det har været at blive mor for mig selv. Det har været anderledes 
på nogle områder, end jeg troede, det ville være. I starten, lige i starten, den 
første måned var sindssyg hård. Jeg havde et helt forfærdeligt ammeforløb, hvor 
vi først blev på hospitalet i 6 dage, efter at jeg havde født, fordi jeg ikke kunne 
amme, og hvor jeg prøvede og prøvede og prøvede, jeg ville bare have det til at 
fungere for enhver pris og alt det der. Og selvom to af mine bedste veninder 
faktisk har været gennem noget lignende, så havde jeg bare en ide om, at jeg 
godt kunne amme, selvfølgelig kan jeg godt det, så det betød meget i den første 
tid. Og så synes jeg bare, at det var hårdt, og selvfølgelig søvnmangel oveni. Og 
det var meget overvældende, at jeg var så bange for, at der skulle ske ham noget, 
det havde jeg ikke troet, at jeg ville have den der angst, som det virkelig var, og 
det bliver bedre og bedre, synes jeg, og det er jo nok noget, der bare bliver ved. 
Jeg snakkede med min mor om det, og hun siger, at det bliver ved, men at man 
bare bliver bedre til at lære at leve med det. Men selvfølgelig er det jo bare helt 
fantastisk, at man elsker det her lille barn så meget, at man slet ikke kan holde 
tanken ud om, at der skulle ske noget med ham. Hvordan er jeg som mor. 
Jamen, jeg synes selv, at jeg er en god mor faktisk. Ja, altså jeg er meget kærlig, 
og jeg prøver bare at give min søn meget kærlighed og opmærksomhed. Og nu 
her hvor han er så lille, så er der ikke så meget opdragelse i det endnu, han er jo 
ved at lære det der med nej, og han bliver sur, når man tager ting fra ham, men 
jeg tror, jeg er sådan en mor, som ikke bliver særlig meget sur eller skælder ud, 
men jeg sætter grænser alligevel. Jeg er heller ikke sådan en, der lader sit barn 
gøre alting, og giver dem tingene tilbage, hvis de bliver kede af det. Og så er jeg 
rimelig rolig, og mig og min kæreste har snakket meget om, at mit tema ligesom 
har været at være pragmatisk. Det kan godt være, at man har nogle ideer og 
nogle idealer om, hvordan man skal være forældre, men det handler også om, 
hvad der fungerer for os som familie. Så må man tage det med og tage det hen af 
vejen, det fungerer egentlig meget fint. Og så kæmper jeg nogen gange med, at 
være den lidt for overbeskyttende mor, altså, også i forhold til min kæreste, for 
han skal jo også have lov, og jeg kan huske, at før jeg fik Silas, da var jeg sådan, 
at de der mødre der hele tiden skal rette på deres mænd, de er så irriterende, nej, 
sådan skal jeg ikke være, og så ser jeg pludselig mig selv stå og sige, nej, pas nu 
på, og han skal altså ikke ligge sådan, og han har for lidt tøj på, og den der må 
han altså ikke lege med, har du husket at tage batterierne ud af fjernbetjeningen, 
før du giver ham den og bl.a. bl.a. bl.a. Hvor han er meget god til at sige, Anja 
lad nu mig gøre det, og så prøver jeg også at blande mig udenom.   

9 Interviewer Det bliver godt for dem at skulle være sammen. 
10 Anja Ja, helt sikkert, og min kæreste har også arbejdet ret meget, mens jeg har været 

på barsel nu her, så det bliver dejligt for ham, altså han er der jo selvfølgelig i 
weekenderne, og jeg er også klar til at komme ud og lave noget selv, jeg synes, 
jeg er klar.  

11 Interviewer Hvis vi så tager i går, det er rimelig nemt at forholde sig til, kan du så ikke 
fortælle mig om, fra I stod op, og til I fik tøj på. 

12 Anja Fra vi stod op, til vi fik tøj på. I går der stod min kæreste op med Silas [latter]. 
Ja, hvad der. Han er lidt forkølet i øjeblikket, så han vågnede op i nat og skulle 
have en flaske der halv tre, men det er jo ikke rigtig om morgenen. Men om 
morgenen så hørte jeg dem stå op, og min søn han plejer at stille sig op i sengen, 
når han vågner, og så siger han Bor, som, vi tror, betyder mor, og når hans far 
kommer ind, så siger han Bar, så det er meget hyggeligt, at han står og kalder, 
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men vi ved ikke, det kan også være, at det er os, der overfortolker, men de fleste 
ord, de begynder med B [latter]. Så der sov jeg længe, så jeg stod op klokken 
halv ni eller ni, og så var de bare i gang med deres. Eller nej, de var faktisk ude 
at gå, så jeg stod op, og der var bare et helt tomt hus, det er helt ekstraordinært 
det her, fordi det er søndag. Så jeg stod op, og jeg var helt alene, så jeg lavede 
mig en kop kaffe og satte mig til at læse min venindes speciale, fordi jeg skal 
hjælpe hende med det, og så kom de hjem en halv time efter. 

13 Interviewer Så Silas han havde fået tøj på der. 
14 Anja Ja, men jeg kan prøve at beskrive i morges, hvor jeg stod op med ham. 
15 Interviewer Ja, lad os gøre det. 
16 Anja Han har også været lidt vågen i nat, så i morges vågnede han først klokken syv, 

så det var luksus. Det er sådan lidt ved siden af, fordi han er forkølet, fordi han 
har fået en flaske om natten, men normalt så får han en flaske, når han vågner 
om morgenen, og så leger vi lidt rundt i en halv time eller en time, hvor han 
stadig har nattøj på, og hvor han lige har fået en ren ble, da han står op 
selvfølgelig. Og så får han havregrød, og så tænker jeg, jeg venter lige med at 
give ham tøj på, til han har spist havregrød, for det kommer sådan lidt ud over 
det hele, og så får han havregrød, og bagefter får han en ren ble igen og tøj på. 

17 Interviewer Hvad fik han så på i dag.  
18 Anja I dag fik han, nu skal jeg lige tænke mig om. Først havde han skidt ud over det 

hele, så han skulle have alt tøjet af, det var meget lækkert [siger lækket med 
tydelig ironi:gwn]. Men han fik en kortærmet hvid body på fra H&M, hvor der 
står, ’I hjerte animals’, tror jeg. Det er en af de der, man kan købe syv af for et 
eller andet beløb. Det kan godt være, at jeg tænkte lidt mere over det i morges, 
fordi jeg viste, at jeg skulle herover. Og så fik han et par brune fløjlsbukser på 
fra H&M og en brun og blåstribet bluse fra H&M, som vi har købt i genbrug, 
eller jeg kan ikke huske, om det er min mor, hun køber også nogen gange 
genbrugstøj til ham. Det er i hvert fald genbrug, for der står et andet navn bagi, 
og så sokker og sutsko. 

19 Interviewer Hvad gjorde at du valgte sådan i dag. 
20 Anja Øh, det var, at det var noget af det semi-rene. Vi har det rene tøj oppe i skabet, 

og det tøj som godt kan bruges igen, det bliver lagt ved siden af puslepuden, og 
så lå det ved siden af puslepuden, men så tænkte jeg også, det passer sammen i 
farven, de bukser og den bluse, ja, det var sådan. 

21 Interviewer Tænker du tit, at det skal passe sammen. 
22 Anja Ja, det gør jeg. 
23 Interviewer Og det er i forhold til farver. 
24 Anja Ja, det er faktisk kun i forhold til farver. 
25 Interviewer Når du står, og skal give ham tøj på, hvad tænker du så på. 
26 Anja Flere ting. Hvor varmt det skal være. Og så kan jeg godt tænke, at hvis vi skal 

hjem til nogen, som har givet ham et eller andet tøj, så kan jeg godt give ham det 
tøj på, som de har givet ham. Eller hvis vi skal se nogen, så kan jeg godt tænke, 
at han skal have noget rigtig sødt tøj på. Ja, det er det. Og alt hans tøj, det er tøj, 
der er behageligt at have på, det er nok det, der betyder allermest for mig. 

27 Interviewer Så hvis I skal ud og besøge nogen, så skal han have noget rigtig sødt på. 
28 Anja Ja, hvad mener du, hvad det så skulle være for noget. 
29 Interviewer Ja, eller hvad er det, du tænker der. 
30 Anja Ja, hvad tænker jeg.  
31 Interviewer Hvorfor er det lidt anderledes, end hvis I skulle tulle rundt nede på legepladsen 

eller derhjemme, 
32 Anja Jamen. Jeg tror nok, man vil jo gerne have, at andre synes at ens barn er sødt. 

Og når jeg nu tænker over det, så er jeg jo sikker på, at de ville synes, at han var 
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ligeså sød, hvis han havde noget andet tøj på. Men jeg tror, at man er vandt til at 
man selv, når man selv skal et eller andet, så tager man selv noget tøj på, og jeg 
tager selv noget bestem tøj på. Hvis jeg skal ud på en café med en veninde, så 
tager jeg lidt finere tøj på, end hvis jeg bare skal gå rundt derhjemme hele 
dagen, og jeg er også sikker på, at min veninde ville tænke det samme om mig, 
hvis jeg havde noget andet tøj på, men sådan er man jo som menneske. Man 
tænker over, at det tøj man har på også giver et indtryk på en eller anden måde. 
Og det er jo også underligt med et lille barn, men jeg kan godt, jeg har også lidt 
det der, at jeg synes, det er sjovt at klæde ham på, jeg kan godt lide det. Og det 
er sjovt, for da jeg var gravid med ham, gik jeg meget op i det der tøj. Jeg tog alt 
tøjet frem hver dag, da jeg var højgravid til sidst, og jeg sad og kiggede på det 
og tænkte, den passer sammen med den. Og jeg kiggede det hele igennem og 
lagde det sammen igen. Og jeg tænkte, at det var fjollet, men på en eller anden 
måde var det, det håndgribelige man havde. Altså, selvfølgelig havde jeg maven, 
og jeg kunne mærke, at han sparkede, men det var bare det der med at forestille 
sig, at der kom et lille menneske. Og da han så kom, og der var alt det der med 
amning i starten, vi gik igennem den der helt forfærdelige periode i starten, der 
var jeg så ligeglad med, hvad for noget tøj han havde på. Det var først, da jeg 
var kommet sådan lidt ovenpå, at jeg kunne glæde mig over, at den er sød, den 
har vi fået af, eller den har mormor strikket. Men jeg kan godt lide at gå op i, 
hvad for noget tøj han skal have på. 

33 Interviewer Gå op i, hvad betyder det. 
34 Anja Altså, tænke over det. At stå når jeg pusler ham om morgenen, og så tænker jeg, 

hvad skal han have på i dag, og så kan jeg stå og kigge, hvad for nogle bukser er 
der, og hvad for nogle bluser er der. Nu er han så lige i den alder, hvor det er 
meget svært at pusle ham, fordi han vender og drejer sig og går helt amok, så 
nogen gange tager man bare lige det, der er. Men jeg kan godt lide at stå og 
finde ud af, de her to de passer godt sammen, de her bukser de passer godt 
sammen med den her, og skal han have den der på, hvis han får den der på, så 
får han også den her på. Og jeg kan også godt glæde mig til at give ham noget 
nyt tøj på, som, jeg synes, er sødt. Og jeg kan godt blive sådan, og det kan min 
kæreste også, ikke fordi han på nogen måde går op i det, men nej, hvor ser han 
sød ud i den der trøje, så det betyder alligevel et eller andet.  

35 Interviewer Nu siger du sødt, hvad er sødt for dig, eller hvad er det, der gør, at du tænder på 
eller god kan lide noget tøj på ham. 

36 Anja Ja, altså. Jeg er selvfølgelig nok en del af den trend, der har været længe, at det 
ikke er lyseblåt til drenge og lyserødt til piger, men at det er mere retro. Altså, 
det, jeg synes, er sødt, det er retro tøj. Brune farver kan jeg godt lide, og blåt er 
også rigtig flot til ham, det har vi også meget af, men klare farver ikke 
pastelfarver, det er jeg ikke særlig vild med, klare glade farver, regnbuefarver, 
og sådan noget, kan jeg godt lide. Det, synes jeg, er sødt, men så er det jo også, 
hvad er sødt. Det er også noget med, at det kan være ret sødt til børn med noget 
der på en eller anden måde er lidt voksent … Ja, der er et eller andet, hvis de har 
en trøje på, som man også selv har, så ser det bare enormt sødt ud, for så er de 
sådan nogle minimennesker, som de jo også er, men jeg ved ikke, der er ikke så 
mange opskrifter. Nogen gange kan det også være en overraskelse, hvad der er 
sødt. Første gang han fik en elefanthue på, så var vi også helt væk, for han så 
bare så sødt ud, og han ser bare stadig så sød ud med de der elefanthuer på, så 
nogle gange så kan man heller ikke se, hvad der ser sødt ud, før han har det på. 

37 Interviewer Har du så nogen ting, som han ved et tilfælde har fået det på, og så vender du 
tilbage til det, fordi du godt kan lide det. 

38 Anja Ja, der er der mange ting. Ligesom med mit eget tøj så er der nogle ting, som 
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man går meget i og bruger meget, og noget som man næsten aldrig bruger, så er 
det det samme med ham. Der er også nogle ting, som har det hele, de er varme 
nok, er behagelige nok, har den rette længde så han ikke træder rundt i 
buksebenene og ser rigtig søde ud. Der er for eksempel sådan en bomuldstrøje, 
som jeg gav ham på, vi har en milliard af sådan nogle genbrugs bomulds 
hjemmestrik trøjer, og jeg gav ham den på, nej, hvor så han bare sød ud med 
den. Så den blev vi ved med at give ham på. Den var også rigtig blød, de kan 
godt være sådan lidt stive i det, men den var rigtig blød, så den blev vi bare ved 
med at bruge, så på den måde kan der godt være nogle ting.   

39 Interviewer Nu har i også fået gaver. 
40 Anja Ja. 
41 Interviewer Har det været gode gaver, synes du folk har været gode til at ramme noget, som 

I godt kunne lide. 
42 Anja Ja bestemt, måske lige (…), jo, det har de. 
43 Interviewer Måske lige. 
44 Anja Måske lige [fniser]. Min svigerfamilie, det er sådan lidt mere det traditionelle 

tøj. Og så tænker jeg, hvad har de egentlig givet … der har været (…), og på en 
eller anden måde, så er det også bare enormt sødt alligevel, men de er mere (…). 

45 Interviewer Men der er et men indover, så jeg vil gerne høre det. 
46 Anja Ja, det er, at det bare er en anden stil, end den stil som vi godt kan lide. Det er 

mere det lyseblå, som jeg snakkede om før, men stadigvæk sødt, men det er jo 
fordi det (…). Man kan se forskel på, at så har hans farmor strikket en trøje til 
ham, som er helt lyseblå med små futtoge på, rigtig sød, og nogle små vanter i 
strikket mønster, og vanterne er med små silkebånd i og en lille hue, det er helt 
vild sødt og hjemmestrikket, og det bliver man jo helt vild glad for. Det var jo, 
da han var mindre, han kan slet ikke passe det mere. Og min mor som måske 
mere kender vores stil, hun havde også strikket, og hun havde spurgt, hvad vi 
godt kunne lide, og hun havde strikket en brun og grøn stribet trøje, som meget 
mere er os, og en grøn en med røde tomatknapper. Men det er meget sjovt, det er 
sådan meget mere traditionelt det fra svigerfamilien.  

47 Interviewer Hvordan kan det være at din mor, du siger, at hun har spurgt og sådan. Eller er 
det fordi, hun kender dig så godt. 

48 Anja Nu er det sådan, at min kærestes familie de er skilt og deres respektive mand og 
kone, de bor i Jylland, så de ser ham jo ikke så tit, og min mor hun bor på 
Vesterbro, og det er hendes første barnebarn, jeg er hendes eneste barn, og hun 
har ventet så længe, og hun er helt vild, det er de også, men de har mange 
børnebørn, og de er alligevel total engagerede og forelskede, men hun er der jo 
mere og kender ham meget bedre. 

49 Interviewer Har han så haft begge trøjer på. 
50 Anja Ja, det har han, og selvfølgelig når vi var i Jylland, fik han det blå på. 
51 Interviewer Du sagde også, at hvis du skulle et eller andet, og du skulle ud til en, som du 

viste have givet noget, så kan du godt lide, at få det på, hvad er det, der spiller 
ind der. 

52 Anja Jeg tror, det er taknemlighed, det er ikke sådan, at hvis det er til vask, eller vi 
ikke lige kan finde det, så er det fint nok, men jeg vælger det over det andet, når 
jeg står og skal vælge tøj. Jeg tror, det er hyggeligt for dem, der har givet det at 
se det på, og at man siger tak, og jeg bruger det rigtig meget. Men det er også 
sådan lidt kliche, hvis det så er noget, som man ikke bruger eller er glad for, 
sådan har jeg det faktisk ikke med noget tøj, men det er lidt kliche, at så får de 
det på den ene gang, hvor man så er hjemme og besøge dem, som har givet det. 

53 Interviewer Du har ikke noget, hvor du ikke synes, det var helt godt, det han havde fået. 
54 Anja Jo. Der var et Adidas sæt i nogle blå farver fra nogle af bedsteforældrene, der 
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kan jeg huske, at jeg tænkte, det er ikke særligt pænt, det var sådan meget 
provinsielt, og jeg ville aldrig selv have valgt det, men når han så får det på, så 
er det jo okay, men jeg tror det sæt, fik han på en gang, og det var, da vi var 
sammen med dem. Men alligevel så har jeg sorteret tøj, det gør jeg løbende, det 
der skal i Mødrehjælpen, det der skal til Henriks søster eller videre i arv til 
andre, og det som vi skal gemmes, til hvis vi nu får en til, eller det som man bare 
ikke kan nænne at komme af med. Og den der skide Adidas dragt, den er røget 
ned i det, der skal gemmes, for det er jo en gave, så selvom han ikke har haft den 
på, så var det det første, vi fik af dem i gave, eller vi fik det, da jeg var gravid, så 
det betyder alligevel noget for mig, selvom jeg ikke synes, at det var så pænt og 
at han ikke brugte det særligt meget. Så vil jeg alligevel gerne gemme det, jeg 
har ikke lyst til at give det videre, i hvert fald ikke til Mødrehjælpen, så skulle 
det være til familien eller et eller andet. 

55 Interviewer Så du har aldrig været ude og bytte noget, du har fået. 
56 Anja Nej. Det har jeg ikke. Så meget betyder det altså heller ikke. Fordi han ikke 

brugte den trøje, det var fordi vi havde så mange andre trøjer, hvis vi ikke havde 
haft så mange andre trøjer, så havde han brugt den trøje, det var bare ligesom 
ikke den, der kom på først, og så blev det en af dem, der som ligger nederst i 
bunken og aldrig kommer på. Det var ikke sådan super bevidst, at jeg tænkte, 
den skal han ikke have på, for den er bare super grim, men vi havde meget tøj til 
ham, da han var lille. Nu er det, at det begynder at blive lidt svært, for nu holder 
folk op med at give gaver, og der er ikke så meget genbrugstøj mere, for den 
størrelse er åbenbart ret eftertragtet. Vi var faktisk lige i forgårs ude og besøge 
min fætter, og der fik vi en ordentlig sæk tøj med, så det var dejligt.  

57 Interviewer Har du arvet før. 
58 Anja Ja, massere, helt fra jeg var gravid. Der kom et tidspunkt, hvor jeg måtte sige 

nej, jeg har sagt nej til mange, for vi har haft så meget tøj. Men nu ved jeg også, 
at vi har en sæk mere, som vi får til jul af familien. 

