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Abstract 22	  
 23	  
The postmodern consumer is not under the influence of social status through income, family and 24	  

other such status symbols, which she would have been in a modern community. Instead she is 25	  

perceived of as an identity-seeker who turns to the market and consumption in order to form social 26	  

relations and alternative communities, which correspond to her values, interests, beliefs, emotions 27	  

and lifestyle. This study aims to analyse why some consumers turn to an alternative, yet integrated, 28	  

food regime, and which personal values they derive from it.  29	  

 30	  

The traditional Danish food regime is highly influenced by the official guidelines of maintaining a 31	  

healthy lifestyle. Fish, meat and dairy products are perceived of as being healthy and contributing to 32	  

a nutritional diet, which enhances healthiness with the individual consumer. However, some 33	  

consumers turn to alternative diets in order to satisfy personal beliefs and values. In this study 34	  

veganism is analysed with the purpose of explaining why some consumers turn to a vegan lifestyle, 35	  

how the vegan identity is formed and how this knowledge can be relevant to marketers. The vegan 36	  

lifestyle differs from the Danish food culture to such an extend, that vegan consumers find it 37	  

necessary to turn to alternative authorities such as bloggers and fellow members of online 38	  

communities in order to seek information on how to perform a vegan lifestyle. The Danish food 39	  

culture is based on health and nutrition, whereas vegans perceive animals with the same value as 40	  

humans, therefore they restrain from any products containing animals or animal bi-products. The 41	  

motivation for leading a vegan lifestyle is hence driven by ethics, which has been confirmed in 42	  

previous studies, however environment and health are also to be considered important motivational 43	  

factors for vegan consumers. 44	  

 45	  

The vegan diet causes feelings of stigmatization from their natural communities, therefore vegan 46	  

consumers turn to vegan communities in order to find social interactions with like-minded 47	  

consumers. The vegan online communities provides extended knowledge about veganism, serve as 48	  

word-of-mouth and allow members to share their experiences with a vegan lifestyle. Even though 49	  

this study primarily focuses on vegans, semi-vegetarians are also considered relevant, as they are 50	  

partakers of vegan consumption patterns, and hence a possible target for companies producing 51	  

vegan alternatives to traditional food items. Meat replacements and vegan alternatives serve as a 52	  

bridge between followers of the traditional Danish food culture and vegans, since they make it 53	  

possible for both parties to share food consumption. 54	  
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1. Introduktion 140	  

 141	  
En postmoderne forbruger er ikke bundet af social status og derfor heller ikke en forudbestemt 142	  

social tilknytning (Cova, 1997). Den postmoderne forbruger har derimod fri vilje til at bestemme, 143	  

hvilke værdier, overbevisninger og livsstile hun vil identificere sig med. Fordi social status ikke 144	  

længere er den primære identitetsfaktor (McCracken, 1986), afspejler forbrugeren i stedet sin 145	  

ønskede identitet gennem forbrugs- og markedskultur. Consumer culture theory er en samling af 146	  

teorier, som baseres på antropologisk og sociologisk research, hvorigennem man undersøger, 147	  

hvordan forbrugeren former sin identitet gennem forbrugsmønstre og markedskultur (Arnould & 148	  

Thompson, 2005). Forbrugeren opfattes som en ”identity seeker”, og er derfor i konstant søgen 149	  

efter sin identitet, og anvender produkter, til at forlænge sig selv (Belk, 1988).  Markedskultur 150	  

dannes gennem forbrugeres fælles interesser, ritualer og livsstile (Cova, 1997; Kozinets, 2002a), og 151	  

i det postmoderne samfund, dyrkes markedskulturen især gennem gruppedannelser, hvor 152	  

forbrugerne bliver sammenholdt af frivillig social interaktion (Seraj, 2012; Firat & Venkatesh, 153	  

1995).  154	  

 155	  

Mad er et af de basale behov som mennesket skal have udfyldt for at overleve. Det er byggestenene 156	  

i kroppens celler, og afspejler derfor kroppens sundhed, hvilket betyder, at mennesket er i fuld 157	  

kontrol over sin egen krop gennem sine spisevaner (Belasco, 1999; Fischler, 1988; Rozin, 1999; 158	  

Marshall, 2005). Mad er en vej til fornøjelse gennem eksempelvis sociale sammenkomster over et 159	  

traditionelt måltid, men det er også en vej til fortvivlelse og agtpågivenhed: Basalt set kan maden 160	  

være giftig, rådden eller allergifremkaldende, men den kan også bryde med et eventuelt sæt regler, 161	  

som den individuelle forbruger har valgt af følge. Hvis forbrugeren eksempelvis følger en bestemt 162	  

religion, har valgt en bestemt diæt eller ikke har kulturel baggrund for bestemte fødevarer, kan 163	  

nogle fødevarer være årsag til megen fortvivlelse (Rozin, 1999; Fischler, 1988).  164	  

 165	  

Danske forbrugere vælger bestemte diæter ud fra forskellige årsager, typisk for den danske 166	  

madkultur er dog, at forbrugeren undgår fedt, og indtager kød- og mejeriprodukter for at dække 167	  

vigtige vitamin- og mineralbehov. Men nogle forbrugere vælger at følge en alternativ livsstil 168	  

(Ølgod, 2015), hvor kød- og mejeriprodukter ikke anses som kost, men biprodukter af levende 169	  

væsner (Politiken, 08.05.2016). Interessen for plantebaseret kost er i stigning i Danmark, og 170	  

udbuddet af veganske produkter bliver mere omfattende. Navnlig unge mennesker vælger at følge 171	  
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en plantebaseret kost. Der er dog forskel på at følge en plantebaseret kost, og på at være veganer. 172	  

Dette studie vil undersøge, hvorfor nogle forbrugere vælger at spise vegansk, og hvilken identitet 173	  

veganske forbrugere opnår gennem deres veganske livsstil. Samtidig er det interessant at undersøge, 174	  

hvordan tendensen på det veganske marked er, om det er en forbipasserende trend, eller om der 175	  

eksisterer en reel interesse for at leve mere vegansk, samt forholdet til de mange veganske 176	  

køderstatninger og –produkter, der strømmer ind på de danske supermarkedshylder.  177	  

 178	  

1.1 Problemformulering 179	  

 180	  

Indenfor Consumer culture theory er der studier, som indikerer, at madkulturen betyder meget for 181	  

den individuelle forbruger, og at måltidet kan være en social interaktion (Marshall, 2005; 182	  

Wallendorf & Arnould, 1991). Derfor er det relevant at undersøge, hvilken identitet veganske 183	  

forbrugere sætter i forbindelse med en vegansk diæt, og hvilke værdier de kan drage af en vegansk 184	  

diæt.  185	  

 186	  

På baggrund af det ovennævnte vil det følgende studie besvare følgende problemformulering:  187	  

Hvorfor vælger nogle forbrugere til at overgå fra en kødholdig livsstil til en vegansk livsstil, hvilken 188	  

identitet finder veganere i en vegansk livsstil, og hvordan er denne viden relevant for producenter 189	  

af veganske produkter?  190	  

 191	  

1.2 Afgrænsning og valg 192	  

 193	  
I den følgende undersøgelse er fokusområdet indskrænket til veganske forbrugere i Danmark. 194	  

Formålet og årsagen til dette studie er, at den veganske livsstil er i fremgang, ikke kun i Danmark, 195	  

men også globalt. Selvom studiet fokuserer på veganere, er flexitarer også relevante at inddrage, for 196	  

at give et realistisk billede af markedet for veganske produkter. Studiet tager udgangspunkt i 197	  

vegansk kost, men inddrager veganisme som helhed, da det er relevant at inddrage forbrugernes 198	  

personlige overbevisning, for at svare på hvilken personlig identitet veganere får ud af en vegansk 199	  

livsstil. Plantebaseret- og vegansk kost refererer til kosten i sig selv, hvor vegansk livsstil og 200	  

veganisme refererer til helheden af at være veganer. 201	  

 202	  
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Der er ikke taget kontakt til virksomheder som Arla Foods, da de baserer deres produktion på 203	  

mejeri, og derfor med stor sandsynlighed ikke er tilbøjelige til at omlægge deres produktion. Der er 204	  

dog inkluderet et interview med fødevarevirksomheden Hanegal, da det er en virksomhed baseret 205	  

på kødproduktion, som er begyndt at producere veganske produkter. Det var derfor særligt 206	  

interessant at være i kontakt med Hanegal. 207	  

 208	  

Da den primære litteratur til denne afhandling er på engelsk, er citater og modeller ikke oversat til 209	  

dansk. Fagtermer er oversat, hvor det var relevant i forhold til flydende og overskuelig tekst. 210	  

 211	  

1.3 Afhandlingens struktur 212	  

 213	  

 214	  

Introduktion 215	  

Beskrivelse af afhandlingens emne og problemstillinger, hvorfor dette studie er 216	  

relevant og hvilke afgrænsninger der er fundet relevante for studiet.  217	  

 218	  

Emnepræsentation 219	  

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af den danske madkultur, i komparativ til den 220	  

veganske madkultur. Der tages udgangspunkt i Fødevarestyrelsen som indikation for 221	  

den danske madkultur.  222	  

 223	  

Teoretisk referenceramme 224	  

Dette kapitel forklarer de anvendte teorier, som bidrager til den overordnede 225	  

teoretiske referenceramme, med afsæt i perspektivet Consumer Culture Theory. 226	  

Relevante teorier er forbrugstypologier, extended self, postmoderne forbrugerkultur, 227	  

postmoderne markedskultur og madforbrug. Tidligere studier om veganere, samt 228	  

mangler heri, er også inkluderet i dette kapitel. 229	  

 230	  

Metode 231	  

Dette kapitel forklarer hvilken videnskabsteoretisk tilgang, der er anvendt i 232	  

afhandlingens dataindsamling, samt en beskrivelse af den anvendte metode, herunder 233	  

også argumentation og diskussion for den valgte metode. 234	  



	   9	  

 235	  

Analyse af indsamlet data 236	  

Dette kapitel indeholder en analyse af den indsamlede data ud fra den valgte teoretiske 237	  

referenceramme, med det formål at undersøge mulige svar på den valgte 238	  

problemstilling. I analysen er også inkluderet studiets relevans for markedsføring.  239	  

 240	  

Diskussion 241	  

Dette kapitel indeholder en diskussion af den udførte analyse, og fremhæver de 242	  

punkter, hvor jeg har vurderet, at dette studie bidrager til ny viden om veganere.  243	  

 244	  

Konklusion 245	  

Konklusionen opsummerer vigtige pointer fra studiets analyse, og besvarer de i 246	  

kapitel 1 fremsatte problemstillinger.  247	  

 248	  

Videre studier 249	  

Dette kapitel giver forslag til videre studier, som er vurderet interessante på baggrund 250	  

af den indsamlede data, men som ikke har været relevante eller måtte udelades i 251	  

besvarelsen af dette studies problemstilling. 252	  

 253	  

 254	  

 255	  

 256	  

 257	  

 258	  

 259	  
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2. Emnepræsentation: Madkultur i Danmark 260	  

 261	  
Det følgende kapitel indeholder en kort redegørelse af de officielle kostråd i Danmark, som danner 262	  

baggrund for den traditionelle danske madkultur, og en beskrivelse af den veganske madkultur, som 263	  

danske veganere følger. 264	  

 265	  

2.1 Den traditionelle danske madkultur 266	  

 267	  

Madkulturen i Danmark er i høj grad præget af de 10 officielle kostråd, som Fødevarestyrelsen har 268	  

opstillet (Fødevarestyrelsens officielle kostråd, u.å.). Fødevarestyrelsen er ansvarlig for at vejlede 269	  

danske forbrugere til en sund livsstil, og er derfor fundamentet for dansk madkultur. Der er i 270	  

kommunale institutioner stor fokus på, at de officielle kostråd skal indlæres, så børn og unge kan 271	  

forholde sig kritisk og reflekterende over den mad, som de bliver præsenteret for (Indholdet i 272	  

politikken, u.å.). Kommunale institutioner bliver også opfordret til at oprette en politik, som 273	  

inddrager måltidets betydning, da ” Måltidet er en vigtig begivenhed for etablering og 274	  

vedligeholdelse af fællesskabet.” (Indholdet i politikken, u.å.). Den traditionelle danske madkultur 275	  

bliver derfor indlært i en tidlig alder hos de danske forbrugere.  276	  

 277	  

Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd skal hjælpe forbrugere til at imødekomme de 278	  

ernæringsmæssige behov, som en sund og velernæret krop har brug for. Rådene lyder blandt andet: 279	  

”Spis mere fisk”, ”Vælg magert kød og kødpålæg” og ”Vælg magre mælkeprodukter” 280	  

(Fødevarestyrelsens officielle kostråd, u.å.). Der er størst fokus på at minimere indtaget af mættet 281	  

fedt, men det understreges, at fisk, kød og mælkeprodukter bør indgå i en sund og varieret kost, for 282	  

at opnå fuld dækning af vitamin-, mineral-, og næringsbehov. Fødevarestyrelsen udgiver også 283	  

enkelte råd og vejledning til forbrugere, som følger en alternativ kost på baggrund af allergi eller 284	  

ideologiske valg, heriblandt veganere. Plantebaseret kost indgår dog ikke i de officielle kostråd, 285	  

men anerkendes med henblik på at aflaste miljø, og nedsætte risikoen for følgesygdomme af for 286	  

højt kødindtag (Fokus på kød, 07.12.2015). Det frarådes dog kraftigt, at børn udelukkende indtager 287	  

plantebaseret kost, da det vurderes, at børn ikke kan indtage tilstrækkelige mængder af plantemad i 288	  

forhold til den daglige mængde næring de skal have (Planlægning af veganermad, u.å.). Disse råd 289	  

og retningslinjer bliver anvendt i undervisning om ernæring og sundhed, som starter allerede i 290	  

folkeskolen, derfor må det konstateres, at de er fundamentet for den traditionelle danske madkultur.  291	  
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 292	  

2.2 Vegansk madkultur 293	  

 294	  

Veganisme er en livsstil, som indenfor de seneste år har fået stor fokus, da flere forbrugere er blevet 295	  

opmærksomme på de klima- og sundhedsmæssige fordele ved en plantebaseret kost (Hvad er en 296	  

veganer?, u.å.). Som hovedregel spiser veganere ikke animalske produkter, eller produkter som 297	  

kommer fra dyr, herunder mælkeprodukter, æg og honning (Vegetarer, u.å.). Det skyldes primært 298	  

dyreetik, og har ikke kun kosten som omdrejningspunkt, men også en anderledes opfattelse af dyr. 299	  

Dyr opfattes ikke som et middel til ernæring, men som ligesindede dyrearter med samme 300	  

rettigheder som mennesker (Hvad er en veganer?, u.å.). Det er derfor grundlæggende forkert for 301	  

veganere at indtage alle produkter, som enten er direkte animalske (kød), animalske biprodukter 302	  

(mælk, æg og honning) eller indeholder animalske produkter (gelatine og animalske farvestoffer). 303	  

Fravalget af animalske produkter gør det nødvendigt, at veganske forbrugere enten må tage tilskud 304	  

af diverse vitaminer og mineraler, eller nøje planlægge deres kost for at blive dækket korrekt 305	  

ernæringsmæssigt.  306	  

 307	  

Veganisme handler dog ikke kun om kost, men sætter i lige så høj grad fokus på, at dyr ikke skal 308	  

holdes i fangenskab for menneskers skyld (Om mig og bloggen, u.å.). Derfor undgår de fleste 309	  

veganere produkter som læder og pels, produkter som er testet på dyr, eller underholdning og 310	  

oplevelser, som indeholder dyr, eksempelvis elefantridning, cirkus og akvarium (Hvad er en 311	  

veganer?, u.å.). For veganere er der heller ingen forskel på kæledyr og andre dyr – alle dyr har i 312	  

veganeres øjne den samme værdi. Veganisme skal derfor ikke kun betragtes som en plantebaseret 313	  

kost, men som en ideologi og livsfilosofi (Hvad er en veganer?, u.å.).  314	  

 315	  

 316	  

 317	  

 318	  

 319	  
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3. Teoretisk referenceramme 320	  

 321	  

I dette kapitel bliver den anvendte, teoretiske referenceramme diskuteret, og der bliver redegjort for 322	  

hvorfor netop denne teori er valgt til at analysere og svare på afhandlingens problemstillinger. Der 323	  

inddrages tidligere studier til sammenligning, og for at fremhæve vigtige pointer, således at det 324	  

tydeligt fremgår, hvilket perspektiv det følgende studie er udarbejdet fra.  325	  

 326	  

3.1 Consumer Culture Theory 327	  

 328	  

Denne afhandlings formål er at analysere og redegøre for veganeres forbrugeridentitet og 329	  

forbrugsmønster. Derfor tager den i høj grad udgangspunkt i-, og er udarbejdet ud fra teorierne bag 330	  

Consumer Culture Theory (fortløbende CCT), som Eric J. Arnould og Craig J. Thompson (2005) 331	  

beskriver som ”(…) a family of theoretical perspectives that address the dynamic relationships 332	  

between consumer actions, the marketplace, and cultural meanings.” (Arnould & Thompson, 2005: 333	  

868). I refleksion til et postmoderne samfund, betragtes kulturelle betydninger som talrige og 334	  

fragmenterede.. CCT perspektivet kan bruges til at vurdere forbrug udenfor de normative rammer af 335	  

økonomi og psykologi, og i stedet med større fokus på antropologi og sociologi (Joy & Li, 2012). 336	  

Derfor er økonomiske og psykologiske faktorer ikke i lige så høj grad relevante indenfor CCT, som 337	  

i eksempelvis traditionel marketing (Arnould & Thompson, 2005). Dog er reference til alder, 338	  

nationalitet, køn etc. ikke udelukket, de skal blot betragtes som en kontekst, og ikke som en formel 339	  

hvorfra CCT kan anvendes til at udarbejde en segmenteret målgruppe (Askegaard & Linnet, 2011).  340	  

 341	  

CCT anskuer ikke kultur ud fra et homogent synspunkt, hvor kulturen vurderes i forhold til et 342	  

samfunds medlemmers holdninger, livsstile og værdier, hvilket eksempelvis afspejles i stereotyper 343	  

(tyskere har den kultur, danskere har en den kultur). I stedet tages der højde for kompleksiteten i 344	  

kulturer, herunder heterogene strukturer og mangfoldigheden af overlappende kulturelle 345	  

grupperinger indenfor en sociohistorisk ramme af globalisering og markedskapitalisme, for derefter 346	  

at sætte disse strukturer i kontekst (Arnould & Thompson, 2005).  347	  

 348	  

CCT undersøger forbrugsprocessen, hvor forbrugeren fortolker, vurderer og fremkalder værdier 349	  

gennem de ressourcer, som markedet og forbrugerne stiller til rådighed (Arnould & Thompson, 350	  
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2005; Arnould, 2007; Cova, Maclaran & Bradshaw, 2013; Askegaard & Linnet, 2011). Indenfor 351	  

CCT er forbrugeren derfor ikke en passiv respondent, men i stedet fortolker forbrugeren aktivt 352	  

symbolske betydninger i reklamer, brands, omgivelser og produkter, således at de tilpasses 353	  

forbrugerens individuelle og sociale forhold (Arnould & Thompson, 2005) og dermed fungerer 354	  

forbrugeren som en proaktiv partner med en kulturskabende funktion (Arnould, 2007). Det betyder, 355	  

at markedet og forbrugerne bidrager til de faktorer, som forbrugeren anvender til at manifestere 356	  

deres identitet og fremtidige ønsker, såvel individuelle som kollektive (Arnould & Thompson, 357	  

2005; Belk, 1988; Kozinets, 2002b).  358	  

 359	  

3.1.1 De fire research domæner i CCT 360	  

Arnould & Thompson (2005) beskriver fire hoved research domæner, som overlapper hinanden, 361	  

hvilket Fig. 3.1 nedenfor illustrerer. Disse domæner er dem, der oftest arbejdes ud fra i research 362	  

indenfor CCT. Når der arbejdes med CCT og analyseres med udgangspunkt i de fire domæner, 363	  

lægges der normalvis fokus inden for et-to domæner (Arnould & Thompson, 2007), hvilket denne 364	  

afhandling efterkommer, da den primære fokus ligger på ”Consumer Identity Projects” og 365	  

”Marketplace Culture”, da disse har haft størst relevans i forhold til den indsamlede data og den 366	  

anvendte metode. 367	  

 368	  

 369	  
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 370	  
(Kilde: Arnould & Thompson, 2007: 10). 371	  

Figur 3.1: De fire research paradigmer og deres holistiske sammenhæng. 372	  
 373	  

 374	  

3.1.1.1 Consumer Identity Projects 375	  

Indenfor dette paradigme betragtes forbrugeren som værende søgende efter deres individuelle 376	  

identitet, og under en konstant konstruktion af deres identitet: ”(…) consumers are conceived of as 377	  

identity seekers and makers (…)” (Arnould & Thompson, 2005: 871). Forbrugeren bruger 378	  

produkter til at vise, hvem de er, hvilket Russel Belk (1988) refererer til som forbrugerens 379	  

”extended self”, hvilket uddybes i de følgende underkapitler. Consumer Identity Projects er derfor 380	  

et af de oplagte domæner indenfor CCT, og navnlig indenfor research af forbrugeradfærd, som 381	  

denne afhandling beskæftiger sig med. Ifølge Kozinets (2002a: 22) kan forbrugeren vælge at gå i en 382	  

anden retning, og den personlige frigørelse kan derfor udfoldes i en distancering til et alternativt 383	  

fællesskab, hvilket kan komme til udtryk i form af en autonomi mod det overordnede samfund 384	  
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(Firat & Dholakia, 1998: 157-158). Dette er særlig relevant for netop dette studie, da det 385	  

beskæftiger sig med hvorfor nogle forbrugere vælger at inkorporere en anden kost end den, de er 386	  

vokset op med. Som nævnt ovenfor kan forbrugeren danne sin identitet ud fra de ressourcer, som 387	  

markedet stiller til rådighed, derfor er det forbrugernes eget valg, hvilket kost de vil inkorporere, 388	  

men motiverne er derfor relevante at undersøge.  389	  

 390	  

3.1.1.2 Marketplace Cultures 391	  

Særlig vigtigt for denne afhandling er Marketplace Cultures, da markedskulturen fungerer som 392	  

indikation for, at forbrugeren skaber kulturen fremfor at bære en allerede eksisterende 393	  

forbrugerkultur (Arnould & Thompson, 2005: 873; Joy & Li, 2012). Forbrugeren kan opleve en 394	  

social fællesskabsfølelse, og derved danne en særlig, selvvalgt, flygtig verden af fælles 395	  

forbrugsinteresser (Arnould & Thompson, 2005; Kozinets, 2002a). Marketplace Cultures opstår 396	  

gennem en fælles forbrugsinteresse, udførelsen af bestemte ritualer og fælles restriktioner samt 397	  

overbevisninger (Kozinets 2002b; Joy & Li, 2012). Mange af disse Marketplace Cultures dyrkes i 398	  

online fora (Kozinets, 2002a; Seraj, 2012; Joy & Li, 2012), hvilket muliggør og fremhæver den 399	  

globalisering, som CCT tager udgangspunkt i. I modsætning til en socio-historisk, kapitalistisk 400	  

opnået social status, opnås status indenfor Marketplace Cultures i stedet gennem udbredt viden og 401	  

udførelse af markedskulturens normer og interesser (Arnould & Thompson, 2005; Kozinets, 2002a; 402	  

Seraj, 2012). Markedet underminerer og opdeler samfundet i mindre grupperinger (Kozinets 2002a: 403	  

22), hvilket danner et grundlag for Marketplace Cultures. Desuden antager CCT markedet som et 404	  

”område”, hvor eksempelvis markedsførere har mulighed for at deltage i forbrugernes konstruerede 405	  

verden (Arnould, 2007; Askegaard & Linnet, 2011, Fosfuri, Marco & Roca, 2011).  406	  

 407	  

3.1.2 Kritiske overvejelser af Consumer Culture Theory 408	  

CCT fokuserer, som nævnt i forrige underkapitel, på forbrugerens forbrugsmønster, og i 409	  

særdeleshed den kompleksitet, der ligger til baggrund for forbrugerens identitetsdannelse gennem 410	  

hendes forbrug. Forbrugerens forbrugeradfærd bliver vurderet ud fra en kompleks analyse, hvilket 411	  

til gengæld også kan blive for kompleks, og dermed eliminere muligheden for at lave en 412	  

generaliserbar teori (Cova, Maclaran & Bradshaw, 2013). Da dette studie er inspireret af allerede 413	  

eksisterende studier, må det betragtes som en viderebygning på disse teorier i et forsøg på at udvide 414	  

forståelsen for, hvorfor nogle forbrugere træffer de spisevalg, som de gør. De anvendte studier er 415	  
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diskuteret senere i dette kapitel, og er anvendt til at fremhæve paralleller, som kan øge muligheden 416	  

for generaliserbarhed.   417	  

 418	  

Søren Askegaard & Jeppe Linnet (2011) skriver, at CCT har en tendens til at henlede researcheren 419	  

til at fokusere på en subjektiv holdning, fremfor et objektivt perspektiv. I det følgende studie er der 420	  

dog lagt vægt på at undersøge den kulturelle struktur hos den valgte forbrugergruppe (Askegaard & 421	  

Linnet, 2011). For at undgå et dominerende subjektivt perspektiv, foretages der en netnografisk 422	  

undersøgelse (Kozinets, 2002a), således at Marketplace Culture kan inddrages i studiet på baggrund 423	  

af en etnografisk observation. For at eliminere muligheden for at studie af ren subjektivitet, er 424	  

Douglas B. Holt’s (1995) typer af forbrug valgt som supplerende teori, for at opnå forståelse for 425	  

hvordan mad bliver konsumeret, således at kontekst af forbruget kan inddrages, og dermed bliver 426	  

afhandlingen ikke baseret på forbrugernes egne subjektive perspektiv.  427	  

 428	  

 429	  

3.2 Typologi af forbrug 430	  

 431	  

Douglas B. Holt (1995) skriver, at forbrugere ikke anvender forbrug i forbindelse med de 432	  

egenskaber en genstand må besidde, men at der er en større antropologisk betydning bag den måde 433	  

forbrugere forbruger på. Forbrug bliver dynamisk, når forbrugere bruger forbrug til at genopfinde 434	  

sig selv, og påtage sig en ønsket rolle gennem sit forbrug eller stræbe efter en appellerende social 435	  

verden (Holt, 1995). Holt beskriver fire metaforer i sit studie ”How consumers consume: A typology 436	  

of consumption practices”; consuming as experience, consuming as integration, consuming as 437	  

classification og consuming as play (1995). Disse fire metaforer danner en typologi, som afhjælper 438	  

forståelsen af de fænomenologiske dimensioner, som forbrugere oplever i forbindelse med forbrug 439	  

(Holt, 1995; Andrews & Drennan, 2007). I denne afhandling anvendes consuming as integration 440	  

(forbrug som integration og consuming as classification (forbrug som klassifikation) til at forstå 441	  

veganeres empiriske forbrug af veganske produkter, samt hvordan de anvender vegansk kost til at 442	  

skabe identitet. 443	  

 444	  

 445	  
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3.2.1 Forbrug som integration 446	  

Forbrug som integration er en metafor, som refererer til forbrugerens måde at fremhæve forståelsen 447	  

af et forbrugsobjekt som en væsentlig del af forbrugerens identitet (Holt, 1995). Holt (1995) angiver 448	  

to retninger af forbrug son integration; tilpasning af et objekts betydning til forbrugerens subjektive 449	  

identitet, og dermed forbrugerens forlængelse af selvet (Belk, 1988), eller forbrugerens integration 450	  

til objektets objektive betydning (Holt, 1995). Lynda M. Andrews & Judy Drennan (2007) lavede et 451	  

studie om forbrug af mobiltelefoner, hvor Holt’s (1995) metaforer blev anvendt som teoretisk 452	  

referenceramme. Deres dataindsamling viser, at forbrugere eksempelvis føler sig tilknyttet til et 453	  

socialt miljø gennem sin mobiltelefon, og at rettelser i eksempelvis display eller ringetone blev 454	  

brugt til at reflektere forbrugerens identitet (Andrews & Drennan, 2007). Et andet eksempel på 455	  

forbrug som integration er Diane Scaraboto & Eileen Fischer’s studie af Fatshionistas (2012), hvor 456	  

plus-size forbrugere var utilfredse med udbuddet af modetøj i deres størrelser, og hvor forbrugerne 457	  

brugte online grupper til at dele deres frustrationer, hvilket resulterede i en kollektiv identitet 458	  

gennem plus-size mode. Ellis, Fitchett, Higgins, Jack, Lim, Saren & Tadajewski (2011) refererer til 459	  

dette fænomen som ”Consumer resistance” (Ellis et al., 2011: 161), hvilket betyder, at forbrugere 460	  

kommunikerer modstand gennem et alternativt forbrug. Det betyder, at plus-size forbrugerne 461	  

modsætter sig det aktuelle marked, ved at skabe et alternativt marked. Holt (1995) refererer til dette 462	  

som assimilering og nævner også Wallendorf & Arnould’s (1991) studie af Thanksgiving Day hos 463	  

forskellige forbrugere, som en måde hvorpå objektet (middagen) gør det muligt for deltagerne, at 464	  

blive assimileret i traditionen.  465	  

 466	  

3.2.2 Forbrug som klassifikation 467	  

Klassifikation bruges til både at skelne og sammenligne forbrugere i forhold til deres forbrug (Holt, 468	  

1995). Det er distinktionen mellem os og dem. Der skelnes mellem klassifikation gennem objekter 469	  

og klassifikation gennem handling (Holt, 1995). Klassifikation gennem objekter skal forstås 470	  

således, at forbrugeren tilegner sig den værdi, som et objekt har (Holt, 1995). Klassifikation 471	  

gennem handling er en anden metode, hvor forbrugeren kan udvise klassifikation i forhold til 472	  

forbrug (Holt, 1995). Forbrugere med særlig stor viden eller erfaring indenfor et bestemt emne, som 473	  

berører det forbrugsobjekt, som forbrugerne danner fællesskab om, kan bruge vejledning som 474	  

handling til klassifikation (Holt, 1995). Andrew & Drennan (2007) nævner besiddelse og 475	  

fremvisning af mobiltelefoner som klassifikation af social succes, og Scaraboto & Fischer (2012) 476	  

fremhæver bloggere som eksempler på medlemmer af en gruppe, med særlig stor viden og erfaring.  477	  
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De kan klassificeres gennem handling, da de eksempelvis i deres blogs deler webshops med plus- 478	  

size modetøj og deler idéer til at modificere tøj, så det lever op til gruppemedlemmernes ønsker og 479	  

dermed minimerer forbrugernes frustrationer om mangel på plus-size modetøj.  480	  

 481	  

 482	  

3.3 Extended self og narrativer 483	  

 484	  
Hvis man skal forstå forbrugerens adfærd, er man nødt til at forstå den subjektive betydning, som 485	  

forbrugeren tillægger objekter (Belk, 1988). Måden hvorpå mennesker definerer deres identitet, 486	  

foregår gennem hvad man har og hvad man gør (Belk, 1988). Russell W. Belk (1988) beskriver, at 487	  

mennesker gennem hele deres liv i flere forskellige stadier, anvender objekter som indikator for 488	  

deres nuværende og fremtidige identitet, og introducerer herigennem begrebet ”extended self”, altså 489	  

en forlængelse af forbrugeren gennem objekter. Aaron C. Ahuvia (2005) tilføjer muligheden for at 490	  

forbrugeren alternativt kan efterstræbe at sammenkoble en forhenværende identitet med en 491	  

nuværende og fremtidig identitet.  492	  

 493	  

Belk (1988) forklarer at magt er en indikator for hvor stor en del af en forbrugers forlængede selv 494	  

en genstand bliver opfattet, og uddyber med, at ”The greater the control we exercise, the more 495	  

closely allied with self the object should become” (Belk, 1988: 140). Belk (1988) nævner også den 496	  

antropologiske observation, at mennesket ejer sig selv, derfor ejer mennesket de funktioner som 497	  

kroppen dikteres til at udføre, og derfor ejer mennesket afkastet af de funktioner. Dette er relevant i 498	  

forhold til madforbrug, da indtagelse af mad er en individuel magtudøvelse, idet forbrugeren er 499	  

ultimativt ansvarlig for alt der indtages, hvilket understøttes af andre studier (Fischler, 1988; 500	  