59 Interviewer Når du så får det, så går du det igennem, eller hvad gør du med det. 
60 Anja Jamen, det som vi fik af min fætter her, det gik vi igennem sammen, og så sagde 

de, I tager bare det, I gerne vil have. 
61 Interviewer Hvad kigger du efter der. 
62 Anja Størrelse, kun størrelse faktisk. Nej, hvad kigger jeg mere efter, jeg tænker på, 

hvad jeg sorterede ud fra, det var mest størrelse, jeg gik efter. 
63 Interviewer Ikke farve. 
64 Anja Nej, det gjorde jeg slet ikke. 
65 Interviewer Der er ikke nogle farver. 
66 Anja Jo, der var noget lyserødt, som jeg ikke tog, men han fik for eksempel en lille 

rødstribet cardigan, som, vi synes, var rigtig fin, som han fik. Så det er ikke så 
meget det der dreng og pige farver, men lyserød og prinsesseting, det synes jeg 
alligevel ikke, der sætter jeg grænsen. Og så har han ret store fødder, så de der 
sparkedragter med fødder i, det er ikke så rart for ham, tror jeg, og så er der også 
bare nogle af de ting, som vi har, hvor jeg ved, at vi har nok. 

67 Interviewer Nu sagde du, at i går der var det Silas far, som havde givet ham tøj på, er han 
god til det. 

68 Anja Ja, det er han udmærket til, ja det synes jeg egentlig, og jeg tror egentlig også 
nogen gange, at han, det lyder måske lidt dumt eller grimt, men nogen gange gør 
han det også lidt for min skyld. At han går lidt op i det for min skyld, fordi han 
ved, at jeg synes, det er rart, at der er noget som matcher. Men jeg kan huske 
nogle gange, også da han var mindre, hvor jeg har stået op, hvor det har været 
Henrik, der er stået op med ham, hvor han har haft et eller andet på. Og Silas er 
jo fuldstændig ligeglad, bare det ikke strammer og er behageligt at have på, hvor 
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jeg har tænkt, nej, det passer altså ikke sammen, hvor jeg virkelig har skulle tage 
mig sammen. Det er jo rimeligt ligegyldigt, drengen er jo glad. Hvor han bare 
har haft et eller andet på, der slet ikke passer sammen. Men så er han begyndt på 
(…), og det er faktisk ikke, fordi jeg har sagt noget. Der var også meget på et 
tidspunkt, det var meget i en periode, hvor han spurgte, Anja hvad skal han have 
på, og ikke så meget i forhold til det praktiske i det, men hvad der passer 
sammen, og der måtte jeg gerne vælge. 

69 Interviewer Hvorfor tror du, at det er sådan. 
70 Anja Det er vel fordi, han har observeret, at jeg godt kan lide, at hans tøj matcher, og 

jeg tror også, at han selv synes, det er meget hyggeligt.  
71 Interviewer Har du kommenteret det, hvis han har puttet noget på, som du ikke synes var 

lige (…). 
72 Anja Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har, jeg tænkte lige over det før, men det tror 

jeg ikke, jeg har. Jeg tror mere, at han har set, at jeg har stået og tænkt, passer de 
her to sammen, og så siger jeg tit til Henrik, prøv lige at se hvor sød han ser ud i 
det der, eller er han ikke bare sød i den der bluse, ja, sådan nogle ting, så på den 
måde har jeg jo fået overført til ham, at det går jeg lidt op i, at han ser sød ud, 
eller han ser jo altid sød ud, men (…).  

73 Interviewer Men der er alligevel en forskel på, hvad han har på, kan du ikke prøve at sætte 
nogle ord på, jeg ved godt, det er svært, men hvad er det, det ligesom gør, at han 
har et eller andet på, som du (…). 

74 Anja Hvad gør det ... Jamen, jeg tror på en eller anden måde, at der ligger det i det, at 
jeg passer godt på ham, jeg sørger ordentligt for ham. Ligesom at han har rent 
tøj, at han er ren og at han har tøj, der passer i størrelsen, så er det ligesom at 
skridtet videre, det er, at han har pænt tøj på, tøj der matcher. At det på en eller 
anden måde også kan være et ydre signal om, at man går op i sit barn, og passer 
på sit barn. Jo, at man sørger for sit barn, det tror jeg egentlig, hvis jeg skal 
analysere mig selv. Det er jo ikke det, jeg tænker bevidst, når jeg giver ham tøj 
på, men jeg tror, at det ligger lidt i det. Jeg tror også, jeg tænker mere over det, 
når vi går ud, også når det bare er i legestue eller til rytmik. Og jeg kan også 
godt se på det tøj, som de andre børn har på, at det gør de andre mødre også 
[latter]. Det er jeg helt overbevidst om. Altså det med, at det er et signal om, at 
man er en god forælder. Altså, det er jo til enhver tid vigtigere, at man udstråler, 
at man tager sig følelsesmæssigt af sit barn, det er der ikke noget tvivl om, og 
jeg tænker heller ikke, hvis der er et barn, der ikke matcher, nej, det er nogle 
dårlige forældre, men der er noget, især blandt mødre, for min kæreste han er 
sku ret ligeglad, men sådan er det med mange ting, han er mere sådan, det går 
nok.    

75 Interviewer Nu siger du, at hvis du skal i legestuen, så tænker du over det, at det indgår i, 
hvad du giver ham på, kan du give et eksempel på det. 

76 Anja Ja, det kan jeg godt. Forleden dag da vi skulle i legestue, der gav jeg ham en ny 
dragt på, en bomuldsstrikdragt som jeg havde købt, som er rigtig sød, så gav jeg 
ham den på. Og så tænkte jeg, der er flere ting, der indgår, det er lidt koldt i dag 
og så videre, så kan han godt få den på. Og så giver jeg ham den på, når vi skal i 
legestue i stedet for en dag, hvor vi bare skal være hjemme selv, fordi den er 
rigtig sød, og der var faktisk også rigtig mange den dag, som lagde mærke til 
den, nej hvor er den sød. 

77 Interviewer Var det dejligt så. 
78 Anja Ja, det var det da, for det synes jeg jo også, så er det lidt ligesom med ens eget 

tøj, at det er pænt, så bliver man da glad. Det er ikke altovervejende, at han skal 
have pænt tøj på, når vi skal i legestue, det er også tit, vi bare har et eller andet 
ikke så pænt tøj på. 
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79 Interviewer Men hvis han nu havde et eller andet på, som ikke matchede, far har givet ham 
et eller andet på, eller han lå og sprællede, og så fik han det øverste i skabet, og 
så var det tilfældigvis en bluse og et par bukser, som ikke passede sammen. Hvis 
du så skulle i legestue den dag, tror du så, du kunne finde på at skifte tøjet. 

80 Anja Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Altså, hvis han sad på gulvet i det der tøj, og han 
var klar til at komme af sted, og han var ked af det, fordi nu ville han godt ud af 
døren, så kunne jeg ikke drømme om at tvinge ham til at skifte bukser. Men hvis 
han alligevel skulle op og have en ren ble på, og de der bukser skulle af, så 
kunne jeg godt finde på at give han andre bukser på igen, som passede til blusen, 
det er der ikke noget tvivl om, det kunne jeg sagtens. 

81 Interviewer Du kan ikke huske nogen eksempler på, hvor der er andre, der har givet ham 
noget på, hvor du har skiftet det til noget andet.  

82 Anja Nej, jeg kan ikke lige huske et eksempel, men jeg er sikker på, at der har været 
nogle gange, hvor hans far har givet ham et eller andet på om morgenen, og når 
jeg så har skiftet hans ble, så har jeg givet ham nogle andre bukser på [latter], 
det er jeg helt sikker på, at det er sket et par gange, men det sker ikke mere, for 
nu er han begyndt at give ham tøj på, som matcher, nu har han lært det [latter]. 

83 Interviewer Men du siger, at du går mere op i det, end hans far gør, har du en fornemmelse 
af det. 

84 Anja Ja, at jeg går mere op i det, end min kæreste gør, ja, helt klart, det gør jeg helt 
sikkert. Det er måske den der mand kvinde ting, at kvinder går lidt mere op i tøj, 
end mænd gør. Men det er jo også forskelligt, min kæreste er også ret ligeglad 
med sig selv, han er ikke et modedyr overhovedet, selvfølgelig vil han gerne se 
pæn ud, men han går slet ikke op i sådan noget, og det er også mig, der køber alt 
tøj til Silas. 

85 Interviewer Nu sagde du, at du også godt kunne se på de andre mødre, at de havde tænkt 
over, hvad de skulle have på. 

86 Anja Ja, jeg ved det jo ikke, det kan jo også godt være, at deres børn altid ser sådan 
ud, men jeg forestiller mig, at de også nogen gange giver dem det pænere tøj på, 
når de skal noget. 

87 Interviewer Hvorfor tænker du det, det må jo være noget, du har observeret. 
88 Anja Jamen, det er fordi, jeg altid synes at (…). Altså, jeg kigger på de andre børns tøj 

også, og så ser jeg, at det tit matcher, og at det tit er sådan noget, som, jeg også 
synes, er pænt og smart. Og som småbørnsforældre, så er det bare ikke altid, at 
man kan det overhoved, at man har overskud til det, så gælder det bare om at 
komme igennem, det er ligesom noget, man gør ekstra en gang imellem, og det 
er, synes jeg, når man har overskud til det, og tit er det, du får bare et eller andet 
tøj på. Så derfor tænker jeg, at hvis alt deres tøj bare automatisk matcher, der må 
være et eller andet, eller det kan da også være, at de kun har lækkert trendy tøj 
til deres børn, der matcher, men det tror jeg sku ikke. 

89 Interviewer Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på noget, du har set på nogle af de 
andre børn, hvor du tænkte det der, det er lige mig. 

90 Anja Jo. Nede i legestuen der er en lille dreng, som går I sådan noget hippi tøj, eller 
hans mor giver ham sådan noget på. Men hans mor, hun er også selv en hippi. 
Men jeg kan huske, at han havde nogle bukser på, der bare var enormt søde, de 
var brune, lidt vige og løse. Du ved, som jeg sagde før, hvis man kunne forestille 
sig en eller anden fyr gå i sådan nogle bukser og se skide godt ud, og så den der 
lille dreng, det var ret sødt. Og sidst der var der en, der havde sådan en strikket 
vest på, som var rigtig sød. 

91 Interviewer Nu sagde du, at hende moderen, hun var rigtig hippi, er du også hippi. 
92 Anja Nej, nogle ville måske nok sige, at jeg er hippi, men det tror jeg ikke, mere den 

der (…). Nu siger jeg det på den måde, fordi jeg har en veninde, der er meget 
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hippi, synes jeg. Det er min bedste veninde, jeg elsker hende overalt på jorden 
og vi er meget enige om mange ting, men hun er også del af sådan en måde at 
være forældre på. Hun er del af en gruppe, som jeg ikke helt kan være med på. 
Jeg kan identificere mig med rigtig meget af det, men ikke det hele. Det er sådan 
noget med, at alt skal være fuldstændig økologisk uden noget som helst, og man 
skal bruge stofbleer til sit barn, og man skal amme i ti år [sukker]. Nej man skal 
amme så længe som muligt, fordi det er det naturlige, og selvfølgelig også 
anerkendende pædagogik og alt sådan noget, og delvis er jeg meget i den grøft, 
kan man sige, både i forhold til det pædagogiske og det med at undgå farlige 
stoffer, men jeg synes, at det bliver for meget. De er også en del af en gruppe på 
nettet med et forum. Det er også sådan nogle, som får rigtig mange børn, har 
min veninde fortalt mig, men det er et lukket forum. Jeg ved ikke, den måde 
man identificerer sig selv på er sådan noget med: Mor til to, bruger stofbleer og 
slynger hele tiden, bla. bla. Jeg synes, det er meget sjovt at gå derind og kigge 
engang imellem, men jeg havde sådan lyst til at skrive: Mor til lille Silas, jeg er 
flaskemor, bruger Aldi papirbleer, mit barn får pulvergrød, og jeg kan godt lide 
at slynge, er der nogen, der vil være venner med mig, eller sådan. Der ligger 
bare det der rigtighed i det, men jeg kan få fnidder af det. Men hende hippi-
moderen, jeg kan huske, da jeg så hende, at jeg tænkte, min veninde hun kender 
hende helt sikkert, og ja, det gjorde hun. 

93 Interviewer Og det kunne du se på hende. 
94 Anja Ja, det kunne jeg se på hendes tøj og (…), det kunne jeg bare se. 
95 Interviewer Hvad med dem som mor og barn, kunne du også se det på ham. 
96 Anja Nej, det kunne jeg ikke, han kunne også have været en hvilken som helst 

andens. 
97 Interviewer Så du synes ikke, der er en sammenhæng mellem mødre og børn i forhold til 

børnenes tøj. 
98 Anja Jo, det kan man godt sige, men den stil, som hun har, er meget trendy, det der 

retro, så det kunne også være Silas, der havde det på, så man kan ikke se, at der 
er den forskel på os. Men der er jo noget omkring hele det der. Nu bor vi på 
Nørrebro, og det er nok en anden stil end andre steder i landet, kunne jeg 
forestille mig, med det der Storby venstreorienteret lidt hippi, det er det der med 
bløde værdier og humanisme, og det skinner også igennem en bestemt stil. Det 
er også (…). Det ved jeg ikke. Det er måske også noget med tiden, men for 
eksempel noget af det tøj vi har arvet fra Henriks søskende i Randers, det er helt 
lyseblåt med bamser på, men det er så igen også dem, som jeg har spurgt, om vi 
ikke kan arve noget mere, for jeg har det også sådan, at jeg ikke gider bruge 
rigtig mange penge på tøj, jeg kan godt lide tøj, og jeg kan godt lide at gå op i 
det, som du kan høre. 

99 Interviewer Jeg synes, det var sjovt, det du sagde med, at du sådan fik lyst til at punktere det 
slør, der var over den der hjemmeside, hvad var det der gjorde, at du blev 
provokeret af det hele.  

100 Anja Jamen. Jeg tror, det bunder i det der, det må du også selv kende, at når man får 
børn, så er der enormt mange, som har enormt mange meninger om alt muligt, 
og at det nogen gange er på en sådan måde, jeg ved ikke, man er måske også 
bare ekstra sårbar med ens barn, for alle vil jo bare det bedste for deres barn. Så 
når der er nogle, der sidder og siger, at det de gør, det er det bedte for deres barn, 
og begynder at sidde og snakke om at det er det bedste at gøre det på den måde, 
så føler man sig jo ramt, hvis man ikke selv gør det på den måde. Og så er det 
bare ubehageligt. Og med andre ting, der kan man måske bare sige, at det er 
deres mening, og vi er bare forskellige, men med ens børn, så bliver man måske 
også i tvivl. Jamen, gør jeg nu det rigtige, og det kræver virkelig, at man tør at 
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stå ved sig selv. Der har jeg også haft nogle diskussioner med hende min bedste 
veninde, hvor jeg har sagt, at jeg synes, at det er fint, at man har forskellige 
meninger, men jeg synes det med, at man giver udtryk for, at det er den eneste 
rigtige måde for alle, det kommer til at lyde sådan meget hårdt, og så kalder hun 
mig relativist [latter], men det vil jeg gerne være så. Jeg synes, at det er lidt for 
meget, og jeg tror også, at hele det der jeg var igennem, det der ammeforløb jeg 
var igennem, det har gjort noget. For når man så ser de der kvinder, der sidder 
og ammer for enhver pris, og man tænker, altså tænker de, at de er mere knyttet 
til deres barn, end jeg er til mit, fordi jeg aldrig har ammet, det tror jeg ikke, 
men det ved jeg ikke, og så tror jeg godt, jeg kan være mere følsom på de 
områder. Og nu er det min bedste veninde (…), så jeg er rigtig meget inde i det, 
og jeg hører om det hele tiden, og den nyeste undersøgelse siger, så nu må man 
ikke dit og dat og dut, og nu må man ikke. 

102 Interviewer Men der har du jo virkelig forsøgt, og så er der jo noget, der hedder, at det kan 
altså bare ikke lade sig gøre. 

103 Anja Ja, og det er jo også det, jeg har fundet ud af nu, men jeg tror bare, det er derfor, 
at jeg bliver ekstra provokeret i forhold til den der verden, hvor det hele er (…), 
der er sådan en diskurs omkring naturlighed, hvis det er naturligt, så er det godt. 

104 Interviewer Tror du, der er forskel, nu siger du, at der er nok forskel på at bo på Nørrebro og 
i Jylland, tror du, der er forskel på det der idealbillede. 

105 Anja Ja, det tror jeg. Nu inde på den der hjemmeside, der er ikke flere københavnere, 
end der sådan er folk fra rundt om i landet, men jeg tror, at omkring de store 
byer, forestiller jeg mig, at man går lidt mere op i sådan noget med økologi, og 
at ens børn skal spise biodynamisk, det tror jeg, man går mere op i, end man gør 
ude på landet, jeg har ikke noget at have det i. 

106 Interviewer Det vil jeg ellers gerne se en tabel over [latter]. 
107 Anja Nej, det er kun folk, jeg har mødt, Henriks familie, der kan jeg godt mærke, at 

de synes, at vi er nogle hippier, de er bange, fordi vi bor på Nørrebro, og det er 
en lidt anden verden, vi lever på en eller anden måde i lidt forskellige verdner.  

108 Interviewer Er du her fra. 
109 Anja Ja, altså, ikke her fra Nørrebro, men jeg er fra København, jeg er vokset op på 

Østerbro, og nu har jeg boet på Nørrebro i 10 år. 
110 Interviewer Nu snakkede vi om, at der var nogle ting, du havde lagt mærke til, at det kunne 

du godt lide, altså en vest eller et par bukser eller sådan noget, har du så oplevet, 
at der var nogen, der havde klædt deres barn på en måde, så du tænkte, det er 
ikke mig, det kommer Silas i hvert fald ikke i, hvor du på en eller anden måde 
har tænkt, det må de selv om, men det er ikke mig. 

111 Anja Ja, det er der sikkert, det har der sikkert været, men jeg kan ikke sådan lige 
huske situationen … Jo, men det ved jeg ikke, om det er noget jeg har set i 
Danmark, eller om det er noget, jeg har set i fjernsynet eller sådan noget, men 
det er så til piger, det er, at man kan få sådan nogle hårbånd med sløjfer på, som 
er sådan et bånd rundt om hovedet, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad der er 
med dem, men det, synes jeg bare, er fjollet, de har jo ikke noget hår, hvorfor 
skal de så have en sløjfe på et skaldet hoved, det ser fjollet ud, men man kan jo 
sige, at det meste tøj jo er fjollet et eller andet sted. 

112 Interviewer Fjollet. 
113 Anja Ja, men det der med at man går op i det. For det er jo bare øjnene, der ser, i den 

kultur man lige er i, at man ikke synes, at en lille dreng med skjorte på ser fjollet 
ud, det synes jeg også ser fjollet ud, det er det der med at pynte, altså, jeg pynter 
jo også mit barn på den måde, at jeg giver ham noget tøj på, som jeg godt kan 
lide, og som matcher, men det der med pynteting som sløjfer, for eksempel at 
give dem en skjorte på, for mig skal det både være pænt og praktisk. Praktisk og 
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behageligt, og behageligt er det vigtigste, men at give et barn en skjorte på med 
en masse knapper. Silas har haft en skjorte på en gang, og det var, da vi skulle til 
Henriks søsters bryllup, og det var så selvfølgelig også, fordi det var en skjorte, 
vi havde arvet fra dem i Randers, men der var mange skjorter, og jeg tænkte, 
altså, hvad bruger man de skjorter til i størrelse 56, det synes jeg er underligt at 
give en baby på. Silas gik de første måneder nærmest kun i langærmede 
langbenede dragter, han er jo vinterbarn, og det kan jeg huske, at der er flere, 
som der har kommenteret på, for vi var bare sådan, at det var skide smart det 
der, så skal han kun have et lag på, og det er behageligt, og han kan bevæge sig, 
og det var skide smart, og der er flere, der har sagt, at det var nattøj, og om 
dagen så får de altså bukser og bluse på, og det kan jeg godt huske, at vi var 
fuldstændige ved siden af. Når de er små, så er der jo ikke noget, der er nat og 
dag, nu giver vi han nattøj på. Så mere det med at så er det et ritual, men de er 
ret besværlige de dragter nu, når man skal knappe alle de der knapper, det er 
faktisk nemmere, at give ham det andet på nu, men det var meget sjovt, at det 
var ved siden af, hvad folk normalt gjorde. 

114 Interviewer Men han fik en skjorte på den dag alligevel. 
115 Anja Ja, han var to måneder. 
116 Interviewer Var det så fordi, det var en særlig dag. 
117 Anja Ja, det var fordi, det var Henriks søsters bryllup. 
118 Interviewer Så er der et skel mellem det, du oftest giver ham på, hverdag, og så det der er 

mere specielt. 
119 Anja Nej … der er de der yndlingsting, som jeg har sagt han får mere på, når vi skal 

ud, og så er der de mere almindelig ting, men det der med at klæde ham på til 
fest, det har vi kun gjort den ene gang til det der bryllup faktisk. 

120 Interviewer Hvordan havde du det så med Silas den dag. 
121 Anja Det tænkte jeg faktisk ikke rigtig over, der var jeg bare mere stresset over, at vi 

var ude at rejse. Det var første gang, vi var i Jylland, og det hele skulle klappe, 
og græd han i kirken. Så der var ikke rigtig tid til at beundre, hvordan han så ud i 
hvid skjorte eller (…). Jeg kan huske den gang, jeg gav ham den på, han er 
gylpebarn, at jeg tænkte, gad vide hvor mange minutter, der går, gad vide om de 
når at se, at han har en hvid skjorte på, men jeg tror, at det er lidt det samme. Det 
er en gestus, at man tager pænt tøj på, når man bliver inviteret til noget, at man 
ikke kommer i gummistøvler og joggingtøj, og så tror jeg, at man lader det gå 
videre til sit barn, det er også en gestus at give sit barn noget pænt tøj på, når vi 
skal et eller andet. 

122 Interviewer Nu siger du, at han var gylpebarn, men nu er han bare spise og grisende barn. 
123 Anja Men det er alligevel noget andet. Der skiftede vi tøj på ham ti gange om dagen, 

og det er ikke løgn, for det bare var ud over det hele, og nu kan han sagtens lige 
have en trøje på, hvor der er lidt havregrød på.  

124 Interviewer Du siger, at du venter med at give ham tøj på, for så kommer der ikke lige 
havregrød på, men hvis nu der var kommet noget mad ned over ham, ville du så 
skifte ham, inden du tog af sted. 

125 Anja Det kommer an på hvor meget, selvfølgelig ville jeg skifte ham, hvis han var 
våd. Men nej, han har altid noget på ærmerne, for når man giver ham mad, så 
hiver man dem op, men så ryger de ned igen, og så sidder han (…), han har fået 
noget med, at han sidder og [Anja tager hånd op for mund og laver U lyde:gwn]. 
Så der er altid mad på ærmerne, og det skifter jeg ikke, før vi går. Men jeg tror, 
at hvis han havde spildt meget, det kommer an på mængden, hvis han var fyldt 
med kødsovs, så ville jeg nok skifte, men ikke hvis der bare var lidt på kraven 
og på ærmerne. 

126 Interviewer Nu skal jeg passe på, at tiden ikke løber for meget. Kan du ikke prøve at fortælle 
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mig om sidste gang, du købte noget tøj til Silas. 
127 Anja Jo, det var den dragt, jeg fortalte, at jeg havde givet ham på nede i legestuen. Det 

var fordi, jeg var sammen med en veninde, og så havde hendes datter en rigtig 
sød dragt på, og så spurgte jeg, hvor hun havde den fra, eller jeg sagde, nej hvor 
er den sød, og så sagde hun, ja, den har jeg købt nede i Torvegade, og vi kan lige 
gå forbi, hvis du gerne vil købe sådan en. Det ville jeg gerne, og så viste hun 
mig, hvor det var, og så gik jeg ind og købte en til ham.  

128 Interviewer Og hvad kunne du så rigtig godt lide ved den dragt. 
129 Anja Hm ja, hvad kunne jeg godt lide ved den, det er svært at forklare, den var sød, 

den var (…). 
130 Interviewer Ja, men der findes jo mange former for sød. 
131 Anja Ja, men den var hyggelig, den er i sådan noget beige, råhvid og strikket bomuld 

med brunt fra Urban Elk, og den bliver åbnet foran, og den er med nogle brune 
kanter og nogle elge på, den er bare hyggelig og også god nu, hvor det bliver 
koldere, den er dejlig vamset, hyggelig, det er sådan en dragt, som passer til 
sådan svensk skihytte [latter]. 

132 Interviewer Nu var det så, fordi du så den hos hende, når du ellers går rundt, hvad fanger dit 
øje, og hvad går du efter. 

133 Anja Jeg køber mest tøj i Mødrehjælpen. Det er farver, jeg går efter, når jeg går og 
kigger. Brune, blå, grønne og røde klare farver, og så går man selvfølgelig efter 
det, man mangler og efter bløde ting. Der er enormt mange cowboybukser 
dernede, og det køber jeg aldrig, for det er enormt stift, det er bløde ting og 
velour, det er både blødt og dejligt. 

134 Interviewer Hvad er særligt godt ved Mødrehjælpen. 
135 Anja Prisen, men jeg kan meget godt lide ideen, nu er det jo børnetøj, og han har ikke 

brugt det så længe, så synes jeg det er en meget god ide. Hvis man skal ud, og 
købe det hele nyt, så bliver det meget dyrt, og det er på en eller anden måde 
spild af ressourcer, for de bruger det så kort tid, og det bliver næsten ikke slidt. 
Så kan man ligeså godt købe det brugt. Og så er det spændende, jeg går ret tit 
derned, så kan man lige se, hvad der er kommet, og jeg køber også tit til andre, 
som jeg kender. Så går jeg lige over og se, om der er noget til Freja, og de 
størrelser til hende i pigetøj. For det koster jo kun en 10’er, det kan godt være, at 
man køber mere, end man ellers ville, men det bliver stadig billigere. 

136 Interviewer Har det noget med økonomien at gøre. 
137 Anja Ja, det har det helt sikkert, jeg er på SU, og Henrik tjener godt nok rimelig 

meget, men (…). Vi kunne godt købe alt vores tøj i H&M eller lignende, men 
jeg gider heller ikke bruge så mange penge på børnetøj. Altså, jeg synes, det er 
dejligt at få en gave, jeg kan sætte rigtig meget pris på at få det i en gave. En 
Katvig dragt eller et eller andet, for det er jo også lækkert, i en god kvalitet og så 
er det ikke blevet vasket for mange gange, så det er blevet stift. Det er lækkert 
også at få noget nyt. Det er også dejligt at købe noget nyt en gang imellem, men 
jeg køber stort set alt hans tøj i H&M, Mødrehjælpen og Gammelgård, det er på 
grund af prisen, og de har noget meget sødt i H&M. 

138 Interviewer Så kan vi gå over til del to. Jeg vil starte med, at vise dig fire forskellige papirer 
med noget forskelligt tøj på, og du skal ikke tænke så meget på, om det er 
drenge eller piger, for det kunne lige så godt være pigemodellen i det tøj, og så 
er det heller ikke lige det sæt tøj, de har på, men mere mærket generelt, og det er 
ikke sikkert, at du kender alle mærkerne, men du kender måske nogle af 
mærkerne. Og så vil jeg gerne høre dig, om du kan sætte nogle ord på, hvad det 
er for en type mor, der giver sit barn sådan noget tøj på [Interviewer ligger 
billede nummer et frem:gwn]. Det er fra Kvickly, de kører et mærke, som 
hedder Friends, og Mads & Mette det er fra Føtex, og Little one det er fra Tøj og 
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Sko. Så hvad er det for en type mor, som giver sit barn sådan noget tøj på.  
139 Anja Altså, Friends, det køber jeg også selv noget af, det er meget god kvalitet og 

rimelig billigt, og jeg tror, at der er mange mødre som mig, som køber noget i 
Friends. Jeg tror også, at der er en del (…). Faktisk alle de tre mærker. Fordi de 
er billige. Jeg har et indtryk af, at der er ret mange indvandrekvinder, der køber 
tøj her. Jeg går også nogle gange ind i Tøj og Sko og kigger efter tøj til Silas, 
men det tøj de har der, det tiltaler mig ikke rigtig, men der er altid rigtig mange 
indvandrekvinder derinde, og det ved jeg ikke, hvad det er for en type mor, men 
jeg tror ikke, der er så meget af det der med at gå op i mærketøj, det er mere det 
praktiske og billige, det betyder ikke så meget, hvor smart barnet er, altså de har 
jo faktisk noget meget smart tøj, de følger jo også med i, hvad der er smart for 
tiden i farver og sådan noget, men det er lidt mere den mere traditionelle måde, 
kalder jeg det, med piger og drenge og farver, det med at man kan finde på at 
give en dreng en skjorte på, den type mor. 

140 Interviewer Så kommer der et mere [Interviewer ligger billede nummer to frem:gwn]. Hvad 
er det for en type mor, der giver sit barn det på. 

141 Anja Altså, man kan sige, at H&M er meget bredt, det er alle slags mødre, der går i 
H&M, næsten. De kan bare et eller andet, de har meget forskelligt og billigt og 
fin kvalitet. Name it er lidt dyre, der tænker jeg mere, altså, nu siger jeg bare, 
hvad jeg umiddelbart tænker [fniser], det er sådan lidt forstadsagtigt, jeg har 
også selv købt en masse i Name it, det er ikke det, men det er lidt (…). 

142 Interviewer Forstad. Hvad er forstad. 
143 Anja Hvis man skal sige det sådan lidt groft, det er også lidt et skældsord på nogle 

punkter, men by det er det smarte, trendy og med på moden, og forstad det er 
poppet og et halvt år tilbage i moden. Typisk det med, at det starter i byen og 
spreder sig ud, selvom det reelt er jyderne i København, som er de mest trendy. 
Og der hvor jeg er vokset op, der var vi så forstadsagtige med Buffalo sko og det 
hele. Name it, det er også meget bredt, det er lidt dyre, det er måske også der, 
bedsteforældrene går hen, hvis de skal have noget børnetøj, fordi de har 
børnetøj. Man tænker ikke, nu skal jeg have en gave, og så går jeg i Føtex. 
Nogen gør måske, selvfølgelig har det også noget at gøre med økonomi. Nede i 
nummer et der er det måske mest dem, som ikke har så mange penge, og Name 
it og H&M det er måske sådan lidt mere middelklasse, sådan kan man måske 
godt sige det. 

144 Interviewer Nu kommer der en mere på bordet, der er to mere [Interviewer ligger billede 
nummer tre frem:gwn]. 

145 Anja Det er den stilbevidste mor, det er sådan nogle dyre mærker, og som også laver 
enormt meget sødt tøj, synes jeg, men det er det dyre og smarte tøj, og det er det, 
som de fleste har et zoom-blik for nede i Mødrehjælpen. Kan jeg lige se noget 
Katvig. For det er rigtig pænt og god kvalitet, men der er virkelig også det der 
modeaspekt i det, og mødre som kun køber det der tøj, de har i hvert fald 
pengepungen i orden, og er i en anden socialklasse end dem, der køber tøj i Tøj 
og Sko og Føtex. 

146 Interviewer Men det er også noget, som fanger dit øje. 
147 Anja Ja, der er man nok modeslave på sine børns vegne. Jeg kan også godt lide 

Katvigs klassiske striber. Og Småfolk, Katvig og Molo har virkelig kørt med på 
den der trend med, at nu skal man ikke give sine børn lyserødt og lyseblåt på, 
men nu gør vi det i nogle skrigende farver og retro. Det har de jo virkelig tjent 
penge på. Derfor så ved man jo også, at når man kigger efter de mærker, så er 
det fordi de laver noget tøj, som falder i min smag, og i manges smag nu. 

148 Interviewer Så tager vi lige det sidste, så vi har dem alle sammen [Interviewer ligger billede 
nummer fire frem:gwn]. 
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149 Anja Ja [latter]. 
150 Interviewer Hvad er det for en type mor, som vælger det her. 
151 Anja Det er ikke en mor, jeg kender specielt meget til, men det er moderen, som går 

meget meget op i mærketøj, og som måske også går i de mærker selv, vil jeg tro. 
Hvor Katvig og Småfolk ikke er noget moderen selv går i. Jeg har aldrig ejet 
noget, men det tror jeg. Og meget karrieremennesker eller (…). Nu kommer alle 
fordommene op, men enten at det var en meget karrieremindet mor, der køber 
sådan noget til sit barn, ellers en hvor manden arbejdede enormt meget og tjente 
enormt mange penge, og moderen gik hjemme med børnene. Måske sådan en 
diplomatfrue eller sådan noget. Jeg arbejdede på en vuggestue på Østerbro en 
overgang, hvor der var nogle af de der børn, der havde Kenzo tøj på, og det kan 
jeg huske, at det, synes jeg, var meget underligt. Der var især en pige, som 
havde meget Kenzo tøj, alt var Kenzo og Kenzo sokker, og det var også fint nok, 
og moderen var plastikkirurg og havde lige fået sin egen praksis, og manden var 
et eller andet it halløj. Og den der pige hun blev anbragt klokken 7 om morgenen 
og hentet klokken fem, når vuggestuen lukkede, hver dag. Og hun havde det 
rigtig skidt, det var rigtig synd for hende, altså virkelig, det var helt klart, at de 
der forældre, de havde slet ikke ordentlig tid til hende. Altså, jeg ved godt, at der 
også er mange forældre, som ikke giver deres børn Kenzo tøj på, og som der 
heller ikke har tid til deres børn, men det var bare så paradoksalt, at så rendte 
hun rundt i det der dyre tøj, og så havde de bare slet ikke tid til hende. Ja, det var 
bare synd, for det virkede bare som om, at hun var et projekt, nu havde de 
ligesom gang i deres karriere, og så skulle de jo også lige have et barn, men de 
har jo ikke set hende særligt meget, hvis de er stået op klokken seks om 
morgenen og lige har haft en halv time der, så kom hun hjem med dem klokken 
halv seks, og så havde hun en time eller to med dem, til hun kom i seng. Ikke 
sådan sagt, at forældre, der giver deres børn billede fire på ikke har tid til deres 
børn. Jeg kom bare til at tænke på det, og et eller andet sted så synes jeg også, at 
det er lidt fjollet, det der med at give sit barn så dyrt tøj på, men jeg kan jo godt 
forstå, hvis man selv går i så dyrt tøj, så er det vel også meget naturligt at købe 
det til sit barn. Ja, hvorfor ikke.   

152 Interviewer Nu ligger de så her, og det er rigtigt, at jeg har delt dem op efter økonomi, for 
ligesom at finde et skæl, men hvis man skal sætte nogle andre mærkater på, hvad 
kunne det så være, er der noget, som ligesom stikker ud eller hænger sammen. 

153 Anja Altså, det er nok mest et, to og tre, det er alt sammen noget tøj, som jeg køber 
det hele, så jeg tror også, der er mange, som der går på tvær, men jeg ved ikke, 
jeg kan prøve at fortælle dig min tankerække. Jeg tænker, at tre er lidt mere 
bysmart, og så tænker jeg alligeve l, at folk der ikke bor i byen eller forstaden, at 
jeg tror også, at de køber Katvig, og også at de kan gå rigtig meget op i, at det 
skal være det mærke, så det er det, jeg sidder og ikke rigtig kan finde ud af.  

154 Interviewer Hvad med de heroppe i fire. 
155 Anja Det ved jeg ikke, nogen gange så kan jeg have det sådan, hvem er de mennesker, 

ikke bare med det her, men med alt muligt. Hvem er de mennesker, der stemmer 
på Dansk Folkeparti. For det er slet ikke en del af min verden. Og det der [Anja 
peger på billede fire:gwn], det er ikke en del af min verden, så det ved jeg ikke. 
Jeg forestiller mig en diplomatfrue, der bor i udlandet eller måske nogen af de 
rige og berømte eller nogen fra Jægersborg, som har stor yacht, det er rent 
gætteri, for jeg har aldrig set nogen i det, udover hende Rebecca. 

156 Interviewer Så kommer vi til det næste, som ligger lidt i forlængelse af det her. Det er de 
samme billeder igen, men nu er de klippet over, og så er der den her lille plet, og 
det er dig Anja, det er dit inderste, der hvor der er dejligt og godt at være, og så 
alle billederne, dem må du godt placere i forhold til dig, og du skal placere dem 
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sådan, at det, som du føler, er mest dig, det kommer tættest på dig, og det som er 
mindst dig, det kommer længst væk fra dig, og du må gerne snakke, mens du gør 
det. 

157 Anja Øh ja, og det skal bare være tøjet, jeg kigger på og ikke billede generelt. 
158 Interviewer Nej, mærkerne. 
159 Anja Hm. Jeg tror, Småfolk er mest mig. Og så synes jeg faktisk H&M. Det er en 

blanding af de to, så de ligger meget tæt på. Og Katvig det er lidt det samme 
som småfolk, men måske lidt længere ude, ja, for det er også meget mode. Og 
nu går jeg ikke så meget i Kvickly og Føtex. Så Friends og Name it, det er nok 
det samme, de ligger lidt længere ude, og det her Molo, det ligger lidt ligesom 
Katvig. 

160 Interviewer Hvad med de her Name it, Friends, Molo og Katvig. 
161 Anja Ja, hvad ligger tættest på, tænker du. 
162 Interviewer Ja, for mig ser det meget ens ud. 
163 Anja Ja, jeg tror, det er fordi, jeg har lidt af begge dele i mig. Det er lidt svært, for jeg 

synes, det er rigtigt flot det der Katvig, Småfolk og Molo, det er noget rigtig fint 
tøj. Og Småfolk det kan jeg nok bedst lide, fordi det er lidt mere specielt, synes 
jeg end det andet, men der er også det med, at det bare er så moderigtigt. Og jeg 
har også det med, lad os nu bare få noget almindeligt, pænt og billigt tøj til vore 
børn, og det synes jeg, Friends og H&M har. Så jeg har begge dele i mig. Og så 
Tøj og Sko, det er ikke rigtig min stil, det er sådan lidt for (…), jeg kan ikke 
rigtig lide den stil, det er lidt for pusset nusset og sådan, så det kommer længere 
ud. Nu ligger jeg de dyre til højre og de billige til venstre. Og Føtex går jeg ikke 
så meget i, så den kommer helt herud, men jeg tror egentlig (…), nej, jeg ved 
ikke, den kommer lidt tættere på, for de har egentlig noget meget pænt tøj, men 
jeg kommer der bare ikke, det er ikke fordi, jeg har noget imod tøjet. Så de her 
Burberry og Dolche & Gabbana, de kommer helt væk, helt udenfor bordet, for 
det kan jeg bare slet ikke forholde mig til, jeg synes heller ikke, det er pænt. Jeg 
synes ikke det er pænt, og det er fjollet at bruge så mange penge, og jeg har en 
fordom om, at folk der er så rige, de giver deres børn sådan noget tøj på. Jeg ved 
godt, at det ikke er billedet, men de der børn, det ser ikke behagelig ud. Ham 
drengen han sidder i sådan et cowboysæt, nej, det ved jeg ikke, men det ser 
stramt ud, og pigen står og ser ud som om, at hun ikke må hoppe i vandpytter 
med finde sko og kjole. 

164 Interviewer Er det her, som det skal være. 
165 Anja Ja. 
166 Interviewer Hvis vi så tager herinde, så ligger H&M og Småfolk lige tæt på. 
167 Anja Det kommer lidt an på, om jeg skal lade som om, at det koster det samme, 

forstår du, hvad jeg mener, for hvis jeg skal (…).  
168 Interviewer Hvad er mest dig. 
169 Anja Jeg synes, at Småfolk er pænest, det kan jeg bedst lide, men det der er mest mig, 

det er H&M, for det kan jeg mest stå inde for, og de har også noget smart tøj, og 
til de priser, jeg synes, det skal være med børnenes tøj. 

170 Interviewer Men hvis vi nu tager de her to, som ligger tættest på dig, hvad er det så, der gør, 
at de ligger tættest på dig. 

171 Anja Jamen, jeg synes det er noget pænt tøj. De har noget tøj, som falder i min smag 
og min stil, og jeg synes, at Småfolk er rigtig pænt, men lidt for dyrt, og det er 
det, jeg gerne vil have i gaver, og H&M det er det jeg gerne helst selv vil købe, 
for det, synes jeg også, er pænt, behageligt og en god kvalitet til gode penge. I 
forhold til Friends og Name it, så er der mere i H&M, jeg har lyst til at købe tøj, 
der er rigtig meget pænt, synes jeg, hvor at i Friends og Name it, der kan jeg 
sagtens finde nogle ting, som, jeg synes, er rigtig pæne, men det udvælger jeg, 
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hvorimod i H&M der er det nærmest det hele, som, jeg synes, er pænt. 
172 Interviewer Nu siger du at Småfolk, det er noget, du gerne vil have i gave, og H&M der 

kommer du selv og køber, er det så noget bestemt, du har fra Småfolk, og 
bestemte ting du har fra H&M. 