Belasco, 1999; Chuck, Fernandes & Hyers, 2016).  501	  

 502	  

 Hvor Belk (1988) refererer til forbrugeres kerne af selv, foreslår Ahuvia i sit studie ”Beyond the 503	  

Extended Self: Loved Objects and Consumers' Identity Narratives” (2005), at forbrugere bruger 504	  

identitetshistorie som en intern og udviklende historie om deres liv, og at de i den forbindelse 505	  

tilknytter værdier til bestemte objekter. Ahuvia (2005) fremlægger i den forbindelse en teori om, at 506	  

forbrugeren ikke nødvendigvis fravælger sin forhenværende identitet, men i stedet forsøger at 507	  

sammenkoble identiteter. Forbrugeren kan enten vælge helt at nedprioritere den mindre 508	  

eftertragtede del af sin identitet, eller skabe et kompromis mellem identiteterer, og derved skabe en 509	  
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helt tredje – problematikken for forbrugeren er i dette tilfælde, at forbrugeren som oftest vil være 510	  

tvunget til at afskrive nogle af sine særlige objekter (Ahuvia, 2005). En helt tredje og oftest anvendt 511	  

mulighed er, at forbrugeren fremfor at komprimere fragmenterne af en identitet, i stedet forener de 512	  

to identiteter, som de sætter i forbindelse med deres særlige objekter (handlinger og 513	  

overbevisninger) (Ahuvia, 2005). Det kan derfor argumenteres, at forbrugere har et sæt af flere 514	  

fragmenterede ”selves", som kombineres til at konstruere en kompleks identitet (Ahuvia, 2005). 515	  

 516	  

 517	  

3.4 Postmodernisme og samfund 518	  

 519	  
I marketing og især CCT research undersøges og analyseres forbrugerens (aktive søgen efter) 520	  

identitet og deres forbrugsmønster, hvordan de opnår identitet, og hvordan de anvender objekter til 521	  

at danne subjektiv betydning til deres identitet (Arnould & Thompson, 2005; Holt, 1995). Den 522	  

postmoderne forbruger karakteriseres ved stræben efter differentiering, strømning og 523	  

uforudsigelighed, og identiteten opstår hos forbrugeren, gennem subjektivt anskuelse af forbrug 524	  

(Holt, 1991; 1995). Ifølge Ellis et al. (2011) har det postmoderne liv medført større overvejelse over 525	  

hvem man er, hvem man vil være, og hvordan man opnår den ønskede identitet, men understreger 526	  

samtidig, at selvom forbrugerne i høj grad kan forme og skabe deres individuelle identitet, er disse i 527	  

høj grad påvirket at faktorer som oprindelse, kultur og samfund. Forbrugere har derfor mulighed for 528	  

at lege med flere identiteter, og være forskellige identiteter i forskellige sammenhænge.  529	  

 530	  

Arnould (2007) redegør for, at forbrugere bruger deres forbrug til at stræbe efter et bestemt 531	  

samfund, og at brands og forbrugsgrupper er centrale for forståelsen af forbrug, hvilket han uddyber 532	  

med at ”(…) instead of accepting the idea that brand and consumption communities and other more 533	  

situational affiliations are marginal to consumer behavior, we should insist that they are central to 534	  

an understanding of consumption” (Arnould, 2007: 66). Selvom madindtag er en af de mest 535	  

individuelle aktiviteter indenfor forbrug (Marshall, 2005), er samfund en vigtig faktor i forhold til 536	  

hvordan forbrugeren bliver påvirket, når hun udfører sit madforbrug. Det er derfor relevant for det 537	  

følgende studie, at medtage den påvirkning, som samfundet har i beslutningsprocessen om hvad 538	  

forbrugeren vælger. Den sociale kontekst er også vigtig at  inkludere, når markedskulturen 539	  

undersøges, fordi det er i den sociale kontekst, at forbrugskulturen bliver inkorporeret i 540	  

hverdagslivet og dermed bliver relevant for forbrugerne (Askegaard & Linnet, 2011) 541	  
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 542	  

Det moderne samfund blev sammenholdt af overordnede sociale normer, -restriktioner og -accept 543	  

(Firat & Venkatesh, 1995; Cova, 1997; McCracken, 1988). Det postmoderne samfund søger i højere 544	  

grad efter individualitet, og eliminerer som udgangspunkt de overordnede økonomiske, og 545	  

videnskabsdrevne reglementer, som det moderne samfund karakteriseres ved (Firat & Venkatesh, 546	  

1995), men som Ellis et al. (2011) argumenterer, eksisterer social klassificering stadig både i 547	  

økonomisk og kulturel (uddannelsesmæssig) forstand, hvilket også fremgår i et studie fra 548	  

Wallendorf & Arnould (1991), og disse påvirker i høj grad forbrugerens identitet, da forbrugerne i 549	  

det meste af den vestlige verden har større adgang til at bevæge sig på tværs af disse sociale 550	  

klassificeringer. Derfor er den postmoderne forbrugers forbrug forbundet til den tilknyttede værdi, 551	  

fremfor objektets enkeltstående værdi, som Cova (1997) uddyber;”(…) instead they can be held 552	  

together through shared emotions, styles of life, new moral beliefs, senses of injustice and 553	  

consumption practices” (Cova, 1997: 301). Forbrugerne finder derfor tilhørsforhold i de samfund, 554	  

som de sympatiserer med, hvilket vægtes højere end tilhørsforholdet til en bestemt social klasse 555	  

eller et segment (Cova & Cova, 2002). På baggrund af dette, konkluderer både Cova & Cova (2002) 556	  

og Kozinets (2002a), at samfundenes stabilitet afhænger af hvor stærke de delte værdier og 557	  

passioner er; et samfund af veganere må karakteriseres som et stærkere og mere vedvarende 558	  

samfund end Kozinets (2002a) eksempel på det flygtige Burning Man Community, der opstår under 559	  

Burning Man festivalen.  560	  

 561	  

Cova & Cova (2002) undersøger hvordan forbrugere af in-liner rulleskøjter forbinder produkterne 562	  

med noget bestemt; det er ikke bare et par rulleskøjter, det er eksempelvis forbrugerens 563	  

motionsredskab til at tabe sig eller redskab til at udføre bestemte stunts (Cova & Cova, 2002). Det 564	  

er derfor vigtigt for eksempelvis virksomheder at undersøge, hvilken værdi der er forbundet til 565	  

deres specifikke produkt, da det kan være problematisk at målrette sin markedsføring mod en 566	  

segmenteret målgruppe. Derfor må de i stedet målrette deres markedsføring i overensstemmelse 567	  

med de værdier, som objekterne er tillagt i de postmoderne samfund (Cova & Cova, 2002; Fosfuri, 568	  

Giarratana & Esther, 2011). Fælles værdier og symboler skaber en identitetsformation i samfundet, 569	  

og identificering med et samfund genererer tillid og loyalitet fra forbrugerens side (Fosfuri et al., 570	  

2011). Således opnår den individuelle forbruger højnet selvtillid i sin identitet, og påtager sig den 571	  

opførsel og stereotype, som associeres med det pågældende samfund gennem en proces af 572	  

kategorisering, identificering og sammenligning (Fosfuri et al., 2011).  573	  
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 574	  

3.4.1 Virtuelle samfund 575	  

 Mina Seraj (2012) beskriver online fora som værende ”(…) an alternative to real life in terms of 576	  

communication, transactions, socialization, learning and recreational activities (…)” (Seraj, 2012:  577	  

209). Det er ikke længere nødvendigt for forbrugere at opsøge fysiske samfund, da de gennem 578	  

online grupper har mulighed for at dele oplevelser, viden og retningslinjer for en bestemt 579	  

markedskultur, uden at være hæmmet af geografiske begrænsninger, som Belk (2014) beskriver: 580	  

”(…) technologies allow us to be effectively present when our bodies are not” (Belk, 2014: 1102). 581	  

Flere studier har vist fordelene ved et online samfund, og det fremgår i høj grad, at social støtte 582	  

indgår som en af de fordele, forbrugerne kan drage af sociale samfund online (Seraj, 2012). Belk 583	  

(2014) argumenterer, at sociale medier som Facebook kan øge konstruktionen af identitet, da 584	  

venner og gruppemedlemmer omgående kan give feedback på billeder og opslag, og dermed får 585	  

afsenderen enten kritik eller anerkendelse på det hun har uploadet. Selv uden gensidig interaktion 586	  

gennem eksempelvis billeder eller blogs, kan medlemmer og følgere af en online platform føle, at 587	  

de ligefrem kender afsenderen (Belk, 2014). Det er i dette studie relevant at undersøge online 588	  

samfund, da det foruden en individuel forbrugeranalyse også beskæftiger sig med markedskultur, 589	  

og derfor inkluderer en netnografisk undersøgelse (Kozinets, 2002b).  590	  

 591	  

Seraj (2012) beskriver i sit studie om et flyentusiastisk online forum tre omfattende værdier, som 592	  

online samfund tilbyder forbrugeren: intellektuel værdi, social værdi og kulturel værdi. Intellektuel 593	  

værdi opnås gennem den vidensbaserede interaktion mellem medlemmerne, og gennem deling af 594	  

eksempelvis billeder. Medlemmerne deler også feedback og erfaringer med produkter i disse 595	  

virtuelle grupper, hvilket skaber word-of-mouth og dermed gør grupperne til vigtige værktøjer 596	  

indenfor markedsføring (Seraj, 2012), hvilket bloggerne i Scaraboto & Fischer’s (2012) studie også 597	  

er eksempler på. Intellektuelle værdier anses som troværdige for medlemmerne af gruppen, da de 598	  

baserer sig på oprigtig og gensidig interaktion og personlige oplevelser. Jo mere interaktion en 599	  

gruppe har, jo stærkere er den intellektuelle værdi (Seraj, 2012).  600	  

 601	  

Den sociale værdi i en online gruppe opstår, når medlemmerne er aktive, deler personlige og 602	  

kollektive oplevelser, og dermed skaber et bånd til det virtuelle samfund (Seraj, 2012). Grunden til 603	  

at online samfund kan bidrage til en social værdi er, at deres virtuelle tilgængelighed gør det muligt 604	  

for medlemmerne at interagere omkring en fælles interesse, også selvom forbrugerne ikke kan 605	  
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karakteriseres ud fra den interesse (Seraj, 2012). Medlemmerne har også mulighed for at interagere, 606	  

uden at det nødvendigvis behøver at være vidensbaseret interaktion. Den sociale værdi består også i 607	  

den frie vilje til at have tilknytning til samfundet, og lysten til at integrere sig i sociale koncepter 608	  

som deling, tilhørsforhold og tillid (Seraj, 2012; Kozinets, 2002b). Det er ikke en forudsætning, at 609	  

medlemmerne skal mødes, men det er ikke unormalt, at forbrugere som er medlemmer af et virtuelt 610	  

samfund, vil ønske at mødes i den virkelige verden (Seraj, 2012).  611	  

 612	  

Kulturel værdi kommer til udtryk gennem et sæt værdier, idéer og symboler, som hjælper 613	  

forbrugere til at kommunikere og evaluere indenfor et samfund og derigennem få en fornemmelse 614	  

af identitet, hvilket Seraj beskriver som: ”(…) a set of values, ideas, meanings and symbols that 615	  

help individuals communicate, interpret, and evaluate as members of a society and gives a sense of 616	  

identity and understanding of acceptable behavior in that society” (Seraj, 2012: s. 216). Gennem 617	  

kommunikation af disse værdier, idéer og symboler er det muligt for følgere af et bestemt samfund, 618	  

at forstå og udføre den opførsel og de normer, som samfundet finder acceptabelt.  Gennem social 619	  

interaktion og vidensdeling opstår online kulturer (Seraj, 2012), og forbrugerne kan i højere grad 620	  

søge fælles symboler og mening i et virtuelt samfund (Cova, 1997). Disse tre værdifaktorer er 621	  

inkluderet i det følgende studie, for at opnå optimal og tilstrækkelig forståelse for veganeres 622	  

interaktion og tilhørsforhold til veganske grupper på Facebook, med udgangspunkt i én bestemt 623	  

gruppe. Som nævnt ovenfor er udbredt viden et middel til at opnå status indenfor Marketplace 624	  

Cultures, og Joy & Li (2012) nævner at ”(…) New social media marketing platforms offer brands 625	  

broad-based communication strategies with micro-targeted appeals” (Joy & Li, 2012: 150), derfor 626	  

er det relevant at undersøge, hvordan virksomheder bruger veganske fora og højtstående 627	  

medlemmer til at promovere deres produkter. 628	  

 629	  

 630	  

3.5 Madkultur og –forbrug 631	  

 632	  
Warren Belasco (1999) beskriver i sin artikel ”Why Food Matters”, at mad er essentiel for den 633	  

personlige- og kulturelle identitet, og Claude Fischler (1988) indleder sin artikel ”Food, self and 634	  

identity” med, at ”Food is central to our sense of identity” (Fischler, 1988: 275). Mad er en vigtig 635	  

faktor i identitetsdannelse, da madindtag tvinger forbrugeren ud i aktive valg om hvad 636	  

vedkommende vil indtage. Samtidig er mad både en kilde til fornøjelse og udtryk (Rozin, 1999), da 637	  
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madindtag kan være en social aktivitet, afspejle politiske holdninger og vækker frustrationer hos 638	  

forbrugeren (Wallendorf & Arnould, 1991; Rozin, 1999; Chuck, Fernandes & Hyers, 2016).   639	  

 640	  

Fischler (1988) forklarer, at forbrugere gennem deres valg af madforbrug afspejler sig selv og sine 641	  

sociale tilhørsforhold, da ”any given human individual is constructed, biologically, psychologically, 642	  

and socially by the food he/she choses to incorporate” (Fischler,  1988: s. 275), og at mad derfor 643	  

ikke bare bliver en del af kroppen, men også en afgørende faktor for hvordan kroppen fungerer og 644	  

føles, og hvilket socialt samfund man tilhører, hvilket bakkes op af Rozin (1999). Komplikationer 645	  

kan derfor opstå hvis man som forbruger ikke kan gennemskue hvad den mad, som man bliver 646	  

præsenteret for er, eller hvis maden er for fremmedartet,  (Bardhi, Ostberg & Bengtsson, 2010).  647	  

 648	  

Belasco (1999), Fischler (1988) og Chuck et al. (2016) beskriver problematikken ved uvidenhed om 649	  

industriel madproduktion, da mange råvarer næsten er umulige at spore tilbage til deres oprindelse. 650	  

Chuck et al. (2016) undersøgte i deres studie hvilke årsager ”political eaters”, herunder veganere, 651	  

havde til at ændre deres kostvaner, og blandt de tre mest udbredte årsager var uvidenhed om 652	  

produktion og produktionsforhold. Selvom der er 17 års forskel på artiklerne fra Belasco (1999) og 653	  

Chuck et al. (2016), er dette derfor stadig relevant i forhold til hvorfor nogle forbrugere fravælger 654	  

enkelte fødevarer. Dokumentar film som Fed Up, What the Health og Cowspiracy understøtter 655	  

disse holdninger ved at oplyse forbrugerne om fødevareproduktionen og de mulige miljø- og 656	  

sundhedsrelaterede konsekvenser heraf.  657	  

 658	  

Alle mennesker er født som altædende organismer, derfor er det særligt interessant, når nogle 659	  

forbrugere vælger at indtage nogle fødevarer, og udelade andre (Fischler, 1988). Claude Fischler 660	  

(1988) nævner, at der i flere folkeslag eksisterer en overbevisning om, at bestemte fødevarer 661	  

forårsager eller forstærker bestemte kropslige funktioner. Det betyder, at forbrugeren gennem 662	  

indtag udøver kontrol over sin egen krop, og dermed også sin mentalitet, og derfor at forbrugeren 663	  

tager kontrol over sin egen identitet gennem sit indtag (Fischler, 1988). Det kan derfor 664	  

karakteriseres som grundlæggende, personlige værdier, der får nogle grupper af forbrugere til at 665	  

fravælge bestemte typer mad, eller blive påvirket af aktuelle omstændigheder og holdninger 666	  

(Fischler, 1988; Chuck et al., 2016; Rozin, Markwith & Stoess 1997).  667	  

 668	  
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3.5.1 Madforbrug i social kontekst 669	  

Indenfor madforbrug danner samfundet fundament for, hvilke fødevarer der er accepterede, og 670	  

hvilke der ikke er (Marshall, 2005). Gennem madvaner viser man som forbruger, hvilket samfund 671	  

man tilhører; et eksempel kan være forbrugere som spiser hunde og katte, typisk er præget af en 672	  

kinesisk/asiatisk madkultur fremfor en vestlig madkultur, hvor disse betragtes som kæledyr (Bardhi 673	  

et al., 2010). Markedskulturen er også med til at bestemme hvad der skal inkluderes i samfundets 674	  

madvaner, og typisk betyder udbredt viden, at man har en højere social status i det pågældende 675	  

samfund (Arnould & Thompson, 2005; Kozinets, 2002a; Marshall, 2005), hvilket også fremgår af 676	  

Wallendorf & Arnoulds (1991) studie om Thanksgiving Day, hvor kernefamilien, og typisk den 677	  

ansvarlige for maden, sætter rammerne for hvordan det skal afholdes.  678	  

 679	  

Selve den praktiserende del af at deltage i en middag er i større eller mindre omfang bestemt af en 680	  

markedskultur. Det er et ritual som udføres i overensstemmelse med de forventede ritualer i 681	  

samfundet, og middagens formål er at tilfredsstille deltagerne ikke kun i form af appetit, men også i 682	  

form af de tilstedeværendes opførsel og samvær (Marshall, 2005). Wallendorf & Arnould (1991) 683	  

konkluderede eksempelvis den universelle tradition ved Thanksgiving Day og det tilhørende måltid, 684	  

men fandt også frem til, at de enkelte familier havde deres egen interne kultur, som i større og 685	  

mindre udstrækning differentierede sig fra andre amerikanske familier. Et måltid er ikke bare et 686	  

måltid det er en fysisk, psykisk, social og symbolsk begivenhed, som sammenkobler forbrugere 687	  

(Marshall, 2005). Særlige måltider med en højtidelig tilknytning har en særlig betydning i forhold 688	  

til social tilknytning, da disse sammenkobler både en kulinarisk- og en kulturel identitet (Marshall, 689	  

2005), og derfor kan der ved sociale sammenhænge opstå en konflikt, hvis en deltager følger en 690	  

alternativ diæt, da deltageren i så fald bryder normerne og den eksisterende orden (Chuck et al., 691	  

2016). 692	  

 693	  

Mange gruppedannelser er sket på baggrund af hvad man vælger at spise (veganere, LCHF, 694	  

vegetarer, glutenfri, sukkerfri), forbrugere kan vælge at leve efter en bestemt diæt, og med den 695	  

valgte diæt udviser de også hvilke grupperinger de tilhører, hvilke holdninger de har, og hvordan de 696	  

opfatter deres kroppe. Forbrugere udviser hvilke grupper og kulturer de tilhører gennem madindtag, 697	  

(Fischler, 1988), hvilket Chuck et al. (2016) viser et eksempel på i deres studie om, at madindtag er 698	  

en politisk aktivitet, hvor forbrugere mindst tre gange dagligt markerer deres politiske holdning til 699	  

fødevareindustrien. Chuck et al. (2016) undersøger hvad de kalder ”political eaters”, og medgiver, 700	  
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at forbrugere ved tilpasning til en ny madkultur markerer deres sociale tilhørsforhold i politisk 701	  

forstand. Samme studie viser også tegn på, at forbrugerne efter identificeringen med en ny social 702	  

gruppe (i dette tilfælde andre veganere og vegetarer), finder identitet i deres nye madkultur. 703	  

Systemer, som eksempelvis et madsystem, er organiseret i overensstemmelse med sociale normer 704	  

og skikke, men når de samtidig er en personlig indgroet vane, bliver de en centreret del af den 705	  

individuelle identitet (Fischler, 1988; Bardhi et al., 2010).  706	  

 707	  

Denne afhandling er blandt andet inspireret af studiet ”Negotiating cultural boundaries: Food, 708	  

travel and consumer Identities” af Fleura Bardhi, Jacob Ostberg og Anders Bengtsson (2010), hvor 709	  

de undersøger hvordan forbrugere under rejser både udviser interesse i den nye kultur, men 710	  

samtidig vedligeholder kontakt til kulturen hjemmefra, og at dette især sker gennem madindtag 711	  

(Bardhi et al., 2010). Madkultur er blevet transnationalt, og er flere steder i verden repræsenteret, 712	  

men tilpasset den lokale madkultur, således at den nye madkultur kan blive inkorporeret i den 713	  

lokale madkultur, men denne form for globalisering kan også medføre en karikatur af den originale 714	  

madkultur (Bardhi et al., 2010). Et eksempel er asiatisk mad, som er blevet tilpasset og karikeret til 715	  

den vestlige madkultur, således at den passer til den vestlige smag og de tilgængelige ingredienser 716	  

(Bardhi et al., 2010; Lu & Fine, 1995).  717	  

 718	  

Lu & Fine (1995) undersøgte autenticiteten i kinesisk madkultur i kinesiske restauranter i USA, og 719	  

kunne konstatere, at kinesiske restauranter brander deres mad som autentisk, hvilket appellerer til 720	  

forbrugere, som gennem mad opsøger en autentisk, etnisk oplevelse. Madindtag bliver en måde 721	  

hvorpå forbrugere kan føle, at de oplever og identificerer sig med en etnisk kultur. I sin moralske 722	  

forstand, kunne maden dog ikke brandes som værende autentisk, da det var nødvendigt enten at 723	  

ændre fremgangsmåden i tilberedningen eller erstatte oprindelige ingredienser med alternativer. Lu 724	  

& Fine (1995) taler for, at en madkulturs succes for at blive optaget i et samfund afhænger af dens 725	  

tilpasningsevne og fleksibilitet, hvilket deres studie viser, at eksempelvis kinesisk mad har formået, 726	  

dog ved at nedprioritere autenticiteten. Italiensk og mexicansk madkultur er også eksempler på 727	  

madkulturer, som har haft global succes med at blive tilpasset til lokale samfund. Lu & Fine (1995) 728	  

fandt også frem til, at senere generationer af etniske immigranter oftest integrerer sig til den lokale 729	  

madkultur, og gemmer deres etniske madkultur til særlige begivenheder. Derfor er fastfood-kæder 730	  

og restauranter med – om end karikeret – etniske madkulturer en måde hvorpå en madkultur kan 731	  

eksistere udenfor sit oprindelsesland. 732	  
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 733	  

Mad er essentiel i forhold til accept i en kollektiv kultur, da forbrugere kan relatere til andre 734	  

forbrugere, som spiser det samme som de selv gør, og distancere sig fra forbrugere som spiser 735	  

anderledes (Fischler, 1988). Mad har også den egenskab, at det kan uddybes og kombineres til at 736	  

udvise hierarki og tilhørsforhold (Bardhi et al., 2010). Studiet af Bardhi et al., (2010) viser hvordan 737	  

mad opleves over et kortere tidsrum og nærmere bestemt amerikansk overfor kinesisk mad, og det 738	  

kunne ud fra den indsamlede data konkludere, at forbrugere indledningsvist udviser stor interesse 739	  

for at opleve og interagere med en ny kultur, men senere drager negative konnotationer til ikke kun 740	  

madkulturen, men hele den nye kultur. I stedet finder forbrugerne tryghed i eksempelvis globale 741	  

fastfood-kæder, som udbyder de samme produkter som derhjemme.  742	  

 743	  

 744	  

3.6 Tidligere studier om veganeres forbrug og mangler heri 745	  

Der er foretaget enkelte undersøgelser om veganeres identitet (Chuck et al., 2016) og deres 746	  

begrundelser for at følge en vegansk diæt (Radnitz, Beezhold & Dimatteo, 2015; Chuck et al., 747	  

2016). Radnitz, Beezhold & Dimatteo (2015) foretog en undersøgelse af forskellen mellem 748	  

sundhedsdrevne- og etikdrevne veganere, og konkluderede, at etikdrevne veganere som 749	  

udgangspunkt spiser mere usundt, men har større succesrate for at bibeholde en vegansk diæt, 750	  

hvilket understøttes af studiet fra Chuck et al. (2016), som også konkluderer, at succesraten for at 751	  

bibeholde en ”politisk diæt” udspringer af etik som primær drivkraft. Rozin et al. (1997) giver en 752	  

beskrivelse af den moralske baggrund for at leve vegetarisk og konkluderer også, at etik og morale 753	  

er en stærkere drivkraft for at afstå animalske produkter, og at kød ligefrem vækker afsky hos de 754	  

fleste forbrugere, da det strider imod deres opfattelse af dyr. 755	  

 756	  

Selvom Radnitz et al. (2015) inkluderer valget af råvarer, inkluderes selve beslutningsprocessen 757	  

ikke, ej heller valg eller holdning til det store udbud af veganske kød- og 758	  

mælkeerstatningsprodukter, hvilket er relevant i dette studie om danske veganere, da veganske 759	  

køderstatninger indtager mere plads i de danske supermarkeder (Rudbeck, FødevareWatch, 760	  

18.07.2017). Det er derfor oplagt at undersøge, hvilke produkter der er efterspørgsel på indenfor 761	  

vegansk diæt, og om disse differentierer sig alt efter om det er en sundhedsdrevet eller etikdrevet 762	  

forbruger. Scaraboto & Fischer (2012) undersøgte, som nævnt tidligere i dette kapitel, 763	  

modefænomenet plus-size, og kunne ud fra deres studie konkludere, at plus size kvinder ikke følte, 764	  
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at der var nok udbud af modetøj i deres størrelser, hvilket resulterede i, at  plus-size forbrugerene 765	  

følte sig underkuet og stigmatiseret fra det normative marked indenfor mode. Ud fra Scaraboto & 766	  

Fischers (2012) forbruger- og markedsanalyse, kan det være interessant at undersøge, om veganske 767	  

forbrugeres efterspørgsel på plantebaserede fødevarer bliver mødt, eller om dette kan være en årsag 768	  

til stigmatisering fra den danske madkultur. Derfor er der i det følgende studie taget højde for 769	  

respondenternes efterspørgsel på plantebaserede fødevarer, og om de føler, at denne efterspørgsel 770	  

bliver mødt. 771	  

 772	  

Garça, Oliveira & Calheiros (2015) undersøger hvilke faktorer der gør, at nogle forbrugere afviser 773	  

en plantebaseret diæt, og hvordan omnivore forbrugere enten er modtagelige eller afvisende overfor 774	  

at skære animalske fødevarer helt fra, eller reducere forbruget. Selvom køderstatningsprodukter 775	  

nævnes, fremgår veganeres holdning og oplevelser med køderstatningsprodukter ikke, hvilket det 776	  

følgende studie derfor vil inddrage, da disse produkter muligvis kan minimere den stigmatisering, 777	  

som Bardhi et al. (2010), Chuck et al. (2015) og Scaraboto & Fischer (2012) refererer til. 778	  

Yderligere fremgår der ikke mange undersøgelser af hvad veganere psykologisk opnår ved at leve 779	  

vegansk, eller en mere dybdegående undersøgelse af den veganske markedskultur, hvilket også gør 780	  

sig gældende om danske veganere. En nyere undersøgelse af danske veganere dækker kun 781	  

procentvist hvor mange danskere, der holder kødfrie dage, men det vides ikke om dette er en trend 782	  

ligesom eksempelvis palæo, eller om det er en reel livsstilsændring (Ritzau, FødevareWatch, 783	  

24.08.17). Det følgende studie stræber efter at belyse nogle af disse mangler, og dermed bidrage til 784	  

de eksisterende teorier om veganeres identitet og forbrugsmønster.  785	  

 786	  

 787	  

 788	  
 789	  
 790	  
 791	  
 792	  
 793	  
 794	  
 795	  
 796	  
 797	  
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4. Metode 798	  

I dette kapitel introduceres det følgende studies videnskabsteoretiske perspektiv samt det valgte 799	  

research design, og valg og argumentation for den anvendte metode, til studiets dataindsamling. 800	  

Kapitlet afsluttes med refleksiv kritik af den valgte metode. 801	  

 802	  

4.1 Videnskabsteori 803	  

Det følgende studies formål er at forstå forbrugeres identitetssøgen både på individuelt og socialt 804	  

niveau, ud fra teorierne bag marketingperspektivet CCT. CCT anskuer forbrugeren som en aktiv 805	  

identitetssøger ud fra et antropologisk og sociologisk perspektiv, samt hvordan forbrugeren aktivt 806	  

bruger markedet til at skabe og fortolke kulturer. For at give en bedre forståelse af mit 807	  

videnskabsteoretiske perspektiv, er dette uddybet i følgende underkapitel. 808	  

 809	  

4.1.1 Socialkonstruktivisme  810	  

Da studiets formål er at undersøge forbrugeres fortolkning af veganisme og vegansk livsstil, er det 811	  

oplagt at have et socialkonstruktivistisk perspektiv (Fuglsang, Olsen & Rasborg, 2013). Studiet 812	  

baserer sig på veganeres fortolkninger af virkeligheden, og da socialkonstruktivisme tager 813	  

udgangspunkt i erkendelsesteori og fænomenologi, er det derfor dette perspektiv, som det følgende 814	  

studie er arbejdet ud fra.  815	  

 816	  

Socialkonstruktivismen anskuer verden som værende socialt konstrueret af mennesket, og 817	  

virkeligheden bærer præg og form af individers erkendelse af den. Derfor bliver den subjektive 818	  

virkelighed så rodfæstet i individets bevidsthed, at den i individets øjne bliver gjort objektiv 819	  

(Fuglsang et al., 2013). Forbrugere (subjekter) bliver gennem deres forskellige verdenssyn guidet til 820	  

at fortolke situationer, og derfor har forbrugere forskellige måder at tolke situationer og miljø på. I 821	  

dette studie er det eksempelvis flere subjekter (respondenter), som tolker veganismen som objekt. 822	  

Ud fra dette synspunkt er det relevant at undersøge de betydninger, som bliver tillagt virkeligheden, 823	  

og ikke virkeligheden i sig selv (Fuglsang et al., 2013). Fordi der tages udgangspunkt i veganeres 824	  

fortolkning af virkeligheden, og fordi jeg som researcher er nødt til at fortolke respondenternes 825	  

udsagn, kan man argumentere, at dette studie bygger på en fortolkning af en fortolkning, hvilket 826	  

kan gøre det vanskeligt, at lave en generaliserbar analyse.  827	  

 828	  
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Der bliver anvendt en fænomenologisk tilgang til den kvalitative data, men jeg er også opmærksom 829	  

på ikke udelukkende at tage udgangspunkt i fænomenologi, da dette kan føre til idiosynkrasi, og 830	  

dermed gøre den indsamlede data ubrugbar i forhold til generaliserbarhed (Askegaard & Linnet, 831	  

2011). Da jeg som researcher tager højde for de kulturelle værdier og normer både indenfor de to 832	  

madkulturer, som dette studie tager udgangspunkt i, vil jeg argumentere, at jeg tager højde for 833	  

kontekst af kontekst, hvilket forhindrer, at dette studie baserer sig på individets som udgangspunkt 834	  

for sociale og samfundsmæssige forhold (Askegaard & Linnet, 2011).  835	  

 836	  

4.1.2 Induktiv research 837	  

 838	  
Da det følgende studie er udarbejdet med henblik på at undersøge og understøtte teori om veganere 839	  

og deres forbrugskultur samt -identitet, og derfor ikke med henblik på at teste eksisterende teori, og 840	  

da der desuden ikke er udtænkt en hypotese, er studiet bygget på induktiv research (Bryman & Bell, 841	  

2003). Det skal dog nævnes, at studiet baseres på udvalgte paradigmer fra CCT, og derfor anvender 842	  

teorier samt studier om relaterede emner, som ramme for analysen af den indsamlede data.  843	  