173 Anja Jeg køber næsten aldrig selv Småfolk fra ny, men hvis jeg skulle, jeg har måske 
gjort det en eller to gange, så har det været for at købe noget specielt. Hvor 
H&M det er alt det der basis, bodystockings, bluser og bukser. Så skulle det 
være fordi, jeg lige så de der rigtig flotte smækbukser. En af de ting jeg har købt, 
eller jeg tror egentlig det ente med at min mor købte det til os, men hvis hun 
ikke havde købt det til os, så ville jeg have købt det, det var en gul heldragt til da 
han var mindre med sådan nogle folkevognsrugbrød på, det er sådan lidt hippi 
eller retro stil, og med sådan en blå kant, og den, synes jeg bare, var rigtig fin, så 
den købte jeg, dengang han var mindre og gik i sådan nogle heldragter. Jeg 
kunne sikker også finde på, hvis han manglede et par bukser, og der lige var et 
par vildt flotte, men H&M der går jeg ind og købe syv body’er, tre bluser og tre 
natdragter. 

174 Interviewer Og her ude helt væk, der ligger de her to, hvorfor er de mindst dig. 
175 Anja Det er det, både fordi jeg har en formodning om, at det er endnu dyer end 

Katvig, Småfolk og Molo. For jeg synes, at det er fjollet at bruge så mange 
penge, jeg køber jo heller ikke selv Katvig, Småfolk og Molo fra ny, fordi jeg 
synes, det er fjollet, og jo dyre jo mere fjollet, men jeg vil så også sige, at hvis 
man selv går i sådan noget dyrt tøj, så giver det også mere mening at købe sådan 
noget tøj til sine børn, altså, det kan jeg sagtens forstå. 

176 Interviewer Men hvorfor er det ikke dig. 
177 Anja Det er ikke mig, fordi jeg ikke synes, det er pænt. Det er ikke den stil med retro 

og klare farver. Og for det andet synes jeg også, at det ville være fjollet at bruge 
så mange penge, når jeg ikke bruger så mange penge på tøj til mig selv. Og der 
hører en bestem person til, jo dyre mærker generelt med tøj jo mere snobbet 
tænker jeg, at det der ligesom hører til er, altså, man går op i, at det skal være 
Dolche & Gabbana, altså, den mor ville nok ikke være den mor, som gik ned og 
købte tøj i en genbrugsbutik. 

178 Interviewer Så det er snobbet på en negativ måde. 
179 Anja Ja, det er det, jeg forbinder med det. Der kan man måske sige, at jeg er lidt 

dobbelt moralsk, når jeg selv godt kan lide Katvig. 
180 Interviewer Ja, fint. Jeg vil gerne lige have lov til at tage et billede af det, så jeg kan huske, 

hvordan de ligger [Interviewer tager et billede:gwn]. Så har jeg en lille 
fantasileg, hvor du skal forestille dig, at vi lever i en verden, hvor man kun kan 
købe brune bukser og hvide body’er til sine børn, så alle børnene de har det 
samme på, hvad tænker du om den verden. 

181 Anja Hvad jeg tænker om den, jeg tænker hvorfor [latter], hvorfor må man kun have 
hvide body’er og brune bukser på, og er det kun ens børn, der skal have det 
samme tøj på, hvad tænker jeg på, jeg tænker mange ting, jeg tænker hvem det 
er der bestemmer, at der kun må være det, jeg kommer til at tænke på 
kommunisme, folk der går i kedeldragt. 

182 Interviewer Praktisk, hvad ville det så betyde for dig i forhold til den verden, du lever i her i 
dag. 

183 Anja Jeg tror, der er en dobbelthed i det. Det ville da være meget rart, at så var der 
ikke nogen forskel på børnene, i forhold til hvad de gik i, så var der ikke noget 
prestige i det, og det ville på en eller anden måde være meget rart. Og så tænker 
jeg også, at det ville være ærgerligt. For jeg kan meget godt lide at købe tøj til 
min søn og give ham tøj på, det at børnene er individuelle. Men på en måde ville 
det også være meget rart. Der er mange mødre, der prøver, og jeg gør det også 
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til dels selv, at man prøver at vise, hvem man er, eller hvilken type man er 
gennem det tøj, man også giver sit barn på. Men det ville måske også være 
meget rart, hvis det ikke var sådan, men det er jo også lide den der 
skoleuniforms diskussion. På en måde er det meget rart, for så bliver der ikke et 
hierarki i forhold til tøj, men på den anden side mister man noget individualitet 
og frihed til at udtrykke sig, det er så når børnene bliver gamle nok til selv at 
bestemme, hvad de skal have på.  

184 Interviewer Ville du foretrække det, som det er i dag eller den anden model. 
185 Anja Ja, jeg vil foretrække, at folk selv har frihed til at bestemme. 
186 Interviewer Nu er det jo dig, der klæder Silas på, hvad tænker du, at du ville miste, hvis du 

ikke ville kunne få lov til at stå og vælge. 
187 Anja Jeg ville jo egentlig ikke miste så meget, men jeg tror altid, at man så ville finde 

noget andet at gøre det med. Ligesom det eksempel med børn og 
skoleuniformer, så begynder de at sætte deres hår på en bestemt måde eller gå 
med noget bestemt sminke eller nogle bestemte smykker eller nogle bestemte 
sko, og så bliver det noget med, hvordan man sætter skørtet eller skjorten, der 
vil altid være de der små udbrud. Jeg synes jo, at min søn er fuldstændig unik, 
og det ville han også være, selvom alle børn havde det samme tøj på, så ville han 
stadig være lige så unik, men hvad ville jeg miste, jeg ville miste en lille glæde 
ved det, en lille materiel glæde, fordi jeg synes det er hyggeligt, når jeg nu som 
her har fået en sæk af min fætter, så synes jeg også, det er hyggeligt at sidde og 
kigge det igennem, nej, den her den passer med den, men det ville ikke være 
noget helt vildt stort, jeg ville miste.  

188 Interviewer Du bruger ordet unik. 
189 Anja Det er dobbelt, det er både unik og samtidigt også modsat, at det er en måde at 

udtrykke, at man er en del af et fællesskab. Det jeg sagde før, at man giver sit 
barn tøj på i forhold til, hvad for en type man selv er, hvad for en type forældre 
giver for eksempel deres barn det der retro tøj på, og det er jo både en måde at 
være unik på, og adskille sig fra andre på, men også en måde (…)  

190 Interviewer Er det også noget du gør. 
191 Anja Ikke så bevidst som jeg sidder og siger her. Ja, det er det vel, det tror jeg, jeg 

prøver at udtrykke (…). Jeg tænker over, hvilken slags tøj han har på, at andre 
mødre også skal se på det, men jeg kan også nogen gange få sådan lidt modstand 
mod det, for jeg kan godt blive sådan, at så skal han have noget lyseblåt fra 
H&M på, fordi jeg kan blive sådan, at det ikke skal være alt for rigtigt, jeg har 
sådan begge dele i mig, men for det meste giver jeg ham noget tøj på, jeg synes 
er pænt og smart og passer til min egen stil, og hvem jeg er, og hvilken gruppe 
jeg ligesom ser mig selv som en del af. 

192 Interviewer Nu siger du de andre, der skal kigge på ham, hvad tror du, at de tænker. 
193 Anja Altså. Jeg tror, at i forhold til hvad for noget tøj han har på, så tror jeg, at andre, 

de tænker ikke noget om ham, altså andet end at han ser sød ud i den trøje. Det 
falder mere tilbage på mig, for det er ligesom mig, der har givet ham tøj på, og 
det er sikkert også mig, der har købt det tøj til ham, så jeg tror, at det er med til 
at skabe (…), altså for folk jeg ikke kender, skal det siges, det er med til at skabe 
et billede af, hvem jeg er, både mit eget tøj og det han har på. Og selvfølgelig 
også hvis vi kommer til at snakke, så er det nogle helt andre ting. Men det der 
med førstegangsindtryk, der er det også det mit barn har på. For det kan jeg se, 
at jeg gør med de andre mødre, der kan godt være nogle af dem, der selv er 
rimelig neutralt klædt på, men så har deres barn et eller andet bestem tøj på, og 
det siger noget til mig om, hvad er det for en type menneske eller kvinde. Ja, det 
gør det. Hvis der kommer en dreng med cowboybukser og en blå skjorte eller en 
pige, der har lyserøde strømpebukser og en lille kjole med lyserøde blomster på 
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og en sløjfe i håret, så siger det mig noget om, hvad for en type jeg tror, 
moderen er, og nok også at så har vi ikke så meget tilfældes. Ligesom man gør 
med voksnes tøj og førstegangsindtryk. Ja. 

194 Interviewer Og så siger du, at det er når man mødes første gang. 
195 Anja Ja. 
196 Interviewer Hos dine veninder hvad der. 
197 Anja Slet ikke, jeg tror egentlig, at jo ældre deres børn bliver, jo mindre lægger jeg 

mærke til (…), nu tænker jeg på, at jeg har nogle, som har nogle ret gamle 
skolebørn, og der ved jeg ikke, hvad for noget tøj de egentlig går i, men dem der 
lige har fået en, der kan jeg godt (…), for måske er det også den måde, man 
tilskriver et lille spædbarn personlighed på, med det tøj moderen giver dem på, 
det er sådan man starter med at forme dem, fordi der er de forskelle i, om de får 
den gule Katvig eller den blå dragt fra H&M på, så jeg kan mere huske, hvad de 
har haft på som små, eller hvad de små har på end de store.  

198 Interviewer Hvad med før du selv fik barn. Lagde du der mærke til alle de her ting. 
199 Anja Nej, det gjorde jeg ikke, ikke på samme måde, slet ikke. Nu har jeg mange 

veninder, der har børn, og nogle veninder der fik børn ret tidligt, så jeg har altid 
været lidt inde i det, for så kan man ikke lade være med at høre lidt om det. Så 
snakker de om det, men det var først, da jeg blev gravid, at jeg begyndte at lære 
alle de der navne. Nå, det er Småfolk og det er Ej Sikke Lej, og jeg kende 
faktisk ikke alle de der. Når jeg skulle købe gaver til folk, før jeg fik barn, så gik 
jeg altid i H&M, jeg kendte slet ikke hele det der. Det er meget sjovt, for jeg har 
en veninde, som netop var den første som fik barn, hendes datter er otte nu, og 
hun sagde at på det tidspunkt, der var der kun lyseblåt og lyserødt og hvidt, det 
er jo kun otte år siden, det er ikke særligt meget, det har virkelig ændret sig 
siden, det er helt vildt. 

200 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, som jeg siger og så skal du bare sige, hvad du tænker. 
Børn de er nutidens største statussymboler. 

201 Anja Ja, altså på nogle punkter er de, og hele det der med at det bliver hele projekter 
at få børn, og så skal de også have det rigtige tøj på. Det er de på nogle punkter, 
og også i forhold til det tøj de får på, og i forhold til at man skal gøre tingene på 
den rigtige måde, som jeg har været inde på, så kan det være enormt 
frustrerende, for vi er alle sammen forskellige, og vi gør tingene på forskellige 
måder, og det kan være godt både det ene og det andet. Så statussymboler på 
den måde at man nogen gange gennem sine børn skal give udtryk for, hvem man 
er, som jeg også har været inde på, at jeg selv gør, så sådan noget med at man 
går meget op i økologi og har nogle af de værdier, så bliver det også vigtigt at alt 
hvad man køber til sit barn skal være fri for alt kemi, og det kan blive (…). Så 
ja, og det er jo sørgeligt, for når de bliver lidt ældre, så mærker de det jo også, at 
der er nogle ydre ting, der tæller, og selvfølgelig skal de det, det er der jo i vores 
samfund. Men lige præcis i forhold til den lille pige jeg snakkede om i 
vuggestuen, hun var i hvert fald på en eller anden måde et statussymbol, eller jeg 
fik indtryk af, at hun var pynten på lagkagen på deres perfekte liv, så skulle de jo 
også have et barn, og så ville de bare ikke være sammen med det her barn, eller 
de havde i hvert fald ikke tid til det, og ville ikke ofre det økonomiske eller 
deres karriere i nogle år, for at være sammen med deres barn, så delvis ja, så er 
børn statussymboler. 

202 Interviewer Hvad siger du så til, at børn går klædt som små voksne. 
203 Anja Ja, men det gør de jo til dels, kan man sige. Børn har jo også bluser og bukser og 

sokker på, den største forskel er, at de har bodystocking på, når de er små, men 
det er jo også det, jeg har snakket om, både at det kan se ret sødt ud, når de får 
noget voksent på, det bliver tydeligt, hvor små de er, når de får noget på, som 
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store mennesker normalt har på, men samtidigt går jeg også mest op i, at det er 
noget tøj, som sidder godt, og som er behageligt at have på, og der kan noget af 
det der voksentøj godt være (…), jeg ved ikke, hvor behageligt det er at have 
cowboybukser og conversesko på, det har jeg ikke lyst til at give min søn på, så 
nogle børn gør, og andre gør ikke.  

204 Interviewer Så har jeg en der hedder, børn de skal matche mors garderobe, og deres tøj det 
bør passe til hende stil. 

205 Anja Ja stil, det er jo det jeg har snakket meget om. Han får det tøj på, som jeg godt 
kan lide, og det er jo det tøj, jeg (…). Nej jeg ved ikke, det er måske noget lidt 
andet, som jeg stilmæssigt synes er pænt til en lille dreng på 10 måneder, som så 
også er pænt til en kvinde på 29, men der er nogle ligheder i vores stil, men det 
er ikke noget, jeg tænker, at han skal matche mig, eller at hans stil skal matche 
min, men det er noget, der bare ligesom sker helt naturligt, for det er det, jeg 
synes er pænt. Og også det jeg snakkede om før, at det siger noget om mig, det 
han har på, så det kan man godt sige, at han skal matche min stil, det lyder lidt 
grimt, men det er nok rigtig nok på nogle områder. 

206 Interviewer Nu siger du, at han siger noget om, hvem du er. 
207 Anja Ja, det jeg sagde før. At det tøj han får på, det reflekterer tilbage til mig, ligesom 

når jeg kigger på nogle andre børn, så synes jeg det siger noget om, hvad for en 
mor det er, så omvendt, at det tøj som han får på, det siger noget om, hvem jeg 
er, ligesom det tøj, jeg selv tager på, siger noget om, hvem jeg er, det giver i 
hvert fald et førstegangsindtryk. 

208 Interviewer Ja, så har jeg det sidste, hvis du kan prøve at beskrive yndlingstøjet lige nu. 
209 Anja Jo, men det er petroleums blå velour bukser, som jeg har købt i Name it faktisk, 

og en brun langærmet body. Det er nok yndlings lige nu. Og så har han en 
bomuldstrøje. Jeg ved egentlig ikke, om jeg har et yndlingssæt. Der er også den 
dragt, som jeg har beskrevet før [latter], den kan jeg godt lide, og så velour 
bukser, han har både et par blå og et par sorte, og så med en trøje til, han har en 
brun bluse, som jeg har fundet i Mødrehjælpen fra H&M til de der petroleums 
blå velour bukser, det er yndlingssættet. 

210 Interviewer Og hvis du så ser ham i sådan et sæt, nu er han jo dejlig lige meget hvad, men 
giver det så noget ekstra. 

211 Anja Ja, det gør det, jeg kan ikke rigtig sætte ord på hvad, men det gør det, det er 
virkelig svært at sige, hvad det er, jeg kan godt lide at se på det. Måske er det 
ligesom, hvis man selv har fået en ny kjole, som, man selv synes, er rigtig pæn, 
så kan man godt stå foran spejlet rigtig længe og kigge på den. Hvorimod når 
man går rundt i nattøj, og håret ikke er sat, så står man ikke i spejlet og kigger på 
sig selv. Så på den måde. Men det ændre jo ikke på, at jeg kender mit eget 
udseende godt, så det er ikke sådan, at det ændre noget indre, forstår du mig. Jeg 
kan godt lide at se på ham i det tøj, det er virkelig svært at forklare, men faktisk 
så kan jeg allerbedst lide at se på ham nøgen, det kommer jeg lige til at tænke 
på, det er simpelthen det bedste, det er måske bare fordi, at så kan man se mere 
af ham, og når han har tøj på, så bliver han jo større, specielt om vinteren med 
alle de lag han får på, men så når han er nøgen, så kan man se, hvor lille han 
egentlig er, og han er bare så sød, når han er nøgen, og den der lille numse som 
vrikker rundt [latter], måske også fordi han selv godt kan lide det, det er rart at 
bevæge sig på den måde, og man kan se, at han synes, det er sjovt, og så kan 
man rigtig se, hvordan han bruger sin krop, og hvordan han strækker sine tærer 
ud, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg glæder mig også til sommer, hvor han kan gå 
og nyde det. 

212 Interviewer Jeg har lige sådan nogle demografiske ting her til sidst. 
213 Anja Ja. 
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214 Interviewer Din alder. 
215 Anja 29.  
216 Interviewer Din uddannelse. 
217 Anja Jeg er ved at skrive speciale på statskundskab. 
218 Interviewer Og i bor hvor mange hjemme hos Jer. 
219 Anja Tre, mig og Henrik og Silas. 
220 Interviewer Har du en fornemmelse af Jeres husstandsindkomst. 
221 Anja Jeg er på SU, og min kæreste han har mellem (…), der er de der kategorier, og 

jeg tror, at vi blev enige om, at vi ligger mellem 300.000 - 400.000 kroner. 
222 Interviewer Og Silas han er 9 måneder. 
223 Anja Ja. 
224 Interviewer Og hvad laver din mand eller kæreste. 
225 Anja Kæreste, vi er ikke gift [latter], han er team-leder i et callcenter, hvor folk ringer 

ind, men han har en Bachelor. 
226 Interviewer Fint, så har jeg vist det hele, så nu slukker jeg den her.  
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B15: INTERVIEW 8 (PILOT) 

 

Varighed: 1 time og 46 minutter 

Interviewperson: Helle 28 år   

 

Følgende tegn er anvendt: 

...  Til kortere pauser 

( )  Til uforståelig tale 

(...)  Til udeladelse 

[latter]  Til mundtligt udtryk 

[:gwn]  Forfatters kommentar  

 

Nr. Navn Tale 
1 Interviewer Først vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det handler om, og hvad der skal foregå. 

Det handler som sagt om mødre, og det babytøj de bruger og køber til deres 
børn. Og du skal vide, at alt hvad du siger, det vil blive behandlet fortroligt. Og 
det er dig, der bestemmer, så hvis der kommer et eller andet, jeg spørger ind til, 
og du ikke har lyst til at svare, så skal du bare lade være. Og du er også 
velkommen til at stoppe interviewet, hvis du føler at det her, det er bare ikke dig 
længere, så du skal endelig sige til. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det 
der interessere mig, det er din historie, så du skal bare snakke løs, og det er ikke 
nogen rigtige eller nogen forkerte svar, så du skal endelig bare komme med en 
masse eksempler. Ja. Jamen, prøv at start med at fortælle mig lidt om din baby. 

2 Helle Ja, jeg har en dreng, som lige er blevet 11 måneder, og som snart skal starte i 
vuggestue. Han er altid smilende og glad, en dejlig dreng. 

3 Interviewer Og han hedder. 
4 Helle Emil, han hedder Emil. Det var nemt nok og fantastisk at få en lille dreng. Han 

er ved at lære at gå, så han er lidt irriterende i øjeblikket, fordi han kun vil gå 
hele tiden, hvilket gør det lidt svært at nå noget som helst andet, så det bedste er 
sådan set at være ude med ham, og også ude andre steder, for så bliver jeg ikke 
stresset og irriteret over, at der er alle mulige andre ting, som jeg skal lave 
herhjemme. Så er min opmærksomhed også 100 procent på ham, og så brokker 
han sig jo ikke. Derfor er det nemmere. Jeg var ude hos en veninde i går, og det 
var rent faktisk dejligt afslappende på en eller anden måde, fordi så render man 
jo bare rundt med ham hele tiden, så det er jo dejligt. 

5 Interviewer Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvem du er som mor. 
6 Helle Jamen, jeg håber da, jeg er en god mor. Jeg er jo sammen med ham 100 procent 

af tiden, og han er jo meget glad for mig, morsyg. Jeg ammer ham stadigvæk, 
hvilket han er meget glad for. Hvilket ikke er så godt nu, hvor han skal starte i 
vuggestue, for det kommer nok som lidt af et kulturchok, at for det første så er 
hans mor der ikke længer, og for det andet, hvem skal så trøste ham, når brystet 
heller ikke er der. Så går jeg meget op i ham, nu snakker vi jo om beklædning, 
så går jeg altid meget op i, at han ser fin ud, men jeg er ikke sådan en, at han 
ikke må blive griset til, for så bliver det jo bare vasket igen. Så selvom han har 
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det fineste pus på, så skal han da bare ned og kravle og støvsuge eller moppe 
gulvet, så han bliver fuldstændig sort på maven, så man selv får dårlig 
samvittighed over, at man ikke har nået at vaske gulv eller støvsuge. Så jeg tror 
og håber, at jeg er en mor med et meget varmt hjerte. Og han kan gå langt, men 
samtidigt så har jeg lært sider af mig selv, som jeg ikke troede fandtes, i og med 
at han er i et helt bestemt humør, så kan jeg blive helt på spidsen, det har jeg 
aldrig nogen sinde troet, jeg har en meget lang tålmodighed, jeg har ikke haft 
problemer med det før, men jeg kan mærke, at han virkelig kan få mig sat på 
spidsen, som jeg aldrig nogen siden havde troet ville være muligt. Jeg vil sige, at 
man finder sider af sig selv, som man ikke troede fandtes, og man kan aldrig 
nogen sinde i sin vildeste fantasi forestille sig, hvordan det er at få et barn, og 
hvordan man selv bliver påvirket af det. Jeg føler også, at jeg har ændret mig, 
efter at jeg har fået ham, jeg er på en eller anden måde blevet mere stabil. 

7 Interviewer Stabil. 
8 Helle Jamen, ment på den måde, at jeg er blevet mere moden, stabil moden, på den 

måde. Lige pludselig så er der en anden en, som man skal fokusere på. Og jeg 
kan da mærke, at jeg ikke har haft noget imod fuldstændig at tilsidesætte mine 
egne behov, det har jeg godt kunne. Men jeg kan også godt mærke, at nu er der 
gået et år, så nu vil jeg gerne ud og møde andre mennesker, jeg vil gerne ud og 
komme i gang, jeg vil gerne lave noget andet, jeg vil gerne stimuleres selv. 

9 Interviewer På hvilken måde tilsidesætter man sine egne behov. 
10 Helle Jamen, nu har jeg jo arbejdet inden for makeupbranchen tidligere, og der kunne 

man jo godt stå og bruge tid på at stå og gøre sig lækker, og nu der tager det to 
sekunder, og hvis han begynder at brokke sig, jamen, så tager det endnu kortere 
tid, og ellers tager jeg ham op i en bæresele. Altså, man tilsidesætter hele tiden 
alt, hvad man skal nå, og alt hvad man gerne selv vil, for at tilfredsstille ham. 
For eksempel nu hvor han bliver ammet, så skal han kun have mig om aftenen, 
hvilket har resulteret i, at alt hvad jeg bliver inviteret til, det bliver jeg nød til at 
sige nej til. Jeg var til koncert i lørdags, og da jeg gik ind der, der spurgte jeg, 
kan jeg komme ud herfra, hvis min søn han vågner, og jeg tog cyklen med, på 
trods af, at det jo lige er om hjørnet. Jeg var klar til at opgive det hele, bare for at 
komme hjem og amme ham til ro igen. Min samvittighed er ikke til, at han 
skulle være ked af det. Det ville jeg simpelthen ikke kunne bære, at han skulle 
ligge og græde i sin fars arme, fordi han bare ville have sin mor. Jeg føler meget, 
de gange hvor jeg har været ude, så har det været på lånt tid, for så har mobilen 
bare været klistret til armen, for at kunne være hjemme, så det er helt klart, det 
jeg tænker på. 

11 Interviewer Nu siger du, at du besøgte din veninde i går. Hvis vi for eksempel tager i går, 
hvis du så fortæller mig, fra I stod op, og selvfølgelig også hvad han havde på i 
løbet af dagen, men hvad I lavede i løbet af dagen i går. 

12 Helle Nu er jeg jo en skæg snegl, så når jeg står op om morgenen og skal give ham tøj 
på og sådan nogle ting, så tænker jeg som regel, hvad skal jeg i dag, og hvad 
skal jeg i morgen, og hvad skal jeg i løbet af ugen. For så tænker jeg nærmest, 
hvad skal jeg give ham på. Hvis vi ikke skal noget i dag, så tager vi bare noget 
tøj på, men hvis det er, at vi skal et eller anden, hvis vi skal besøge en veninde, i 
aften skal vi til fødselsdag hos hans farfar, så tænker jeg da på, hvad han skal 
have på af tøj, og så tænker jeg, hvad med i morgen, der skal vi så ikke noget. 
Jeg ved ikke, jeg prøver, det gør jeg ubevidst, men det, tror jeg også, er fordi, jeg 
gør det med mig selv. Så tænker jeg, så skal han have det tøj på den dag, det tøj 
på den dag og det tøj på den dag, det skal helst matche, og jeg river ikke bare en 
tøjdel ud af skuffen, og bare sådan tilfældigt giver ham på. Og jeg kan godt 
nogle gange [Uh], når hans far giver ham tøj på, så kan jeg god, nu skal jeg lade 
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være med at sige noget, nu skal jeg lade være med at sige noget, for nogen 
gange kan det godt blive lidt kreativt. 

13 Interviewer Kreativt. 
14 Helle Så er det sådan lidt, sætter noget stribet sammen med noget andet spraglet tøj. 

Jeg har det sådan, at hvis han har en spraglet bluse på, så skal han have en 
ensfarvet body på. Eller nogen bluser der har jeg den samme body til at have på 
indenunder, for så matcher det jo. Men for at vende tilbage til det med dagen. Så 
står vi op, så er han meget på hele tiden, når man vågner. Han sover egentlig ret 
længe, vi sov til klokken otte i dag, de andre dage har vi sovet til klokken ni, så 
han sover ret længe. Så står vi op, og han får noget morgenmad, eller først giver 
jeg ham en ren ble, og nogen gange skifter jeg allerede hans tøj der, for nu ligger 
han allerede oppe på puslebordet. Jeg gør nogle forskellige ting, jeg børster hans 
tænder om morgenen, og det gør jeg af den grund, at jeg har hørt, at man 
primært kun skal børste dem en gang om dagen, og det gør jeg fordi nogen 
gange, når vi er ude om aftenen, så har jeg ikke tandbørsten med, og så ved jeg, 
at han i hvert fald får børstet tænder en gang om dagen. Nærmest alle de der ting 
som at klippe negle og sådan noget, det gør jeg om morgenen på ham. Så giver 
jeg ham tøj på. I dag tog jeg ham med i bad, for han vil gerne i bad selv, han 
elsker at gå i bad, selvom de ikke skal i bad så ofte, for deres hud skal ikke tørre 
ud, så er det den eneste måde, jeg selv kan komme i bad på. Tidligere kunne jeg 
stille ham i trip trap stolen foran, det gider han ikke længere, så for at jeg ikke 
skal stå og blive total stresset derinde og dårligt kan få shampooen ud af håret, 
så tager jeg ham med i bad, han sidder nede i en lille firkant af et bad, som står 
nede i brusekabinen, badekaret i den ene side, og så står jeg i den anden side på 
de der par centimeter, jeg nu engang kan stå på, og så sidder han dernede og 
leger med en masse plastik ting, og det synes han er helt fantastisk, så han 
skiftevis plasker i vandet og piller ved sin tissemand, for den har han fundet ud 
af, at han har, så det er rigtig hyggeligt at være i bad med ham. Så det gjorde vi i 
dag. Så prøvede jeg, om jeg kunne sætte ham op i (… ). Så fik han noget 
morgenmad, nu skal jeg se, om jeg kan huske rækkefølgen, men det er sådan de 
ting, jeg gør om morgenen. Som regel får jeg ikke lavet noget som helst andet 
end lige selv kommer i bad og giver ham tøj på, får lige sat noget vasketøj over, 
det er ikke lige altid, at jeg får taget opvasken, den har vi en tilbøjelighed til at 
sætte fra dagen før, fordi vi ikke lige gider tagen den om aftenen, for så er man 
træt, men den fik jeg klaret i dag, men ellers handler det noget om (…). Lige i 
øjeblikket ligger han på nippet mellem at sove en eller to lure, så nogen gange 
kan han godt holde den til klokken 12 men andre gange ikke. Så i dag kunne han 
til klokken 11. Og hvis det er, at han begynder at blive lidt pirrelig, så tager jeg 
ham op i bæreselen, hvis der er en masse ting, jeg skal have nået, så render jeg 
rundt med ham i bæreselen, og så falder han til ro hos mig. Så går jeg ud af 
døren, og så falder han i søvn, og enten så skal jeg som regel et eller andet, og 
ellers så sætter jeg mig ned i en park og strikker, indtil han vågner. Så går vi 
hjem og får noget frokost, hvis det er, at han kun sover en lur. Og hvis han sover 
to lure, så har jeg givet ham frokost inden, vi går ud og sover. Så er vi hjemme 
og få noget frokost, og så går jeg som regel ud igen, hvis det er godt vejr, og så 
hen på eftermiddagen så får han så en lur mere, hvis han har sovet tidligere på 
formiddagen. Og så kommer vi hjem. Jamen, så ligner det hele jo et bombet 
lokum, og så kommer hans far hjem, som så kan lege lidt med ham, og så kan 
jeg lige lave nogle ting, få ryddet lidt op eller sådan, men så har hans far en 
tilbøjelighed til hurtigt at række ham tilbage igen. Så spiser vi aftensmad, og så 
omkring halv otte eller otte går vi i gang med at lave et putteritual, hvor han får 
nattøj på og en ren ble, hvis vi er hjemme. Hvis vi er ude, så plejer jeg også at 
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tage derfra halv otte eller otte, nogen gange så gør jeg sådan, at jeg putter ham i 
nattøj inden, og så falder han i søvn i klapvognen, hvis jeg går hjem. Nogen 
gange om mandagen, der tager jeg gerne hjem til min mor, så gør jeg ham 
putteklar inden, og så bærer jeg ham op, når jeg kommer hjem. Hvis det er 
herhjemme, så er det svære ved det, at han falder i søvn ved brystet, så ligger jeg 
inde i sengen med ham, helt oppe i hjørnet, for han skal jo helst ligge i sin egen 
seng, men i øjeblikke har jeg fået lidt en dårlig vane, fordi jeg selv er lidt træt, så 
ligger vi i sengen, og så falder vi i søvn, i går faldt jeg i søvn sammen med ham 
desværre, og vågnede klokken 12 og kommer ind, og Brian sidder og ser 
fjernsyn, og jeg er fuldstændig beløjet, for jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle 
have nået en masse ting, når han var faldet i søvn, men når han kun sover en lur 
som i sidste uge, så har det været meget nemt at lægge ham. Så jeg vil helst kun 
have, at han sover den ene lur, for så tager det et kvarter at lægge ham, og så er 
han til at putte med det samme. Man kan se, når han begynder at blive træt, så 
ligger han sådan og vælter rundt, sådan kaster sig rundt i sengen, for nu er han 
klar til at sove, så det er rent faktisk meget hyggelig at putte med ham, men jeg 
vil også sige, at nu begynder vi at nærme os et stadie, hvor nu skal det også 
overstås, nu skal han også begynde at lære at sove i sin egen seng og falde i søvn 
selv. Så jeg regner med at stoppe nu, for nu skal vi have sommerferie, og så skal 
han i institution, og så kan jeg ikke lige tage brystet fra ham der, men så i 
slutningen af august starten af september, så stopper vi med at amme der. Det er 
sådan planen. 

15 Interviewer Nu nævnte du, at du tænker fremad og planlægger, hvad han skal have på, kan 
du ikke prøve at give nogle eksempler på det. 

16 Helle Ofte, når man er hjemme, så har man jo mange planer, og bare hvis jeg skal 
mødes med en veninde eller (…) 

17 Interviewer Hvad med da du skulle mødes med din veninde i går for eksempel. 
18 Helle Så gav jeg ham en trøje fra Småfolk på [latter], og bukserne skal selvfølgelig 

matche, og strømperne skal matche, jeg kan ikke have, hvis strømperne ikke 
passer til. Vi købte nogle strømper fra Hennes og Mauritz, hvor de alle sammen 
har forskellige farver oppe for oven, det er åbenbart, men det havde vi så ikke 
set, sådan noget med weekdays, og dagene passer så aldrig, men farven passer 
altid, til det tøj han har på. Så hvis han har noget cowboy tøj på, så er der altid 
blå strømper til, og i går havde han noget gult og grønt på, så havde han jo gule 
strømper på til, som der passer til trøjen. Jeg ved, at der er jeg meget speciel, jeg 
vil også have at body’en passer sammen med trøjen, jeg kan ikke have, hvis 
trøjen og body’en ikke passer sammen og trøjen ryger op, og det ser 
fuldstændigt forvirrende ud. 

19 Interviewer Og når trøjen og body’en passer sammen, så er det. 
20 Helle Så er det, hvis han har striber på, så har han også striber på body’en, og gerne 

den samme slags. Og hvis han har noget meget spraglet på, jamen, så har han 
ikke spraglet på indenunder, så har han en fuldstændig blå eller helt hvid 
indenunder. Og så skal bukserne selvfølgelig passe til, det er sådan noget med, 
at hvis der er et tryk på bukserne i en farve, jamen, så er de farver som regel 
også i trøjen. Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor han havde nogle 
stribede bukser, altså bare lige et eksempel jeg husker, hvor de var brun og hvid 
stribet med et blåt print på siden. For mig bliver alt det tøj han har i mit hoved 
efterhånden sæt, så derfor hvis han har de her bukser på, så ved jeg, så er det den 
her bluse eller den her anden bluse, som passer meget godt til. Så han havde en 
bluse på fra Småfolk med nogle pindsvin på som regel, som var hvid, og 
pindsvinene var lavet i brun ligesom bukserne, og så kanten i syningen oppe for 
oven og kanten i armene og halsen de var samme farve som printet, og det, 
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synes jeg jo bare, var helt fantastisk, fordi det passede sammen, og så havde han 
jo som regel en hvid body på indenunder eller noget andet. 

21 Interviewer Så siger du, at I skulle til en farfars fødselsdag. 
22 Helle Ja. 
23 Interviewer Har du så planlagt noget tøj til i aften. 
24 Helle Jamen, nogen gange er det sådan, at hvis det er lidt for varmt som nu, så er det 

jo, hvad nu med i aften. Men han har en hvid body på, en han har fået af sin 
farmor til sin barnedåb, og så har han nogle blå bukser og en T-shirt, som jeg tog 
af, men som jeg så giver ham på senere i aften, som er matchende blå på 
ærmerne, det er fra Molo, så er der nogle bilder, det ligner sådan en folkevogn, 
hvor blusen er rød og ærmerne er stribede, og det passer jo perfekt sammen med 
hans bukser, og det er en T-shirt, og så skal det jo helst være en hvid body, fordi 
den er langærmet, så han ikke kommer til at fryse. Og så har jeg jo, fordi jeg 
strikker selv, jeg strikker kun til ham, så har jeg jo som regel altid en striktrøje 
med i garderoben eller med i tasken, som passer til, hvis han skal have de blålige 
toner, så har jeg jo en strik i de blålige toner, og jeg har en i de grønne farver, 
sådan en græs grøn, så det passer som regel også til. Ja, sådan er det nærmest 
hele vejen igennem. Jeg bærer rundt på en taske, som simpelthen er så stor. Så 
har han en kasket, som der passer til det. Jeg er meget speciel, hvad det angår. 
Det er også fordi jeg har en (…). 

25 Interviewer Så du pakker tasken hver gang, du skal af sted. 
26 Helle Jeg har nærmest det hele med altid, når jeg går. Min taske er pænt stor. Hvis vi 

tager min pusletaske, der har jeg altid et helt sæt tøj. I pusletasken så er det bare 
noget tøj, for at det skal være der, men hvis det er, at vi skal ud eller et eller 
andet (…). Jeg kan nemlig huske, da Emil var et par måneder gammel, der 
skulle vi til fødselsdag først, og så skulle vi til en anden fest bagefter om 
aftenen, og der havde jeg bare pakket pusletasken, altså bare lagt noget tilfældigt 
ned i den, og så tissede han jo selvfølgelig igennem. Og han havde fået noget 
Burburry af min mor, som han havde på til fødselsdagen om eftermiddagen, og 
så havde han jo tisset igennem, og så havde jeg jo slet ikke noget tøj, og det 
passede slet ikke sammen, og alle spurgte mig, er det en dreng eller en pige, for 
de kunne slet ikke se det på tøjet, og det passede bare ikke sammen, og det var 
til den der store fest, vi skulle være til, og han så lidt tilfældig ud. Og jeg ved 
ikke, siden da der har jeg taget ved lære, og jeg har altid noget lige så pænt tøj 
med i pusletasken, hvis det nu er, der skulle være et uheld eller et eller andet. 

27 Interviewer Men spurgte folk ind til det eller hvad. 
28 Helle Ja, de spurgte, for han havde nogle beigefarvede bukser og en body med bamser 

på også i beigefarvet, og det passede ikke helt sammen. Og han havde jo haft det 
fineste pus på, da vi gik ud af døren, hvor han var i sit Burburrytøj, som han fik, 
da han blev født, så det var (…). Jeg ved ikke, jeg er lige så speciel med mig 
selv, vil jeg sige, jeg tænker også selv, skal jeg noget i dag, så tager jeg noget 
pænere tøj på, end hvis jeg bare skal ned i parken. 

29 Interviewer Men nu stod du der, og hvad gjorde du så. 
30 Helle Jeg var jo bare nødt til at give ham det på, og så gik der ikke særlig lang tid, så 

havde jeg jo en smart natdragt med, som han fik på i stedet for, i det der Molo. 
Det var rent faktisk den måde, jeg blev introduceret til hele det der børnemærke 
univers på, det var fordi, dengang Emil blev født, der fik jeg fra min bror og 
hans kone, jeg ved, det er konen, der havde købt det, to natdragter fra Molo. Og 
det ene var i en lysegrøn farve med grønne stjerner, og den anden var blå med 
biler på. Og jeg synes bare (…), jeg blev fuldstændig solgt i det der, og hvis det 
var, at vi skulle nogen steder, så skulle han altid have det der på, for jeg synes 
bare, det var så fint, jeg synes bare, han var så dejlig. Og jeg tog tusinde billeder 
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af ham i de der natdragter, og det var nærmest den ene dag efter den anden. 
Altså, lige siden han var lille, har han jo haft de fineste sæt tøj på, og så har jeg 
jo taget billeder, for jeg synes bare, han var så smuk at se på, for det hele 
passede jo sammen. Der er jeg lidt speciel, når jeg sidder og siger det, men 
sådan er man jo nu engang. 