 844	  

 845	  

4.2 Research design 846	  

 847	  

Det følgende studies research design er udarbejdet med henblik på hvad researcheren ville vide, og 848	  

er som ovennævnt ikke baseret ud fra en hypotese. Research designet er kvalitativt, da specialets 849	  

problemstilling fokuserer på, hvorfor nogle forbrugere vælger at følge en alternativ madkultur, og 850	  

hvordan dette påvirker deres identitet. Researcheren har vurderet, at metodetriangulering opnås 851	  

bedst gennem dybdegående interviews kombinereret med etnografisk observation, selvom der 852	  

udelukkende fokuseres på kvalitativ data (Bryman & Bell, 2003). Den etnografiske observation vil, 853	  

for at lette dataindsamlingen, og for at undersøge veganske forbrugere som fællesskab i et for dem 854	  

neutralt miljø, foregå i form at Kozinets netnografi (Kozinets, 2002b). Researcheren har vurderet, at 855	  

siden der arbejdes ud fra CCT, ville der være større sandsynlighed for at opnå antropologisk 856	  

forståelse, hvis respondenterne havde mulighed for at uddybe deres svar, og researcheren havde 857	  

dermed også mulighed for at få uddybet særligt interessante svar.  858	  

 859	  
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Der er anvendt kvalitative interviews, da de giver et indblik i hvordan forbrugerne oplever og 860	  

forstår deres ”verden” (Fuglsang et al., 2013), og desuden får respondenterne herved mulighed for 861	  

at forklare med deres egne ord, hvordan de fortolker deres livsstil (Kvale, 2007). 862	  

Interviewspørgsmålene var åbne, og derfor havde respondenterne mulighed for at fortælle og 863	  

fortolke, som de havde lyst til.  864	  

 865	  

Research designet inkluderer en etnografisk observation (Bryman & Bell, 2003) gennem 866	  

anvendelse af netnografi (Kozinets, 2002b). Det betyder, at researcheren har observeret 867	  

forbrugernes interaktion på en onlinegruppe på Facebook, og dette har fundet sted under hele 868	  

specialeforløbet. Observationen har været delvist ukendt for gruppens medlemmer, men er dog 869	  

godkendt af gruppens administrator. Baggrunden for dette valg har været, at det for researcheren 870	  

har været interessant at få et indblik i, hvordan forbrugerne har brugt deres kost som samlingspunkt, 871	  

og hvordan de har interageret med hinanden. Hertil er der inddraget stor inspiration fra Kozinets 872	  

studie om The Burning Man Community (Kozinets, 2002a) 873	  

 874	  

4.2.1 Kvalitative interviews 875	  

Der blev valgt kvalitativ research, da det følgende studie tager udgangspunkt i antropologi og 876	  

socialkonstruktivisme. Derfor var det mere relevant at få data med forbrugernes fortolkning, 877	  

fremfor eksempelvis antal af veganere i Danmark. Kvalitativ research var derfor oplagt, da ”Most 878	  

obviously, qualitative research tends to be concerned with words rather than numbers (…)” 879	  

(Bryman & Bell, 2003; 280), hvilket er baggrunden for, at den primære dataindsamling er foregået 880	  

gennem kvalitative, dybdegående interviews.  881	  

 882	  

Det anvendte interview design var semi-strukturerede interviews (Bryman & Bell, 2003), da det 883	  

blev vurderet, at hvis de skulle udarbejdes med henblik på kvalitativt research design, ville det give 884	  

mere mening, at respondenterne havde mulighed for at uddybe, eller vælge at fortælle om andre 885	  

perspektiver. Bryman & Bell (2003) forklarer, at ”Keeping structure to a minimum, is supposed to 886	  

enhance the opportunity of genuinely revealing the perspectives of the people you are studying” 887	  

(Bryman & Bell 2003; 298), hvilket betyder, at der vil være mere kvalitativ data hvis 888	  

respondenterne får lov til at udfolde deres svar som de finder det relevant, og på denne måde kan 889	  

researcheren opfange yderligere (måske uventet) data. Desuden har researcheren anvendt 890	  

spørgsmålene som en guide til hvilke emner der skulle dækkes, men også valgt at udelade enkelte 891	  
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spørgsmål, hvis respondenten svarede på dem i forbindelse med svar på et andet spørgsmål. Valget 892	  

af semi-strukturerede interviews gav også researcheren mulighed for at spørge ind til de emner, som 893	  

respondenterne valgte at fortælle om. På denne måde fik jeg mulighed for yderligere at udvide 894	  

studiets horisont, eller inkludere nye problemstillinger og perspektiver til studiet. Respondenterne 895	  

blev derfor stillet åbne spørgsmål, så de fik mulighed for frit at sætte ord på deres følelser og 896	  

oplevelser med en vegansk livsstil (Kvale, 2007). Spørgsmålene blev designet ud fra for det første, 897	  

hvad jeg ville vide, men blev også ændret undervejs for at tilpasse sig den enkelte respondent – de 898	  

blev eksempelvis bedt om at uddybe hvis de nævnte et emne, som jeg vurderede var særligt 899	  

interessant. 900	  

 901	  

4.2.1.1 Forberedelse til interviews 902	  

For at respondenterne skulle føle sig så trygge ved deltagelsen som muligt, blev de under 903	  

rekruttering gjort opmærksomme på studiets formål i korte træk. Det betyder, at de blev informeret 904	  

om, at studiets formål var at undersøge, hvorfor nogle forbrugere vælger at leve vegansk, men de 905	  

blev ikke informeret om de resterende spørgsmål, for at undgå, at respondenterne kunne forberede 906	  

deres svar til interviewet. Der blev inden rekruttering af respondenter udarbejdet en interviewguide 907	  

(Bilag 1), med henblik på at danne et overblik over hvilke temaer, der var interessante for studiet. 908	  

Enkelte spørgsmål i introduktionsdelen af interviewet blev tilføjet, med det formål at udvise en 909	  

generel interesse for respondenten, i håbet om, at respondenten ville føle sig mere tryg under 910	  

forløbet.  911	  

 912	  

4.2.1.2 Respondenterne 913	  

I min søgen efter respondenter til studiet, undersøgte jeg de forskellige grupper for veganere på 914	  

Facebook. På baggrund af det umiddelbare antal medlemmer og gruppens reglementer, ansøgte jeg i 915	  

første omgang om lov til at rekruttere respondenter i en madfokuseret vegansk gruppe, men fik 916	  

afslag og blev i stedet anbefalet Vegansk Livsfilosofi. Jeg forklarede mine intentioner til 917	  

administratoren, og fik adgang til gruppen, hvor jeg skrev et opslag, hvor jeg kort fortalte om 918	  

studiet, og om der var medlemmer i gruppen, som havde lyst til at medvirke. Indenfor kort tid 919	  

havde jeg rekrutteret otte medlemmer, som gerne ville medvirke i studiet.  920	  

 921	  
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Respondenterne blev rekrutteret tilfældigt i Facebook-gruppen Vegansk Livsfilosofi, og fik 922	  

mulighed for at læse kort om studiets formål, samt hvilket teoretisk perspektiv studiet blev 923	  

udarbejdet fra. De fleste respondenter var i starten af 20’erne, og havde levet vegansk i et år, de 924	  

blev derfor vurderet til at være pålidelige til at have indsigt i vegansk livsstil, men stadig nye 925	  

indenfor vegansk livsstil, og derfor med en klar erindring om forskellen på at leve med en 926	  

henholdsvis vegansk og traditionel dansk madkultur. Af de øvrige respondenter var to i alderen 927	  

30+, og begge havde levet vegansk i flere år. Der var også enkelte at de yngre respondenter, som 928	  

havde levet vegansk i mindst fire år. De blev vurderet til at være pålidelige, da de har flere års 929	  

indblik i vegansk livsstil, og ikke nødvendigvis er blevet påvirket af de medier, som mange af de 930	  

yngre og ”nyere” veganske respondenter inkluderer i deres besvarelser.  931	  

 932	  

4.2.1.3 Udførelse og vurdering af interviews 933	  

Kvale (2007) vurderer de vigtigste faktorer i et interviews kvalitet til at være fortolkning under 934	  

udførelse af interviewet, og at det er selvrapporterende, hvilket betyder, at der ikke kræves større 935	  

eller yderligere forklaring af de berørte emner (Kvale, 2007: 80-81). Fire interviews blev afholdt 936	  

hos researcheren efter respondenternes eget ønske, tre blev afholdt i respondenternes naturlige 937	  

miljø, men foretaget over Skype, og et enkelt interview blev afholdt på en café efter respondentens 938	  

ønske. Respondenterne fik selv lov til at vælge hvor deres interview skulle afholdes, med ønsket 939	  

om, at interviewet blev afholdt i trygge rammer, hvor respondenterne ville være mere tilbøjelige til 940	  

at være åbne i deres svar (Kvale, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Alle interviews blev afholdt på 941	  

dansk for at mindske misforståelser mellem intervieweren og respondenten. Under alle interviews 942	  

var jeg opmærksom på at anvende ord som ”ja?” og ”okay?” til at motivere respondenterne til at 943	  

uddybe deres svar eller udtrykke forståelse på lidt tungere emner (Kvale & Brinkmann, 2009).  944	  

 945	  

4.2.1.4 Transskription af interviews 946	  

Alle interviews blev optaget og efterfølgende transskriberede. Transskriptionen blev udført af 947	  

researcheren selv, da det var relevant for oversættelsen fra mundtlig til skriftlig tilstand, at der 948	  

indgik en form for forforståelse i respondentens kropssprog, toneleje og ansigtsudtryk. 949	  

Transskriptionerne blev udført således, at det fremgår præcist hvad respondenten har sagt, men med 950	  

udeladelse af tomme ord som ”øhm”, ”hm”, og ophjælpende ”ja” – intervieweren har anvendt 951	  

”ja” som et tomt ord, for at indikere for respondenten, at der blev lyttet aktivt, og at det sagte var 952	  
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forstået, men da disse går igen i flere omgange, er de udelukket i transskriptionen, medmindre de 953	  

har haft en reel betydning for interviewets udfoldelse. Da transskriptionen er betragtet som en 954	  

oversættelsesproces, er der anvendt skriftlige symboler til at indikere stemningen under interviewet, 955	  

for at korrespondere med forståelsen af det mundtlige interview, det er eksempelvis markeret hvis 956	  

respondenten har leet, hvis det har insinueret en indforståethed, så det fremgår, at respondenten var 957	  

tryg i situationen. Derfor har der under hele transskriptionsprocessen været fokus på forskellen 958	  

mellem mundtlig og skriftlig fremførelse (Kvale, 2007). 959	  

 960	  

 961	  

4.3 Netnografi 962	  

 963	  
Netnografi er et begreb, som omfatter online etnografisk observation. Det er en etnografisk 964	  

observation, som foregår online, og på denne måde gør det muligt for researcheren at observere en 965	  

gruppe forbrugere i deres naturlige miljø, samt deres interaktion med ligesindede forbrugere 966	  

(Kozinets, 2002b). Formålet i forhold til markedsføring er, at forbrugerne gennem disse online 967	  

fællesskaber giver udtryk for deres ønsker, behov og beslutningsprocesser i et miljø, som de finder 968	  

trygt og for dem neutralt, da det under et netnografisk studie ikke indgår iscenesættelse, hvilket 969	  

mindsker risikoen for kunstig data (Kozinets, 2002b). Researcheren får via netnografi mulighed for 970	  

at udpege den talte kommunikation (word-of-mouth) mellem forbrugere, hvilket indenfor marketing 971	  

også er et vigtigt aspekt i forhold til forbrugerkommunikation og senere hen beslutningsprocesser 972	  

(Kozinets, 2002b).  973	  

 974	  

Etnografi er en antropologisk observation af et fællesskab eller samfund, og er relevant at inddrage i 975	  

dette studie, da det kan implementeres i både kulturelle studier og forbruger undersøgelser. Ud fra 976	  

Kozinets (2002b) retningslinjer for valg af online fællesskab, er Facebook gruppen ”Vegansk 977	  

Livsfilosofi” valgt. Gruppen ”Vegansk Livsfilosofi” blev foreslået til mig af en administrator fra 978	  

den anden gruppe, da den i større omfang bliver anvendt til refleksion over de problemstillinger, der 979	  

socialt kan opstå for mange veganere. Desuden bliver der i langt større omfang diskuteret de 980	  

korrekte måder at leve vegansk på, hvilket var mere interessant i forhold til Consumer Identity 981	  

Projects.  982	  

 983	  
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Til dette studie fik jeg lov til at følge Facebook-gruppen ”Vegansk Livsfilosofi” (Bilag 13:190), 984	  

hvor jeg i fem måneder observerede interaktionen mellem forbrugerne. Gruppen tager 985	  

udgangspunkt i en vegansk livsstil, men har også medlemmer, som ikke lever helt vegansk. 986	  

Formålet var at foretage en netnografisk undersøgelse, uden at forbrugerne skulle blive påvirket af 987	  

en åbenlys analyse af deres interaktion (Kozinets, 2002b). Da respondenterne blev rekrutteret 988	  

gennem denne gruppe, kunne de alle sammen forklare hvordan de brugte den og andre grupper, 989	  

samt hvordan de følte, når de var aktive i gruppen. Gruppen blev vurderet relevant for dette studie, 990	  

da den ikke kun har fokus på vegansk kost, men vegansk livsstil, og den ideologi, som ligger til 991	  

baggrund for veganisme. Derfor blev den vurderet til at være pålidelig, og da den jævnligt blokerer 992	  

medlemmer, som ikke overholder reglerne for interaktion i gruppen, eller ikke opfører sig i 993	  

overensstemmelse med gruppens overbevisning af, hvad veganisme er, blev det vurderet at gruppen 994	  

konstant bliver filtreret for udefrakommende eller irrelevant ”støj” (Bilag 10:173). 995	  

 996	  

 997	  

4.4 Researchens kvalitet 998	  

 999	  
I forhold til sociale studier, er det relevant at se på troværdigheden af indsamlet data (Holt, 1991). 1000	  

Der er især behov for at undersøge den indsamlede datas pålidelighed, gyldighed og 1001	  

generaliserbarhed. Bryman & Bell (2003; 35) nævner pålidelighed og gyldighed i forbindelse med 1002	  

kvantitativ research, men forklarer dog, at disse også kan implementeres til kvalitativ research. Der 1003	  

er dog mange som mener, at det ikke er muligt, da idéerne bag pålidelighed og gyldighed ligger til 1004	  

baggrund for kvantitativ research. Jeg vil dog mene, at afhandlingens data kan vurderes pålidelig, 1005	  

da den tager udgangspunkt i individuelle, kollektive og erhvervsmæssige faktorer, og derfor ikke 1006	  

leverer en ensidet vurdering af markedet.  1007	  

4.4.1 Generaliserbarhed 1008	  

Bryman & Bell (2003) nævner, at generaliserbarhed er svært at implementere i kvalitativ research, 1009	  

da det ikke nødvendigvis er muligt at generalisere resultaterne af data, som er indsamlet på enkelte 1010	  

individer fra et fællesskab (Bryman & Bell, 2003; Kvale, 2007). Men formålet med det følgende 1011	  

studie er at generalisere i forhold til CCTs teorier, og ikke at generalisere veganske forbrugere. Og 1012	  

da det følgende studie har samlet stor inspiration fra lignende studier, vil jeg derfor mene, at det er 1013	  

muligt at inkludere generaliserbarhed som en kvalitet af studiet, men med det forbehold, at der ved 1014	  

et studie af andre kostgrene kan være behov for fokus på andre domæner af CCT end dem som 1015	  
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fremgår i dette studie. Da afhandlingen er udarbejdet med stor inspiration fra lignende studier, 1016	  

vurderer jeg, at enkelte elementer fra forbrugerkultur i forhold til mad kan generaliseres. 1017	  

 1018	  

 1019	  

4.5 Kritik af kvalitativ research 1020	  

 1021	  
Fortalere for kvantitativ research mener, at kvalitativ research er for subjektiv, da researcheren er 1022	  

ansvarlig for hvilke emner der vil blive berørt, og at researcheren desuden kan blive for tæt med 1023	  

sine respondenter (Bryman & Bell, 2003: Holt, 1991). I dette tilfælde er der belæg for et subjektivt 1024	  

udpluk af spørgsmål, men da der er samlet inspiration fra de fire research domæner fra CCT til 1025	  

udarbejdelse af interviewspørgsmålene, kan det forsvares, at der ikke er anvendt en subjektiv 1026	  

indfaldsvinkel. Holt (1991) kritiserer, at transparent research indenfor antropologiske og 1027	  

etnografiske studier ikke er opnåelig i overensstemmelse med erkendelsesteori, men da Holt 1028	  

primært lægger vægt på etnografiske studier, mener jeg alligevel, at dette studie giver et nuanceret 1029	  

perspektiv af antropologi og etnografi, eftersom det inkluderer dybdegående interviews, hvor 1030	  

respondenterne har fået frie tøjler til at fortælle om de emner, som berører dem. Yderligere 1031	  

inkluderer Holts (1991) kritik, at observationer foregår i iscenesatte omgivelser, hvilket valget af 1032	  

netnografisk observation derfor eliminerer 1033	  

 1034	  

Som nævnt ovenfor, er generaliserbarhed et kritisk punkt i kvalitativ research, da det ikke er muligt 1035	  

at generalisere et fællesskab eller samfund på baggrund af enkelte kvalitative interviews (Bryman & 1036	  

Bell, 2003; Kvale, 2007). Men som det også er understreget, så er generaliserbarheden mulig i 1037	  

forhold til inkorporation af teori, fremfor teori om et samfund. Til gengæld er det ikke muligt at 1038	  

gøre kvalitativ research lige så transparent som kvantitativ research, da der ikke er samme belæg for 1039	  

at beskrive analyseforløbet, samt hvilke kriterier der blev givet til rekruttering af respondenterne 1040	  

(Bryman & Bell, 2003). Holt (1991) mener, at fremfor en analyse af hvor troværdig en research er,  1041	  

skal man i stedet fokusere på hvor indsigtsfuld den er, samt hvor stor evne den har til at overbevise 1042	  

læseren, også selvom disse kriterier betyder, at studiet læner sig mere til en subjektive side end den 1043	  

objektive side (Holt, 1991: 61).  1044	  

 1045	  
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5. Resultat af indsamlet data 1046	  

 1047	  
Den indsamlede data  kan inddeles i fire kategorier, som hver beskriver respondenternes oplevelse 1048	  

af at leve vegansk, og hvordan en vegansk livsstil blev en del af deres identitet: Modstand, 1049	  

Veganisme som samlingspunkt, Vegansk livsstil – en politisk identitet og Veganske fødevarer og – 1050	  

producenter. Rækkefølgen af disse kategorier er udarbejdet i overensstemmelse med den i kapitel 3 1051	  

anvendte referenceramme.  1052	  

 1053	  

5.1 Modstand  1054	  

 1055	  
Dansk madkultur er som udgangspunkt baseret på Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd 1056	  

(Fødevarestyrelsens officielle kostråd, u.å.). De fleste danskere er bekendt med Fødevarestyrelsens 1057	  

anbefalede retningslinjer for sund kost, og disse traditionelle retningslinjer lover de danske 1058	  

forbrugere, at de medfører en sund livsstil. Men for veganere indgår der i anbefalingerne tre 1059	  

fødevaregrupper, som strider imod deres overbevisning om en etisk korrekt livsstil (Mia Sommers 1060	  

blog, u.å.; Dansk Vegetarisk Forening, u.å.); kød, fisk og mejeriprodukter. Fødevarestyrelsen 1061	  

anbefaler, at forbrugere spiser kød og fisk og drikker mælk for at føre en sund livsstil, hvor alle 1062	  

behov bliver dækket, og advarer om vitamin- og mineralunderskud, hvis de danske forbrugere 1063	  

vælger at følge en vegetarisk eller vegansk diæt.  1064	  

 1065	  

5.1.1 Stigmatisering 1066	  

Forbrugere anvender i høj grad forbrug til at stræbe efter en bestemt identitet eller et appellerende 1067	  

socialt miljø (Holt, 1995). I forhold til madkultur integrerer mange forbrugere sig derfor til det 1068	  

overordnede samfund, ved at følge de officielle 10 kostråd fra Fødevarestyrelsen, da disse råd lover 1069	  

forbrugeren en sund og velernæret krop. Der opfordres til at nedsænke kødforbruget, men med 1070	  

henblik på at aflaste miljøet (Fødevarestyrelsens officielle kostråd, u.å.). De veganske respondenter 1071	  

havde dog ikke fuld tilfredsstillelse ved disse kostråd, da de strider imod deres overbevisning om en 1072	  

etisk korrekt produktion af fødevarer: 1073	  

 1074	  

”(…) at jeg ikke synes de blev behandlet ordentligt, dyrene, og så tror jeg det har 1075	  

udviklet sig til, at jeg egentlig synes, at det er grundlæggende forkert, altså lige meget 1076	  
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hvor godt de bliver behandlet, så synes jeg ikke, at det er okay.” (Bilag 6, l. 22-24, 1077	  

Thea).  1078	  

 1079	  

Respondenten valgte på baggrund af hendes opfattelse af etik, at hun ikke længere ville støtte den 1080	  

animalske produktion i fødevareindustrien.  1081	  

 1082	  

Fødevarestyrelsen lægger vægt på dyrevelfærd i fødevareindustrien, og opstiller krav til 1083	  

fødevareproducenter, som er i overensstemmelse med Dyreværnsloven (Fødevarestyrelsen om 1084	  

dyrevelfærd, u.å.). Dette skal sikre, at produktionsdyr ikke bliver mishandlet, eller lever under 1085	  

uhygiejniske forhold. Disse bestemmelser er problematiske for veganere at identificere sig med, da 1086	  

deres overbevisning om, at dyr ikke skal lide overlast eller udnyttes, ikke stemmer overens med de 1087	  

generelle regler for hold af produktionsdyr: ”(…) når man lige pludselig begynder at se hvor mange 1088	  

problemer, man synes der er med den produktion af animalske produkter” (Bilag 8, l. 58-59, 1089	  

Michelle). En anden respondent beretter om en dårlig oplevelse i forbindelse med svineproduktion: 1090	  

”Dengang jeg var studerende boede jeg i nærheden af en grisefarm, og jeg kunne høre dem skrige 1091	  

når de blev transporteret” (Bilag 4, l. 28-29, Ursula). Mistroen til en etisk korrekt 1092	  

fødevareproduktion af animalske produkter, gør det svært for veganere at appellere til 1093	  

Fødevarestyrelsens officielle kostråd, og dermed føler de sig stigmatiseret fra den traditionelle 1094	  

danske madkultur (Scaraboto & Fischer, 2012). 1095	  

 1096	  

Madforbrug afspejler hvilken madkultur forbrugeren identificerer sig med, og da den danske 1097	  

madkultur ikke kunne appellere til de veganske forbrugere, følte de sig radikaliserede fra samfundet 1098	  

i deres opfattelse af dyrevelfærd og etik: ”(…) lige pludselig var der en masse ting, som var gået op 1099	  

for mig, og jeg synes det var rigtig svært, og jeg følte mig helt alene.” (Bilag 9, l. 57-58, Katrine). 1100	  

En anden respondent følte sig direkte deprimeret over, at hendes opfattelse af dyreetik var så 1101	  

markant anderledes i forhold til følgere af den traditionelle madkultur: 1102	  

 1103	  

”(…) når man går så meget op i dyrevelfærd, og så ser så mange og prøver at snakke 1104	  

med dem om det, og de så bare er sådan ”nå, det er da lige meget, det er jo dyr”. Der 1105	  

kan det godt blive sådan lidt… deprimerende. Og man føler sig lidt ved siden af i det 1106	  

samfund man lever i.” (Bilag 8, l. 60-63, Michelle).  1107	  

 1108	  
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Som ovenstående citat indikerer, var forskellen på veganeres og samfundets opfattelse af dyr og etik 1109	  

så markant anderledes, at de havde svært ved at finde indpas, ikke bare i den madkultur, som de var 1110	  

vokset op med, men i selve samfundet. Som Scaraboto & Fischer (2012) beskriver i deres studie, 1111	  

kan manglen på indpas i et marked fremme trangen til autonomi fra det eksisterende marked, og på 1112	  

den måde bruger forbrugerne deres forbrug til at kommunikere modstand (Ellis et el., 2011).  1113	  

 1114	  

Den primære motivation for at spise vegansk var for alle respondenterne af hensyn til dyrevelfærd 1115	  

og dyreetik, hvilket også har været konklusionen i tidligere studier (Rozin et al., 1997; Radnitz et 1116	  

al., 2015; Chuck et al., 2016). For veganere er det grundlæggende forkert at spise et andet dyr af 1117	  

hvilken som helst art, herunder også arternes biprodukter. Da de officielle kostråd har sundhed som 1118	  

hovedformål, er det derfor ikke produktionsforhold eller etik, som er den primære drivkraft for 1119	  

følgere af de officielle kostråd, hvilket kan forklare den mangel på forståelse, som flere af 1120	  

respondenterne giver udtryk for: ”(…) det jeg tror har været det sværeste for mig, det var ligesom 1121	  

omverdens reaktioner. At folk kan blive så gale over, at man ikke spiser kød” (Bilag 9, l. 71-72, 1122	  

Katrine). En anden respondent forklarer, at hun oplever, at hun er nødt til at bortforklare sit kostvalg 1123	  

med træning, for ikke at fremstå uhøflig:  1124	  

 1125	  

”(…) folk de respekterer det hvis det for eksempel er fordi du er på diæt med din 1126	  

træning, men de synes det er mega underligt og mega uhøfligt hvis det er fordi du er 1127	  

veganer. Og der er også mange der bruger den her med ”jamen det er også fordi jeg 1128	  

er laktoseintolerant”, hvis man ikke vil have mælk i tingene, fordi så respekterer folk 1129	  

det.” (Bilag 5, l. 212-216, Anne Sofie).  1130	  

 1131	  

Da sundhed er den primære drivkraft for at følge de officielle kostråd, kan det være en mulighed, at 1132	  

det er lettere for følgere af den traditionelle madkultur at forstå en sundheds- eller allergidrevet 1133	  

afholdenhed fra animalske produkter fremfor den veganske opfattelse af dyr, hvilket respondenten 1134	  

også giver udtryk for.  1135	  

 1136	  

5.1.1.1 Alternative autoriteter 1137	  

Som nævnt i forrige underkapitel er de 10 officielle danske kostråd baseret på en fedtfattig kost, 1138	  

som skal understøttes af kød-, fiske- og mælkeindtag for at opnå optimal ernæring. Der var flere af 1139	  

respondenterne, som oplevede frustrationer over at skulle sammensætte en plantebaseret kost, fordi 1140	  
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de officielle kostråd ikke direkte introducerer plantebaserede alternativer: ”I starten var det lidt 1141	  

panik hver gang jeg skulle lave aftensmad, jeg vidste ikke hvad jeg skulle spise jo.” (Bilag 2, l. 268- 1142	  

269, Claire). Skiftet til en plantebaseret kost har krævet, at respondenterne måtte afsætte meget tid 1143	  

og energi på at undersøge, hvordan de skulle få ernæring gennem plantebaseret kost:”(…) i starten 1144	  

spiste jeg bare det, de andre spiste, og så bare minus kødet (…) jeg begyndte at interessere mig for 1145	  

hvad madlavning egentlig var, fordi jeg skulle finde ud af nogle andre ting jeg kunne spise.” (Bilag 1146	  

9, l. 13-16, Katrine). Forbrugerne er på denne måde i fuld kontrol over, hvilke fødevarer de 1147	  

indtager, og derfor argumenterer jeg, at en plantebaseret kost er en forlængelse af deres selv (Belk, 1148	  

1988). 1149	  

 1150	  

Fødevarer er i Danmark markeret, hvis de er økologiske og gluten- eller laktosefri 1151	  

(Fødevarestyrelsen, u.å.). Der findes dog ikke en lignende officiel mærkeordning, som indikerer om 1152	  

et produkt er 100% vegansk, derfor er veganere nødt til at afsætte tid og energi på at sætte sig ind i 1153	  

hvilke produkter de kan spise:  1154	  

 1155	  

”Det er mega besværligt i starten at skulle se sig ud af produkter, altså hvad der er 1156	  

vallepulver i og hvilke E-numre som er veganske. Hvilket de fleste er, men E120 for 1157	  

eksempel er biller som, når de bliver kogt op (…) giver en rød farve, som er det man 1158	  

putter i røde M&M’s (…) mange bliver bare overrasket over hvor mange ting der ikke 1159	  

er veganske, også overrasket over hvad der er. Altså franske vafler og Oreo’s skulle 1160	  

man aldrig have troet var veganske, men det er det.” (Bilag 3, l. 313-320, Elisabeth). 1161	  

 1162	  

”(…)det her med at kigge på varedeklarationer og ingredienslister, det tager en krig 1163	  

til at starte med, og det er virkelig, virkelig svært, men hvis man er medlem af de der 1164	  

grupper på Facebook, så lægger folk også op ”ej se, jeg har fundet den her”(…)” 1165	  

(Bilag 5, l. 409-412, Anne Sofie).  1166	  

 1167	  

Det fremgår af respondenternes svar, at den største udfordring for mange veganere består i at 1168	  

gennemskue hvilke produkter, der er veganske, og hvilke der ikke er. Mange veganere bruger derfor 1169	  

alternative autoriteter, såsom medlemmerne i en Facebook-gruppe, når de skal finde ud af, hvilke 1170	  

produkter de kan spise, da disse medlemmer klassificeres som troværdige, idét deres erfaring 1171	  

bunder i fælles forbrug (Holt, 1995).  1172	  
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 1173	  

Da der ikke er en officiel vegansk mærkeordning, er veganere nødt til at afsætte meget tid og energi 1174	  

på at undersøge hvilke produkter, der er veganske, og hvilke der ikke er, men organisationen Dansk 1175	  

Vegetarisk Forening har oprettet et mærkesystem, som virksomheder kan tilmelde sig (Dansk 1176	  

Vegetarisk Forenings mærkeordning, u.å.). Veganere har tillid til denne forening, da den 1177	  

repræsenterer deres værdier, men det kræver, at virksomhederne selv melder sig på banen, før 1178	  

mærkeordningen kan blive udført, og deres produkter tydeligt bliver markeret: 1179	  

 1180	  

”(…) at Dansk Vegetarisk Forening i hvert fald prøver, at få sat nogle mærker på de 1181	  

varer, som er vegetariske og veganske (…) så man ikke altid skal stå med en vare, og 1182	  

så vende den om, og så skal man kigge igennem ingredienslisten, og så er der en 1183	  

masse E-numre, som man skal stå og tjekke af, og der synes jeg bare, at det bliver for 1184	  

besværligt. Så gider jeg simpelthen ikke købe det.” (Bilag 8, l. 326-331, Michelle).  1185	  

 1186	  

Respondenten forklarer, at hun nogle gange fremfor at gennemskue tilsætningsstoffer, hellere 1187	  

vælger at undvære et produkt, fremfor at løbe en risiko og komme til at spise et animalsk produkt. 1188	  

Hvis virksomheder dermed ikke vælger tydeligt at markere, at deres produkt er vegansk, kan de 1189	  

risikere, at deres produkt bliver fravalgt.  1190	  

 1191	  

Bloggere som Mia Sommer bliver særligt fremhævet hos mange af de adspurgte veganere: ”(…) 1192	  

Mia Sommers blog, der kigger jeg altid lige for at se om der er et eller andet” (Bilag 4, l. 168-169, 1193	  

Ursula). ”(…) ellers får jeg rigtig meget inspiration fra de danske veganske bloggere som Mia 1194	  

Sommer (…)” (Bilag 5, l. 326-327, Anne Sofie). ”(…) og ja… Mia Sommer er jo en velkendt en.” 1195	  