31 Interviewer Nu siger du, at det bare var så dejligt, fordi du bare havde det dejligt med det. 
32 Helle Ja. Han er jo ligeglad med, hvad han har på, bare han har det godt. så ser han 

bare godt ud, og så synes jeg bare, han er så smuk at se på, så derfor går jeg 
rimelig meget op i det. Jeg blev også præsenteret for alle de mærker gennem et 
vennepar, hvor hun går meget op i det, der er det alt, hvad de overhovedet har 
på. Det er et tvillingepar, de er vel tre år nu, der er det alt, hvad de har på, der er 
mærkevare. Hun går så meget op i det, at hun kun køber mærkevare på 
lagersalg, hvilket jeg så også selv gør. For så fortæller hun mig, nu er der 
lagersalg der, og nu er der lagersalg der. Det er helt fra top til tå, at det er 
mærkevare, og hun sælger det så også på nettet igen, og det har jeg også tænkt 
mig at gøre, så man kan få nogle af pengene igen, det koster jo noget. Jeg købte 
tre body’er, da jeg var på et lagersalg i november, tre body’er i størrelse 74, som 
han aldrig nogen sinde har haft på, og det er jo fuldstændigt hul i hovedet, og det 
er jo nogen som koster 75 kroner på lagersalg, og det er jo fuldstændigt hul i 
hovedet, at de aldrig bliver brugt, så jeg har tænkt mig, at de ting (…). Men nu 
har der lige været lagersalg, så er det nok ikke det bedste tidspunkt at gå i gang 
på, så tænker jeg nu her i august måned, så vil jeg gå i gang med at sælge det. 
Det legitimerer også lidt bedre, at man kan gå helt amok. 

33 Interviewer Gå amok. 
34 Helle Jeg er også sådan med mig selv nemlig. Jeg kan ikke lade være med at købe til 

Emil, hvis der er udsalg, så bliver jeg nødt til lige at se, om der er noget, også 
selvom jeg ingen penge har, så bliver jeg stadigvæk lige nødt til at se. Og hvis 
jeg finder noget, så skal jeg nok finde ud af, at få det finansieret på en eller 
anden måde. I januar fandt jeg en masse tøj på udsalg til 50 procent i en 
børnetøjsbutik her på Østerbro, og så endte det med, at jeg lige var nødt til at 
spørge min mor, om jeg ikke lige kunne låne nogle penge af hende til resten af 
måneden, for jeg skulle jo have det her tøj, og jeg tænker sådan lidt, at 
efterhånden så har han jo tøj nok. Der brugte han størrelse 74, nu er han så 80, 
men nu når jeg køber tøj til ham, så køber jeg størrelse 92, for jeg har en hel 
garderobe i størrelse 86, så han skal ikke have mere i 86, for så får han det ikke 
brugt, det bugner ud af skuffen, med alt det tøj han har, men jeg kan bare ikke 
lade være, fordi det gør mig rigtig varm om hjertet at købe noget til ham. Jeg 
ved godt, jeg nok lider lidt af shoppemani, men jeg vil gerne have, at han får 
nogle rigtig gode ting og nogle gode mærkevare. Men jeg kan også sagtens købe 
noget i H&M, ingen problemer med det, slet ikke. Der er nogen af de billigere 
mærker, Name it er jo heller ikke så dyrt, og der har jeg en bluse og et par 
bukser, som, jeg bare synes, er det mest fantastiske, det havde han også på til 
fødselsdag, men det er jo noget, han har fået i barnedåbsgave af en veninde, 
hvor det var en vest og en hvid skjorte og et par cowboybukser, men der gav jeg 
ham nu et par sorte bukser på til, som der også var rigtig fine, og det, synes jeg, 
er lige så fint, som det er, at han har et af de dyre mærker på, så det er sådan set 
ikke så meget omkring mærkerne. Jo altså, mærket, det er jo fordi, så er der 
lagersalg der eller der, men det går for mig egentlig mere ud på, at han ser pæn 
ud, at tøjet passer samme. 

35 Interviewer Ser pæn ud. 
36 Helle Det at han har en pæn trøje på, det som jeg fortalte dig, det at tingene matcher, 

det at hans bukser matcher med hans trøje. Han har jo 12 par bukser i hver 
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størrelse, hvilket er fuldstændigt overflødigt, og han når jo dårligt nok at slide 
dem op. Så jeg håber jo bare, det er nærmest sådan, at jeg vasker det hele tiden, 
så det kan nå at blive slidt, for min egen dårlige samvittighed over, at han har så 
meget tøj. Han har rimelig meget, mange par bukser. Jeg købte sidste år på 
udsalg en sommerjakke til i år, og den har han jo egentlig kun haft på et par 
gange, og efterfølgende er jeg jo begyndt at strikke, så nu har han jo primært en 
striktrøje på, hvis det begynder at blive koldere. Jeg vil jo også gerne have. Det 
der med at klæde på og sådan noget, så tænker jeg jo, jeg har strikket nogle 
trøjer, så giver jeg ham en trøje på, som jeg selv har strikket. Jeg har strikket en, 
hvor der er et E på, en meget fin trøje, den glæder jeg mig til, han skal have på, 
den kan han lige akkurat passe, men jeg glæder mig da til, at han skal tumle 
rundt i den. Det er ikke fordi, jeg har noget imod (…), det skal bare blive så slidt 
som overhovedet muligt. 

37 Interviewer Hvorfor er du særligt glad for den. 
38 Helle Det er fordi, jeg selv har lavet den, og fordi man kan se, at det er hans E og 

sådan noget, bare for at bevise (…). Så fik jeg i fødselsdagsgave af Brians 
søster, hun havde fået lavet nogle skilte, hvor der stod ’Helles’ på, hvor hun 
havde lavet et skilt til, altså det er sådan nogle til at sy i tøjet, så havde hun 
skrevet et skilt. Katvig, Molo, Småfolk, Helles mærke er det bedste. Da jeg 
havde symaskinen med, så har jeg fået syet de her mærker på, folk tror, det er 
meget professionelt. For han skal jo helst have så det hele passer sammen, så har 
han jo en hue, et halstørklæde og en jakke, som passer sammen, og et par 
strømper, så når han sidder der, som min mor sagde, han er jo taget ud af et 
strikkeblad. Altså, folk er jo helt vilde, nej har du lavet det, og det bliver man da 
lidt stolt over, man bliver da lidt stolt over, at man har en dreng, der er køn at se 
på, og rigtigt sidder der og charmer i hjemmestrik eller pænt tøj. Men som sagt, 
jeg tror også, det er fordi, jeg selv er sådan, hvis jeg selv skal ud, så tænker jeg 
også, den dag kan jeg tage det på, og den dag kan jeg tage det på og det på, for 
så skal det jo selvfølgelig vaskes, så det tænker jeg en del over. 

39 Interviewer Jeg forstod ikke helt det med mærkerne. 
40 Helle Det med ’Helles’. 
41 Interviewer Ja. 
42 Helle Det er bare en lang stribe med mærker, hvor det står ’Helles’, og så klipper du 

dem bare af og så syr du dem på. 
43 Interviewer Så der står ’Helles’ i stedet for et andet børnetøjsmærke. 
44 Helle Ja, lige præcis. 
45 Interviewer Har du så fået nogen kommentarer på det. 
46 Helle Mange, der er rigtig mange, som tror, det er ægte eller siger, nej okay, er det dig, 

der har lavet det, som troede, det var købt, når der sidder sådan et mærke på, så 
det ser meget prof ud. 

47 Interviewer Prof, altså ligesom at det var. 
48 Helle Ja, så er man jo lidt stolt over at vise frem, at man selv har lavet det. 
49 Interviewer Nu sagde du på et tidspunkt, jeg tror, det var din mands søster og en anden, der 

havde givet dig noget, de der natdragter, at du var blevet introduceret til det her 
børnetøjs univers, hvad er det. 

50 Helle Børnetøjs univers. Jamen, det er jo. Der findes mange forskellige mærker, jeg 
kender primært til Molo, Katvig og Småfolk, det er egentlig det.  Jeg har 
primært Molo og Småfolk. Småfolk de holder lagersalg en gang om året, det 
vidste jeg så ikke, da vi var derhenne, men det holdes i Holbæk, så jeg fik jaget 
min dengang syge kæreste til Holbæk i efterårsferien, hvor han var snotforkølet, 
for at købe de her ting. Molo de holder lagersalg en gang hver halve år, og de 
holder lagersalg fra onsdag til søndag. Og man kan sige, at første gang jeg skulle 
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til det her lagersalg, det der småfolk, det var jo det allerførste lagersalg jeg var 
til, og der købte jeg for 2.000 kroner, og bluserne koster 80 kroner, så man kan 
selv regne ud, at jeg havde en bunke, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, 
om det skulle være den ene eller den anden. Til Molo er det helt ude ved 
Nordhavn, langt ude bagved Nordhavn station, hvor kragerne vender, og der gik 
jeg derud en torsdag, og jeg mødtes så med en veninde derude, hende der har 
præsenteret mig for alle de her ting, og der var egentlig ikke så forfærdelig lang 
kø, men man stod der i halvregnvejr, for det var jo i november måned, der havde 
været lang kø dagen før. Så kommer vi ind, og jeg køber for 2.600 eller sådan 
noget, og det er jo meget, jeg fik også mange ting, og jeg kom rigtig stolt hjem 
og lagde det hele op, og så pludselig, nej, der mangler jo egentlig også body’er i 
langærmer, og der mangler jo også. Så fandt jeg ud af, at jeg manglede egentlig 
en masse ting, og så lavede jeg lige en fin liste, jeg kunne godt bruge nogle flere 
bukser i den størrelse, og den og den og den, og jeg tænkte, her der er for 1.000 
kroner eller sådan noget, og så tog jeg af sted dagen efter, så blev jeg ligesom 
grebet af det, og så kom jeg af med 4.500 kroner, men der havde jeg så også 
købt noget for hende, jeg havde været af sted med dagen før, og jeg havde købt 
til Brians to drenge, min kæreste har to drenge fra tidligere, jeg fik købt for 
1.200 kroner til dem, så det var ikke udelukkende til Emil, men jeg havde jo nok 
købt for omkring 5.000 kroners tøj udelukkende til Emil. Jeg vil også bagefter 
sige, så får man det lidt dårligt, at man bare har brugt så mange penge på at købe 
tøj. Jeg vil sige, han har også brugt det meste af det, men for eksempel de tre 
body’er, dem fik jeg jo aldrig brugt. For de passede jo ikke, for da han brugte 
den størrelse, der var det vinter, der gik han med langærmede body’er 
indenunder. Og så fandt jeg så nogenlunde ud af, hvad bruger jeg, og hvad 
bruger jeg ikke. Så gangen efter var jeg så derude med en fra mødregruppen, 
hvor vi stod i lang kø, vi kom den første dag, og der var lang kø, men der købte 
jeg kun for 2.400 eller sådan noget. Jeg havde gjort det, for jeg viste, at jeg højst 
sandsynligt ville komme til at bruge penge, så jeg havde gjort det, at 
børnepengene havde jeg sat til side lang tid i forvejen, for jeg vidste, at nu 
kommer det her lagersalg, så må jeg hellere spare op, så det ikke kommer som et 
chok for mig, at jeg ikke kan overleve, fordi jeg ingen penge har, fordi jeg har 
brugt alle pengene på tøj. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter børnepengene ind 
på en særskilt konto, sådan at når jeg bruger penge på ham, så er det 
børnepengene, jeg bruger, så de er ikke indregnet i min økonomi, de forsvinder 
ikke, de bruges udelukkende til ham, for at jeg kan få opfyldt mit behov for at 
shoppe til ham. Så havde jeg snakket med min søster, hun ville godt med 
derhen, så dagen efter tog jeg derhen med min søster, så faldt der jo også lidt 
ned i posen igen. Og jeg havde sat 3.600 af, og den ene dag købte jeg for 2.400 
og 1.200 den anden dag, så jeg holdt fuldstændig mit budget, hvilket jeg var ret 
stolt af, og så fandt jeg lidt mere ud af, hvad jeg brugte, og hvad jeg ikke brugte. 

51 Interviewer Du tager tit af sted med nogen eller hvad. På lagersalg. 
52 Helle Ja, efterhånden så kender jeg min søster, hun vil gerne se det, hun har fire børn, 

så hun vil godt se, om hun kan få noget, for det er halv pris på lagersalg i forhold 
til, hvis du køber det i Magasin, men nu er der selvfølgelig udsalg, så er det jo 
samme pris, som det er på lagersalg. Og så mødtes jeg også med min brors kone, 
som har to børn, og hun købte jo selvfølgelig også noget, hun er også sådan helt 
forgabt i de der ting, men jeg tror, at den der er mest vild, det er min kærestes 
vens kone, som der virkelig køber meget, hun købte for 5.000 kroner eller sådan 
noget. Hun har så også to, hun skulle købe til, hun har jo to størrelser, så man 
tænker jo sådan lidt fremad, okay jeg køber størrelse 86 og 92, når jeg tager af 
sted. Man bliver klogere og klogere, nu begynder man også at tænke sæson. Om 
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sommeren så er det sommertingene, og om vinteren så er det, nej lige omvendt, 
om vinteren er det sommertingene, og om sommeren er det vintertingene, der 
kommer på lagersalg, så man skal lige tænke de rigtige størrelser, har jeg fundet 
ud af. Men jeg vil også sige, at sådan noget som Molo, det begynder jeg også at 
være lidt for spraglet, synes jeg, der er jeg nok blevet mere glad for sådan noget 
som Småfolk, som er mere med dyr. Der findes jo også Ida T, de laver (…). 
Men der har jeg egentlig ikke, jeg har købt to body’er til Emil på loppemarked, 
men ellers så kan man jo blive ved, der er jo et univers af (…). 

53 Interviewer Hvad er det, du går efter, når du køber børnetøj.  
54 Helle Hvad det er, jeg går efter. Jamen, om jeg kan lide det. Brian han kan godt lide 

striber, så hvis jeg ser noget, som er stribet, så køber jeg det til Emil. Ja, bukser 
prøver jeg at lade være med at købe, for han har så mange. Hm. Hvad går jeg 
efter, hvis jeg synes, det er sød, men så har jeg købt nogle trøjer, som bare var 
helt enkle, men dem får han bare aldrig på. Altså, jeg tror, jeg har to bunker inde 
i skuffen, hvor der er en masse tøj, som han egentlig aldrig får på, for så bruger 
jeg primært det andet. Molo, Småfolk, Name it eller Hennes og Mauritz. Jeg 
købte noget på udsalg fra Hennes og Mauritz, hvor der var en guitar på, dem har 
han aldrig fået brugt. Det, jeg synes, er det sødeste fra Molo, det er deres 
natdragter, sådan nogle heldragter, dem jeg rigtig godt kan lide, men i øjeblikket 
sover han jo bare i body’er, så han kan jo ikke have dem på, så er det jo godt, 
man også har nogle lidt fine body’er, som er lidt spraglet i det. Men så var det 
jo, at jeg fandt ud af sidste gang til lagersalg, at det egentlig er ret flot, hvis det 
er han har en body i biler og så en T-shirt med biler, sådan at det passer sammen 
Der er jo mange, som har lagt mærke til det, for det hele det passer jo rent 
faktisk sammen, altså andre mødre, der har lagt mærke til det. 

55 Interviewer Ja, prøv at giv et eksempel på, at nogen har sagt noget til dig. 
56 Helle Ja, jeg mødte en i en skotøjsforretning, hvor hun er ven med en, jeg er i 

mødregruppe med, og vi går til babysvømning sammen, hun går på holdet efter 
os, så derfor har jeg mødt hende mange gange. Og så stod vi og snakkede, og så 
sagde hun, nej gud, har han både (…), hvor er det flot, at det passer sammen, og 
ja det gjorde det, så det er jo helt fint. Så folk de ligger mærke til det. Men jeg 
vil sige, at jeg kan mærke, at jeg nok bliver mere afslappet omkring det nu her, 
det toppede for nogle måneder siden, nu er jeg mere afslappet omkring det, men 
jeg vil sige, selvfølgelig skal det stadig passe sammen og være pænt, men det er 
ikke fordi, at han udelukkende skal gå i en slags mærke, men jeg kan godt lide 
(…). Jeg havde købt et par Småfolk cowboybukser på udsalg, på det der 
lagersalg købte jeg kun trøjer, for der havde de ikke nogle bukser til ham, og de 
der bukser, dem synes jeg da altid er fine og have på med Småfolktrøjer, jeg kan 
ikke, jeg ved ikke hvorfor, men det er måske min egen et eller andet, men jeg 
synes, at hvis han har Småfolktrøjer på, så skal han også have Småfolkbukser 
på, nu er jeg godt nok lidt modsigende. Og Molotrøjer med Molobukser, hvis 
der er stjerner på trøjerne, så skal der også være stjerner på bukserne, sådan at 
det passer sammen igen. Men det er jo det der med at matche. 

57 Interviewer Men hvad så. Nu nævnte du det der med at tisse på sine Burberrybukser. 
58 Helle Det gør ikke noget. 
59 Interviewer Men så havde du ikke en bluse, der passede til. 
60 Helle Nej, det har jeg jo så lært af. Nu, når jeg pakker min pusletaske, så er det altid 

tøj, der ligger dernede, som passer sammen. Så selvom det er det slidte gamle, så 
er det stadig tøj, der passer sammen. 

61 Interviewer Så får han et helt nyt sæt på, eller så har du noget, der passer til det han har på. 
62 Helle Både og, hvis det er, han savlede meget på et tidspunkt, hvis jeg ikke lige nåede 

at få en savlesmæk på ham, så havde jeg nogle bluser med, og det var som regel 
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bluser, der kunne bruges, til de bukser han havde på, så jeg ikke skiftede hele 
sættet. 

63 Interviewer Ja, nu nævnte du, det der Burberry sæt, var det til hans barnedåb, han havde det 
på. 

64 Helle Det havde han også ja. 
65 Interviewer Og så nævner du Småfolk og Molo, er det almindeligt hverdagstøj, eller er det, 

når han har noget særligt på. 
66 Helle Det er almindeligt hverdagstøj, altså Burberrysættet det (…). Det hedder 

Burberrybanden hos min mor, for hun har givet alle børnebørnene Burberrytøj, 
så alle har det, og hver gang vi har været samlet til noget (…). Så har min mor 
købt i størrelse 74, og det har han kunne bruge længe, så det er til større 
begivenheder. Nu skal vi til barnedåb på søndag, så kan det godt være, at hvis 
han stadig kan passe det, så får han det på. Vi skal til fødselsdag og barnedåb, og 
allerede nu går jeg i gang med at tænke på, hvad skal han have på de dage, for 
det må jo ikke ligge i vasketøjskurven, så må jeg jo sørge for at få det vasket, så 
det passer sammen. Altså, han bruger jo ligeså meget tøj som os nærmest, når vi 
vasker en vask til os, så har vi også en vask til ham udelukkende med hans tøj, 
han får tingene på en gang, og så ryger det i vasketøjskurven, for så har han også 
griset det til, nu ligger han også og støvsuger gulvet hele tiden. Jeg synes, det er 
fedt, når det bliver slidt, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det bare rigtig godt, 
når tingene bliver slidt, for så ved jeg, at de har været brugt. 

67 Interviewer Nu nævner du, at hans ting skal matche, hvad med dig, du går også meget op i 
dit tøj, og hvad med Jer så, har det nogen betydning, hvad du har på. 

68 Helle Nej, det har det egentlig ikke, jeg matcher ikke så meget os. I sidste uge kom jeg 
til at gøre det. Hvor jeg havde en hvid nederdel og en grøn bluse på, og så fik 
han et par hvide shorts og en grøn bluse på [fniser], og det var egentlig ikke 
bevidst, at jeg gjorde det, men det ser da meget sødt ud. Jeg tror, hvis jeg skulle 
til et eller andet større, så ville jeg måske matche lidt mere. Jeg er ikke ligesom 
min søster, min søster hun køber tøj på den måde, at hendes (…), hun har en 
pige på 13, en pige på to, en dreng på 11 og en dreng på tre, og de to drenge har 
altid det samme tøj på, når de er ude, det er lidt svære at matche den yngste og 
dem ældste pige, men de har samme bikinier for eksempel. Min søster hun 
prøver altid at matche, så jeg tror egentlig også, det er kommet lidt fra vores mor 
af, altså hun matcher også hendes børn meget, jeg tror (…). 

69 Interviewer Men heller ikke nødvendigvis at matche, men tænker du over, hvad du tager på. 
70 Helle Ja, jeg kan stå foran mit skab i hundrede år, nogen gange kan jeg godt blive 

irriteret over det, det er virkelig, hvad farve trusser, skal det være, skal det være 
sorte eller hvide, det er sådan hele vejen (…) [Babyalarmen skratter, og Helle 
går ud og får Emil til at sove igen. Pause i interview på 11 minutter:gwn]   

71 Helle Vi kom til mig, var det ikke det. 
72 Interviewer Kan du huske, hvad du kom til. 
73 Helle Ja, jeg kan huske, at jeg kom til, at jeg skulle forklare, at jeg selv var lige så 

sammensættende i mit tøj, og det kan godt nogen gange komme over mig, at jeg 
bliver ekstrem effektiv, når jeg står og kigger på, så meget tøj jeg har, for jeg 
ved ikke, hvad jeg skal tage på. For tingene skal nemlig passe sammen. Jeg kan 
huske i vinters, jeg startede med, hvilke sko har jeg tænkt mig at tage på i dag, 
okay, hvis jeg har tænkt mig at tage lyse støvler på, så kan jeg tage en brun 
nederdel på til og brune strømper, så arbejder jeg mig op i mit hoved, og hvis jeg 
så finder ud af, når nej, det er til vask, så starter jeg forfra. Jeg er meget speciel, 
når jeg skal sidde og forklare om det, men det er sådan noget, jeg gør ubevidst 
oppe i mit eget hoved. Og det har man så ikke lige tid til, når der står en hylende 
unge, og nogen gange så kan jeg blive helt (…). Så jeg matcher også mig selv 
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fra top til tå, det er om broderiet på mine sko passer til det tøj, jeg har på, det er 
ned til mindste detalje, men for fem eller tre år siden, var jeg ikke lige så (…), 
det er noget, som er kommet. 

74 Interviewer Så kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne fortælle om sidste gang, du købte 
noget tøj til Emil. 

75 Helle Hvornår var det, hvornår var det, jeg tror egentlig, det var i sidste uge. Der købte 
jeg noget på udsalg, jeg købte en heldragt med korte ærmer, og korte ærmer 
tænkte jeg, det ville være meget smart til sommer, og den T-shirt han har på i 
dag med bilerne, den skal han også have på til senere, og det købte jeg, fordi det 
var sat ned til 50 procent, og det købte jeg i Bahne. 

76 Interviewer Så du kom forbi eller hvordan. 
77 Helle Den ene gang på Fisketorvet med min veninde og den anden gang i Lyngby i 

Bahne, med min søster. Min søster hun vil også gerne kigge [Babyalarm skratter 
igen, og Helle henter Emil ind fra sin barnevogn. Pause i interview på 5 
minutter:gwn] 

78 Helle Mindre afbrydelse. 
79 Interviewer Men var du ude og handle, eller hvad skulle du de dage. 
80 Helle Jeg skulle egentlig bare mødes med dem, jeg havde egentlig ikke til formål at 

købe noget, og jeg tror nok, jeg ville købe noget mere, hvis det ikke var fordi 
denne her måned, der er jeg udelukkende på SU. For vi skulle have 
institutionsplads til Emil, og det har vi først fået fra august af, og det vil sige, at 
jeg går tre måneder uden at få anden end SU, uden at få løn fra mit arbejde. I 
januar måned shoppede jeg igennem til Emil på udsalg, og der købte jeg rigtig 
meget til ham, det har jeg slet ikke gjort nu her, så må man jo være lidt mere 
fornuftig og tænke på økonomien, så jeg vil også sige, at udover at jeg shopper 
så meget igennem, så er jeg også blevet mere fornuftig, der skal være råd til det. 
Jeg er begyndt at tænke, jeg fik lagt en bluse og et par bukser til side i størrelse 
92, men jeg endte med ikke at købe det, for jeg tænkte, han har nok, nu må jeg 
også lige slå koldt vand i blodet, han har de der mange par bukser, jeg er oppe at 
købe i størrelse 92, lur mig om der ikke kommer et januar udsalg igen, inden han 
er oppe at bruge størrelse 92, nu må jeg også lige til at slappe lidt af.  

81 Interviewer Så kunne jeg godt tænke mig, om du kunne huske, om du har oplevet nogen, der 
havde klædt deres barn på en måde, som du ikke brød dig om. 

82 Helle Jeg vil sige, at der ( ). 
83 Interviewer Eller på en måde du ikke ville gøre. 
84 Helle Ja, det kan jeg godt huske, at jeg har tænkt, men jeg kan ikke lige huske hvornår, 

men det har jeg da tænkt, i og med at jeg har tænkt, at sådan ville jeg ikke klæde 
mit eget barn. 

85 Interviewer Men du kan ikke huske nogen eksempler. 
86 Helle Konkret tilfælde, nej, så er det mere, hvis jeg har set nogen i legestuen, hvor 

man ser andre børn, der er ikke rigtig nogen af mine venner eller veninder, hvor 
jeg har tænkt, at sådan ville jeg ikke gøre det. Nej, det er sådan, hvis jeg har set 
andre på legestuen, hvor jeg har tænkt, nej, hvor er det sødt. Og jeg synes rent 
faktisk, det er meget sødt. Det kan også blive for meget med tryk og mærke, så 
nogen gange så synes jeg også bare, det er fedt, at de har noget diskret på, som 
ikke udstråler mærke. Supplere noget godt op med noget der er billigt, det hele 
behøver jo ikke være dyrt. 

87 Interviewer Men kan du give et eksempel på, at en du kender, eller en du møder, hvor du 
tænkte, at det der, det er lige i øjet. 

88 Helle Nej, jo. Jeg kan huske, at der var en i mødregruppen, der havde købt en strikket 
trøje, den havde kostet et eller andet vanvittigt, 500 eller 600 hundrede kroner, 
jeg kan huske, at hun fortalte om det, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvor er den 
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sød, men så tænkte jeg også, men den kan jeg jo selv strikker, hvis det er. Så er 
det en bluse, der er helt vildt sød eller et eller andet. Jeg tror også til Baby 
Bongo, at jeg har set nogen, hvor jeg tænker, har de givet dem tøj på med 
hovedet under armen. Så man ser nogle tilfælde, hvor man selv tænker (…). Jeg 
så også en til legestue, men det er så noget helt andet, en frisindet økologisk 
mor, hvor hendes søns pandehår det voksede forover helt vildt, og det bagerste 
det var bare helt kort, det passede overhovedet ikke sammen, hvor jeg tænkte, 
hvorfor fanden klipper hun ham ikke, man tænker lige over det, så det matcher, 
han ligner jo et eller anden, så man skulle tro, det var løgn, men det var så ikke 
tøjet, men mere hans udseende, hvor jeg tænkte (…). 

89 Interviewer Har du så oplevet, hvor du tænkte, at det her det er det helt rigtige, eller ude i 
byen, hvor du bare tænkte, det her det var bare det rigtige. 

90 Helle Jeg gav ham meget et sæt på på et tidspunkt, det var en Småfolktrøje, hvor der 
var nogle lange gravhunde på, og den var grøn, og stofstykket i kanten var brunt, 
og så havde han enten brune eller grønne bukser på til, og den body som var 
indenunder var brun og grøn oppe i kanten, så man kunne se, at det matchede. 
Hvis der er kant på body’en, så skal det gerne matche den kant, som der er på 
trøjen, for det ser man jo, så man kan ikke have noget på, hvor de to ting ikke 
passer sammen, det er også derfor, at jeg prøver at matche body og trøje på trods 
af, at body’en kun er nedenunder. 

91 Interviewer Og det var bare helt rigtigt. 
92 Helle Ja. Der fik jeg bare sådan et (…). Og jeg tænker også nogen gange, hvis jeg 

møder en eller anden, eller sådan er jeg i hvert fald, at han så godt ud, han 
præsenterede sig flot, og så er man jo lidt stolt. 

93 Interviewer Stolt. 
94 Helle Stolt over at man har så køn en søn. Han præsenterer sig flot, når man er ude. 

Alle synes jo bare, han er fantastisk og dejlig med de store blå øjne, og alt det 
hår han har og sådan noget, og synes han er en køn dreng. 

95 Interviewer Har du så oplevet det modsatte, hvor du tænkte, det var vist lige det forkerte vi 
fik på i dag. 

96 Helle Ja, det gjorde jeg jo til den der fest. Men nej, efterhånden så har han jo kun pænt 
tøj. Jeg klæder ham pænt på hver dag, selvom jeg tænker den tanke, at hvad skal 
vi i dag, for så er det de rigtig gode ting, han får på der, men ellers har han jo 
altid pænt tøj på, og det er lige meget, om vi også bare er derhjemme. 

97 Interviewer Men nu siger du, at du har lært det, er det så fordi, du har oplevet nogle gange, 
hvor det ikke var sådan eller hvordan. 

98 Helle Jamen, der var jo den ene gang til den fest, men nej, jeg synes egentlig bare, at 
jeg gør det per automatik efterhånden. Altid om morgenen, så tænker jeg (…). 
Men jeg tænker da, at hvis vi skal et eller andet ekstraordinært, og i denne uge 
der skal vi tre ting, så skal han have det her og det her og det her på, så det gør 
jeg da helt sikkert.  

99 Interviewer Så nævnte du helt i starten, at du godt kunne få lidt gys i maven, når hans far gav 
ham tøj på. 

100 Helle Ja, jeg prøver at lade være med at gøre noget ved det, og acceptere det, så Brian 
får lov til at give ham tøj på, uden at jeg blander mig. 

102 Interviewer Du prøver ikke at blande dig. 
103 Helle Jeg blander mig ikke, han skal også have lov til at prøve at give ham tøj på, men 

der er nogen gange, hvor jeg tænker med Simon og Søren, de der to drenge som 
han jo også har fra tidligere, når han giver dem tøj på, så tænker, jeg hold da op, 
det ville jeg godt nok aldrig give dem på, men der siger jeg jo heller ikke noget, 
for det er jo ikke mine børn. 

104 Interviewer Er der en forskel, tror du, du ville bryde ind, hvis det var Emil. 
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105 Helle Nej, for han har jo givet ham tøj på, hvor jeg har tænkt, at sådan ville jeg nok 
ikke selv gøre. 

106 Interviewer Når I skal ud. 
107 Helle Ja, vi skulle ud til hans far på et tidspunkt, Brians far, hvor han sagde, at nu 

skulle vi hjem til farfar, så skulle vi være lidt hippi, fordi han er sådan lidt hippi, 
så fik han en regnbuestribet body på og en tilfældig bluse udover, og jeg kan 
rent faktisk ikke huske nu, hvor jeg snakker, om jeg endte med at give ham en 
anden bluse på, som der passede lidt bedre, jo, det gjorde jeg. Han havde taget 
en bluse på, som jeg ikke kunne lide, en bluse som jeg havde købt, så der endte 
jeg med, at give ham noget andet på, bare trøjen, resten lod jeg blive på, men det 
var, fordi jeg tænkte, at Emil han havde spildt på trøjen, da han spiste, så det var 
jo meget passende, så fik vi lige hurtigt en anden bluse på, så jeg går op i det, 
hvordan han ser ud. 

108 Interviewer Er det mest dig, der klæder ham på. 
109 Helle Ja, det er det som regel. Og det er endt med at blive sådan, at når Brian giver 

ham tøj på, så ligger jeg tøjet frem. Så når han står og skifter ham, så tager jeg 
samtidigt ned i skuffen og finder fem til det, han skal have på. 

110 Interviewer Er det bare kommet naturligt. 
111 Helle Ja, det er det.  
112 Interviewer Nu tager jeg nogle billeder frem, og så viser jeg dem et af gangen til dig. Så vil 

jeg gerne høre, hvad du synes om dem, det er nogle reklamer for noget børnetøj, 
jeg ved ikke, om du kender dem [Interviewer tager pilotbillede nummer et 
frem:gwn]. 

113 Helle Jo, jeg kender godt det der, det er det de har i Kvickly og sådan noget.  
114 Interviewer Ja. Hvem giver typisk sit barn sådan noget tøj på. 
115 Helle Altså ud fra de blomstrede bukser, så vil jeg sige, at det er sådan nogle meget 

boheme agtige typer. Jeg tror ikke, jeg ville give Emil sådan nogle bukser på, 
jeg har ternede bukser, men ikke sådan nogle, det er sådan lidt (…). Og hvis 
man gør det, så skal man jo have en ensfarvet bluse på, det passer jo fint nok, 
men jeg tror ikke, at det er noget, jeg vil give ham på. 

116 Interviewer Og hvad i forhold til mærket. 
117 Helle Mærket er fint nok, det er billigt, og de laver vist også noget økologisk, så det er 

jo godt nok, mærket er jo fint nok, jeg synes bare, det virker lidt kedeligt, i hvert 
fald det, som jeg har set. 

118 Interviewer Så har vi et mere [Interviewer tager pilotbillede nummer to frem:gwn]. 
119 Helle Nej, det, synes jeg egentlig, er meget sødt, hvad er det, er det en heldragt, sådan 

en kunne jeg godt finde på at give Emil på. Jeg synes, det er meget sødt med de 
forskellige bondegårdsdyr, for så kan man også lege lidt med det og sige muh, 
sige som en ko og en hest, som natdragt synes jeg, det er helt fint, men ikke som 
hverdagstøj, det er primært som natdragt. 

120 Interviewer Jeg tror også, det er en natdragt. Og hvem giver typisk sine børn sådan noget der 
på [Interviewer tager pilotbillede nummer tre frem:gwn]. 

121 Helle [uh] Det er jo Småfolk, det er jo typisk sådan nogle mærkefolk, for hvis det er 
både (…). Det signalerer ret kraftigt, når det også er regnslag, at man er ret glad 
for de æbler, det vil jeg sige, det er nogle, som går rigtig meget op i, at det ikke 
kun er tøjet, der skal være det mærke, men at det er alt. Du kan jo også se, de har 
lavet nærmest det hele i sådan nogle serier. 

122 Interviewer Nu kunne det jo også bare være en body, hvem er det typisk, der giver sit barn 
Småfolk på, er det en bestemt type, tror du. 

123 Helle Jeg tror, det er folk, som går lidt op i det. For Småfolk i butikkerne er ret dyrt i 
forhold til lagersalg, nu var jeg jo så heldig, at jeg fandt ud af, at man kan købe 
det på lagersalg, men det er nogen, der går lidt op i det. Jeg vil sige, det er en 
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anden type end dem, der gav sine børn Friends på. 
124 Interviewer Ja, kan du prøve at sætte nogle karakteristika på dem. 
125 Helle Jamen, sådan en fra Østerbro i smarte cowboybukser, som også går meget op i 

sig selv, den lidt trendy type, vil jeg sige ville vælge Småfolk.   
126 Interviewer Jeg siger jo ikke, at hele gaderoben skulle være det ene eller det andet, men hvis 

vi nu tænker de forskellige, hvem har så primært garderoben fyldt med det ene 
og det andet. Hvis man tænker det sådan. 

127 Helle Så vil jeg sige, at det er de meget moderigtige, som tager Småfolk på, og så er 
det mere alle, som supplerer op med Hennes & Mauritz. Og Friends det er (…). 
Det ville jeg måske også købe mere af, hvis der var en butik i nærheden, hvis 
Kvickly lå lige rundt om hjørnet, så ville jeg måske også købe det frem for 
Hennes & Mauritz, men når man er i Hennes & Mauritz, så kan man også købe 
noget til sig selv. Samtidigt så kommer fordommene også op med Friends, 
jamen, der ser man ofte, at det er en indvandrekvinde, som står og er i gang med 
at købe til hele familien, fordi det er til at betale. Dem tror jeg ikke, man ser 
have Småfolk på, det er min fordom, men det tror jeg ikke, de har råds til, hvis 
de er på kontanthjælp.     

128 Interviewer Jeg har faktisk et mere, som vi hellere må tager med [Interviewer tager 
pilotbillede nummer fire frem:gwn]. 

129 Helle [fniser] det er jo sådan noget, jeg godt (…). Jeg har altid svoret, at nu hvor jeg 
arbejder med Dior, så skulle mine børn i hvert fald have noget i Dior, men det 
har Emil ikke fået, for jeg har ikke været ude at rejse, så jeg kunne købe noget til 
ham. 

130 Interviewer Hvad er det for en type person, som giver sin baby Dior på. 
131 Helle Det er sådan en person, som har pengene i orden, og som går rigtig meget op i, 

hvordan ens barn ser ud. 
132 Interviewer Men hvad er det, man går op i, når man går op i, hvordan ens barn ser ud. 
133 Helle Jamen, det er vel et image udadtil. 
134 Interviewer Er der forskel på at komme gående med et barn, der har for eksempel Friends 

på, og et barn der har Småfolk på. 
135 Helle Jamen, der er der sådan en tvetydig ting. For jeg synes, at det er fedt, at Emil har 

Småfolk på, fordi jeg synes, at mærket er sødt, det er ikke så meget, fordi det er 
mærkevare, han kunne være lige så pæn i Name it, der er det mere om det passer 
sammen, om jeg kan lide det. Hvad var spørgsmålet igen. 

136 Interviewer Om det viser noget forskelligt, når man går ude i byen, om der er forskel. Ligger 
du mærke til om børn har det ene eller det andet mærke på. 

137 Helle Ja, det kommer jeg ubevidst til at gøre, det gør jeg, jeg ligger mærke til det, men 
det er ikke sådan, at jeg dømmer folk. Men på sådan noget [Helle peger på 
Friends:gwn] der sidder mærket jo ikke på ydersiden, på Småfolk der har de 
æblet til at sidde et eller andet sted på blusen, men jeg kan da sagtens synes, at 
noget fra de billigere mærker kan være lige så sødt, som Småfolk kan være, men 
jeg lægger mærke til det. Også for eksempel Katvig, der er mange, hvor 
sengetøjet er fra Katvig, det overvejede jeg også på et tidspunkt at købe, men så 
køber man det primært, fordi det er mærket, i modsætning til om det er pænt. Jeg 
synes også, det kan blive for meget, med alt det der mærke. Jeg synes også det 
er fedt at have mærketøj, hvor man ikke kan se, at det er mærketøj, hvor det bare 
er fedt tøj. Altså i modsætning til, når han får den Burberry på, nu er det også 
fordi, vi fik den af min mor, det er ikke fordi, det er det mærke, det er mere 
fordi, det er sødt, hvis man kan sige det sådan … Men når jeg ser Dior, så 
tænker jeg på en tynd lille fransk kvinde i høje stiletter, som også har en 
klapvogn i et eller andet fancy mærke, det ved jeg ikke, der ser jeg den der 
bestemte type. Da jeg arbejde for Dior, var jeg fanatisk selv helt vild, jeg kunne 
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bruge så mange penge på det, og jeg svor, at hvis jeg fik børn, så skulle de have 
mindst et sæt tøj i Dior, for det betød så meget for mig, men man kan jo ikke få 
det i Danmark. 

138 Interviewer Hvem er det så typisk, som kommer med en baby i Småfolk 
139 Helle Det ser jeg også, som den der trendy person, som der altid går op i, hvordan hun 

ser ud. Når hun går ud af døren sidder makeuppen altid, som den skal, tøjet er 
pænt, og det er ikke joggingbukser og slasket hår. Sådan en der gerne vil have, 
at ens barn er velklædt, og som ikke har noget imod at bruge det ekstra på det. 

140 Interviewer Hvad så med H&M. 
141 Helle H&M synes jeg rækker i begge retninger, det rækker meget vidt, H&M ser jeg 

sådan set alle med, også fordi alle personer generelt går i H&M, det synes jeg 
gælder alle, og i H&M der kan du finde virkelig sødt tøj til penge, som er til at 
betale, altså priser der er til at betale. 

142 Interviewer Ofte er det jo også sådan, at man mikser. Det er bare for at stille det lidt på 
spidsen. 

143 Helle Og Friends, jeg ved, at Brians søster hun køber det i body’er, fordi de er billige, 
og fordi det er en god kvalitet, men jeg synes bare de gange, hvor jeg har set 
mærket hænge i Kvickly, der synes jeg bare, det så sådan lidt kedeligt ud på en 
eller anden måde. Det er ikke fordi, jeg har noget imod at købe det, men 
dengang hvor jeg boede i nærheden af en Kvickly, der så jeg, at dem som gerne 
købte tøj der, det var sådan nogle indvandrerfamilier, for virkelig at være 
fordomsfuld. 

144 Interviewer Hvorfor tænker du, at det er fordomsfuldt. 
145 Helle Det er måske sådan lidt at sætte i folk bås, men det er vel bare fordi, det er et 

tøjmærke, der er til at betale og i en god kvalitet, det kan være, at de er smartere 
end os andre, det kan jo også ses på den måde. 