(Bilag 8, l. 309, Michelle). Derfor må det antages, at forbrugerne samler viden og inspiration fra 1196	  

disse bloggere. Mia Sommer fremstår som en troværdig kilde til information for veganere, fordi hun 1197	  

flere gange har været i medierne (Mia Sommer, u.å.; Bilag 10:180, Mia Sommer), hvor hun har 1198	  

været fortaler for vegansk kost. Hun fungerer samtidig som et forbillede for veganere, da hendes 1199	  

familie lever vegansk, selvom det er ifølge de officielle kostråd frarådes, at børn udelukkende 1200	  

indtager en vegansk kost (Politiken, 12.02.2016). Mia Sommer afliver på denne måde nogle myter 1201	  

om vegansk livsstil, og kan klassificeres som en troværdig autoritet, da hun bidrager med den viden, 1202	  

som mange af hendes følgere ikke føler, at de får gennem de officielle kostråd (Scaraboto & 1203	  

Fischer, 2012).  1204	  
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 1205	  

5.1.2 Nye værdier 1206	  

Forbrugeres identitet består af flere fragmenter, som bunder i tidligere historier fra deres liv, og de 1207	  

tilknytter værdier til særlige objekter (Ahuvia, 2005). Alle respondenterne var enige om, at det 1208	  

etiske aspekt i vegansk kost, var deres primære motivation til at leve vegansk, hvilket er set i flere 1209	  

studier (Rozin et al., 1997; Radnitz et al., 2015; Chuck et al., 2016). En af respondenterne gav 1210	  

endda udtryk for at ville følge en vegansk kost, selvom der ikke var sundhedsmæssige fordele: 1211	  

”(…) Altså hvis nogen sagde til mig, at det var usundt (at leve vegansk), så ville jeg stadig gøre det, 1212	  

fordi jeg ville ikke kunne gøre det overfor dyrene (…)” (Bilag 4, l. 86-87, Ursula). Respondenten 1213	  

vægter dyrevelfærd højere end sin egen sundhed, hvilket viser at hun bryder med den traditionelle 1214	  

madkultur, som ellers fokuserer på forbrugerens sundhed. Samtidig giver hun udtryk for, at hendes 1215	  

samvittighed ikke ville kunne holde til at spise animalske produkter, da det strider imod hendes 1216	  

opfattelse af dyr (Rozin et al., 1997).  1217	  

 1218	  

Efterhånden som respondenterne fik mere udbredt viden om produktion af animalske fødevarer, 1219	  

fandt de en samvittighedsværdi i deres identitet gennem vegansk kost, som baserede sig på at være, 1220	  

hvad de selv vurderede var, etisk korrekt: ” jeg tror der var en meget stor forløsning for min 1221	  

samvittighed, at jeg ligesom lever efter det, jeg egentlig synes er rigtigt.” (Bilag 6, l. 60-62, Thea). 1222	  

Som det fremgår oplever respondenten – ligesom mange andre veganere –  en stor lettelse og glæde 1223	  

ved at leve efter hendes overbevisning. Hun føler, at hun gør noget rigtigt, at hun gør en forskel, og 1224	  

derved efterlever hun sin egen opfattelse af, at indtaget af animalske produkter er forkert og uetisk. 1225	  

Det ideal som i den traditionelle danske madkultur bliver omtalt i forhold til sundhed, er i dette 1226	  

tilfælde ikke på et spørgsmål om fysik, men i stedet et mentalt ideal: 1227	  

 1228	  

”Åh man får det SÅ godt med sig selv! (…) Jeg følte mig generelt også bare gladere. 1229	  

Men til sidst det var også fordi, min samvittighed kunne ikke holde til at spise 1230	  

animalske produkter længere, også fordi jeg havde undersøgt og set undercover 1231	  

videoer fra diverse farme og den slags, og det var sådan lidt… bare nej. Man får det 1232	  

meget bedre med sin samvittighed.” (Bilag 7, l. 44-48, Matilde). 1233	  

 1234	  
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Tidligere studier tyder også på, at etik er den primære motivation for veganere (Rozin et al., 1997; 1235	  

Radnitz et al., 2015; Chuck et al., 2016). De forbinder den veganske kost med god samvittighed, og 1236	  

får på denne måde tilføjet en værdi af at leve etisk korrekt til deres identitet (Ahuvia, 2005).  1237	  

 1238	  

Gældende for mange af de interviewede respondenter var, at mad altid har haft en stor betydning, 1239	  

men det har ikke været et brændpunkt for dem, da de stadig levede efter den traditionelle danske 1240	  

madkultur. Til gengæld oplevede de, at de fik større interesse for mad med en vegansk kost, hvilket 1241	  

måske kan hænge sammen med, at man som veganer skal tænke mere over, hvad man spiser, og at 1242	  

man får de rigtige næringsstoffer til at dække vitamin- og mineralbehov. En af respondenterne giver 1243	  

udtryk for, at mad er blevet en positiv oplevelse for hende, som hun nu finder glæde ved:  1244	  

 1245	  

”Hvis jeg havde kunnet spise en pille til at starte med havde jeg gjort det. Jeg vil sige 1246	  

at efter jeg er gået over til vegansk er jeg blevet meget mere madglad. Jeg synes også 1247	  

det er sjovt at lave mad.” (Bilag 4, l. 12-14, Ursula) 1248	  

 1249	  

Respondenten giver udtryk for, at hendes opfattelse af mad har ændret sig radikalt, og at hun før 1250	  

hendes konvertering til vegansk kost, ikke havde nogen interesse for madlavning. Mad har gennem 1251	  

veganisme fået en værdi for hende, og da madindtag er med til at danne identitet (Fischler, 1988) og 1252	  

desuden en individuel magtudøvelse, argumenterer jeg, at veganeres forlængede selv ligger i 1253	  

vegansk kost (Belk, 1988). 1254	  

 1255	  

 1256	  

5.1.3 Hvorfor er det interessant for markedførere? 1257	  

Mange forbrugere oplever en stigmatisering fra de officielle danske kostråd, da de anbefaler kød 1258	  

som proteinkilde, fisk som omega 3-kilde og mælk som calciumkilde (Fødevarestyrelsens officielle 1259	  

kostråd, u.å.), hvilket strider imod veganeres værdier om etisk korrekt fødevareproduktion. Sundhed 1260	  

er den primære motivationsfaktor i den traditionelle danske madkultur, men for veganere er etik den 1261	  

primære motivation, og derfor distancerer de sig fra det eksisterende marked til et alternativt 1262	  

marked (Ellis et al., 2011). Det er relevant for virksomheder i forhold til forbrugermodstand, da det 1263	  

kan forklare, hvorfor og hvordan markedet ændrer sig.  1264	  

 1265	  
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Veganere er nødt til at afsætte energi og tid på at gennemskue hvilke produkter, der er veganske. 1266	  

Dette er som resultat af mangel på en officiel mærkeordning. Med denne viden bliver virksomheder 1267	  

gjort opmærksomme på, at deres produkter kan blive fravalgt, også selvom de måske er veganske. 1268	  

Dansk Vegetarisk Forening har startet et mærkesystem (Dansk Vegetarisk Forenings mærkesystem, 1269	  

u.å.), hvilket kan være en mulighed for nogle virksomheder, at undersøge nærmere, da de veganske 1270	  

forbrugere har tillid til denne forening, og derfor med større sandsynlighed ikke vil fravælge 1271	  

produkter med dette mærke.  1272	  

 1273	  

Det kan være relevant for virksomheder, at veganske forbrugere har tillid til og henter inspiration til 1274	  

deres mad fra bloggere som Mia Sommer, der optræder som en alternativ autoritet for forbrugerne, 1275	  

og samtidig er fremtrædende i medierne. Bloggere kan på denne måde bruges til at skabe bro 1276	  

mellem virksomhederne og forbrugerne. Virksomheden Urtekram har eksempelvis taget kontakt til 1277	  

Mia Sommer, og bedt hende teste deres produkter med henblik på at vise hvordan de kan bruges i 1278	  

vegansk madlavning, og dermed skabe word-of-mouth (Produkter i mit køkken, 09.06.2016). 1279	  

Sådanne strategier kan være brugbare, da veganere har tillid til bloggeren, og samler inspiration til 1280	  

vegansk madlavning gennem hendes blog.  1281	  

 1282	  

 1283	  

5.2 Veganisme som samlingspunkt 1284	  

 1285	  

Postmoderne forbrugere vægter retten til frie valg i deres forbrug højt, og dette kommer til udtryk 1286	  

når de stræber efter et selvvalgt, alternativt samfund, som de kan identificere sig med (Cova, 1997; 1287	  

Cova & Cova, 2002). Veganere søger mod et alternativt samfund i forhold til madforbrug, da de 1288	  

ikke kan identificere sig med den traditionelle danske madkultur. Veganere danner derfor et 1289	  

samfund for veganere, da de i højere grad sympatiserer med andre veganere, fordi de har fælles 1290	  

værdier og kan relatere til de moralske overbevisninger, som andre veganere må have (Kozinets, 1291	  

2002a). Den veganske forbrugergruppe er derfor ikke et flygtigt fællesskab, men bunder i en reel 1292	  

fællesskabsdannelse (Cova, 1997; Cova & Cova, 2002; Kozinets, 2002a) 1293	  

 1294	  
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5.2.1 Social stigmatisering 1295	  

De veganere, som har deltaget i dette studie, havde alle på den ene eller anden måde oplevet et skel 1296	  

mellem den madkultur, som de voksede op med, og den nye veganske madkultur, som gjorde det 1297	  

muligt for dem, at opnå en identitet, der stemmer overens med deres værdier. Kozinets (2002a) 1298	  

nævner, at fælles interesser, ritualer og værdier danner grundlag for, at et socialt fællesskab kan 1299	  

opstå, og Cova (1997) beskriver, at forbrugeren søger sociale relationer gennem fælles 1300	  

overbevisninger, følelser og forbrug. Fordi den postmoderne forbruger har haft fokus på at 1301	  

differentiere sig, søger de i stedet et  fællesskab, med værdier de kan identificere sig med (Cova, 1302	  

1997; Cova & Cova 2002).  1303	  

 1304	  

Forbruget af mad er identitetssættende, fordi enhver forbruger konstruerer sin individualitet, og 1305	  

sociale tilhørsforhold gennem den mad, som vedkommende vælger at indtage (Fischler, 1988). Det 1306	  

betyder også, at hver enkelte forbruger skaber social diversitet gennem den mad, som 1307	  

vedkommende vælger ikke at indtage. For de fleste af de adspurgte var det gældende, at deres 1308	  

kostvalg skabte mange spørgsmål og undring, fordi madforbrug er en social aktivitet (Marshall 1309	  

2005), og derfor kræver, at alle kan deltage. En respondent forklarede, at hun var særligt 1310	  

opmærksom på, at hendes kostvalg skiller hende ud i sociale sammenhænge: 1311	  

 1312	  

”… der er rigtig meget forbundet med det der med at skille sig ud, og mad er jo 1313	  

ligesom en ting, som fylder rigtig meget i vores liv. Altså vi skal jo have mad, og det er 1314	  

også meget socialt anlagt.” (Bilag 9, l. 108-110, Katrine). 1315	  

 1316	  

Frustrationen over at skille sig ud, kan give anledning til at lyve omkring kostvalget, hvilket 1317	  

eksempelvis kommer til udtryk i, at forbrugerne grundet træning, er nødt til at følge en bestemt 1318	  

diæt, fremfor et bevidst valg: ” (…) folk de respekterer det, hvis det for eksempel er fordi, at du er 1319	  

på diæt med din træning, men de synes det er mega underligt og mega uhøfligt hvis det er fordi du 1320	  

er veganer” (Bilag 5, l. 212-214, Anne Sofie). En anden respondent forklarer, at hun også bliver 1321	  

mødt med samme uforståenhed, og at der er større forståelse hvis hun eksempelvis var 1322	  

laktoseintolerant: 1323	  

 1324	  
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”det er et valg jeg har truffet og ikke fordi jeg for eksempel var laktoseintolerant. Så 1325	  

er de nødt til at gøre det, her er det mere ”hvorfor er jeg nødt til at gøre det, det er jo 1326	  

ikke noget du bliver syg af?”.” (Bilag 3, l. 101-103, Elisabeth). 1327	  

 1328	  

Det viser, at der er en større accept for et fravalg grundet sundhed, fremfor etik, som ellers har 1329	  

været drivkraften for de adspurgte veganere, og det skaber et identitetsproblem for veganere, da de i 1330	  

så fald kan have svært ved at udleve deres overbevisninger. 1331	  

 1332	  

Der er enighed blandt de fleste af respondenterne i, at familie og venner har haft svært ved at 1333	  

acceptere den veganske livsstil, og eksempelvis en respondent har været nødt til at sige farvel til 1334	  

flere bekendtskaber: ”(…) jeg har været ked af, at jeg nogle gange skulle sige farvel til nogle 1335	  

mennesker, fordi det simpelthen bare har været for mærkeligt. At de ikke har kunnet forstå én, og at 1336	  

de direkte har været modbydelige.” (Bilag 9, l. 84-86, Katrine). Manglen på accept kan bunde ud i, 1337	  

at det er svært for familie og venner at sætte sig ind i en ny tankegang. Som nævnt i forrige kapitel 1338	  

har den store drivkraft for respondenterne og den veganske forbrugergruppe været dyreetik, med 1339	  

miljø og sundhed som sekundære årsager til at spise vegansk, hvilket viser, at modstanden bunder i 1340	  

forskellige værdier indenfor de to madkulturer (Cova, 1997; Fosfuri et al., 2011).  1341	  

 1342	  

5.2.2 Et online samfund 1343	  

Det var vigtigt for flere af respondenterne, at have kontakt til ligesindede veganere. Grundet 1344	  

geografiske begrænsninger, er det oplagt at søge mod et virtuelt samfund (Belk, 2014), hvor de kan 1345	  

søge inspiration, viden og social støtte. For de fleste respondenter var deres aktivitet i online 1346	  

grupper i første omgang med henblik på at søge inspiration: ”Jeg tror mest jeg bruger det til 1347	  

inspiration egentlig. Folk er meget flinke til at dele, hvis der kommer et nyt sted, synes jeg.” (Bilag 1348	  

8, l. 254-255, Michelle), men også med henblik på at deltage i debatter, dele erfaringer og søge eller 1349	  

give social støtte til andre medlemmer (Kozinets, 1999):”(…) så deler de en eller anden oplevelse, 1350	  

hvor deres familie har været vildt uretfærdig (…)” (Bilag 5, l. 352-353, Anne Sofie) og ”Man ser, 1351	  

at man ikke er den eneste der sidder og ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere den ene eller 1352	  

den anden situation” (Bilag 6, l. 188-190, Thea). Respondenterne giver udtryk for, at de finder det 1353	  

veganske online samfund troværdigt og forstående, og opfordres derfor til at dyrke det.  1354	  

  1355	  
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Alle respondenterne blev rekrutteret gennem Facebook-gruppen Vegansk Livsfilosofi, som er en 1356	  

gruppe der danner samling omkring livsfilosofien ved at være veganer, og knapt så meget fokus på 1357	  

vegansk mad. Selvom mad er et omdrejningspunkt for dette studie, vil jeg stadig argumentere for, at 1358	  

gruppen var ideel at følge, da den giver et større indblik i, hvad det vil sige at være veganer, både 1359	  

for mig som researcher, men også for respondenterne: ”derinde kommer der jo andet end bare mad, 1360	  

så på den måde er jeg ikke sådan vildt aktiv, men jeg kan godt lide at følge med (…) at se hvordan 1361	  

andre ser på tingene” (Bilag 2, l. 224-226, Claire). Hvor koncentrerede madgrupper eksempelvis 1362	  

kunne have inkluderet støj i form af følgere, som ikke nødvendigvis var veganere men mere 1363	  

inspirationssamlende flexitarer, er Vegansk Livsfilosofi med til at give et koncentreret billede af 1364	  

veganeres holdninger og livsstil. Medlemmerne af Vegansk Livsfilosofi deler et overordnet sæt 1365	  

regler, som gruppens administratorer har oprettet (Bilag 10:173). Disse regler gør det muligt for 1366	  

ligesindede veganere at samles, også selvom gruppen er åben for alle, da de frasorterer forbrugere, 1367	  

som ikke deler gruppens overbevisning (Seraj, 2012).  1368	  

 1369	  

5.2.2.1 Intellektuelle værdier 1370	  

En af de værdier, som Seraj (2012) beskriver i sit studie er intellektuelle værdier, hvilket 1371	  

fremkommer af forbrugernes vidensdeling og –søgen i det online fællesskab. Flere af 1372	  

respondenterne til dette studie bruger de veganske grupper på Facebook til at indsamle viden til, 1373	  

hvordan de kan argumentere for deres livsstil, og hvordan de mest succesfuldt kan udføre en 1374	  

vegansk livsstil: ”Jeg poster også selv mine retter og sådan noget. Deler mine opskrifter, som jeg 1375	  

selv laver.” (Bilag 7, l. 134-135, Matilde) og ”(…) jeg bruger den nok mest til at se, hvad folk går 1376	  

op i, i forhold til de her ting omkring veganisme.” (Bilag 9, l. 449-450, Katrine). Social status opnår 1377	  

medlemmerne, ved at udvise udbredt viden, som eksempelvis hvordan man får det bedste ud af at 1378	  

være veganer, og hvilke produkter der er veganske (Arnould & Thompson, 2005; Kozinets, 2002a).  1379	  

 1380	  

Det vurderes, at vidensbaserede værdier kommer til udtryk, eksempelvis når et af medlemmerne 1381	  

beder om inspiration til vegansk kost, da det indbyder de øvrige medlemmer til at dele deres 1382	  

erfaringer: ”Hvilke madvarer er absolut uundværlige i jeres køkken? Og hvilke nemme retter laver i 1383	  

når i har travlt i hverdagen?” (Bilag 10:175, Nina) efterfulgt af en uddybende kommentar ”(…) 1384	  

Jeg synes jeg er helt tom for idéer, det er rart med noget input fra andre” (Bilag 10:175, Nina). 1385	  

Opslaget opfordrer andre medlemmer af gruppen til at dele deres viden og erfaring, og øger derfor 1386	  

interaktionen i gruppen: ”Jeg starter ugen med at koge en stor gryde linser, bønner, bygkerner, 1387	  
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bulgur, ris, kikærter eller lignende… så har jeg næsten hele ugen til kolde og varme retter (…)” 1388	  

(Bilag 10:175, Susan). Medlemmerne udviser derfor tillid til de øvrige medlemmers viden og 1389	  

erfaring, og søger derfor råd blandt gruppens medlemmer (Seraj, 2012). En af respondenterne som 1390	  

er uddannet i ernæring fortæller, at selvom hun primært bruger online grupperne til inspiration, så 1391	  

hjælper hun også andre medlemmer til at undgå misforståelser omkring ernæring ved at dele sin 1392	  

viden: 1393	  

 1394	  

” (…) også nogle gange noget omkring ernæring, og (jeg) har lidt problemer med, at 1395	  

der er nogle, som går ind og skriver, at man kan få B12 igennem tang for eksempel. 1396	  

Det er en ting jeg har bidt lidt mærke i, og hver gang jeg ser det, går jeg bare hurtigt 1397	  

ind og skriver, at det kan man altså ikke. (…) Så det er mere, hvis jeg ser nogle 1398	  

deciderede problematikker, der er det mest der, jeg blander mig.” (Bilag 8, l. 266- 1399	  

271, Michelle).  1400	  

 1401	  

Det er som nævnt i forrige underkapitel ikke kun vegansk kost, som definerer en veganer, men en 1402	  

vegansk livsstil, og derfor er det ikke kun nødvendigvis kostbaseret viden, som bliver delt i 1403	  

gruppen, men eksempelvis også alternativer til vegansk kropspleje (Bilag 10:176, Damiana-sarah). 1404	  

Opslaget har den funktion, at dele personlige kreationer, og invitere de øvrige medlemmer, til at 1405	  

opfordre til vidensdeling: ”Hvordan har du lavet shampooen og virker den godt?” (Bilag 10:176, 1406	  

Ida). Medlemmerne opfordrer hinanden til at dele positive oplevelser, som succesen ved at lave et 1407	  

produkt, der lever op til de samme værdier, som det samfund man følger har: ”Jeg bliver 1408	  

simpelthen så glad af at læse dit opslag” (Bilag 10:176, Anni). 1409	  

 1410	  

Forbrugere deler også deres erfaring med eksempelvis applikationer til mobiltelefoner: ”(…) Ville 1411	  

lige dele en app med jer. Den hedder Buycott og er en rigtig god hjælp til at gennemskue firmaerne 1412	  

bag produkterne (…) og dermed gennemskue, om produktet er lavet af et firma der går imod ens 1413	  

mærkesager” (Bilag 10:175, Rikke). Det viser at medlemmerne i gruppen deler erfaringer om 1414	  

specifikke produkter, og derfor argumenterer jeg for, at grupperne på sociale medier som Facebook 1415	  

er vigtige i forhold til marketingstrategier, da forbrugerne aktivt vurderer og anbefaler produkter, og 1416	  

på denne måde skaber word-of-mouth (Seraj, 2012; Scaraboto & Fischer, 2012). Da Facebook- 1417	  

grupperne er gratis at være medlem af og er let tilgængelige, er det derfor også let tilgængelige 1418	  

anbefalinger. Et andet gruppemedlem har oprettet et opslag som også viser, at det er vigtigt for 1419	  



	   48	  

veganere, at de virksomheder, som de støtter, ikke strider imod deres værdier: ”Må jeg høre, hvilke 1420	  

tandpasta/creme/mundskyl/sæber, som I bruger og vil anbefale, og som ikke (er) testet på dyr?” 1421	  

(Bilag 10:176, Mia). Gruppemedlemmet viser desuden, at hun opsøger viden og erfaring fra de 1422	  

øvrige gruppemedlemmer.  1423	  

 1424	  

5.2.2.2 Sociale værdier 1425	  

Sociale værdier i et online samfund kommer til udtryk gennem interaktion, og lysten til at dele 1426	  

personlige oplevelser, uden det nødvendigvis behøver være baseret på det forbrug, som samfundet 1427	  

er sammenkoblet af (Seraj, 2012). I Facebook-gruppen bliver der dagligt skrevet mellem 10-30 nye 1428	  

opslag, og det er sjældent, at et opslag ikke bliver kommenteret eller liket af de øvrige medlemmer. 1429	  

Gruppen består af cirka 8.000 medlemmer, og må derfor karakteriseres som en relativt lille gruppe, 1430	  

derfor vurderer jeg, at aktiviteten på baggrund af antallet af medlemmer er høj. 1431	  

 1432	  

Et måltid er en social og symbolsk begivenhed, som samler forbrugere (Marshall, 2005), men for 1433	  

mange veganere bliver mad et socialt brud, fordi deres madkultur adskiller sig fra den traditionelle 1434	  

danske madkultur. Veganere søger derfor socialt samvær i alternative samfund, da dette forhindrer 1435	  

dem i at stå alene i deres brud med normerne, og fordi mad er så stor en del af den individuelle 1436	  

identitet, deler de noget af deres identitet, når de deler mad (Belk 1988). Veganerne deler og 1437	  

opsøger sociale interaktioner gennem online grupper, og derigennem dannes sociale værdier, fordi 1438	  

forbrugerne aktivt interagerer med hinanden og deler personlige oplevelser, hvilket genererer tillid 1439	  

og loyalitet (Seraj, 2012; Kozinets, 1999; 2002b). En respondent giver udtryk for, at hun blandt 1440	  

andet bruger grupperne til at motivere andre medlemmer: 1441	  

 1442	  

”Og så give det et like, hvis der er nogen der skriver ”hey, jeg har været vegetar i en 1443	  

uge”, eller veganer i en uge. Det er fedt at give folk en lidt positiv oplevelse af det.” 1444	  

(Bilag 8, l. 271-273, Michelle). 1445	  

 1446	  

Medlemmerne deler for det meste personlige oplevelser, eller artikler som understøtter deres fælles 1447	  

værdier, da det er en regel for gruppen ikke at dele madopskrifter (Bilag 10:173). Formålet er ikke 1448	  

nødvendigvis at få nye venner, men der er flere opslag, hvor gruppens medlemmer giver udtryk for 1449	  

at ville mødes i den virkelige verden: ”SÅ ER DER SGU FEST (…) Lørdag d. 28 oktober kl. 19:00- 1450	  

04:00 er der Vegan Halloween Fest i Roskilde – og du er inviteret!” (Bilag 10:177, Tobias), og et 1451	  
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andet medlem spørger i kommentarfeltet i et andet opslag, om der stadig er en spiseklub for 1452	  

veganere i København (Bilag 10:178, Nadja). Der er derfor opbakning bag sociale arrangementer 1453	  

og et ønske om at deltage i arrangementer, hvor veganere kan møde ligesindede. Bloggeren Mia 1454	  

Sommer, som følges af mange veganere, forklarer også i sin blog, at Facebook-grupperne har givet 1455	  

hende venskaber i den virkelige verden, som startede på Facebook (Om mig og bloggen, Mia 1456	  

Sommer, u.å.), og hun opfordrer derfor andre veganere til at opsøge et vegansk fællesskab på 1457	  

Facebook.  1458	  

 1459	  
Det er ikke nødvendigvis hensigten for gruppens medlemmer at udvide deres personlige venskaber, 1460	  

men derimod at have en social interaktion om veganisme og oplevelser i forbindelse med vegansk 1461	  

livsstil, som de kan relatere til (Seraj, 2012). Et af gruppens medlemmer beskriver sin frustration i 1462	  

forbindelse med en indlæggelse, hvor hun ikke kunne få vegansk mad på hospitalet, og derfor selv 1463	  

måtte skaffe mad (Bilag 10:179, Catrine). Et af gruppens medlemmer støtter hende i hendes 1464	  

frustration: ”Håber du kommer på benene igen snart så du kan kæmpe imod dette!!! God bedring! 1465	  

(hjerte)” (Bilag 10:179, Debbie). Opslaget har udelukkende den funktion at få støtte fra de øvrige 1466	  

medlemmer, og at styrke den sociale værdi ved at dele en personlig oplevelse af uretfærdighed 1467	  

(Cova, 1997). Et andet opslag er et billede med tekst, der udtrykker forståelse af de problematikker, 1468	  

som veganere kan opleve i sociale sammenhænge (Bilag 10:179, Ivan). Opslagets formål er at 1469	  

udvise forståelse og støtte til de medlemmer, som oplever udfordringer i forbindelse med deres 1470	  

livsstil, hvilket et medlem udtrykker taknemmelighed over: ”thanks, I actually needed this” (Bilag 1471	  

10:179, Brio). Det viser, at medlemmerne kan finde støtte i det online fællesskab, hvilket styrker 1472	  

den sociale tilknytning og loyalitet til gruppen, og dermed også den fælles identitet (Seraj, 2012; 1473	  

Kozinets, 2002b). 1474	  

 1475	  

5.2.2.3 Kulturelle værdier 1476	  

Kultur bunder i et sæt fælles værdier, idéer og betydninger, gennem hvilke forbrugere kan 1477	  

kommunikere og fortolke, så de danner en fællesskabsidentitet, der kan hjælpe dem til at forstå de 1478	  

accepterede normer og den orden, som samfundet bygger på (Seraj, 2012). De kulturelle værdier i 1479	  

et online samfund gør det muligt for medlemmerne at viderekommunikere disse værdier, og dermed 1480	  

får medlemmerne en følelse af moralsk ansvar for, at normerne og dermed værdierne bliver udført.  1481	  

 1482	  
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Et omdrejningspunkt som går igen mange steder i den indsamlede data, leder op til et overordnede 1483	  

spørgsmål: Hvornår er man rigtig veganer?. Et medlem af gruppen skrev et opslag om at ”falde i” 1484	  

som veganer: ”(…) Tror I der eksisterer tabu omkring det at ”falde i” som veganer/plantespiser? 1485	  

Man kan ikke kalde sig veganer i det øjeblik du indtager noget fra dyreriget, men hvad så dagen 1486	  

efter hvor man er tilbage på sporet?” (Bilag 10:181, Philip). Spørgsmålet kan henlede til 1487	  

opfattelsen af, at  veganisme er en diæt, og derfor så tvivl om en reel vegansk livsstil, hvilket 1488	  

fremprovokerede kommentarer som: ”Hvis man ”falder i”, som du beskriver det, så er man ikke 1489	  

veganer (…)” (Bilag 10:181, Michelle) og ”For mig at se, så handler det ikke om tabu, men om at 1490	  

der er en del, der gerne vil have et label på, som egentlig ikke passer” (Bilag 10:181, Sune). Sidste 1491	  

kommentar viser, at der er en vis stolthed bag det ”label” at være veganer, og at det er vigtigt for de 1492	  

kulturelle værdier, som han får gennem gruppen, at alle medlemmer er indforstået med den 1493	  

eksisterende orden, og gruppens kulturelle ritualer (Seraj, 2012).   1494	  

 1495	  

Spørgsmålet om hvornår man er rigtig veganer omhandler ikke kun mad. En af de interviewede 1496	  

respondenter beskriver i sit svar på et spørgsmål vedrørene eventuelle udfordringer, som nye 1497	  

veganere kan blive mødt med, at der i grupperne kan være vekslende holdning til, hvornår man er 1498	  

rigtig veganer:  1499	  

 1500	  

”(…) Hvis man også gik op i rengøringsmidler og sådan nogle ting, det er her folk de 1501	  

shamer. Veganere handler om at udelukke så meget animalsk som muligt i din 1502	  

hverdag. Og hvis du kun lever efter kosten, så er det plantebaseret (…) man skal også 1503	  

lige finde ud af, ”hvad for en type veganer bliver jeg?”. Så det er ikke fordi man skal 1504	  

have et eller andet stempel på sig, man skal bare være opmærksom på, at der er rigtig 1505	  

mange aspekter i det her. Og folk de shamer dig, hvis du ikke er den rigtige type 1506	  

veganer” (Bilag 5, l. 432-441, Anne Sofie).  1507	  

 1508	  

Som det fremgår af ovenstående citat, er der flere strukturer af veganisme, og man skal som 1509	  

vegansk forbruger være afklaret med, hvilken type veganer man er. Samtidig indikerer 1510	  

respondenten også, at medlemmer af grupperne kan agere politimænd, hvis man ikke er den rigtige 1511	  

type veganer. Hendes svar viser dog også, at der er en form for autonomi i gruppen, hvilket betyder, 1512	  

at der indenfor det veganske samfund er flere individuelle kulturer. Wallendorf & Arnould (1991) 1513	  
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kunne også konstatere forskellige måder at udøve Thanksgiving Day hos forskellige familier, derfor 1514	  

må det konstateres, at det ikke er unormalt, at der er forskellige fortolkninger af kulturelle værdier. 1515	  

 1516	  

5.2.2.4 Os vs. Dem 1517	  

Forbrug kan bruges til at skelne mellem os og dem (Holt, 1995), da forbruget bunder i fælles 1518	  

forbrugsobjekter med henblik på at blive veganer, og derfor opnå et sæt fælles værdier, hvilket 1519	  

skaber en fælles identitet, som forbrugerne er loyale overfor (Fosfuri et al., 2015). Respondenterne 1520	  

til dette studie var ikke nødvendigvis meget aktive i Facebook-gruppen Vegansk Livsfilosofi, men 1521	  

følte alligevel, at den og lignende grupper hjalp dem til at få en fællesskabsfølelse: 1522	  

 1523	  

”(…) jeg tror jeg føler sådan lidt det der (…) ”Os mod dem”-fællesskab. Vi er meget 1524	  

enige os der er i den her gruppe, der er ikke nogen af os der kunne finde på at spise en 1525	  

eller anden form for en animalsk fødevare. Så er man ligesom ovre den, så kan man 1526	  

mere være fælles om hvordan man får skabt det bedste argument for hvorfor man skal 1527	  

lade være med at spise det her (red. animalske produkter). Det tror jeg der er en stor 1528	  

tilknytningsfaktor, eller identitetsfaktor i. Fordi man føler sig som en del af en gruppe, 1529	  

og man ikke føler sig som den eneste veganer i fællesskabet.” (Bilag 3, l. 288-295, 1530	  