146 Interviewer Så har jeg lavet sådan en lille fin plet, og det her det er dig Helle, og hvis du så 
tager de fire billeder, og siger at pletten det er dig, og de billeder som ligger 
tættest på pletten, det er mest dig, det er sådan du ser dig selv. Hvordan vil du så 
placere billederne. 

147 Helle Det ville jo nok være de her to som ville være tættest på [H&M og 
Småfolk:gwn]. 

148 Interviewer Hvilken en af dem er tættest på, kan du sige noget om det. 
149 Helle Det er Småfolk, det, synes jeg rent faktisk, er et fantastisk mærke. 
150 Interviewer Og H&M den kommer bagefter, hvorfor gør den det. 
151 Helle Det er fordi, jeg synes, at man kan få noget pænt tøj til en rimelig pris. Og hvis 

jeg skal købe gave eller sådan noget, så køber jeg gerne i H&M, for der kan man 
få rimelig meget for ingen penge. Altså, hvis man gerne vil købe noget til 
barselsgaver eller dåbsgaver, når folk har født, så ville jeg typisk købe noget i 
H&M. Og så tror jeg egentlig, at Friends ville komme og Dior til sidst, og det, 
tror jeg, er fordi, der kan man få noget til en god penge. Hvis du havde spurgt 
mig, da jeg arbejde for Dior, så ville Dior ligge nummer et, helt sikker, men det 
gør det ikke længere, for prioriteterne er skifter, jeg er ikke så Dior-afhængig 
længere, det har ændret sig, også fordi man ikke rigtig kan få det i Danmark, 
men så kunne det være Burberry, tænkte jeg, så ville den komme op på siden af 
Friends, fordi jeg synes, det kunne være meget sødt, nu har han jo noget 
Burberry, men jeg kunne nok kun finde på at købe det på udsalg, jeg kunne ikke 
finde på at købe det til fuld pris.  

152 Interviewer Men hvis du mærker efter, hvad du ville være gladest for, altså hvad der på den 
måde ville ligge tættest på, hvad ville det så være. 

153 Helle Så ville det være, at jeg købte sådan noget som er indenunder, altså body’er og 
strømper i H&M, så ville jeg ikke gide bruge penge på at købe body’er i sådan 
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noget, så ville jeg hellere bruge det på at købe et par bukser eller en bluse i et 
mærke. 

154 Interviewer Ja, så har jeg nogle flere sjove ting, hvis du nu forestiller dig, at man kun kunne 
købe hvide body’er og grå bukser og blå trøjer, altså at alle børn havde det 
samme på, hvad ville du tænke om sådan en verden. 

155 Helle Så ville jeg tænke, at vi lidt er tilbage i Maos Kina, hvor alle skulle havde det 
samme på. Det er ligesom en uniform, så ville det bare være det, det ville være 
lidt kedeligt, hvis de alle sammen skulle være ens. 

156 Interviewer Kedeligt. 
157 Helle Jamen, fordi så kan man ikke lade fantasien råde, og man kan ikke lade sig friste 

til at klæde sit barn på en måde, som man synes er sjovt, hyggeligt og pænt for 
barnet. 

158 Interviewer Du siger sjovt, hyggeligt og pænt, men jeg kan ikke helt (…), kan du prøve at 
sætte nogle flere ord på det. 

159 Helle Jeg vil bare gerne have, at han præsenterer sig pænt. 
160 Interviewer Du bruger det med, at du gerne vil have, at han præsenterer sig pænt. 
161 Helle Ja, det er jo sikkert noget (…). Det burde jo være fuldstændigt ligegyldigt, hvad 

drengen har på, det der burde tælle var jo hans personlighed, og den burde jo 
kunne skinne igennem tøjet, men jeg tror, det har noget at gøre med (…), også 
helt fra opdragelsen er jeg vokset op med, at man altid har pænt tøj på, min mor 
gav altid min bror hvide bukser på, på trods af at de kom sorte hjem, men sådan 
var det, så det tror jeg, er noget, jeg er vokset op med. 

162 Interviewer Hvad betyder det så for dig, at du ved, at han præsenterer sig flot. 
163 Helle I bund og grund så betyder det jo åbenbart noget for mig, og så kan man jo kalde 

det materialistisk. 
164 Interviewer Men køber du det så primært i forhold til dig selv og ham eller også i forhold til 

andre. 
165 Helle Både og. Ellers ville jeg jo ikke tænke på, om vi skulle nogen ting i dag, hvis jeg 

var ligeglad, så både og. Jeg kan få helt fryd i maven, hvis han ser godt ud. For 
mit øje er han da helt fantastisk at se på, men det er også lige så meget, hvis man 
skulle møde ens veninde, så vil jeg også gerne have, at han har pænt tøj på, og at 
han præsenterer sig flot. Og jeg er i bund og grund ligeglad med, hvad de 
tænker, selvom jeg har sagt, det der med hjemmestrik og sådan noget, men i 
bund og grund, så tror jeg egentlig at (…). Hvis man skulle sætte det op i 
procenter, så er det 70 procent for mig og 30 procent for andre, fordi det er en 
fryd for mig at gøre det. Altså min kæreste siger nogle gange til mig, at jeg altså 
skal huske på, at han ikke er en påklædningsdukke. 

166 Interviewer Hvad tror du, han mener med det. 
167 Helle Prøv lige at slappe af, og hvorfor skal tøjet være så perfekt, hvorfor skal det 

passe sammen, kan det ikke bare være ligegyldigt, det, tror jeg, er det han 
tænker. 

168 Interviewer Så for ham betyder det måske mindre. 
169 Helle Ja, helt sikkert, men primært så betyder det noget for mig, når vi skal ud, i mit 

hjerte har jeg det godt med at vide, at han ser godt ud. Det tror jeg egentlig. 
170 Interviewer Du var altså ikke specielt til denne verden, du ville ikke synes, at det ville gøre 

det nemmere. 
171 Helle Nej, for det er jo en glæde for mig, jeg hygger mig ved at finde tøj til ham. Jeg 

glæder mig over, når jeg har fundet noget fedt tøj til ham, og jeg glæder mig til 
at give ham det på. Det er vel bare fordi jeg er så glad for ham, og så vil jeg 
gerne have at han er i pænt tøj. Jeg kan ikke lade være med at købe ting til ham, 
og jeg bliver så varm om hjertet, når jeg har købt noget til ham, det glæder mig. 
Jeg ville godt kunne leve med det, men jeg ville synes, det var røv sygt. Det er 
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nok fordi, jeg har arbejdet, hvor man havde uniform på i fem år, og der havde vi 
alle sammen det samme på. 

172 Interviewer Men det måske også tanken om, at det er det helt rigtige, du har købt. Altså, det 
er jo ikke helt tilfældigt, hvad du køber. 

173 Helle Det kan godt være lidt impuls, jeg glæder mig da over, når jeg køber noget til 
ham, og jeg glæder mig til at komme hjem og vise det for Brian, hvor han bare 
siger, nå ja okay, men hvor jeg synes, det er dejligt. Det tror jeg, det er også en 
del af det. 

174 Interviewer Så har jeg nogle udsagn, så nu siger jeg en sætning, og så skal du sige, hvad du 
tænker om det. 

175 Helle Ja. 
176 Interviewer At børn de er vor tids største statussymboler. 
177 Helle Ja, det har man jo snakket meget om. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke 

modsiger mig selv med det der med, at jeg gerne vil have at han ser godt ud … 
178 Interviewer Nej, det skal du altså ikke tænke på, bare sig hvad der falder dig ind. 
179 Helle Jeg synes på en eller anden måde, det er jo gennem (…). Vores børn er en del af 

os, og det er det bedste og smukkeste, vi kan skabe, så derfor vil det være et 
statussymbol i den forbindelse. Jeg tror ikke, jeg ser et statussymbol i at få 
mange børn, det er ikke det, som jeg ser som statussymbol, det er mere (…). 

180 Interviewer I gamle dage viste man måske sin bil frem, og i dag der viser man sit barn frem. 
181 Helle Ja, og så er man jo glad, hvis de har noget pænt tøj på. 
182 Interviewer Så har jeg en mere, hvad siger du til, at børn de går klædt som små voksne. 
183 Helle Det synes jeg ikke, børn de skal være klædt som børn, der skal være farver, og 

der skal være dyr på tøjet, nej, det synes jeg ikke, det skal være børneagtigt, det 
synes jeg.  

184 Interviewer Så har jeg den sidste, at børn de skal matcher mors garderobe. 
185 Helle Jeg tror, at hvis jeg havde en pige, så ville jeg nok gå mere op i det, end når jeg 

har en dreng. Jeg tror godt, jeg vil have at Brian og Emil matcher, min kæreste 
og Emil, men hvis jeg havde en pige, ville jeg nok gå mere op i, at vi matchede, 
men ikke når jeg har en dreng. 

186 Interviewer Men måske ikke kun i forhold til at man matcher, men at man har samme stil, 
kan du følge det. 

187 Helle Ja. Jeg tror, at min stil den vil afspejle sig i ham, i og med at det jo er mig, der 
køber tøjet. Jeg kan godt lide klassiske ting, og samtidigt hvis jeg godt kan lide 
klassiske ting, så ville jeg give ham det, og så ville det være lidt voksent, så jeg 
tror egentlig ikke, at vores stil ville komme til at matche, for jeg går meget i sort, 
og jeg synes, at han skal have masser af farver, jeg synes ikke, de skal gå i sort 
og gråt, jeg synes de skal have noget gladere tøj, så jeg tor ikke på den måde, at 
vi ville kunne (…). Jeg er selv meget konservativ, det skal være spraglet men 
ikke alt for spraglet, det skal være moderigtigt, men der skal også være en 
grænse. Sådan nogle bukser, som der ligner læderbukser, som der er meget 
moderne nu, leggins eller alle de der skrigende ting, det ville jeg heller ikke 
kunne (…), der er jeg mere til det enkle, og der vil jeg synes, at han skal have 
noget med noget mere farve, Så derfor tror jeg ikke, at vi kan komme til at 
matche Emil og jeg, men stil selvfølgelig, det han har det er ikke alt for kreativt, 
en vest og sådan noget, det kan han sagtens have på, men der findes noget 
børnetøj, som lige er kreativt nok, og det, synes jeg, er for meget, det ville jeg 
aldrig give ham på. 

188 Interviewer Hvad tænker du på her. 
189 Helle Det er måske også værre til piger, for der kan være flæser og alt muligt, men 

sådan (…). Med drenge er det nemmere, for en bluse er en bluse og et par 
bukser er et par bukser, men jeg tænker, huller i bukserne, og der prøver man 
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måske også at gøre børnene lidt større, end de er. Hvis man køber et par Lewis 
bukser til sådan en lille dreng, det synes jeg ikke, man behøver, det har jeg set i 
Magasin, at de har.  

190 Interviewer Så har jeg noget af det sidste, hvis du skulle vælge et sæt lige nu, som er dit 
yndlings, hvad er det så. 

191 Helle Du rammer mig på et lidt dårligt tidspunkt lige nu, for det er lige nu, hvor jeg 
ikke helt ved, for der er både sommertøj og lidt mere varmt tøj. 

192 Interviewer Jamen, så giv mig to sæt. 
193 Helle Der er et sæt, en trøje der er fra Name it, og et par cowboybukser han har fået i 

barnedåbsgave, som også er fra Name it, og det synes jeg, det er sådan et blåt 
sæt, trøjen den er helt vildt sød, og den er ganske enkel, sådan en striktrøje, og 
så synes jeg (…). 

194 Interviewer Hvad kan du så godt lide ved det sæt. 
195 Helle Det er helt enkelt, og så den striktrøje den er bare helt (…). Så er der sådan et 

print på ryggen hen over skulderen, det synes jeg er sødt, og bukserne de passer 
til med printet og passer til med det hele, og så er de meget gode, for der er 
elastik oppe i livet, så de strammer ikke, og elastik nede i benene nu hvor han 
prøver at gå, så de er lidt oppe, det synes jeg er meget sødt. Og så går han også 
meget i (…). Hans far har købt en Katvig trøje til ham, hvor deres logo står i 
mange forskellige farver i grønne og blå, den bluse, synes jeg, som T-shirt er ret 
sød, og så har han et par hvide shorts, som han kunne få på til, men det er også 
fordi, jeg glæder mig over, at hans far har købt noget tøj til ham, når Brian køber 
noget tøj til ham, så giver jeg tit Emil det på, fordi jeg glæder mig over det, det 
er mig der har købt alt det anden tøj, men jeg glæder mig over, at han har købt 
det, og derfor vil jeg gerne have, at han har det på så ofte som muligt. 

196 Interviewer Så hans far er god til at købe og vælge tøj til ham. 
197 Helle Ja, det synes jeg egentlig, når det er, at han køber noget, så synes jeg, han er 

meget god til at vælge noget, der er pænt, når det kommer over ham, det synes 
jeg. Ja, men jeg har mange. Der var på et tidspunkt, der var der en skjorte, som 
jeg havde købt i Esprit, købt på udsalg i BabySam, som var brun og blå ternet, 
altså grundfarven var brun, og så var den ternet i forskellige blå nuancer, og med 
en vest på med en Peter Plys og Tigerdyr som krammer hinanden, og som også 
var brun, og så havde den lige omkring ved halsen og ved skuldrene en hvid og 
blå stribe i fuldstændig samme farve som skjorten, og så et par brune bukser. 
Det, synes jeg også, var helt fantastisk, det, synes jeg simpelthen, var så sødt til 
ham, de brune bukser de var fra H&M, så det synes jeg var lige så sødt, som at 
give ham noget andet på. Og så havde jeg det der andet sæt, som jeg snakkede 
om tidligere, hvor bukser og det passede sammen, så for mig at se, kan det ligeså 
godt være noget dyrt som noget billigt. Ja altså, bare det passer sammen helt ned 
til mindste detalje. Jeg kan blive helt høj over, at det passer sammen, at de 
striber på skjorten passer med de striber, som der er på skjorten, det kan jeg sku 
bliv helt høj over, fordi det, synes jeg, bare er perfekt. Han har også et par kaki 
farvet bukser fra min søster, hvor der også er Peter Plys på, og dem synes jeg 
også er fine, hvis det skal være lidt mere sommeragtigt, så kan jeg sætte dem 
sammen med den skjorte og vest, som jeg snakkede om før, for det passer også 
til, så det er også (…). Og det er også et par fra H&M. 

198 Interviewer Men hvad er det, det giver dig, du siger, du kan blive helt høj over det. 
199 Helle Det giver mig sådan en varm følelse i maven, det passer sammen, og han ser 

pæn ud, og han har det godt. Og det er primært for min egen skyld, at jeg kan få 
lov til at klæde ham ud, det synes jeg da er fedt, at der også er andre, der ser det, 
det er jo bare en bonus. Nej, jeg synes altså godt jeg kan virke lidt mærkelig, når 
jeg sidder og siger de her ting. 

253 
 



200 Interviewer Hvorfor det. 
201 Helle Man tænker sådan lidt, prøv at få noget andet at gå op i, men det er jo mit barn, 

når vi snakker om statussymbol, det er jo den måde, man har mulighed for at gå 
op i noget og for at udtrykke sig på. Så jo, jeg går da op i, at han er pæn tydelig 
vis. 

202 Interviewer Synes du, at du udtrykker dig selv ved, at han går pænt klædt, eller hvad mente 
du der. 

203 Helle Jeg ved ikke, om jeg udtrykker mig selv, jo det gør jeg jo, ved at gå op i det, så 
udtrykker jeg, at jeg er en, der går op i det, i modsætning til (…). Jeg kan huske, 
da jeg arbejdede i vuggestuen, der var en pige som hed Alice, og hun havde altid 
sådan noget på, hvor man tænkte, hvad tænker mor og far lige på, det kunne jeg 
slet ikke. 

204 Interviewer Hvad havde hun for eksempel på. 
205 Helle Jamen, hvad havde hun på, det var lag på lag, og tøj som der var snavset og med 

huller i, og det var nogle forældre, som kom fra Amerika, og de var 
udstationeret på Universitetet som lektorer, det var sådan nogle rigtige 
bognørder, som slet ikke gik op i den slags ting, og det var bare slet ikke mig, 
det var det ikke, ja, det var også nogle mærkelige ting, hun havde på, hvor man 
tænkte sådan lidt, hvor kommer det der lige fra.  

206 Interviewer Men hvad ellers i mødregruppen og sådan, synes du, folk er gode til at klæde 
deres børn på der. 

207 Helle Ja, det er ikke, fordi jeg ligger mærke til det, så det synes jeg. 
208 Interviewer Du har alligevel bevæget dig meget omkring, Ongobongo sagde du.  
209 Helle Babybongo. 
210 Interviewer Og svømning og mødregruppe. 
211 Helle Og legesrue, vi har virkelig været meget ude. 
212 Interviewer Så du møder alligevel en del forskellige mennesker, oplever du, at der så også er 

forskel på, hvordan børnene ser ud. 
213 Helle Jo, det synes jeg egentlig, for nu hvor du nævner Babybongo, det ligger nemlig i 

Stefans Kirken på Nørrebro, og der er godt nok nogle specielle typer i blandt 
dem, også i legestue. Vi var i legestue sidste tirsdag, det er simpelthen det bedste 
sted at gå i legestue, synes jeg, for der er en der hedder Helga, som synger nogle 
sange og laver nogle forskellige ting, og Emil han er helt vild, men der er jo 
mødre med tatoveringer over det hele, og så er der de der, der går i fodformede 
sko, og der kan man godt se (…). For eksempel hende der går i fodformede sko, 
der har drengen meget langt hår foran til og ikke noget bagtil, jamen, det var 
hende, som syede sit eget tøj til sin søn, så der var virkelig forskel på den måde, 
som børnene gik klædt på. Så var der en mor, som havde en masse tatoveringer, 
som der virkede lidt keltisk i det, der kunne man godt se, at barnet var mere 
(…), jeg synes bare godt, man kan se det. Nu ved jeg ikke, om man bliver 
påvirket af det. Og så er der en anden en, hvor moderen altid har en lille lårkort 
på og tre huller i næsen, og der har datteren også det samme agtige tøj på, så det 
kan man godt se.  

214 Interviewer Tror du så, at andre de kan se, at i hører sammen. 
215 Helle Det ved jeg ikke, måske. Jo, for jeg går jo også op i at ting passer sammen, så på 

det punkt, men så tror jeg, der er flere, som kan se det, fordi han ligner mig så 
meget med store øjne og hårfarven, så der er mange, der siger, at de ikke er i 
tvivl om, hvem der er moderen til ham her, fordi han ligner mig meget, så der 
tror jeg mere, det er det. 

216 Interviewer Ja, så tror jeg vi er ved at være der, har du noget du vil tilføje. 
217 Helle Hm nej, det tror jeg ikke. 
218 Interviewer Hvor gammel er du Helle. 
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219 Helle Jeg er 28. 
220 Interviewer Og uddannelse. 
221 Helle Jamen, jeg er ved at afslutte cand. merc. 
222 Interviewer Og i bor herhjemme tre. 
223 Helle Tre, mor, far og Emil, og så har vi to halvbrødre, som kommer hver anden 

weekend. 
224 Interviewer Kender du jeres indkomst 
225 Helle Den er ret svingende, fordi Brian er selvstændig, men det er mig som primært 

betaler for Emil. 
226 Interviewer Man kan ikke sige noget om en gennemsnitsmåned. 
227 Helle Jo, så har jeg vel 10.000 kroner, og Brian har 40.000 kroner. 
228 Interviewer Og hvor gammel er Emil præcist. 
229 Helle Han er 11 måneder. 
230 Interviewer Men så siger jeg mange tak Helle. 
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B16: Udvidede selv i forhold til babytøjmærker 

 

 
Model efter egen tilvirkning 
 
 
 
 

 
Louise: Interview 1 
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Line: Interview 2 
 
 
 
 

 
Tine: Interview 3 
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Mette: Interview 4 
 
 
 
 

 
Sanne: Interview 5 
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Camilla: Interview 6 
 
 
 
 

 
Anja: Interview 7 
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Helle: Interview 8 (pilot) 
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