Elisabeth).  1531	  

 1532	  

Som det fremgår af respondentens kommentar, så føler veganere i veganske grupper ikke, at de skal 1533	  

forsvare sig selv, fordi grupperne bunder i et sæt fælles værdier, som medlemmerne kan identificere 1534	  

sig med (Fosfuri et al., 2011). En respondent forstærker dette argument ved at understrege, at hun 1535	  

primært dyrker de veganske grupper: ”de fællesskaber der er på Facebook, de betyder også meget 1536	  

for mig (…) det er i de veganske fællesskaber jeg er.” (Bilag 4, l. 104-106, Ursula). 1537	  

 1538	  

Formålet med at søge ind i et alternativt samfund er, at konstruere en fælles identitet omkring et 1539	  

forbrug, som forbrugeren kan sympatisere med (Scaraboto & Fischer, 2012). Flere af 1540	  

respondenterne havde oplevet sociale udfordringer i forbindelse med deres veganske livsstil, og 1541	  

flere af dem refererede til online grupper, når de enten havde brug for at lufte deres frustrationer 1542	  

over andre i deres sociale netværk: ”hvad man finder af åndssvage opslag på Facebook af folk, der 1543	  

ikke fatter noget, ja. Alle de frustrationer man har.” (Bilag 4, l. 117-118, Ursula). Grupperne blev 1544	  

også brugt til at finde argumenter, hvis de skulle forsvare deres valg af at leve vegansk: Typisk 1545	  
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opstår den største konflikt i distinktion mellem veganere overfor kødspisere: ”Jamen altså jeg kan 1546	  

godt blive virkelig, virkelig irriteret af kødspisere (…)” (Bilag 7, l. 149, Matilde). Et medlem af 1547	  

Vegansk Livsfilosofi giver også udtryk for, at hun ikke ville kunne være ven med en, som ikke delte 1548	  

hendes overbevisning (Bilag 10:182, Matt), hvilket forstærker ”os vs. dem” forholdet. De to 1549	  

madkulturer dyrkes af forskellige forbrugergrupper, som styres af forskellige værdier, hvilket kan 1550	  

forklare årsagen til konflikterne, men disse konflikter styrker samtidig det veganske fællesskab 1551	  

(Holt, 1995; Cova, 1997; Fosfuri et al., 2011).  1552	  

 1553	  

5.2.3 Hvorfor er det interessant for markedsførere? 1554	  

Det er relevant for virksomheder, at veganere i høj grad føler, at de skiller sig ud fra samfundet i 1555	  

forhold til deres opfattelse af etik. En virksomhed som vil nå ud til den veganske forbrugergruppe, 1556	  

skal derfor være opmærksom på, at veganere opsøger grupper på sociale medier som Facebook, og 1557	  

at der er forskellige aspekter af de forskellige grupper. En fødevarevirksomhed vil have større 1558	  

succes ved at række ud efter en madbaseret gruppe fremfor eksempelvis gruppen Vegansk 1559	  

Livsfilosofi. Alternativt kan virksomheder undersøge andre online fora, hvor det strækker sig over 1560	  

flere forskellige aspekter af vegansk livsstil som eksempelvis Vegetarkontakt.dk 1561	  

(Vegetarkontakt.dk, u.å.), således at veganere kan udvælge de kategorier, som tiltaler dem, da det 1562	  

fremgår af den indsamlede data, at der er flere forskellige aspekter af veganisme. En respondent 1563	  

forklarer, at det kan være svært at finde rundt i grupperne: ”(…) det er også svært at skelne imellem 1564	  

de forskellige grupper (…)” (Bilag 2, l. 223-224, Claire). Det vil derfor være lettere for veganere at 1565	  

agere i ét forum, og virksomheder kan drage nytte af dette, hvis deres produkter tiltaler veganere på 1566	  

flere aspekter. 1567	  

 1568	  

Grupperne giver et klart billede af, hvilke værdier der er vigtige for følgere af grupperne, og 1569	  

virksomheder kan bruge denne viden, til at henvende sig direkte til den veganske forbrugergruppe 1570	  

(Cova & Cova, 2002). Det er interessant for virksomheder, der vil målrette deres marketing mod 1571	  

veganske forbrugere at vide, hvilken betydning den veganske forbrugergruppe har, og hvor stor 1572	  

tillid veganere har til den veganske forbrugergruppe. Grupperne har indflydelse på veganeres 1573	  

beslutningsproces, da grupperne giver plads til videns- og erfaringsdeling, og dermed skaber word- 1574	  

of-mouth (Seraj, 2012).  1575	  

 1576	  
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Det er desuden relevant for virksomheder at vide, at veganere skelner mellem ”os og dem”. Det 1577	  

åbner en mulighed for virksomheder der har samme værdier at skabe fortrolighed mellem 1578	  

virksomheden og forbrugergruppen, og dermed lave forbrugerfokuseret marketingstrategier (Fosfuri 1579	  

et al., 2011). Hvis en virksomhed aktivt udviser, at de deler værdier med veganere, genererer de et 1580	  

tillidsbånd til veganere, hvilket resulterer i loyalitet overfor det pågældende brand (Fosfuri et al., 1581	  

2011). Det er for eksempel vigtigt for veganere, at et brand ikke tester på dyr i deres 1582	  

produktudvikling (Bilag 10:176, Mia), hvilket kan medføre, at nogle brands bliver udelukket helt, 1583	  

også selvom det pågældende produkt ikke er testet på dyr. Det er brandet som helhed, der kan blive 1584	  

frasorteret (Bilag 10:176, Jesper), også selvom produktet er vegansk.  1585	  

 1586	  

 1587	  

5.3 Vegansk livsstil – en politisk identitet 1588	  

Belasco (1999) og Fischler (1988) forklarer begge i deres studier, at madforbrug afspejler 1589	  

forbrugerens identitet, da forbrugeren aktivt tager stilling til, hvilken mad hun vil indtage. Vegansk 1590	  

livsstil har påvirket respondenterne til, på et tidspunkt i deres liv at optage en vegansk identitet, da 1591	  

de aktivt har valgt, hvilken mad de vil indtage. De fleste af respondenterne følte aktivt, at 1592	  

veganisme var en del af deres identitet: ”(…) det bliver sådan, en rigtig stor ting for din identitet, 1593	  

og du begynder at tænke meget over ”hvem er jeg”.” (Bilag 5, l. 190-192, Anne Sofie), og ”Altså 1594	  

jeg er veganer nu, det er det jeg er.” (Bilag 4, l. 103-104, Ursula). Som det fremgår er 1595	  

respondenterne også meget bevidste om, at veganisme er en del af deres identitet. At være veganer 1596	  

er et brand de tilføjer deres identitet.  1597	  

 1598	  

Det tyder dog også på, at det for nogle veganere føles mindre som en identitet: ”Jeg synes, at det 1599	  

var en meget stor identitet i starten, der var det meget ”Michelle: Veganer”, og så kom alle de 1600	  

andre ting. Nu synes jeg lidt, at det er en privat ting for mig egentlig.” (Bilag 8, l. 158-160, 1601	  

Michelle). Jeg vil ud fra dette argumentere, at respondenterne identificerer sig gennem deres 1602	  

veganske kost, men at der er forskel på hvor aktivt veganere føler, at det er en identitet på baggrund 1603	  

af, hvor bevidste de er omkring deres valg af mad, og hvor aktivt de er med i et vegansk fællesskab. 1604	  

Hvis de er meget bevidste omkring deres valg, har de større tilbøjelighed til aktivt at føle, at det er 1605	  

en del af deres identitet, hvilket for det første bekræfter Belasco (1999) og Fischler (1988) i, at 1606	  

madindtag er afspejler identitet, og Chuck et al., (2016) i, at madindtag kan bruges til at afspejle 1607	  

politiske holdninger.  1608	  
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 1609	  

5.3.1 Vegansk ideologi 1610	  

Forbrugere som vælger at udelukke bestemte typer mad, grundet en bestemt overbevisning, kalder 1611	  

Chuck et al. (2016) ”political eaters”. Forbrugerne vælger mindst tre gange om dagen at markere 1612	  

deres holdning til fødevareproduktionen, hvilket bekræftes af en respondent, som forklarer, at hun 1613	  

føler, at hun dagligt aktivt udviser sin holdning: ”(…) hver gang man er ude især, føler jeg lidt, at 1614	  

det er en form for statement, hvad man egentlig gør hver gang, man skal have noget at spise. Fordi 1615	  

der er noget ideologisk inde over det.” (Bilag 6, l. 6-8, Thea). En anden respondent giver også 1616	  

udtryk for, at hun betragter sit valg af mad som en ideologi, men at hun mener, at alle former for 1617	  

madindtag er en ideologi: 1618	  

 1619	  
”Jeg har også læst en bog fra en psykolog der hedder Melanie Joy (…) Den er ret 1620	  

spændende fordi hun siger at veganisme er en ideologi, og vegetarisme er en ideologi, 1621	  

men hun tilfører et begreb som carnisme og siger, at det også er en ideologi. En skjult 1622	  

ideologi, fordi det er ”normalen”. (…) hun stiller op, at det ikke kun er os der har en 1623	  

”tro” eller et sæt værdier og tro, det er jo også alle andre. Det er bare fordi det ikke 1624	  

er tydeligt fordi det er vores ”normal”.” (Bilag 2, l. 233-242, Claire). 1625	  

 1626	  

Det ovenstående citat er et eksempel på – foruden ”dem og os”-mentaliteten som også er fremhævet 1627	  

i underkapitel 5.2 – teorien om, at valget af mad er en handling ud fra en ideologisk holdning 1628	  

(Chuck et al., 2016). Respondenten føler, at hun tilhører en ideologisk gruppe, som distancerer sig 1629	  

fra grupper af forbrugere, som dyrker en anden ideologisk madkultur end hendes egen. På baggrund 1630	  

af disse faktorer vil jeg argumentere for, at veganisme er en ideologi, som afspejler veganeres 1631	  

politiske holdning til den danske fødevareindustri.  1632	  

 1633	  

Respondenterne blev spurgt om, hvad de især gik efter når de var ude og købe ind (Bilag 1), hvortil 1634	  

de fleste svarede, at det var vigtigt for dem at købe økologisk eller dansk producerede fødevarer: 1635	  

”(…) jeg køber meget økologisk, og meget dansk produceret (…) jeg foretrækker dansk over 1636	  

europæisk-økologisk, og helst dansk og økologisk.” (Bilag 6, l. 159-161, Thea), og: ”(…) når jeg 1637	  

skal købe færdige produkter, så kan jeg rigtig godt lide Naturli’, fordi det er økologisk. Jeg køber 1638	  

90% økologisk.” (Bilag 3, l. 239-241, Elisabeth). Økologi er vigtig for respondenterne, og valget af 1639	  

økologiske og dansk producerede varer tyder på, at der med en vegansk livsstil bliver vækket større 1640	  
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opmærksomhed omkring miljøhensyn. Ved at vælge økologisk eller dansk produceret viser 1641	  

forbrugerne også deres holdning til udenlandsk produktion. En respondent forklarer, at hun ikke 1642	  

stoler på udenlandsk, økologisk produktion:  1643	  

 1644	  

”(…) vi har nogle meget strikse regler her i Danmark, hvor at mange af dem er meget 1645	  

mere strikse end i udlandet, og i forhold til EU også. Danmark har nogle helt andre 1646	  

regler end i EU (…) Så dansk, jeg vil helst købe dansk.” (Bilag 5, l. 312-319, Anne 1647	  

Sofie).  1648	  

 1649	  

Respondenten giver udtryk for, at fordi hun føler, at Danmark har mere strikse regler for økologisk 1650	  

produktion, vil hun hellere støtte dansk landbrug. Jeg vil derfor argumentere for, at veganere 1651	  

gennem vegansk kost og økologi føler, at de påtager sig et identitetsfragment, som kategoriserer 1652	  

dem som miljøvenlige foruden at være etisk korrekte (Ahuvia, 2005).  1653	  

 1654	  

5.3.2 Motivation eller mission? 1655	  

Ganske få af respondenterne i dette studie har oplevet, at deres valg om en vegansk kost, ikke blev 1656	  

kritiseret i sociale sammenhænge. I søgen efter en ny identitet, søger den postmoderne forbruger 1657	  

blandt andet differentiering (Firat & Venkatesh, 2011), men den veganske identitet skaber sociale 1658	  

konflikter for mange veganere. Eksempelvis havde en af respondenterne oplevet, at hun blev 1659	  

opfattet som værende militant når hun delte sine overbevisninger på sociale medier:  1660	  

 1661	  

”(…) lige så snart man deler en eller anden video med burhøns eller sådan et eller 1662	  

andet, og folk de bliver sådan ”Du skal ikke stikke det der ned i halsen på os og bla, 1663	  

bla, bla propaganda!” altså (…) folk bliver sure over det, at man deler sådan noget, 1664	  

for de kalder én ”Militant” lige pludselig, og det er man jo overhovedet ikke. Synes 1665	  

jeg” (Bilag 7, l. 150-154, Matilde). 1666	  

 1667	  

Det ovennævnte citat indikerer, at respondenten ved at dele sin overbevisning på de sociale medier 1668	  

forsøger at informere om de faktorer, som har gjort hende til veganer, bliver mistolket af hendes 1669	  

sociale netværk, og derfor bliver stemplet som værende missionerende omkring hendes livsstil. 1670	  

Dette kan bunde i den tidligere konklusion, at veganere drives af etik, og at følgere af den 1671	  

traditionelle, danske madkultur med større sandsynlighed er motiveret af sundhed.  1672	  
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 1673	  

Sundhed kan være en motivationsfaktor for de forbrugere, som følger en bestemt diæt på baggrund 1674	  

af sundhed, da dyreetik højst sandsynligt ikke vil appellere til dem, på samme måde som en 1675	  

sundhedsmæssig diæt vil. Disse forbrugere vil dog nok have større tendens til at leve som flexitarer, 1676	  

da deres drivkraft for en vegansk livsstil ikke har en ultimativ mental konsekvens:  1677	  

 1678	  

”(…) hvis du kun gør det for helbredet, så er det ligesom hvis du er på kur, hvis du 1679	  

snyder så går det kun ud over dig selv, og så bliver det sådan noget ”Nå ja, så snyder 1680	  

du i dag, måske snyder du i morgen, altså, ups ups”, og hvis du gør det for miljøet, så 1681	  

bliver miljøet sådan en stor ting, så hvis du en dag sidder og spiser kød, så tænker du 1682	  

”Nå, men jeg gør jo alligevel ikke den store forskel, jeg er jo bare lille mig”, men hvis 1683	  

du gør det for dyrenes skyld, så hver gang du ser et stykke kød, så tænker du ”Det her 1684	  

var et dyr, som ikke havde lyst til at dø.”” (Bilag 3, l. 149-155, Elisabeth) 1685	  

 1686	  

Som det fremgår af ovennævnte citat, er der flere faktorer som afgør, hvor succesfuld en veganer vil 1687	  

være i at bibeholde en vegansk livsstil, og dermed vegansk identitet. Dette kan forklare hvorfor 1688	  

nogle forbrugere ikke implementerer vegansk livsstil på fuldtidsbasis, men i stedet vælger at leve 1689	  

flexitarisk.  1690	  

 1691	  

Veganere føler, at de med veganisme har fundet en sandhed, en korrekt måde at leve på, og flere 1692	  

respondenter gav udtryk for, at de gerne vil informere om vegansk livsstil: ”(…) i starten følte jeg, 1693	  

at det skulle være en eller anden mærkesag for mig, hvor jeg hele tiden skulle snakke om det (…)” 1694	  

(Bilag 8, l. 50-51, Michelle). En respondent gav direkte udtryk for, at hun ville ønske at alle levede 1695	  

vegansk: ”(…) jeg bare gerne vil have, at folk spiser mere og mere vegansk. Altså hvis det stod til 1696	  

mig, så var alle jo veganere.” (Bilag 3, l. 303-304, Elisabeth). Et medlem af gruppen Vegansk 1697	  

Livsfilosofi gav udtryk for, at hun gerne ville påvirke sin kæreste til at blive helt veganer, og bad i 1698	  

den forbindelse de resterende gruppemedlemmer om hjælp (Bilag 10:180, Nanna). Det kan derfor 1699	  

opfattes som om veganere prøver at manipulere deres omgangskreds til også at blive veganere. Der 1700	  

er også eksempelvis slagtere, som har oplevet, at veganere prøvede at skabe opmærksomhed om 1701	  

veganisme, ved at give slagterne dårlige anmeldelser på de sociale medier (TV2 Nyheder, 1702	  

19.08.2017). Det viser, at veganere aktivt promoverer deres livsstil, og ønsker at flere vælger 1703	  
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vegansk livsstil, hvilket gør veganere til eksperter indenfor vegansk livsstil, da de ellers ikke ville 1704	  

kunne promovere den til andre.  1705	  

 1706	  

5.3.3 Hvorfor er det relevant for markedsførere? 1707	  

Det kan være relevant for virksomheder, at veganere aktivt føler, at de identificerer sig gennem at 1708	  

være veganer, da veganere gennem deres forbrug udviser hvem de er, hvilket kan påvirke markedet 1709	  

efter hvilke produkter veganere står inde for. Det giver markedsførere et indblik i, hvordan 1710	  

veganere identificerer sig, og dermed hvordan de kan nå veganere gennem marketing. Desuden kan 1711	  

markedsførere bruge brandet ”vegansk” til at nå flere veganere, da veganere i starten af deres skift 1712	  

til vegansk kost i høj grad identificerer sig gennem hvad de spiser (Fischler, 1988), fordi det er et 1713	  

nyt og derfor aktivt valg. Konceptet ”political eaters” (Chuck et al., 2016) er relevant fordi 1714	  

veganere markerer deres holdning til dansk fødevareproduktion, og hvis en virksomhed deler 1715	  

veganeres politiske holdning, er det en måde, hvorpå veganske produkter kan markedsføres. At 1716	  

lokal eller økologisk produktion er vigtigt for veganere giver et indblik i, hvorfor nogle produkter 1717	  

bliver valgt fra, også selvom de er veganske og/eller økologiske. Virksomheder som producerer 1718	  

økologisk og dansk, kan derfor anvende dette indblik til at brande deres produkter.  1719	  

 1720	  

Det er desuden relevant for markedsførere, at veganere aktivt motiverer deres omgangskreds, fordi 1721	  

det konstant gør livsstilen relevant, den bliver ikke gjort til en passiv diæt. Selv hvis efterspørgslen 1722	  

på veganske produkter skulle falde, vil der stadig være veganske aktører, som promoverer vegansk 1723	  

livsstil for deres omgangskreds. Veganere kan i deres omgangskreds derfor blive betragtet som 1724	  

eksperter indenfor vegansk livsstil, derfor er det sandsynligt, at virksomheder kan bruge veganere til 1725	  

at promovere eventuelle nye produkter, hvilket især er relevant, fordi meget tyder på, at der er en 1726	  

stigende interesse for vegansk kost og livsstil, både på fuldtids- og deltidsbasis.  1727	  

 1728	  

 1729	  

 1730	  

5.4 Veganske fødevarer og -producenter  1731	  

 1732	  
Selvom underkapitel 5.1 tog udgangspunkt i, at forbrugerne har følt sig stigmatiserede fra den  1733	  

traditionelle danske madkultur, er der kommet flere veganske produkter på det danske marked 1734	  

(FødevareWatch, 18.07.2017). Det betyder, at der er større efterspørgsel på veganske produkter 1735	  
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hvilket indikerer, at plantebaseret kost ikke nødvendigvis er en forbipasserende trend. Der bliver 1736	  

åbnet flere veganske måltidssteder (Veganer.nu, u.å) og en respondent nævner, at der er 1737	  

restauranter, som inkluderer veganske retter på deres menukort ”(…) så er der kommet så stor 1738	  

efterspørgsel, at Bønnen og Druen har lavet en hel vegansk menu på deres menukort, sådan så de 1739	  

har implementeret det fast (…)” (Bilag 3, l. 135-137, Elisabeth). Det viser derfor også, at der er en 1740	  

voksende interesse for vegansk mad, enten fordi flere forbrugere vælger at blive veganere, eller 1741	  

fordi forbrugere påvirkes af markedet og sociale relationer til at nedsætte kødforbruget.  1742	  

 1743	  

5.4.1 Begrænsninger 1744	  

Der findes flere forskellige diæter med det formål at øge sundheden hos den individuelle forbruger. 1745	  

Eksempler på disse diæter kan være Stenalderkosten, LCHF eller 5:2-kuren. Fælles for alle diæterne 1746	  

er, at man indenfor rimelige restriktioner kan spise, som man vil. LCHF og Stenalderkosten lover 1747	  

begge, at forbrugeren kan spise kød og fedt, men til gengæld skal udelade kulhydrater. 5:2 lover 1748	  

forbrugerne, at de med to dages faste om ugen kan spise, som de vil resten af ugen. Disse diæter 1749	  

lover forbrugeren, at hun ikke skal begrænse sig selv, og det er højest sandsynligt derfor, at disse 1750	  

diæter er blevet så populære; fordi forbrugerne elsker at få at vide, at de godt må spise det, som den 1751	  

danske madkultur ellers dikterer er ”forbudt” (The Washington Post, 22.07.2014). 1752	  

 1753	  

Indenfor vegansk kost lægges der især fokus på hvilke fødevaregrupper, der ikke er tilladte, og fordi 1754	  

det er tre hele fødevaregrupper fra de officielle kostråd (Fødevarestyrelsens officielle kostråd, u.å.), 1755	  

som forbrugerne skal frasortere, bliver modvilligheden til at indtage en vegansk kost muligvis 1756	  

større. Som nævnt foroven, vil forbrugerne gerne have at vide, at de må spise det ”forbudte”, og 1757	  

generelt som identitetssøger ikke have nogle restriktioner (Cova, 1997).  1758	  

 1759	  

” Der er jo også nogen, som altid skal sammenstille det med religion at leve vegansk 1760	  

(…) mange tager det jo så som sådan en dogmatisk ting og siger ”hvad må du så ikke 1761	  

spise”, og jeg har faktisk altid sagt til folk ”jamen jeg må spise, hvad jeg vil. Det 1762	  

handler ikke om, at jeg vil sætte en eller anden regel for mig selv, det handler om, 1763	  

hvad jeg gerne vil bidrage med”.” (Bilag 9, l. 528-533, Katrine). 1764	  

 1765	  
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Som respondenten giver udtryk for, så føler hun ikke, at hun begrænser sig selv, tværtimod at hun 1766	  

bidrager med noget gennem sit madindtag, hvilket kan være motivationen for at spise vegansk, 1767	  

fremfor at fokusere på det ”forbudte”.  1768	  

 1769	  

5.4.2 Vegansk marked fra et virksomhedsperspektiv  1770	  

En af de virksomheder som har udvidet sit sortiment med veganske produkter er virksomheden 1771	  

Hanegal, hvilket en af respondenterne fremhæver er særligt positivt: ”(...) jeg synes, at det er rigtig 1772	  

positivt, at der er flere som begynder at lave veganske produkter. Specielt når sådan nogle som 1773	  

Hanegal går ind, fordi de er jo uden e-numre (…)” (Bilag 2, l. 176-177, Claire). Hanegal er ellers 1774	  

normalt en virksomhed, som man sætter i forbindelse med kødholdige produkter, men Hanegal i 1775	  

mange år opfordret forbrugerne til at nedsætte kødforbruget: 1776	  

 1777	  

”Hanegal har i mange år haft mottoet ”Spis mindre kød”. I 2004 udviklede vi vores 1778	  

første vegetariske færdigret ”Fies grønne lasagnette” hvor vi skriver om fornuften i at 1779	  

reducere kødforbruget og spise flere grønsager. Det handler både om hensyn til klima 1780	  

og til egen sundhed.” (Bilag 12:188).  1781	  
 1782	  
 Selvom der ikke nødvendigvis opfordres til at spise vegansk, viser Hanegal, at deres værdier om 1783	  

klima og sundhed stemmer overens med veganeres værdier om klima og sundhed (Cova & Cova, 1784	  

2002; Fosfuri et al., 2011). Desuden benytter Hanegal den mærkatordning, som Dansk Vegetarisk 1785	  

Forening udbyder (Dansk Vegetarisk Forenings mærkatordning, u.å.), ved at melde sig ind i Dansk 1786	  

Vegetarforening (Bilag 12:189), hvilket hjælper veganere til at identificere Hanegals vegetariske og 1787	  

veganske produkter. Dette kan være et resultat af, at Hanegal har kontakt til sine forbrugere gennem 1788	  

eksempelvis Facebook (Bilag 12:189), og derfor har observeret, at det er svært og tidskrævende for 1789	  

mange veganere af identificere veganske produkter. 1790	  

 1791	  

Det er dog ikke alle respondenter, som mener at det er helt positivt, at en virksomhed som Hanegal 1792	  

lancerer veganske produkter, hvilket understreger konklusionen fra underkapitel 5.2, at en 1793	  

virksomheds produktion skal stemme overens med veganeres værdier:  1794	  

 1795	  

”Jeg synes jo, at når man laver begynder at lave de her produkter, som en virksomhed 1796	  

der normalt set producerer kød og dyr, så for mig bliver det en billig måde at slippe 1797	  
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omkring ting på, for det er jo ikke som sådan et opgør med de strukturer, der rent 1798	  

faktisk er, som siger, at det er almindeligt at spise dyr i vores samfund. Jeg synes 1799	  

faktisk, at det er sådan et free-pass til at brande sig selv og nå ud til rigtig mange.” 1800	  

(Bilag 9, l. 296-300, Katrine). 1801	  

 1802	  

Respondentens svar er særlig interessant, fordi der er mange veganske forbrugere, som forbinder 1803	  

disse initiativer med noget positivt. Men som ovenstående citat viser, er der også forbrugere som 1804	  

tolker disse tiltag, som en måde hvorpå virksomhederne kan skabe ekstra omsætning, ved at nå ud 1805	  

til flere forbrugergrupper, og at etikken bag ikke følger med. Det kan skyldes, at drivkraften for 1806	  

mange forbrugere ligger i etik, og at tankegangen bag produktionen derfor også skal være vegansk. 1807	  

Derfor er det vigtigt for virksomheder som Hanegal at forstå den etiske drivkraft for at leve 1808	  

vegansk, og dermed være opmærksomme på hvad de kommunikerer til forbrugerne, da det 1809	  

ovenstående citat indikerer, at Hanegals motivation for at producere veganske produkter, primært 1810	  

ligger i omsætning fremfor etikken, og dermed ikke deler veganeres værdier (Cova & Cova, 2002). 1811	  

 1812	  

Det største marked indenfor veganske produkter, vurderer Hanegal ligger i flexitarer, som 1813	  

lejlighedsvis spiser vegansk for at nedsætte kødforbruget af hensyn til klima og egen sundhed:  1814	  

 1815	  

”(…) vi tror den største gruppe vil blive flexitarerne som ønsker at have kødløse dage 1816	  

af forskellige grunde som klimahensyn, egen sundhed og nu også stor smag. Måltider 1817	  

uden kød har tidligere haft et kedeligt ry, men det har ændret sig.” (Bilag 12:189). 1818	  

 1819	  

Dette er også indtrykket hos Aarstiderne, som oplever at interessen for deres veganske måltidskasse 1820	  

er steget så markant, at de har udvidet sortimentet, så den nu også kan bestilles af forbrugere, som 1821	  

bor alene eller blot har én veganer i husstanden (Bilag 11:186). 1822	  

 1823	  

Det er kommet frem indenfor de sidste par år, at vegansk mad er sundt, og at det er miljøvenligt, 1824	  

men da det ikke er alle forbrugere, som vil hengive sig til en vegansk livsstil på fuldtidsbasis, 1825	  

vælger de derfor at spise vegansk eller vegetarisk på deltid (Information, 18.11.2015). En 1826	  

respondent medgiver også, at det politiske aspekt i at spise vegansk skal være til stede: 1827	  

 1828	  
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”(…) hvis du ikke har en grund til at leve vegansk, sådan helt ind i dit hjerte, så vil det 1829	  

bare være rigtig træls, fordi så vil du blive skuffet hver gang at tingene ikke smager 1830	  

helt som du gerne ville, og få den kage som du nu lige har lyst til, og så er det man 1831	  

falder i, og så lyder det også lidt som en diæt, og det er det bare heller ikke (…)” 1832	  

(Bilag 5, l. 145-148, Anne Sofie). 1833	  

 1834	  

Ud fra respondentens kommentar, må man gå ud fra, at vegansk kost indebærer en vegansk livsstil, 1835	  

at man som forbruger ikke kun kan spise plantebaseret, men at man enten er veganer, med alle de 1836	  

strukturer af veganisme, som følger med (tøj, møbler, sæber etc.), eller at man er flexitar, og derfor 1837	  

på daglig basis skifter mellem hvilke diæter, man identificerer sig med.  1838	  

 1839	  

5.4.3 En ny trend? 1840	  

En mulig forklaring på det voksende udbud i veganske køderstatninger kan være, at der er 1841	  

opbakning bag de veganske køderstatningsprodukter, fordi de gør det muligt for forbrugere, som 1842	  

stadig godt kan lide at spise kød at spise velkendte retter i veganske udgaver. Det mindsker 1843	  

omfattende fremmedartethed i den veganske madkultur, så forbrugerne kan genkende den mad, som 1844	  

de har fået hjemmefra (Bardhi et al, 2010; Lu & Fine, 1995), hvilket en respondent også forklarer i 1845	  

sit interview: 1846	  

 1847	  

”(…) der er jo rigtig mange veganere, deriblandt mig selv, som jo rigtig godt kunne 1848	  

lide kød (…) Jeg synes det er dejligt, at jeg kan lave retter kan minde om kødretter jeg 1849	  

er vokset op med, der er jo stor identitet i den mad man er vokset op med. (…)” (Bilag 1850	  

3, l. 205-209, Elisabeth). 1851	  

 1852	  

Bardhi et al. (2010) og Lu & Fine (1995) beskriver i deres studier, at kinesisk mad er blevet 1853	  

tilpasset til en vestlig madkultur, således at den passer til den lokale smag, og at oprindelige 1854	  

opskrifter bliver modificerede, da det ikke altid er muligt at skaffe de originale ingredienser. 1855	  

Køderstatningerne kan gøre det muligt for forbrugerne at genkende de retter, som de er vokset op 1856	  

med. Det mindsker fremmedgørelsen af den nye madkultur, som de følger fra den madkultur, som 1857	  

de er vokset op med (Bardhi et al., 2010). En respondent forklarer i sit interview, at årsagen til, at 1858	  

vegansk kost kan være underlig for nogle, er fordi de veganske retter kan virke for fremmedartede 1859	  

for følgere af den traditionelle danske madkultur: 1860	  
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 1861	  

”(…) jeg tror det er det der holder mange tilbage, det er det her med, at ”men det skal 1862	  

være noget vi kender”, det skal være noget man ved hvad er (…) jeg har arbejdet et år 1863	  

på et opholdssted (…) og når jeg skulle lave mad til dem, så var det ligesom når jeg 1864	  

skulle lave mad derhjemme, at så proppede man bare det i man nu havde, så hvis det 1865	  

var kødsovs, så puttede man bare en masse grøntsager i. Det var aldrig bare det 1866	  

samme. Og det kunne de slet ikke håndtere, fordi det skulle være karbonader, eller 1867	  

frikadeller der var helt almindelige, eller koteletter i fad (…)” (Bilag 5, l. 42-51, Anne 1868	  

Sofie). 1869	  

 1870	  

Erstatningsprodukter som plantedrik eller køderstatninger som seitan og tofu kan give forbrugerne 1871	  

en følelse af, at de stadig er i kontakt med den traditionelle madkultur, selvom det ikke er autentisk 1872	  

mælk eller kød. Det kan give veganere følelsen af at være en del af den traditionelle danske 1873	  

madkultur. Samtidig kan følgere af den traditionelle madkultur få mulighed for at føle, at de oplever 1874	  

og identificerer sig – kortvarigt – med en vegansk madkultur (Lu & Fine, 1995). En respondent 1875	  

forklarer hvordan køderstatninger hjælper hende, når hun inviterer sin familie på besøg, fordi det 1876	  

for familien ikke virker så fremmedartet:  1877	  

 1878	  

”Jeg synes for eksempel, at det er dejligt, at jeg kan invitere mine forældre over og 1879	  

spise, og ikke skulle bekymre mig om de nu kan lide det, fordi jeg kan lave noget, som 1880	  

minder om noget som de får derhjemme” (Bilag 3, l. 219-221, Elisabeth).  1881	  

 1882	  

Da erstatningsprodukter kan gøre det muligt for forbrugere at lave mad, som traditionelt ville 1883	  

indeholde animalske produkter, kan det ud fra Lu & Fine’s teori (1995) argumenteres, at vegansk 1884	  

madkultur har en høj tilpasningsevne og fleksibilitet, og derfor være en forklaring på hvorfor 1885	  

vegansk madkultur, på trods af sociale skel, har fået succes med at blive implementeret i det danske 1886	  

samfund. På baggrund af denne observation argumenterer jeg, at vegansk madkultur ikke er en 1887	  

forbipasserende trend som eksempelvis Stenalderkost og pulverkure. Vegansk mad bliver også sat i 1888	  

forbindelse med miljøhensyn (Cowspiracy, 2014), og dertil kan man spørge, hvornår det 1889	  

nogensinde har været en trend af passe på miljøet? 1890	  

 1891	  
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5.4.4 Hvorfor er det interessant for markedsførere? 1892	  

Navnlig Tyskland er blevet fremhævet i forbindelse med veganske køderstatninger, (Bilag 2, l. 147- 1893	  

148, Claire; Bilag 8, l. 203-204, Michelle) og det er også i det tyske supermarked Aldi, hvor 1894	  

forbrugerne giver udtryk for at finde de fleste af deres veganske køderstatningsprodukter (Bilag 5, l. 1895	  

290, Anne Sofie; Bilag 9, l. 328, Katrine). Det vurderes derfor, at der er større efterspørgsel på 1896	  

veganske produkter, end danske virksomheder udbyder, og derfor finder forbrugerne erstatninger 1897	  

fra tyske producenter. Hanegal undersøger også det engelske og amerikanske marked, for at 1898	  

observere tendenser indenfor vegetariske og veganske produkter (Bilag 12:189). Det kan betyde, at 1899	  

der er en produktionsmulighed indenfor veganske produkter, og at det for virksomheder er relevant 1900	  

at foretage markedsundersøgelser på eksempelvis det tyske marked for veganske produkter. For 1901	  

restauratører er det især relevant, at der er en voksende interesse, og ligefrem et marked indenfor 1902	  

vegansk mad. Det betyder, at det ikke kun er de veganske forbrugere, som interesserer sig for 1903	  

plantebaseret kost, men at der generelt er en voksende interesse i det danske samfund.  1904	  

 1905	  

Hanegal viser, at det er muligt at eksistere på et marked for veganere og flexitarer, selvom deres 1906	  

primære produktion er kødholdige produkter. Selvom Hanegal ikke direkte har indflydelse på den 1907	  

veganske forbrugergruppe, har de stadig formået at skabe tillid til de veganske forbrugere, ved at 1908	  

udvise nogle af de værdier, som den veganske forbrugergruppe står inde for (Fosfuri et al., 2011). 1909	  

Det er eksempelvis relevant for markedsførere at medtage i deres overvejelser, hvordan de 1910	  

kommunikerer til deres forbrugere, da der indenfor den veganske forbrugergruppe er tilknyttet 1911	  

nogle stærke værdier til vegansk livsstil (Cova & Cova, 2002). Som det fremgår i underkapitel 1912	  

5.4.3, er der både positive og negative holdninger til køderstatningsprodukter, og især 1913	  

kødproducenter som indfører veganske produkter, skal derfor overveje hvad og hvordan der 1914	  

kommunikeres til de veganske forbrugere.  1915	  

 1916	  

Hvis den største drivkraft for eksempelvis flexitarer ikke nødvendigvis er dyreetik, vil 1917	  

virksomheder kunne drage fordel af at fremhæve de helbredsmæssige fordele i at indtage en 1918	  

vegansk kost. Desuden kan det være en god ide at fokusere på, hvad forbrugerne godt må spise, 1919	  

fremfor at fremhæve, at et produkt er uden animalske ingredienser, da forbrugere som 1920	  

udgangspunkt ikke vil præsenteres for restriktioner, men i stedet muligheder (The Washington Post, 1921	  

22.07.2014). Samtidig er det også vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på forbrugere, 1922	  

som lejlighedsvis spiser vegansk, da det er en voksende tendens, at nogle forbrugere lever som 1923	  
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flexitarer (Information, 18.11.2015). Markedet begrænser sig derfor ikke kun til veganere, men 1924	  

omfatter også forbrugere, som lejlighedsvis indfører kødfri dage. 1925	  

 1926	  

Det er desuden relevant for virksomheder, at vegansk livsstil ikke tyder på at være en trend, men at 1927	  

det er et reelt voksende og blivende marked. Veganere bruger veganske køderstatningsprodukter til 1928	  

at mindske fremmedartethed mellem den veganske og den traditionelle danske madkultur, både 1929	  

individuelt og i sociale sammenhænge. Fordi veganske erstatningsprodukter gør det muligt at lave – 1930	  

om end måske karikerede – udgaver af danske retter, er det sandsynligt at markedet for 1931	  

plantebaserede alternativer til kød- og mælkeprodukter vil stige. Det er også vurderingen fra 1932	  

Hanegal, at kødfri mad er blevet mere spændende, hvilket kan være på baggrund af 1933	  

erstatningsprodukter (Bilag 12:189). Lu & Fine (1995) argumenterer, at en madkultur vil have størst 1934	  

overlevelsesevne hvis den er fleksibel. Jeg vil derfor argumentere, at veganske køderstatninger gør 1935	  

vegansk madkultur fleksibel, og dermed at markedet for veganske produkter er kontinuerligt og 1936	  

måske endda stigende.  1937	  

 1938	  
 1939	  

 1940	  

 1941	  
 1942	  
 1943	  
 1944	  
 1945	  
 1946	  
 1947	  
 1948	  
 1949	  
 1950	  
 1951	  
 1952	  
 1953	  
 1954	  
 1955	  
 1956	  
 1957	  
 1958	  
 1959	  
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6. Diskussion 1960	  

Dette studie har anvendt allerede eksisterende teori fra CCT-perspektivet til at give et indblik i, 1961	  

hvorfor nogle forbrugere vælger at overgå til en vegansk kost, og hvilken identitet de finder i 1962	  

vegansk kost. Det var relevant, da der som nævnt i kapitel 3 ikke eksisterer meget research som 1963	  

berører netop veganere, og som dette studies indledning og emnepræsentation indikerer, er vegansk 1964	  

livsstil i fremgang i Danmark. Formålet var at bidrage til de mangler i tidligere studier om vegansk 1965	  

livsstil, som blev fremhævet i kapitel 3. Studiet bekræfter de allerede eksisterende studiers 1966	  

konklusion om, at veganere primært motiveres til at udføre en vegansk livsstil på baggrund af etik 1967	  

(Rozin et al., 1997; Radnitz et al., 2015; Chuck et al., 2015). Ud fra studiets dataindsamling og på 1968	  

baggrund af Ahuvia’s (2005) teori om identitetsfortællinger, kan jeg tilføje, at veganeres 1969	  

samvittighedsfølelse og voksende glæde ved mad er værdier, som de tilskriver deres identitet på 1970	  

baggrund af forhøjet viden om produktionsforhold af animalske fødevarer. Desuden indikerer dette 1971	  

studie, at vegansk kost i sig selv ikke nødvendigvis medfører, at forbrugere identificerer sig som 1972	  

veganere, men at vegansk kost medfører flere strukturer af veganisme, som til gengæld i højere grad 1973	  

medfører en vegansk identitetsfølelse.  1974	  

 1975	  

Det bliver flere gange fremhævet i dette studie, at veganere finder identitet både gennem 1976	  

madindtag, fordi de med start i vegansk kost indfører en vegansk livsstil, og dermed optager en 1977	  

vegansk identitet, men også gennem sociale fællesskaber. Det tyder dog på, at det er forskelligt 1978	  

hvorvidt veganere aktivt føler, at veganisme er en del af deres identitet; nye veganere har ifølge den 1979	  

indsamlede data større tendens til at føle, at de identificerer sig gennem deres veganske livsstil end 1980	  

veganere, som har været veganere i mange år. På baggrund af denne observation vil jeg 1981	  

argumentere for, at forbrugere i højere grad betragter en nyligt valgt livsstil som en aktiv del af 1982	  

deres identitet, og derfor har større tendens til at promovere denne livsstil end forbrugere, som har 1983	  

levet med den pågældende livsstil over en længere periode. I forlængelse heraf kan man spekulere 1984	  

over, om en livsstil i mindre grad føles som en del af identiteten, netop fordi den er blevet 1985	  

implementeret i en forbrugers eksisterende identitet. Dette er dog udelukkende en spekulation 1986	  

baseret på min observation af nogle af respondenterne.  1987	  

 1988	  

Det vigtigste indblik i veganeres forbrugskultur ligger i analysen af, hvordan veganere opfatter 1989	  

køderstatningsprodukter, da forhenværende studier har haft primær fokus på, hvordan disse blev 1990	  

betragtet af omnivore forbrugere (Graça et al., 2015). Køderstatningsprodukter hjælper forbrugere 1991	  
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til at skabe bro mellem deres forhenværende madkultur og veganisme, da de mindsker 1992	  

fremmedartetheden, som Bardhi et al. (2010) og Lu & Fine (1995) præsenterer i deres studier. Men 1993	  

dette studier viser, at veganere ud fra deres værdier kan fravælge en virksomheds produkter, og 1994	  

dermed udvise consumer resistance (Ellis et al., 2011) på baggrund af virksomhedens generelle 1995	  

produktion, fremfor produktet i sig selv. Veganere kommunikerer derfor både i valg og fravalg af 1996	  

henholdsvis produkter og virksomheder.  1997	  

 1998	  

 1999	  

 2000	  

 2001	  

 2002	  

 2003	  

 2004	  

 2005	  

 2006	  

 2007	  

 2008	  
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7. Konklusion  2009	  

Formålet med dette studie var at finde ud af, hvorfor nogle forbrugere vælger at overgå fra en 2010	  

kødholdig livsstil til en vegansk livsstil, hvilken identitet veganere finder i en vegansk livsstil, og 2011	  

hvordan den indsamlede viden kunne anvendes af virksomheder, som producerer veganske 2012	  

produkter, men henblik på at fremme salget af veganske produkter. Herunder var det relevant at 2013	  

inddrage sociale problemstillinger, og undersøge hvordan markedet for veganske produkter er, samt 2014	  

hvilken betydning køderstatningsprodukter har for vegansk madkultur.  2015	  

 2016	  

Til at besvare disse problemstillinger blev perspektiverne fra Consumer Culture Theory (CCT) 2017	  

anvendt, da disse teorier betragter forbrugeren som en identitetssøger, som aktivt fortolker og 2018	  

konstruerer sin identitet ud fra de ressourcer, som markedet og forbrugerne stiller til rådighed 2019	  

(Arnould & Thompson, 2005). Da madindtag har en stor identitetsfaktor (Belasco, 1999; Fischler, 2020	  

1988) og samtidig er en social handling (Marshall, 2005), var det relevant at tage udgangspunkt i to 2021	  

hoveddomæner inden for CCT: Consumer Identity Projects og Marketplace Culture. På baggrund 2022	  

af disse domæner og en socialkonstruktivistisk tilgang blev det vurderet, at den optimale 2023	  

dataindsamling ville bestå i kvalitative interviews og netnografiske observationer (Kozinets, 2024	  

2002b). Den indsamlede data førte til fire overordnede temaer, som var relevante at have i fokus 2025	  

med henblik på at besvare den indledende problemstilling; Modstand, Veganisme som 2026	  

samlingspunkt, Vegansk livsstil – en politisk identitet og Veganske fødevarer og –producenter.  2027	  

 2028	  

Den traditionelle danske madkultur baserer sig på sundhed, og opfordrer danske forbrugere til at 2029	  

indtage animalske produkter som kød, fisk og mejeriprodukter med henblik på at opnå en sund og 2030	  

velernæret krop, hvilket er årsagen til, at den traditionelle danske madkultur efterleves af mange 2031	  

danskere. Fødevarestyrelsen lægger desuden vægt på, at produktionen af animalske produkter 2032	  

foregår etisk korrekt. Det strider imod danske veganeres opfattelse af etisk korrekthed, da de ikke 2033	  

mener, at dyr eller biprodukter fra dyr er fødevarer, derfor føler mange veganere sig stigmatiserede 2034	  

fra samfundets holdning til fødevareproduktion. Da vegansk kost er en alternativ madkultur til den 2035	  

danske madkultur, og fordi de to madkulturer styres af forskellige værdier, er det svært for danske 2036	  

veganere at finde tillid til autoritære institutioner som Fødevarestyrelsen. Derfor sætter veganere i 2037	  

Danmark deres tillid til alternative autoriteter som organisationen Dansk Vegetarisk Forening, da 2038	  

denne forening står inde for de samme værdier og principper som veganere, og desuden gør en 2039	  

indsats for at gøre det lettere for veganere at identificere veganske produkter via deres 2040	  
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mærkeordning. De fleste veganere bruger alternative autoriteter som bloggere og medlemmer af 2041	  

online fællesskaber på de sociale medier, når de undersøger, hvordan de skal sammensætte deres 2042	  

kost, og hvilke produkter de kan spise. Et resultat af at følge en vegansk kost var, at mange af 2043	  

respondenterne oplevede en bedre samvittighed og større glæde ved madlavning.  2044	  

 2045	  

Denne viden er relevant for virksomheder, da det for det første kan forklare, hvordan markedet 2046	  

ændrer sig, For det andet kan denne viden anvendes af virksomheder, som ikke er en del af en 2047	  

mærkeordning, da de kan risikere, at deres produkter bliver fravalgt, fordi veganere skal afsætte 2048	  

meget energi på at afkode produkters indhold. Dansk Vegetarisk Forening har udarbejdet et 2049	  

mærkesystem, som skal afhjælpe veganske forbrugere, og dette mærkesystem har forbrugerne tillid 2050	  

til. Samtidig er det relevant for virksomheder, at veganske forbrugere bruger bloggere og grupper 2051	  

på de sociale medier til at navigere deres kost, da disse kan bruges til en målrette 2052	  

marketingstrategier mod veganere, og gennem eksempelvis bloggeren Mia Sommer skabe word-of- 2053	  

mouth.  2054	  

 2055	  

Madindtag er en social begivenhed, og derfor oplever mange veganere, at der opstår konflikter i 2056	  

forbindelse med madindtag. Fordi veganere spiser anderledes end forbruger som følger den 2057	  

traditionelle danske madkultur, oplever de en social stigmatisering, som øger motivationen til at 2058	  

søge sociale fællesskaber, hvor veganisme er et samlingspunkt. Det er i mange tilfælde svært for 2059	  

veganere at blive accepteret på baggrund af det etiske kostvalg, derfor er det nødvendigt for dem at 2060	  

finde på påstande til, hvorfor de ikke spiser animalske fødevarer, fordi de oplever, at det er mere 2061	  

accepteret ikke at spise enkelte produkter på baggrund af allergi eller træning end på baggrund af 2062	  

dyreetik. Veganere søger derfor alternative fællesskaber, hvor de kan dyrke deres overbevisning, og 2063	  

være med til at skabe en fælles identitet, der danner samling omkring at være veganer. Facebook- 2064	  

gruppen Vegansk Livsfilosofi bliver brugt til at dele alt fra viden og oplevelser til frustrationer, med 2065	  

det formål at skabe en fælles identitet, og styrke tilhørsforholdet til gruppen. Grupperne fungerer 2066	  

som et frirum, fordi veganere ikke skal forsvare deres livsstil, men i stedet oplever accept og 2067	  

forståelse. Det veganske fællesskab har derfor en særlig betydning for medlemmerne.   2068	  

 2069	  

Der er flere forskellige grupper, med forskellige orienteringer, og i Vegansk Livsfilosofi er det 2070	  

eksempelvis ikke tilladt at dele mad. Der henvises i stedet til en mere madfokuseret gruppe. Det kan 2071	  

gøre det svært for veganere at navigere rundt i de forskellige grupper. Det kan være relevant for 2072	  
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virksomheder, da det viser at det kan være en mulighed at engagere sig i en platform, hvor alle 2073	  

orienteringer af veganisme er repræsenteret, da virksomheder således vil have mulighed for at nå ud 2074	  

til flere grupper. Grupperne kan desuden anvendes som værktøjer til at gennemskue de værdier, 2075	  

som den veganske forbrugergruppe repræsenterer. Da medlemmerne af Vegansk Livsfilosofi blandt 2076	  

andet deler viden og erfaringer, kan medlemmerne være en vigtig aktør i forhold til at skabe word- 2077	  

of-mouth om et produkt, derfor er det også relevant for virksomhederne at vide, hvad deres produkt 2078	  

og brand repræsenterer.  2079	  

 2080	  

Veganere føler aktivt, at veganisme er en del af deres identitet, da madindtag både udviser hvilken 2081	  

identitet man som forbruger efterstræber, samtidig med at afspejle sociale tilhørsforhold. 2082	  

Forbrugere kommunikerer gennem deres forbrug, og politiske holdninger kan blive afspejlet i enten 2083	  

tilvalg eller fravalg af bestemte produkter. Da fødevareindustrien for animalske produkter ikke 2084	  

stemmer overens med veganeres etiske holdninger, bliver animalske produkter derfor valgt fra som 2085	  

en politisk handling. De fleste veganere betragter veganisme som en ideologi, netop fordi det er et 2086	  

aktivt, politisk valg omkring deres forbrug, som de har taget. Det er ikke kun i forhold til 2087	  

produktion af animalske produkter, at veganere udviser deres holdning til fødevareindustrien. De 2088	  

fleste veganere går efter økologisk eller dansk producerede fødevarer, både af hensyn til klima og 2089	  

for at markere, at de har større tillid til dansk produktion.  2090	  

 2091	  

Med en vegansk identitet føler mange veganere, at de har fundet den rigtige måde at leve på, ved at 2092	  

være hvad de selv tolker som etisk korrekte. Denne viden ønsker mange veganere at videregive i 2093	  

deres sociale netværk, hvilket både bliver opfattet som en missionerende handling, hvorfor mange 2094	  

forbrugere som ikke er veganere, kan føle, at veganere prøver at gennemtvinge deres 2095	  

overbevisninger. Det kan skabe splid mellem veganere og følgere af eksempelvis den traditionelle 2096	  

danske madkultur, men er samtidig en vigtig forståelse af forskellen på de værdier, som driver 2097	  

begge madkulturer. Forbrugere som ikke deler samme etiske aspekt som veganere, vil med stor 2098	  

sandsynlighed blive påvirket til at spise flexitarisk, netop fordi veganere aktivt informerer om deres 2099	  

livsstil.  2100	  

 2101	  

Det er relevant for virksomheder at vide, hvordan veganere identificerer sig, da det kan give dem et 2102	  

indblik i hvordan de kan nå veganere gennem markedsføring. Desuden er det relevant, at veganere 2103	  

fravælger produkter på baggrund af en politisk holdning til fødevareindustrien, da det kan give 2104	  
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virksomheder en indikator for, hvorfor deres produkter bliver fravalgt, eller hvorfor markedet 2105	  

ændrer sig. Hvis en virksomhed deler politiske holdninger med veganere, kan de også anvende dette 2106	  

til deres fordel, ved eksempelvis at brande sig gennem disse holdninger. Det er også relevant for 2107	  

virksomheder, at veganere motiverer deres omgangskreds til at leve vegansk, da veganere dermed 2108	  

bliver eksperter, og derfor kan være vigtige aktører for virksomheder, som eksempelvis vil lancere 2109	  

et nyt produkt til det veganske marked.  2110	  

 2111	  

 Selvom veganere oplever en social stigmatisering, er der også stor enighed blandt respondenterne 2112	  

om, at der er en voksende interesse for vegansk kost, også blandt forbrugere, som ikke har den 2113	  

samme overbevisning som veganere lever efter. Forbrugere som indtager en bestemt diæt, gør det 2114	  

som regel på baggrund af sundhed, og søger som udgangspunkt diæter, der ikke sætter 2115	  

begrænsninger, hvilket kan forklare hvorfor vegansk kost ikke tiltaler alle forbrugere. En mulig 2116	  

forklaring på, hvorfor efterspørgslen på veganske køderstatningsprodukter stiger er, at der er 2117	  

kommet en større interesse for plantebaseret kost. Køderstatninger gør det muligt for veganere at 2118	  

mindste den sociale stigmatisering, da de har mulighed for at erstatte de animalske fødevarer fra 2119	  

den danske madkultur med veganske alternativer. Samtidig gør køderstatningerne det muligt for 2120	  

veganere, at spise retter, som er tættere beslægtet med den madkultur, som de er vokset op med, og 2121	  

det gør det også muligt for veganere at spise retter, som smagsmæssigt minder om kødretter, da 2122	  

valget af den plantebaserede kost ikke nødvendigvis er på baggrund af smag, men af etisk 2123	  

overbevisning. 2124	  

 2125	  

Virksomheder som Hanegal er begyndt at producere veganske produkter, hvilket er et resultat af 2126	  

den store interesse for vegansk kost, ikke kun hos veganere, men også hos forbrugere som ønsker at 2127	  

nedsætte kødforbruget. Dette er et tiltag, som både vækker begejstring og skepsis hos veganere, da 2128	  

det både er positivt, at en kødproducerende virksomhed opfordrer forbrugerne til at spise mindre 2129	  

kød, men samtidig viser den fortsatte produktion af kødprodukter, at virksomheden ikke deler alle 2130	  

værdier i forhold til etik med forbrugerne. Hanegal er dog også et eksempel på en virksomhed, som 2131	  

udviser en delt interesse i de veganske forbrugere, ved eksempelvis at blive meldt ind i Dansk 2132	  

Vegetarisk Forening, og dermed blive omfattet af deres mærkeordning. Det vurderes også, at 2133	  

vegansk livsstil ikke er en forbipasserende trend, for det første fordi køderstatninger gør det muligt 2134	  

for vegansk madkultur at være fleksibel og derfor få større succes med at blive implementeret i 2135	  
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dansk madkultur. For det andet fordi vegansk mad bliver sat i forbindelse med miljøhensyn, hvilket 2136	  

det vurderes aldrig vil være en forbipasserende trend.  2137	  

 2138	  

Det er relevant for virksomheder, at der er en voksende interesse for vegansk kost, og at 2139	  

forbrugerne har stort kendskab til produkter, som bliver importeret fra Tyskland, da det indikerer et 2140	  

muligt marked. Det kan derfor være fordelagtigt for virksomheder at undersøge udenlandske 2141	  

markeder. Virksomheder skal også være opmærksomme på, hvordan de kommunikerer med deres 2142	  

forbrugere, og den veganske forbrugergruppes værdier, da nogle forbrugere som helhed ikke vil 2143	  

støtte virksomheder, som ikke har de samme værdier som veganere. Det er også relevant for 2144	  

virksomheder, at vegansk livsstil højst sandsynligt ikke er en forbipasserende trend, blandt andet 2145	  

fordi der er en stigende tendens blandt danske forbrugere til at leve flexitarisk, hvilket indikerer, at 2146	  

der vil være et kontinuerligt marked for veganske produkter, også selvom der ikke nødvendigvis 2147	  

kommer mange nye fuldtidsveganere.  2148	  

 2149	  

 2150	  

 2151	  

 2152	  

 2153	  

 2154	  
 2155	  
 2156	  
 2157	  
 2158	  

 2159	  
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8. Forslag til videre studier 2160	  

For at opnå en større forståelse af vegansk livsstil, og den veganske forbruger, havde det været 2161	  

relevant at inddrage et bredere studie af virksomhedskommunikation, og dermed de øvrige to 2162	  

domæner af CCT, for at opnå fuld forståelse for veganske forbrugere. Især Mass-Mediated 2163	  

Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies kunne være et interessant domæne 2164	  

at undersøge nærmere, da mange veganere har fået inspiration fra dokumentarer om vegansk 2165	  

livsstil, alle med forskellige motivationer for at leve vegansk. Der er også en stærk indikator for, at 2166	  

flere forbrugere vælger vegansk enten helt eller delvis, på baggrund af dokumentarer som 2167	  

Cowspiracy (2014) og What the Health (2017). Samtidig er flere supermarkeder og organisationer 2168	  

begyndt at promovere kødfrie dage, for at aflaste miljøet. 2169	  

 2170	  

Selvom denne afhandling ikke beskæftiger sig med massemediedækning, er det alligevel relevant at 2171	  

inddrage, at mange af de veganere som blev interviewet til dette studie havde fået inspiration fra 2172	  

dokumentarer om veganisme, produktionsforhold af landbrugsdyr og miljøforandringer: ”Altså i 2173	  

november, altså året inden jeg blev veganer, der så jeg den der Cowspiracy, ligesom at mange 2174	  

andre efter de har set den har ændret holdning efter de har set den”. (Bilag 2: l. 22-23, Claire). 2175	  

Cowspiracy (2014) er en velkendt dokumentar i den veganske forbrugergruppe, og har længe været 2176	  

tilgængelig på eksempelvis streamingtjenesten Netflix (u.å.). Dokumentarer om vegansk livsstil er 2177	  

derfor lettilgængelige, og har derfor mulighed for at inspirere forbrugere til at indtage en 2178	  

plantebaseret kost. Dokumentarerne er også noget, som bliver opsøgt og delt i fællesskabet (Bilag 2179	  

10:176, Nadia). Det kan give en større indsigt i, om der er tale om en ny kosttrend, eller om der er 2180	  

en reel implementering af plantebaseret kost i den eksisterende, traditionelle madkultur. 2181	  

 2182	  

Cova & Cova (2002) nævner i forbindelse med in-liner skatere, at der opstår interne konflikter, og 2183	  

på denne måde opstår mindre fællesskaber indenfor det postmoderne fællesskab. Dette er også 2184	  

tilfældet i den veganske forbrugergruppe, og er særligt fremtrædende i en af respondenternes 2185	  

kommentar til, hvornår hun føler, at hun skal forsvare sig i det veganske fællesskab: ”(…) det 2186	  

betyder noget, at jeg ikke er en mand for eksempel. At andre folk kynder mig som kvinde, det 2187	  

betyder også noget for når jeg siger noget. Altså om de overhovedet lytter til hvad jeg siger (…)” 2188	  

(Bilag 9, l. 122-124, Katrine). Hun oplever, at der selv blandt veganere, som ellers bygger deres 2189	  

ideologi på eliminering af forskelsbehandling mellem dyrearter inklusive mennesket, at der kan 2190	  

opstå undertrykkelse i grupperne. Det sidstnævnte er lidt et kontrovers, da en respondent giver 2191	  
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udtryk for, at det er sværere for hendes kæreste at blive accepteret som veganer, end det er for 2192	  

hende:  2193	  

 2194	  

”(…) hvis han bliver syg, så er det straks ”så er det fordi du er veganer, og fordi du 2195	  

ikke får de ting du skal have”. Jeg synes han er meget mere ramt af det på en eller 2196	  

anden måde, end hvad jeg er. Det bliver meget mere accepteret fordi jeg er en 2197	  

kvinde.” (Bilag 8, l. 81-85, Michelle).  2198	  

 2199	  

Alle respondenterne til dette studie var kvinder, og størstedelen under 30 år. Derfor kunne det være 2200	  

interessant at undersøge mandlige veganere, for at opnå et andet perspektiv af vegansk livsstil. 2201	  

Selvom der var mandlige respondenter i Facebook gruppen, kan det give et større antropologisk 2202	  

indblik, hvis man foretager et dyberegående studie af mandlige veganere. Eksempelvis i kontrast til 2203	  

den moderne opfattelse af danske mænd.  2204	  

 2205	  

Da tidligere studier har vist – og flere respondenter samt dokumentarer har givet udtryk for – at der 2206	  

er sundhedsfordele i at spise vegansk, kan det være interessant og relevant at undersøge veganere, 2207	  

som kun spiser vegansk af sundhedsmæssige årsager (Rozin et al, 1997; Chuck et al, 2016, Radnitz 2208	  

et al, 2015). Det kan yderligere være interessant at undersøge flaxitarers motiver for delvist at 2209	  

implementere vegansk kost i deres madforbrug, da et sådan studie kan give en mulighed for 2210	  

producenter af veganske produkter at målrette deres marketing mod en større forbrugergruppe.  2211	  

 2212	  

 2213	  

 2214	  

 2215	  

	   2216	  
	   2217	  

 2218	  

 2219	  

 2220	  
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veganske forbrugere kommunikerer med hinanden, og de virksomheder der producerer 2481	  

veganske produkter.  2482	  

• Jeg har forberedt nogle ledende spørgsmål,  2483	  

• Ingen svar er forkerte, jeg er her for at lære og høre om hvordan din oplevelse har været. 2484	  

Din besvarelse kan sagtens være anonym hvis du ønsker det, og du må sige præcist hvad du 2485	  

føler. 2486	  

• Er det okay, at jeg optager samtalen? 2487	  

 2488	  

1) Introduktion til respondenten 2489	  

Formål: At vide mere om respondenten, respondentens spisevaner, og den personlige oplevelse af at 2490	  

introducere en vegansk kost i deres liv. Spørgsmål 2 er tilføjet senere, da jeg opdagede en mangel 2491	  

på uddybelse i hvor stor betydning mad havde for forbrugeren.  2492	  

 2493	  

1. Vil du præsentere dig selv? Navn, alder, beskæftigelse 2494	  

2. Hvor meget har mad betydet for dig før og efter du valgte at spise vegansk? 2495	  

3. Hvor længe har du spist vegansk?  2496	  

4. Og spiser du 100% vegansk?  2497	  

5. Hvad fik dig til at beslutte, at nu ville du spise vegansk? 2498	  

6. Hvad var det letteste for dig at undvære og hvorfor? 2499	  

7. Hvad var det sværeste for dig at undvære og hvorfor?  2500	  

8. Hvad var det første du lagde mærke til efter du stoppede med at spise animalske produkter?  2501	  

a. Hvordan havde du det i kroppen og med dig selv? 2502	  

 2503	  

2) Sociale forhold og fremtidsudsigter med veganisme 2504	  
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Formål: At forstå hvordan respondenten har oplevet andres reaktioner på deres valg, hvordan de 2505	  

oplever sociale arrangementer, og deres motivationsfaktor grundet eller på trods af positiv/negativ 2506	  

respons fra sociale forhold.  2507	  

 2508	  

9. Hvordan ser dine omgivelser på dig efter du valgte at spise vegansk? 2509	  

a. Har det været/er det stadig svært for dig? Skal du forsvare/forklare dig selv?  2510	  

10. Hvornår oplever du, at der opstår udfordringer i forhold til dine spisevaner?  2511	  

a. F.eks. når du spiser på restauranter, spiser færdigretter eller spiser hos venner og 2512	  

familie? 2513	  

11. Hvad motiverer dig til at fortsætte som veganer?  2514	  

a.   2515	  

12. Oplever du, at mange omkring dig begynder at spise vegansk?  2516	  

a. Hvis ja, hvad tror du så det kan skyldes?  2517	  

13. Føler du, at du identificerer dig igennem dine madvaner? Hvis ja, kan du forklare hvordan? 2518	  

 2519	  

3) Forholdet til vegansk mad, udbud og eventuel efterspørgsel. 2520	  

Formål: At få et indblik i hvilke muligheder man som veganer i 2017 har. Er det sværere i nogle 2521	  

steder af landet, hvordan veganere fortolker ”ligne-produkterne”, og hvordan de reagerer, når jeg 2522	  

nævner en kødproducent, der lancerer veganske produkter. Senere tilføjet er kommunikation til 2523	  

virksomheder, da jeg prøver at forstå hvordan forbrugerene kommunikerer med virksomhederne.  2524	  

 2525	  

14. Får du nogle gange ”cravings” efter animalske produkter? Hvis ja, giver du efter for dem? 2526	  

Hvis nej, hvad gør du så?  2527	  

15. Der er nogle virksomheder, som producerer veganske køderstatninger, og i f.eks. USA kan 2528	  

man få Tofurky (tofu-kalkun med ”fars”) – hvad tænker du om sådan nogle produkter?  2529	  

16. Spiser du nogensinde færdigretter? Eksempelvis Hanegal Grøntsagscurry eller Naturli’ 2530	  

Vegansk bolognese?  2531	  

17. Har du selv taget kontakt til nogle fødevarevirksomheder, og fortalt dem hvilke produkter 2532	  

du godt kunne efterspørge som veganer? 2533	  

18. Hvilke veganske produkter går du især efter når du er ude og købe ind?  2534	  

19. Hvor og hvordan samler du inspiration til din mad?  2535	  

 2536	  
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4) Den veganske forbrugergruppe 2537	  

Formål: Få en forståelse for hvad der bliver delt, hvordan veganere kommunikerer internt, hvilke 2538	  

udfordringer tror de, med deres erfaring og indblik, at ”nye” veganere får. Indblik i hvordan miljøet 2539	  

er på de sociale medier, og hvilke oplevelser man som veganer kan have på de sociale medier.  2540	  

20. Har du kontakt til andre veganere? Hvis ja, hvor og hvad deler I med hinanden? 2541	  

a. Hvordan bruger du grupperne?  2542	  

b. Kunne du godt tænke dig, at have mere kontakt til andre veganere?  2543	  

c. Hvordan bruger du Facebook-gruppen Vegansk Livsfilosofi? Hvordan føler du når 2544	  

du er aktiv i gruppen? 2545	  

21. Følger du veganske bloggere? Hvis ja, hvorfor og hvad får du ud af det?  2546	  

22. Føler du nogle gange, at der er en opdeling alt efter hvordan man spiser? Altså veganere, 2547	  

vegetarer, kødspisere? Hvad tænker du om det?  2548	  

23. Hvilke udfordringer tror du mange kan komme ud for, hvis de gerne vil leve vegansk?  2549	  

 2550	  

Afslutning 2551	  

• Har du noget du gerne vil tilføje eller som du synes er vigtigt at have med?  2552	  

• Opsummerer vigtige nøglepunkter 2553	  

• Tusind tak fordi du havde lyst til at deltage i min undersøgelse, og tak for din tid.  2554	  

 2555	  

 2556	  

 2557	  

 2558	  

 2559	  

 2560	  

 2561	  

 2562	  

 2563	  

 2564	  

 2565	  

 2566	  

 2567	  

1	  
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Bilag 2 

 

Transskription af Interview med Claire 21.03.2017. Varighed: 27:15 1	  

(Introduktion som skrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Først, vil du præsentere dig selv med navn, alder og hvad du laver?  3	  

Claire: Ja, jeg hedder Claire, og jeg er 21… Eller 22 år. Og så læser jeg 4	  

folkesundhedsvidenskab på KU.  5	  

Interviewer: Folkesundhedsvidenskab? Yes… Og du er i gang med andet semester? 6	  

Claire: Ja. 7	  

Interviewer: Kandidat eller…? 8	  

Claire: Bachelor, jeg er næsten lige begyndt.  9	  

Interviewer: Ja, dejligt. Hvor længe har du spist vegansk? 10	  

Claire: Det er…  Et år, lige her 1. marts i 16, så det er lige over et år. 11	  

Interviewer: Okay, og du spiser 100% vegansk? Altså det er ikke sådan, at du ind imellem 12	  

spiser lidt animalske produkter? 13	  

Claire: Jeg spiser 100% vegansk, men hvis der sker en fejl, så er det ikke sådan at jeg… 14	  

Sådan flipper ud over det fordi, specielt hvis det er andre som laver mad til mig, så synes jeg 15	  

ikke, at jeg kan tillade mig at blive sur over det så… Men jeg lever også vegansk på andre 16	  

områder. 17	  

Interviewer: Okay, er det sådan, sæbe og tandpasta…? 18	  

Claire: Ja og tøj. Men det er helt klart noget der kom senere, maden skulle ligesom på plads 19	  

først.  20	  

Interviewer: Hvad fik dig til at beslutte, at nu ville du spise vegansk? 21	  

Claire: Altså i november, altså året inden jeg blev veganer, der så jeg den der Cowspiracy, 22	  

ligesom mange andre efter de har set den, har ændret holdning efter de har set den. Og så tror 23	  

jeg bare det fik mig til at søge på en masse andre ting, og så blev jeg vegetar dagen efter. Og 24	  

så kom der ligesom det der ”Marts med Medfølelse” i marts, hvor jeg var sådan ”nu prøver 25	  

jeg”, fordi jeg havde det sådan ”ej jeg kan ikke leve vegansk, så kan jeg ikke spise hjemme og 26	  

jeg skal undvære M&M’s”, altså du ved sådan nogle småting der sådan holdt mig fra det. Så 27	  

prøvede jeg det i en måned og fik det meget bedre, og så tænkte jeg sådan, at nu var der ikke 28	  

noget som står i vejen mere.  29	  

Interviewer: Okay, ”Marts med Medfølelse” det er ”Mad med Medfølelse” der står for det?  30	  
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Claire: Ja, de har sådan en kampagne med inspiration og sådan en gruppe på Facebook hvor 31	  

man kan melde sig til.  32	  

Interviewer: Okay, super… Hvilke tanker gjorde du dig fra at skifte, fordi det er jo alligevel 33	  

for mange et stort spring, så havde du ligesom en masse forberedende du tænkte inden at du 34	  

skiftede? 35	  

Claire: Jeg gjorde mig helt klart nogle tanker i forhold til hvordan jeg skulle sige det til andre, 36	  

og familie og sådan hvordan de ville reagere, for jeg gider ikke være unormal, altså sådan at 37	  

folk skulle tage hensyn til mig også i feriesammenhæng og sådan noget, så det har helt klart 38	  

noget af det jeg tænkte mest over først. Og også om det var dyrere, altså om jeg kunne få de 39	  

ting jeg skulle have, og sådan om det ville være usundt og sådan, men det fik jeg hurtigt 40	  

modbevist. 41	  

Interviewer: Du fandt nogle alternativer som indeholder protein f.eks.? Jeg tror det meget er 42	  

det som man tænker over når… 43	  

Claire: Ja meget, men jeg havde perioder før jeg blev veganer, hvor jeg spiste meget 44	  

proteinrigt og uden kulhydrater, som jeg tror de fleste er lidt igennem i nogle perioder.  45	  

Interviewer: Ja. Hvad var det letteste for dig at undvære? 46	  

Claire: Kød, det var helt klart det letteste, det var jo også det jeg startede med kan man sige. 47	  

Det gik også op for mig efter at jeg blev veganer og vegetar, at jeg måske aldrig har brudt mig 48	  

særlig meget om kød. Altså det har altid været det jeg har spist til sidst. Og det har aldrig 49	  

rigtig sagt mig så meget, det var jo bare normalt at spise.  50	  

Interviewer: Okay, hvad var så det sværeste for dig at undvære? Nu nævnte du jo M&M’s, 51	  

før? 52	  

Claire: (Griner) … Ja, jeg tror helt klart det sværeste, det var faktisk M&M’s, det var faktisk 53	  

det sværeste, og så lige ost på pizza, og mælk i kaffen. Det var det sidste jeg stoppede med, 54	  

lige sådan sødmælk i kaffen, det er jo bare godt men… ja.  55	  

Interviewer: Ja, jeg blev også præsenteret for den der (red. Oatly iKaffe – havredrik beregnet 56	  

til kaffe) for kort tid siden, og jeg er også meget overrasket over hvor god den er i kaffen.  57	  

Claire: Ja, det er helt klart den bedste den der fra Oatly, men den er bare lidt dyr.  58	  

Interviewer: Oh yes! … Nu nævnte du noget med hvordan du havde det i kroppen efter en 59	  

måned, men hvad var det første du bed mærke i, både sindsmæssigt men også kropsmæssigt? 60	  

Claire: Det første var helt klart det med, at jeg ikke var sådan oppustet, og det var faktisk først 61	  

noget jeg opdagede efter at jeg havde haft sådan, ret mange gener af det, og så efter så lagde 62	  
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jeg mærke til at ”hov, det behøver faktisk slet ikke at være sådan”. Ellers synes jeg også, at 63	  

jeg har fået mere energi, det er nemmere at stå op om morgenen. Det kommer måske også an 64	  

på hvordan jeg spiser, i nogle perioder spiser jeg bedre end andre. Nogle gange går der er lidt 65	  

mere junkfood-vegansk i den og så er det jo ikke meget bedre end det andet. Og så har jeg 66	  

også bedre samvittighed, for nu spiser jeg efter det jeg tror på. Hvis det giver nogen mening?  67	  

Interviewer: Jamen selvfølgelig. Dine omgivelser, hvordan ser de på dig efter du valgte at 68	  

spise vegansk?  69	  

Claire: Min mor er jo hoppet rimelig meget med på det. Altså sådan, at jeg lavede meget mad 70	  

i starten, og først tror jeg da også hun synes det var lidt mærkeligt, nu bor jeg jo stadig 71	  

sammen med hende, fordi jeg ikke lige kan finde noget sted at bo, så nu spiser vi jo meget 72	  

sammen, og efterhånden er hun sådan kommet mere og mere ind i det, og laver også selv 73	  

veganske retter og finder ting til mig, som jeg kan spise og sådan. Og hun har for nylig fortalt 74	  

mig, at hun er blevet glad for at jeg er blevet veganer, fordi hun også føler at hun er blevet 75	  

sundere og har det bedre og sådan. Hm, venner der er det lidt sværere, altså man kan hurtigt 76	  

blive sat i sådan en ”veganer-kasse”. Og det er svært at snakke om med folk der ikke selv er 77	  

veganere eller forstår det eller har sådan, sat sig ind i det. Specielt når man skal møde nye 78	  

mennesker bliver man hurtigt den der… ”det er veganeren”. Også på rusturen bare, der blev 79	  

det meget sådan ”jeg spiser vegansk, så nu skal I tage hensyn til det” og man skal hele tiden 80	  

være sikker på at der er noget man kan spise. Og især når der ikke var andre, fordi jeg havde 81	  

forventet at der måske var nogle som bare var vegetarer, når det nu var sådan en 82	  

sundhedsvidenskabelig uddannelse, men jeg ved ikke om det måske er lidt naivt? Men gamle 83	  

venner er nok dem, hvor det er lidt sværere tænker jeg.  84	  

Interviewer: Dem som også har set dig spise kød for eksempel?  85	  

Claire: Ja, men generelt synes jeg egentlig, at folk er meget gode til at vise hensyn, f.eks. alle 86	  

mine veninder er nogle som godt gider tage med mig på vegansk restaurant, så der er ikke 87	  

nogen som har det sådan, at de bare skal have kød, og hvis vi selv laver mad, så laver vi det 88	  

sådan, at der er alternativer til os begge to, eller også så spiser de bare alle sammen som mig, 89	  

så det er ikke noget der står helt vildt meget i vejen.  90	  

Interviewer: Nå det er meget rart, så du har ikke sådan skullet forklare dig selv på samme 91	  

måde, som man måske frygter? 92	  
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Claire: Nej, altså det er mere til større familiesammenhænge, når min onkel og min fætter 93	  

sådan… de kan godt grine lidt af det og lave jokes med det, men det er fint nok, jeg gider ikke 94	  

blive sur over det, for så ødelægger jeg bare stemningen. 95	  

Interviewer: Okay, jamen det er jo godt at det er sådan. Hvornår oplever du så, at der opstår 96	  

udfordringer for dig? Ikke nødvendigvis med henblik på familie men i forhold til restauranter 97	  

og færdigretter? 98	  

Claire: Ja, altså i starten der var det svært at finde restauranter, men det sidste år der er jo 99	  

åbnet helt vildt mange veganske restauranter i København og med veganske muligheder, ofte 100	  

synes jeg faktisk ikke det er så stort et problem. Det er mere sådan når jeg har spist på 101	  

kinesiske restauranter, eller jeg skal have pizza, hvor jeg skal spørge hvad der er i, og især 102	  

hvis de ikke lige snakker dansk, så kan det godt være lidt svært, så til sidst så dropper man det 103	  

lidt bare. Men jeg synes det er ret nemt, og færdigretter der kommer også mere og mere, vil 104	  

jeg sige. Altså nu arbejder jeg i Irma, og der kan jeg bare se, at i løbet af den tid jeg har været 105	  

der, der kommer bare mere og mere. I starten der kunne jeg ikke rigtigt spise frokost på 106	  

arbejdet, men det kan jeg jo godt nu. Også bare fordi… der kommer jo hele tiden nye ting nu, 107	  

nærmest hver uge, også Naturli’ de laver jo også hele tiden nye produkter. Men det er mest 108	  

sådan noget jeg prøver, og hvis det smager godt, så bliver det jo selvfølgelig. Men nu har jeg 109	  

heller ikke så meget imod at lave mad selv, så. Men det følger også lidt med synes jeg, altså 110	  

når man bliver veganer.  111	  

Interviewer: Hvad motiverer dig til at fortsætte som veganer?  112	  

Claire: Altså nu startede det jo mest med klima og sundhed, men det der nok holder én fast er 113	  

jo nok det her, at man har forbundet det med det her dyre… etik og velfærd og sådan. Så jeg 114	  

tror ikke, at jeg ville kunne få mig selv til at spise noget som ikke er vegansk, fordi jeg ser det 115	  

ikke som mad mere.  116	  

Interviewer: Okay. Oplever du, at mange i din omgangskreds begynder at spise vegansk nu? 117	  

Claire: Ja, mere og mere vil jeg sige. Ikke at der er mange som ligefrem bliver veganere, men 118	  

der er helt klart nogle som tænker mere over, at de skal spise mindre kød og finder 119	  

alternativer. Jeg ved, at der er mange for mit studie og mit gymnasium, som er med i de der 120	  

Facebook-grupper som ((VEGANSK)) mad.  121	  

Interviewer: Okay, og ja, det er den anden store veganergruppe på Facebook.  122	  

Claire: Ja, men der er også mange medlemmer af den gruppe, som ikke er veganere.  123	  
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Interviewer: Og det er dyrevelfærd og sundhed som gør at de vælger at udfase kød i deres 124	  

kost? 125	  

Claire: Jeg kunne forestille mig, at det er klima. Og så deres sundhed. Jeg tror ikke, altså jeg 126	  

har en veninde fra studiet, og hun kan ikke så godt lide at spise kød, Men hun gør det 127	  

alligevel, fordi hende hun bor sammen med, er sådan meget ”kød og ingen grøntsager”, så 128	  

hun er sådan lidt imellem, men hun laver selv en masse ting som plantemælk og en masse 129	  

alternativer til mig, når jeg er derhjemme og sådan.  130	  

Interviewer: Okay. Føler du selv, at du identificerer dig igennem dine spisevaner, og hvis ja, 131	  

hvordan? 132	  

Claire: Altså ja, det gør jeg jo. I høj grad. Jeg ville lidt ønske at det ikke var sådan, men jeg 133	  

tror det er fordi, det ikke er så normalt endnu, og at folk stadig tager lidt afstand fra det, hvis 134	  

de ikke selv spiser vegansk eller… så tror jeg også generelt, at i hvert fald mange identificerer 135	  

mig som veganer. Eller… jo det gør jeg jo, min Facebook-væg er fuld af ting med 136	  

klimaforandring, og folk der fortæller, at de ikke spiser kød mere, og hvor godt de har det. Og 137	  

sådan noget med isterninger til isbjørnene i zoologisk have. Så selvfølgelig er det en del af 138	  

min identitet, men også i høj grad fordi jeg vil dele hvor godt jeg har det, altså så andre kan få 139	  

det lige så godt.  140	  

Interviewer: Ja. Får du nogle gange cravings efter animalske produkter? 141	  

Claire: Ikke rigtigt. De fleste ting har jeg fundet alternativer til, og altså, de fleste ting kan 142	  

man jo lave vegansk, så… Altså lige i starten der havde jeg det meget sådan ”ej hvorfor skal 143	  

jeg ikke have ost på min pizza i dag”. Men altså, det er jo også kommet mange flere 144	  

ostevarianter af veganske oste som minder meget om det andet, synes jeg.  145	  

Interviewer: Ja Violife de laver ret meget forskelligt.  146	  

Claire: Ja, også Vilhelmburger eller sådan noget, det er et tysk mærke, der er kommet ret 147	  

mange tyske mærker til Danmark, men de er også lidt længere fremme.  148	  

Interviewer: Ja, jeg så, at den veganske butik vist også har lidt forskelligt fra Tyskland.  149	  

Claire:  Ja. Men jeg savner stadig M&M’s, men det er ikke noget jeg tænker over. Og det er jo 150	  

nok en lille ting, men hvis der nogensinde kom en erstatning for det, så ville jeg nok spise 151	  

mange af dem. Jeg har prøvet at søge efter om man kunne få det, men folk er stadig sådan… 152	  

slik, der vil mange jo helst have chokolade, og det kan man jo stadig få så… så der er ikke 153	  

noget jeg sådan rigtigt, savner. Fordi alt kan laves vegansk. 154	  
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Interviewer: Der er jo rigtig mange virksomheder som laver køderstatninger, som Hanegal der 155	  

laver en vegansk bolognese, eller Naturli’ som laver hakket veggie og de her burgerbøffer, og 156	  

i USA kan man få det her Tofurky… 157	  

Claire: Ja og den der bløder, den der er så realistisk.  158	  

Interviewer: Ja, præcis! Hvad tænker du om sådan nogle produkter? 159	  

Claire: Jeg synes det er nogle gode overgangsprodukter, specielt hvis folk har svært ved at 160	  

slippe det. Men det er ikke noget af det jeg spiser helt vildt meget af. Det jeg spiser mest af 161	  

selv, det er plantemælk og yoghurt-alternativer. Og så en gang imellem sådan seitan. Det der 162	  

hvedekød. Jeg kan ikke så godt lide sojakøderstatningerne, jeg synes ikke det smager så godt. 163	  

Det er ligegyldigt med andre ting som falafel, det køber jeg meget, for det gider jeg ikke lave 164	  

selv. Og nogle gange kan jeg godt købe burgerbøfferne, men det er mere hvis jeg skal over til 165	  

nogle andre, og vi skal spise burgere. Så er det bare lettere, hvis jeg selv tager bøfferne med. 166	  

Så hvis jeg kan spise tilbehøret, så kan jeg selv tage hoveddelen af måltidet med, hvis der er 167	  

fest, eller hvis det skal gå lidt hurtigt.  168	  

Interviewer: Okay, så det er ikke sådan… snyd tænker du? 169	  

Claire: Nej, men det ved jeg, at der er mange som synes, min mor f.eks. kan ikke forstå 170	  

hvorfor man skal have noget, som er fake. Men jeg har det lidt sådan, at hvis man savner 171	  

smagen, så synes jeg man skal spise det, for det er jo ikke fordi, man ikke kan lide det at man 172	  

stopper med at spise det, det er jo fordi der er nogle andre ting som står i vejen for, at man 173	  

ikke har lyst til at spise det, så synes jeg det er fint. Også hvis der er noget, man har været 174	  

vant til at få gennem hele livet, og som man godt vil blive ved med at have, bare i en vegansk 175	  

udgave. Så jeg synes, at det er rigtig positivt, at der er flere som begynder at lave veganske 176	  

produkter. Specielt når sådan nogle som Hanegal går ind, fordi de er jo uden e-numre, og det 177	  

kan jeg godt lide, for hos mange andre bliver der måske tilsat lige lovlig af en masse ting, så 178	  

jeg ikke har lyst til at spise det. Så, så længe det er rimelig naturligt og med få ingredienser, så 179	  

synes jeg det er ret fedt.  180	  

Interviewer: Super… Det var næsten de næste to spørgsmål også. Hvor og hvordan samler du 181	  

inspiration til din mad? 182	  

Claire: Meget på blogs.  183	  

Interviewer: Ja, hvad er det for nogle blogs?  184	  

Claire: Jeg følg… eller, jeg følger egentlig ikke så mange veganske blogs, men jeg går meget 185	  

jævnligt ind på dem. Meget Englerod, Mia Sommer, hun har nogle meget gode og enkle 186	  
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opskrifter. Og så Kærlighed og Kikærter, men det er  begrænset hvor meget jeg tager den, de 187	  

bruger meget sådan falsk kød. Eller falsk kød, det er det jo ikke rigtigt. Men jeg følger også 188	  

sådan nogle engelske youtubere, de der  ”What I eat in a day”. Det kan jeg godt lide at se, det 189	  

er meget afslappende. Også fordi de har nogle andre bud på, hvad man kan spise end for 190	  

eksempel i Danmark, hvor det meget hurtigt bliver sådan… spaghetti med kødsovs-agtigt. Så 191	  

følger jeg også rigtig meget en der hedder Christine Bonde. Hun er ikke veganer, men hun 192	  

spiser plantebaseret,, og hun lægger primært veganske opskrifter op.  193	  

Interviewer: Okay, så det er primært blogs du bruger? 194	  

Claire: Ja og så den der Facebook gruppe (red: ((VEGANSK)) Mad), og meget af det finder 195	  

jeg så også selv på. Så hvis der er noget, som jeg har lyst til som jeg fik før, så laver jeg det 196	  

men på en anden måde. Man skal være lidt mere kreativ, altså jeg kan bedre lide at lave mad 197	  

nu, end jeg kunne før, fordi man kan lege lidt mere med de forskellige ingredienser.  198	  

Interviewer: Ja. Har du kontakt til andre veganere, altså for eksempel på Facebook grupper 199	  

eller fora?  200	  

Claire: Nej, jeg kender ikke nogle, der er ikke nogle veganere i min omgangskreds, og det er 201	  

ikke sådan, at jeg har fået kontakt til nogen fra Facebook. Men jeg har lige tilmeldt mig til 202	  

sådan noget, hvor man kan være mentor i sådan noget der hedder ”Veganer-udfordringen”, 203	  

hvor folk melder sig til at spise vegansk i 22 dage, og så kommer der sådan en Facebook 204	  

gruppe, hvor mentorer kun må komme med positiv opbakning, ikke noget med ”ej du faldt i, 205	  

du spiste ost, hvor er du forfærdelig”, det skal kun være sådan noget ”ej det kunne også være 206	  

sket for os, da vi lige startede”, og så får man en personlig… de får en personlig mentor, som 207	  

de kan skrive til. Men det kunne da være meget rart, hvis man mødte en, man kunne snakke 208	  

med om de her ting, fordi jeg har ikke vildt meget lyst til at snakke om veganisme med mine 209	  

andre venner, fordi jeg ved de ikke har lyst til at høre om det. 210	  

Interviewer: Nå, de opfatter det måske sådan… 211	  

Claire: Som om jeg prøver at få dem til at blive veganere ja, men nogle gange har man bare 212	  

lyst til at snakke om det. Også fordi jeg måske nogle gange ser lidt anderledes på verden, end 213	  

de gør. Så det kan være svært at holde inde med nogle ting, som man ikke føler, man har lyst 214	  

til at dele med dem, men jeg har også en veninde, som arbejder i en vegansk restaurant, og 215	  

hun er meget sød til det her, for hun ved hvad jeg taler om, og mange der kommer ind til 216	  

hende, er jo veganere. Og så arbejder hun også sammen med nogle, som er det, så hun forstår 217	  
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det også. Det er meget rart at være sammen med en, der er sådan ”jaja, vi skal ikke have kød, 218	  

når jeg er sammen med dig”.  219	  

Interviewer: Okay, så er der lidt at trække på der. Hvordan bruger du så Facebook-gruppen 220	  

”Vegansk Livsfilosofi”?  221	  

Claire: Ikke sådan så jeg poster vildt meget i den selv, men jeg synes, at det er meget 222	  

spændende at læse med i nogle af de debatter, der kommer derinde. Altså det er også svært at 223	  

skelne imellem de forskellige grupper, men derinde kommer der jo andet end bare mad, så på 224	  

den måde er jeg ikke sådan vildt aktiv, men jeg kan godt lide at følge med, hvis der kommer 225	  

en debat, der er spændende. Også at se hvordan andre ser på tingene.  226	  

Interviewer: Ja, helt bestemt, der er meget delte vande derinde.  227	  

Claire: (Griner) Ja det er der i de fleste grupper.  228	  

Interviewer: Ja. Oplever du, at der er en opdeling, altså i forhold til dem som er strikse 229	  

veganere, og så folk der måske er lidt mere afslappede omkring det og så egentlig også 230	  

kødspisere?  231	  

Claire: Altså hvordan? I forhold til deres indstilling? 232	  

Interviewer: Ja både i forhold til deres indstilling, men også i forhold til folk der spiser 233	  

animalske produkter? 234	  

Claire: Altså der er helt klart en opdeling. Men jeg tror også, at det måske er en lidt unødig 235	  

opdeling. Og nu føler jeg også, jeg er jo striks, men jeg er striks på den måde, at jeg kun 236	  

køber noget der er vegansk og prøver at holde mig oplyst om forskellige ting. Så hvis jeg 237	  

finder ud af, at noget ikke er vegansk, så køber jeg det selvfølgelig ikke. Men jeg føler måske 238	  

også, at der er nogen som ødelægger det lidt, altså giver os et dårligt ry overfor folk, der 239	  

spiser kød, så vi alle sammen bliver opfattet som vildt strikse, der nærmest hiver det ned over 240	  

hovedet på folk, og bare er sådan ”ej spiser du kød? Så gider jeg altså ikke være sammen med 241	  

dig”. Det kan jeg godt føle, at der er nogle få der er sådan, men jeg føler lidt, at der er nogle 242	  

som er nødt til at være sådan, for at flere kan blive veganere, men jeg føler heller ikke helt, at 243	  

det er den rigtige måde. Jeg tror, at en venlig samtale og et godt eksempel er en bedre vej til at 244	  

få folk til at indse, hvor fedt det er. Men jeg har en teori om, at mange kødspisere får lidt 245	  

dårlig samvittighed, fordi de tænker ”okay, måske er nogle af de ting I siger rigtige, men kød 246	  

smager rigtig godt”. Og så tage afstand til veganere og i stedet tænke ”ej det er bare sådan en 247	  

sekt, og de er vildt strikse og fanatiske”. Så kan man godt tage afstand fra det på den måde, og 248	  

så blive ved med at spise kød. Jeg har også læst en bog fra en psykolog der hedder Melanie 249	  
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Joy tror jeg nok, og den bog handler om, hvorfor vi spiser grise, går klædt i køer og kæler 250	  

med hunde – eller sådan noget. Jeg kan ikke huske hvad det hedder, elsker hunde? Den er ret 251	  

spændende, fordi hun siger, at veganisme er en ideologi, og vegetarisme er en ideologi, men 252	  

hun tilfører et begreb som carnisme og siger, at det også er en ideologi. En skjult ideologi, 253	  

fordi det er ”normalen”. Men den er ret spændende fordi hun stiller op, at det ikke kun er os 254	  

der har en ”tro” eller et sæt værdier og tro, det er jo også alle andre. Det er bare fordi det ikke 255	  

er tydeligt, fordi det er vores ”normal”. Fordi vi er vant til det.  256	  

Interviewer: Ja, det er meget hvad Fødevarestyrelsen anbefaler, der indgår i kostpyramiden.  257	  

Claire: Ja præcis, men Fødevarestyrelsen siger jo også kun, at de anbefaler i forhold til vores 258	  

vaner, så de kan jo ikke gå ud og sige ”følg en plantebaseret kost” for så er der jo ikke nogen, 259	  

der ville gøre det. Men de anbefaler jo så også mindre og mindre kød, og mindre forarbejdet 260	  

kød.  261	  

Interviewer: Ja lige præcis. Nå men jeg er kommet til sidste spørgsmål; hvilke udfordringer 262	  

tror du at nye veganere vil kunne opleve? Hvad ville være sværest for dem på nuværende 263	  

tidspunkt, hvis de vælger at spise vegansk? 264	  

Claire: Altså jeg tror, det første jeg kommer i tanke om lige, det er helt klart, at man skal 265	  

ændre sin tankegang. Det med at man skal finde nye retter, det var i hvert fald det jeg selv 266	  

havde sværest ved i starten. Altså at jeg skulle have nogle helt nye basisretter jeg kunne gå 267	  

tilbage til, hvis jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle lave. I starten var det lidt panik, hver gang 268	  

jeg skulle lave aftensmad. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spise jo. Lige i starten er det mest 269	  

det, ellers er det alt det sociale. Altså sociale arrangementer hvor man hele tiden skal sørge for 270	  

”Okay, jeg kan også godt spise noget her”. Og hele tiden skulle skrive til folk, når man skal 271	  

hjem til dem. Det er helt klart det, der er det sværeste. Også de reaktioner der kommer på det. 272	  

Jeg tror for mange unge mennesker, der stadig bor hjemme, er det nok det, der er det 273	  

sværeste, fordi det nok er deres forældre, der laver maden, og hvis de gerne vil være veganere, 274	  

så kan det godt stå lidt i vejen.  275	  

Interviewer: Super. Er der noget som du gerne vil tilføje, eller som du synes er vigtigt, at jeg 276	  

tager med?  277	  

Claire: Det tror jeg ikke. Jeg synes, at jeg kom meget godt rundt om det med dine spørgsmål.  278	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 279	  

 

 



	   94	  

Bilag 3 

 

Transskription af interview med Elisabeth 21.03.2017. Varighed: 37:36 1	  

(Introduktion som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Vil du starte med at præsentere dig selv med navn, alder og hvad du laver? 3	  

Elisabeth: Ja, jeg hedder Elisabeth [Efternavn], det ved jeg ikke om du skal bruge? 4	  

Interviewer: Nej, bare fornavn det er helt fint.  5	  

Elisabeth: Ja, jeg er 22, og jeg læser psykologi på SDU.  6	  

Interviewer: Okay, og hvor længe har du spist vegansk? 7	  

Elisabeth: Et års tid fuldt vegansk.  8	  

Interviewer: Okay, så det er 100% vegansk? 9	  

Elisabeth: Ja. 10	  

Interviewer: Okay, og hvis du nu kommer til at spise noget, der er animalsk, hvordan påvirker 11	  

det dig så?  12	  

Elisabeth: Det er faktisk meget sjovt, jeg har lavet to interviews om veganisme i dag, og der 13	  

sagde de det samme. Men altså veganisme for mig skal ikke være noget, der depraverer mit 14	  

liv, så hvis jeg kom til at spise noget animalsk, og bagefter slog mig selv oveni hovedet over 15	  

at have gjort det, eller følte skyld eller skam over det, så ville veganismen holde op med at 16	  

være noget positivt i mit liv. Så det er sket, altså jeg lever jo 100% vegansk, men det er sket, 17	  

at jeg er kommet til at spise noget, der har været vallepulver i, typisk vallepulver, eller hvor 18	  

nogen har sagt, at ”Nå men jeg har smurt denne her bageform med smør i stedet for olie, det 19	  

beklager jeg, vil du stadig have noget”, og så har jeg været sådan ”Ja, altså det dør jeg heller 20	  

ikke af”, jeg kan jo godt spise en bolle. Men jeg har ikke spist noget med hverken gelatine 21	  

eller kød i, og det er jeg rigtig glad for, fordi det har jeg virkelig ikke lyst til. Altså jeg lever jo 22	  

vegansk, så jeg har heller ikke lyst til at spise andre former for animalier, men jeg har det 23	  

ekstra stramt med kød og gelatine, i forhold til hvordan jeg har det med mælk for eksempel. 24	  

Der har jeg det sådan, at jeg undgår det, og sker det, så skal jeg ikke slå mig selv oveni 25	  

hovedet med det.  26	  

Interviewer: Nej okay. Hvad fik dig så til at beslutte, at nu ville du leve vegansk? 27	  

Elisabeth: Jamen jeg startede som vegetar, hvor jeg startede med at skære grupper af dyr ud af 28	  

min diæt, lad os sige det sådan. Og så kom det sådan løbende, jeg havde… eller jeg har en 29	  

veninde som er veganer, imens jeg blev pescetar, altså jeg spiste kun fisk, til at blive vegetar, 30	  
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og hun var bare… jeg ved ikke, hun var bare helt vildt cool omkring det og fortalte om 31	  

hvordan det havde påvirket hende, og så begyndte jeg bare at kende flere og flere, altså høre 32	  

om flere der var veganere og i takt med, at jeg blev vegetar. Og når man så googler opskrifter, 33	  

så kommer der helt vildt mange veganske opskrifter op, fordi det er lidt sværere at lave 34	  

vegansk mad, end det er at lave vegetarisk mad. Og så tænkte jeg med mig selv, at det kunne 35	  

jeg lige så godt gøre, fordi det var overhovedet ikke spor svært at blive vegetar. Og så tog jeg 36	  

bare og udfasede mange af de produkter, jeg havde i mit liv, brugte de sidste æg i køleskabet 37	  

og lod så være med at købe æg igen, og så brugte jeg det sidste mælk og så købte jeg 38	  

plantemælk i stedet. Og så brugte jeg det sidste af en mayonnaise, og så lod jeg være med at 39	  

købe animalsk mayonnaise igen. Så blev det bare sådan en gradvis overgang fra det ene til det 40	  

andet, så blev jeg veganer i mit eget hjem. Jeg bor alene, så det var nemt nok, det er bare mig 41	  

selv der skal beslutte, hvad jeg skal spise. Og så bare vegetar når jeg var ude ved andre. Så 42	  

sagde jeg bare, at jeg ikke ville spise kød. Så var jeg veganer i huset og vegetar når jeg var til 43	  

fester eller hos andre mennesker. Og til sidste tænkte jeg ”der er så lille en forskel for andre, 44	  

og så stor en forskel for mig, så hvorfor ikke blive fuldtids-veganer, folk synes jo alligevel jeg 45	  

er mærkelig, så lad dem da bare synes det”. Så kan jeg lige så godt tage min egen mad med i 46	  

stedet for, at de skal stå sådan ”hov, jeg kom til at komme creme fraiche i dressingen, ups”. 47	  

Altså, så kan jeg lige så godt bare have min egen mad med.  48	  

Interviewer: Okay. Hvordan havde du det inde i kroppen og personligt, da du skiftede til 49	  

vegansk kost?  50	  

Elisabeth: Jeg havde det rigtig godt. Det har jeg stadig, altså jeg har været syg én gang, to 51	  

dage hvor jeg bare blev lidt sløj, men derudover har jeg ikke prøvet at være syg siden jeg blev 52	  

veganer. Jeg sover bedre, jeg har ikke hovedpine så ofte. Jeg har aldrig… jeg ved ikke om der 53	  

er andre der har snakket om det, men jeg har aldrig haft den der følelse af… jeg kan bare 54	  

huske, sådan rigtig mange gange i løbet af mit liv, hvor jeg har været til en fest hvor man har 55	  

fået, sådan… carpaccio til forret, to kartofler og et stykke mørbrad til hovedret og et stykke 56	  

hammertung chokoladekage og en klat is til dessert, så hvis man lægger det sammen, så føler 57	  

jeg ikke, at jeg har spist rigtig meget, men jeg føler, at jeg har ædt hele dagen. Og den følelse 58	  

har jeg slet ikke i kroppen længere, jeg føler mig slet ikke tung når jeg har spist. Eller sådan, 59	  

tung og lad i kroppen. Min mad gør mig ikke tung i kroppen, og jeg har bare ikke den der 60	  

klump i maven af tung, tung mad der ligger. Og så er min fordøjelse bare skudt totalt i vejret. 61	  

Det er måske ikke så lækkert at snakke om, men jeg går på toilettet måske fem gange om 62	  
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dagen nu, uden problemer, og det har jeg aldrig kunnet før i mit liv. Så jeg føler, at jeg er 63	  

renere, eller mere udrenset i min krop. Min hud er blevet meget pænere, og jeg synes at jeg 64	  

kan smage mad bedre. Så jeg synes jeg at fået helt vildt mange helbredsmæssige fordele ud af 65	  

det. Men selv hvis jeg ikke havde det, så havde jeg stadig gjort det, det er ikke den primære 66	  

årsag til, at jeg gør det. Det er mega fedt, at det er på den måde.  67	  

Interviewer: Ja, også mentalt, hvordan har det påvirket dig der? 68	  

Elisabeth: Altså jeg vil ikke sige, at jeg tænker hurtigere eller noget, men jeg føler, at jeg lever 69	  

efter min moralske overbevisning og mine moralske principper. Det har jeg det rigtig godt 70	  

med. Jeg føler mig afklaret med, når jeg står op og når jeg går i seng, hvad det er jeg har 71	  

truffet af valg i mit liv. Og det har været en stor del af det, jeg blev også veganer på et 72	  

tidspunkt i mit liv, hvor jeg blev konfronteret med en masse ting, hvor jeg gjorde op med mig 73	  

selv, hvordan jeg gerne ville være som person, og så var det en af de ting jeg selv slog ned på, 74	  

det var at jeg skulle være en person, som ikke gjorde andre ondt, og det skulle også gælde dyr. 75	  

Det er sådan der jeg føler et mentalt overskud, det er ikke fysisk at jeg kan mærke et mentalt 76	  

overskud, det er at jeg kan leve efter mine principper og min overbevisning.  77	  

Interviewer: Ja, dejligt. Hvad var det letteste for dig at undvære?  78	  

Elisabeth: Kød.  79	  

Interviewer: Kød? Ja. Hvad var så det sværeste? 80	  

Elisabeth: Fisk. Jeg tror de fleste har det sådan, at enten er det fisk eller ost eller æg, fordi det 81	  

er en meget karakteristisk smag, de tre ting har. De fleste kødretter kan du lave en 82	  

erstatningsform af og lave noget andet i stedet for som minder om. Mælk kan du finde 83	  

erstatning for og sådan noget, men ost er svært at finde en ordentlig erstatning for. Og du kan 84	  

ikke koge et æg, vegansk kan du ikke koge et æg, det har jeg i hvert fald ikke set endnu. Og i 85	  

bagværk og sådan skulle finde erstatninger for det. Fisk har også en meget karakteristisk 86	  

smag, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne lide fisk, hvis jeg spiste det nu. Jeg bor 87	  

ovenpå en fiskehandler nu, og det er ikke fordi jeg tænker ”ej der vil jeg virkelig gerne ind”. 88	  

Det var også den sidste type kød jeg opgav, det var fisk, inden jeg følte at jeg var helt vegetar. 89	  

Jeg tror jeg spiste noget tun eller sådan noget som det sidste fisk. Og jeg har altid kunne lide 90	  

det, så derfor har det nok været det sværeste, men det er ikke fordi jeg savner det. Jeg tror det 91	  

var det, jeg havde en tanke om, at jeg ikke ville kunne leve uden. Det er ligesom jeg tit hører 92	  

kødspisere sige ”jeg ville aldrig kunne leve uden ost, jeg ville aldrig kunne leve uden fisk”, og 93	  

sådan havde jeg det jo også på et tidspunkt. Men det gør jeg, jeg lever rigtig fint så…  94	  
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Interviewer: Dejligt. Hvordan så dine omgivelser på dig, efter du valgte at spise vegansk?  95	  

Elisabeth: Jeg tror det er mere besværligt for mine omgivelser, at jeg er veganer, end jeg selv 96	  

synes det er besværligt at være veganer. Fordi jeg har jo sat mig ind i hvad tingene er. Jeg 97	  

ved, at al Rittersport er animalsk undtagen Rittersport med marcipan for eksempel. Den kan 98	  

jeg godt spise. Det ved andre folk bare ikke, så de ved ikke hvad der er vallepulver i, så det at 99	  

skulle kigge på indholdsfortegnelsen, gør det bare sygeligt besværligt for rigtig mange 100	  

mennesker. Og også mere besværligt tror jeg, fordi det er et valg, jeg har truffet, og ikke fordi 101	  

jeg for eksempel var laktoseintolerant. Så er de nødt til at gøre det, her er det mere ”hvorfor er 102	  

jeg nødt til at gøre det, det er jo ikke noget du bliver syg af?”. Altså jeg vil sige, at folk er 103	  

cool, det er ikke fordi jeg møder hets. Og min familie er sød, nu bor jeg for mig selv, så jeg 104	  

laver meget mad, så det er jo ikke fordi, det er dem, der skal stå og lave mad til mig. Men jeg 105	  

ventede også med at blive både vegetar og veganer, til jeg var flyttet hjemmefra. Fordi mine 106	  

forældre spiser kød, min mor mindre end min far, og når jeg kommer hjem til dem, så laver de 107	  

brun sovs rørt op på sojafløde i stedet for almindelig, og bager boller hvor de ikke pensler 108	  

med æg eller mælk. Du ved, sådan nogle ting som er super cool, men folk har også stadig en 109	  

idé om, at det er besværligt. Den mest karakteristiske oplevelse jeg har haft, det var tilbage i 110	  

maj sidste år, og der havde jeg jo så været veganer i et par måneder, og der skulle vi til 111	  

fødselsdag hos min farmor, og der tog jeg derud tre timer før alle de andre, fordi jeg ville lave 112	  

min egen mad, jeg ville lave mine egne grøntsagsspyd, altså vi var inviteret til grillaften. Så 113	  

jeg ville lave mine egne grøntsagsspyd og noget salat som de andre også kunne få noget af. 114	  

Og så tre timer senere kommer alle de andre så, og så spørger min fars kusine så min mor ”ej 115	  

er det så ikke sindssygt besværligt, når du skal lave mad til hende?”, og så siger min mor, 116	  

super fint som hun nu er ”altså nu bor hun jo for sig selv, så hun laver jo primært mad selv, og 117	  

så var hun her også tre timer før alle jer andre for at lave sin egen mad, så jeg vil ikke sige, at 118	  

det er besværligt for mig”. Det synes jeg bare er super fint, når alle andre omkring en kan 119	  

føle, at det er så besværligt, når jeg ikke engang har været til besvær for nogen. Og jeg prøver 120	  

også at gøre en dyd ud af, at det er et valg jeg har truffet, og ikke noget der skal lægge andre 121	  

til last. På den måde tror jeg, at folk synes jeg er cool nok omkring det, og det er jo ikke 122	  

sådan, at jeg vrænger næse af det når folk sidder og spiser kød, jeg har jo selv spist kød, jeg 123	  

vil bare ikke spise det, men derfor skal jeg ikke diktere, hvordan andre folk skal leve deres liv. 124	  

Og så tror jeg bare, at mange andre føler ,at jeg leder ved eksempel mere end jeg prøver at 125	  

prædike en livsstil ned over hovedet på dem. Og det var den taktik, der virkede bedst på mig, 126	  
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for at få mig til at spise plantebaseret. Så det prøver jeg at efterleve selv, sådan så at folk ser 127	  

på mig hvor nemt det er, og ser at jeg ikke lider et afsavn. Ja, det tror jeg gør meget.  128	  

Interviewer: Ja. Hvornår oplever du, at der opstår udfordringer i forhold til for eksempel 129	  

restauranter og færdigretter?  130	  

Elisabeth: Jeg har ikke oplevet så mange store udfordringer, nu i dag åbner der Odenses anden 131	  

veganske café, så nu har vi fået to veganske caféer indenfor fire måneder, så det er jo dejligt. 132	  

Men de fleste steder, også fordi man kender jo nogen indenfor det veganske miljø i Odense og 133	  

på Fyn, de fleste steder vil gerne lave noget vegansk til én, hvis man ringer i forvejen. Så er 134	  

der mange, der har skrevet ”Ring til Druen og Bønnen, de laver vegansk”, og så har der været 135	  

så stor efterspørgsel, at Druen og Bønnen har lavet en hel vegansk menu på deres menukort, 136	  

sådan så de har implementeret det fast, og sådan er der flere steder i Odense der gør, hvor man 137	  

kan få flere og flere ting, fordi der er så mange der ringer i forvejen. Så jeg har ikke oplevet, 138	  

at det har været et stort problem endnu. Men jeg kommer heller ikke sådan nogle steder, hvor 139	  

jeg kunne forestille mig, at det ville være et problem, altså jeg kommer ikke på Jensens 140	  

Bøfhus og spiser salatbar, og på de der fine restauranter hvor man får syv små retter, der har 141	  

de jo lavet syv små retter og det er det man får, så hvis man kommer og siger, at man er 142	  

veganer og vil have noget andet, så siger de ”Det er en konceptrestaurant det her, så du må gå 143	  

et andet sted hen”. Så jeg undgår også steder, hvor jeg kunne løbe ind i problemer.  144	  

Interviewer: Ja, okay. Hvad motiverer dig så til at fortsætte som veganer? 145	  

Elisabeth: Altså jeg er veganer af tre årsager, først og fremmest så er det dyrene, og så 146	  

dernæst for miljøet, og slutteligt på grund af helbredet, men som jeg sagde, så selvom der ikke 147	  

var helbredsmæssige fordele ved det, så ville jeg stadig være veganer. Og jeg har det sådan, at 148	  

det er den mest irreversible måde at være veganer på. Fordi hvis du kun gør det for helbredet, 149	  

så er det ligesom hvis du er på kur, hvis du snyder så går det kun ud over dig selv, og så bliver 150	  

det sådan noget ”Nå ja, så snyder du i dag, måske snyder du i morgen, altså, ups ups”, og hvis 151	  

du gør det for miljøet, så bliver miljøet sådan en stor ting, så hvis du en dag sidder og spiser 152	  

kød, så tænker du ”Nå, men jeg gør jo alligevel ikke den store forskel, jeg er jo bare lille 153	  

mig”, men hvis du gør det for dyrenes skyld, så hver gang du ser et stykke kød, så tænker du 154	  

”Det her var et dyr, som ikke havde lyst til at dø”. Så det er den begrundelse, som jeg synes 155	  

følger mig i min hverdag, det er, at når jeg ser på et stykke kød, så synes jeg, at det er et dyr, 156	  

så er det en del af et dyr, hvorimod hvis jeg tænkte på miljøet, og tænkte på det vand der blev 157	  

brugt til foderet til at opdrætte det her dyr, og at slagte dyret og transport af dyret, så ville det 158	  
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være sådan ”Nå, men jeg kan jo heller ikke redde hele verden”-agtigt. Og hvis det var 159	  

helbredet, så ville det bare være som hvis jeg så et stykke chokolade og tænkte ”Nå, snyder i 160	  

dag, og så i morgen, der er jeg tilbage på kur”. Så jeg gør det primært for dyrenes skyld.  161	  

Interviewer: Okay. Oplever du, at der er mange i din omgangskreds, som er begyndt at spise 162	  

vegansk? 163	  

Elisabeth: Jeg oplever helt klart, at der er mere interesse for det, at folk spørger ind til 164	  

opskrifter og er meget forundret og sådan ”Wow, tænk at det kan smage så godt!”, og ”Ej 165	  

hvordan har du lavet det”, og ”Du lægger også pæne billeder ud på de sociale medier af din 166	  

mad, tænk at man går så meget op i mad”, så jeg ser en stor interesse for det. Jeg tror ikke, at 167	  

jeg aktivt selv har omvendt nogle veganer. Jeg tror jeg har været en medvirkende årsag til det, 168	  

at folk er begyndt at spise mere og mere vegansk og har villet prøve det af og sådan noget. Og 169	  

mine venner ved også, at når jeg kommer på besøg, så spiser jeg kun vegansk, og så spiser de 170	  

som regel også vegansk, og de ved også, at når de kommer hjem til mig, så får de også kun 171	  

vegansk mad. Hvis de vil have kød, så må det være fordi de køber en pizza hvor der er kød 172	  

på, og så må de pænt tage den med ud af huset igen.  173	  

Interviewer: Ja. Sådan. Føler du, at du identificerer dig igennem din veganske kost? 174	  

Elisabeth: Ja, jeg føler at det er ved at være en del af mig at være veganer, ligesom jeg er 175	  

psykologistuderende og jeg er danser, altså man har altid de der labels man sætter på sig selv i 176	  

løbet af livet. Så er ”veganer” også et label jeg har sat på mig selv, helt sikkert. Og det synes 177	  

jeg også er meget fedt, ikke fordi det er sådan noget man skal sætte et mærkat på, det kan 178	  

også være farligt hvis man en dag kommer til at spise ikke-vegansk. Min intention er altid 179	  

vegansk, og hvis jeg står en dag og… hvad skal man sige… ”vakler i min tro”… det er jo ikke 180	  

en tro, men altså sådan hvis man en dag har et svagt øjeblik og virkelig står sådan ”Jeg kunne 181	  

bare super godt spise en plade Marabou”, så tror jeg, at jeg ville have nemmere ved at sige 182	  

”Nå ja, så gør jeg det”, hvis ikke det var fordi jeg identificerede mig stærkt med at være 183	  

veganer. Det holder mig ligesom fast i mine spisevaner.  184	  

Interviewer: Ja, det kommer faktisk lidt hen på det næste spørgsmål; får du nogensinde 185	  

cravings efter animalske produkter?  186	  

Elisabeth: Ja. 187	  

Interviewer: Og hvad får du så cravings efter?  188	  

Elisabeth: Det er tit og ofte når jeg ikke har spist, hvis man er lidt småsulten, og man alligevel 189	  

er på vej ned og handle, og så går forbi alle mulige ting som er ikke-veganske. Så kan jeg 190	  
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godt få cravings på en eller anden måde. Men det er ikke sådan, at jeg sidder derhjemme og 191	  

tænker ”Hold nu kæft, jeg kunne virkelig godt spise Klovborg ost”. Det sker ikke. Jeg har fået 192	  

omlagt den måde, jeg ser på mad på lidt, tror jeg. Når jeg ser et stykke rugbrød, så tænker jeg 193	  

ikke ”Der kunne ligge ost og skinke her”, så tænker jeg mere ”avocado”. Så mine 194	  

associationer er måske blevet anderledes. Men så er det nok mest chokolade. Jeg har altid 195	  

været chokolade-menneske, og jeg har fundet okay vegansk chokolade, altså jeg har fundet 196	  

rigtig, rigtig god vegansk chokolade, som jeg spiser med stor glæde, men udvalget er ikke lige 197	  

så stort som ellers, så hvis man sidder til en eller anden sammenkomst og folk sidder og spiser 198	  

Anton Berg chokolade, så sidder jeg der sådan ”Ja… jeg spiser gulerødder”.  Så kan man godt 199	  

blive lidt sur på sig selv over, at man har truffet sådan nogle valg i livet, men altså, jeg har jo 200	  

gjort det af en årsag.  201	  

Interviewer: Ja. Der er jo nogle virksomheder som Naturli’, der producerer 202	  

køderstatningsprodukter, og i USA kan man også få noget der hedder Tofurky for eksempel, 203	  

hvad tænker du om sådan nogle produkter?  204	  

Elisabeth: Det synes jeg er fint, der er jo rigtig mange veganere, deriblandt mig selv, som jo 205	  

rigtig godt kunne lide kød, altså, jeg har aldrig ikke kunnet lide kød. Jeg har bare ikke lyst til 206	  

at spise det, jeg ser det ikke som mad længere. Jeg synes det er dejligt, at jeg kan lave retter, 207	  

som kan minde om kødretter jeg er vokset op med, der er jo stor identitet i den mad man er 208	  

vokset op med. Så det synes jeg er fint, det er ikke alt jeg har prøvet at smage. Noget af det 209	  

Naturli’ laver er fint, noget af det synes jeg også er super kedeligt, men så er det bare hvad det 210	  

er, så lader jeg bare være med at købe det. Jeg synes det er rigtig fint at bruge, det er jo lavet 211	  

på grøntsager, det er ikke noget overprocesseret med alt muligt mærkeligt. For eksempel 212	  

Naturli’, det er et naturligt produkt jeg står med, så det er fint. Jeg tror ikke det er noget der 213	  

gør, at man bliver mindre vegansk, tværtimod, så tror jeg det hjælper til, at man ikke føler, at 214	  

man skal opgive en stor del af sin vante kost for at kunne holde en vegansk kost. Altså at man 215	  

kan lave chili sin carne med noget, der minder om kød eksempelvis.  216	  

Interviewer: Okay, så det er ikke ”snyd” så at sige?  217	  

Elisabeth: Nej det føler jeg ikke, jeg synes det er dejligt, at man kan lave kødretter uden kød. 218	  

Jeg synes for eksempel at det er dejligt, at jeg kan invitere mine forældre over og spise, og 219	  

ikke skulle bekymre mig om de nu kan lide det, fordi jeg kan lave noget som minder om 220	  

noget som de får derhjemme, uden at skulle tænke på, om de synes det er noget mærkeligt 221	  
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noget. Der kan man godt nogle gange komme ud for nogle veganske retter som er lidt 222	  

specielle (Griner).   223	  

Interviewer: Spiser du nogensinde færdigretter? For eksempel Hanegal Grøntsagscurry eller 224	  

Naturli’ Vegansk Bolognese?  225	  

Elisabeth: Jeg har faktisk smagt den der bolognese, den synes jeg faktisk var super god, men 226	  

så… ja, jeg putter altid ting i. Altså jeg bruger det, men så hakker jeg altid mine egne 227	  

peberfrugter og gulerødder og putter det i, og kommer noget ekstra chili i. Jeg kommer altid et 228	  

eller andet i, og det er jo ikke fordi jeg føler, at der ikke er nok mad, det er der jo, der er jo 229	  

rigeligt mad, men… jeg synes altid der mangler et eller andet, så skal der lige lidt af det der i, 230	  

også selvom det måske er i, i forvejen. Det er jeg ligeglad med, mere af det. Flere løg, altid 231	  

flere løg. Så det er aldrig en fuld færdigret, også når jeg køber suppe, så putter jeg også flere 232	  

grøntsager i suppen.  233	  

Interviewer: Okay, men det er noget, som du køber ind i mellem?  234	  

Elisabeth: Ja, det er det.  235	  

Interviewer: Hvad går du især efter når du er ude og købe ind? Altså af veganske produkter? 236	  

Elisabeth: Jeg har altid rismælk i huset. Jeg ved ikke om man må kalde det mælk, men jeg 237	  

kalder det rismælk, men altså, risdrik. Det er en standard ting jeg altid har. Jeg har også altid 238	  

falafel i fryseren. Og derudover så køber jeg rigtig mange grøntsager. Og når jeg så skal købe 239	  

færdige produkter, så kan jeg rigtig godt lide Naturli’, fordi det er økologisk. Jeg køber 90% 240	  

økologisk. Og så spørger folk altid ”Er det ikke dyrt?” og så svarer jeg altid, at jeg ikke køber 241	  

kød, så jeg sparer penge på kød og bruger dem på økologi i stedet. Hvad ellers…? Nej, det er 242	  

nok de primære ting, alt det andet det varierer nok fra tid til anden. Der er også noget vegansk 243	  

ost, det er okay i retter, men det er ikke sådan noget jeg har lyst til at skære en skive af og 244	  

putte på knækbrødet, men som er fint hvis man gerne vil lave vegansk mexicansk mad.  245	  

Interviewer: Ja, okay. Hvor samler du inspiration til din mad?  246	  

Elisabeth: Jamen, nogle af de veganske grupper på Facebook som du sikkert kender til. 247	  

Instagram, Og tit og ofte, så gør jeg bare et eller andet. Så steger jeg bare grøntsager, og bum, 248	  

så er det en ret. Steger nogle grøntsager og blender det, og så er det grøntsagssuppe. Det er 249	  

meget forskelligt hvor det lige kommer fra, men for eksempel op til jul, der søgte jeg jo helt 250	  

konkret efter retter man kan få til jul. Det er jo meget forskelligt, så googler jeg mig frem til 251	  

det og det. Der findes jo de store kanoner indenfor vegansk blogverden, altså indenfor de 252	  

veganske madblogs, som har de fleste større retter. Som har julemad under opskrifter til 253	  
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bloggen. Alle deres standard hverdags-retter har de sådan lidt deres eget take på sådan ”Sådan 254	  

her laver jeg pandekager, sådan her gør jeg det og det”. Og så linker de tit til hinanden, så 255	  

man kan samle inspiration et andet sted hvis man gerne vil have pandekager der er mere 256	  

sprøde eller mindre søde. Jeg synes aldrig, at jeg har svært ved at finde… jeg synes aldrig det 257	  

er svært at finde en ret, der minder om det her eller det her. Så kan man bare google, jeg ved 258	  

ikke… lasagne, vegansk, og så kommer der bare 7000 opskrifter op.  259	  

Interviewer: Har du kontakt til andre veganere? Og hvad deler I med hinanden? 260	  

Elisabeth: Jamen, jeg vil sige, at det er ikke fordi, at jeg har et fællesskab i min hverdag, som 261	  

er vegansk. Hvor vi mødes hver tirsdag og spiller bingo og snakker om dyrevelfærd eller 262	  

sådan noget. Men der er sådan et usagt vegansk fællesskab i Fyn, hvor folk de linker til nye 263	  

veganske steder der åbner, eller en ny vegansk ret eller en ny vegansk menu og ”De her er 264	  

begyndt at føre veganske sandwich, og heroppe kan man få vegansk is” og sådan noget. Og 265	  

jeg har hende min gode veninde, som var veganer dengang jeg blev veganer, som jeg 266	  

selvfølgelig snakker meget med. Men derudover så er det mere, hvis man engagerer sig i de 267	  

grupper der er. Dyrenes Alliance og Mad med Medfølelse og sådan noget. Ellers møder man 268	  

nogle mennesker, men det er ikke fordi det er sådan venskaber-venskaber, det er mennesker 269	  

jeg er i et fællesskab med på grund af veganisme. Ikke at det ikke kunne blive til mere end 270	  

det, jeg har bare ikke tid lige nu til at blive mere engageret end det jeg er nu.  271	  

Interviewer: Okay, så det er ikke sådan, at I deler frustrationer og sådan noget? 272	  

Elisabeth: Jo, det tror jeg også der er mange der gør! Altså det er der også folk der gør. Men 273	  

det kan man også  gøre på de der grupper på de sociale medier som Vegansk Livsfilosofi, så 274	  

er der folk der skriver sådan ”Hvad svarer I, når I får det her spørgsmål?” eller ”Jeg sidder i 275	  

en debat med en lige nu, som påstår, at den eneste måde at få calcium på det er via mælk, kom 276	  

med noget forskning til mig, så jeg kan linke det videre, så de kan få at vide, at de tager fejl” 277	  

og sådan nogle ting.  278	  

Interviewer: Ja. Deltager du så også i sådan nogle debatter? 279	  

Elisabeth: Jeg kan godt finde på at komme med gode råd, men jeg er aldrig blevet mødt af den 280	  

samme frustration, altså fra kødspiseres side af, så jeg er nødt til at retfærdiggøre, hvor jeg får 281	  

mine vitaminer og mineraler og B12 fra. Fordi jeg siger ”Jeg spiser en vitaminpille, bare rolig, 282	  

jeg spiser sikkert mere varieret end dig”, og det lukker som regel munden på dem, fordi de 283	  

ved godt, at de har spist rugbrød med leverpostej morgen, middag og aften fire dage i streg. 284	  
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Altså du ved, de er nok klar over, at jeg spiser mere varieret. Så jeg har ikke selv personligt 285	  

været ude for sådan nogle debatter, så jeg kommer bare med gode råd til andre mennesker.  286	  

Interviewer: Hvordan føler du så når du er aktiv i gruppen? Eller grupperne?  287	  

Elisabeth: Det ved jeg ikke, jeg tror jeg føler sådan lidt det der… det kan være sundt eller 288	  

usundt, men det der ”Os mod dem”-fællesskab. Vi er meget enige os der er i den her gruppe, 289	  

der er ikke nogen af os der kunne finde på at spise en eller anden form for en animalsk 290	  

fødevare. Så er man ligesom ovre den, så kan man mere være fælles om hvordan man får 291	  

skabt det bedste argument for hvorfor man skal lade være med at spise det her (red. animalske 292	  

produkter). Det tror jeg der er en stor tilknytningsfaktor, eller identitetsfaktor i. Fordi man 293	  

føler sig som en del af en gruppe, og man ikke føler sig som den eneste veganer i 294	  

fællesskabet.  295	  

Interviewer: Ja. Hvad tænker du om den opdeling? Nu nævner du en opdeling mellem 296	  

veganere og kødspisere, hvad tænker du omkring det? 297	  

Elisabeth: Altså jeg vil gerne, at den opdeling ikke er så firkantet. Men jeg vil jo gerne, at den 298	  

ikke er så firkantet hen imod mit livssyn. Og det er der sikkert også kødspisere som gerne vil, 299	  

og som synes, at veganere er fanatikere og way out og det er også for lamt og sådan. Altså 300	  

min far for eksempel nægter at ikke spise kød. Han vil gerne prøve, men hvis der ikke har 301	  

været et eller andet animalsk produkt til morgenmad eller til frokost, så skal der være det til 302	  

aftensmad, hvor jeg bare gerne vil have, at folk spiser mere og mere vegansk. Altså hvis det 303	  

stod til mig, så var alle jo veganere. Så jeg tror der er en naturlig opdeling fordi begge sider 304	  

kan være lidt stædige omkring det. Som begge føler, at de bevæger sig i den rigtige retning, 305	  

hvilket jeg synes er synd. Men der er jo flere og flere som spiser vegetarisk og vegansk. Der 306	  

kommer større efterspørgsel på det, og større udbud i den forbindelse også jo. Sådan så vi kan 307	  

udviske nogle af de grænser, så det ikke er sådan at ”enten er du det ene eller også er du det 308	  

andet”. Men at der er flere, der vil overveje at skifte deres kødspisende livsstil ud med en 309	  

vegansk.  310	  

Interviewer: Ja, super. Hvilke udfordringer tror du, at man kan komme ud for, hvis man gerne 311	  

vil leve vegansk? Altså som en nyudsprunget veganer.  312	  

Elisabeth: Det er mega besværligt i starten at skulle se sig ud af produkter, altså hvad der er 313	  

vallepulver i og hvilke E-numre som er veganske. Hvilket de fleste er, men E120 for 314	  

eksempel er biller som, når de bliver kogt op, eller som når de dør ved opkog, giver en rød 315	  

farve, som er det man putter i røde M&M’s. Og det tænker man jo ikke over, altså at det er 316	  
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sådan en kogt bille som man spiser her. Og det er heldigvis noget man kan se sig ud af, og 317	  

man kan finde Apps til telefonen, men mange bliver bare overrasket over hvor mange ting der 318	  

ikke er veganske, også overrasket over hvad der er. Altså franske vafler og Oreo’s skulle man 319	  

aldrig have troet var vegansk, men det er det. Så det der med at skulle se sig ud af, det er 320	  

sådan, den mest praktiske udfordring man kommer ud for som veganer vil jeg sige. Og det 321	  

andet, som var det mest udfordrende vil jeg sige, det var at springe ud, Det lyder måske lidt 322	  

mærkeligt, men det at skulle sige til folk ”Nej, jeg vil ikke have din mad længere, og nej det 323	  

er ikke fordi jeg ikke kan lide din mad, det er fordi jeg har valgt ikke at spise din mad, så nej 324	  

jeg har ikke lyst til at spise krebinetter, og jeg har ikke lyst til at spise frikadeller” og ja, alt 325	  

det der man har været vant til at spise hele sit liv. Og når man har skullet på besøg hos folk og 326	  

til fester, den der første gang man skal sige til folk ”Jeg er veganer… er det noget jeg kan 327	  

spise til din fødselsdag? Skal jeg tage min egen mad med til din fødselsdag?”, fordi mange 328	  

folk vil jo heller ikke være uhøflige eller dårlige værter og så ikke have noget man kan spise, 329	  

men det er jo ikke fordi det ikke er nok at stå for, når man holder fødselsdag for eksempel, og 330	  

skulle stå og tilberede alt det her mad. Så tænker jeg altid lige selv, at jeg vil tilbyde at tage 331	  

min egen mad med. Der har jeg jo heller ikke lyst til at være uhøflig, for man kommer jo lidt 332	  

og siger ”Jeg vil ikke spise din mad, den er ikke god nok til mig, skal jeg tage min egen 333	  

med?”. Det er sådan en hårfin grænse hvor man skal lære at træde der. Mange mennesker er 334	  

super cool omkring det, men man skal lige vænne sig til det. Det synes jeg godt kan være en 335	  

social udfordring for én når man kommer et nyt sted. 336	  

Interviewer: Helt sikkert. Jamen det var egentlig det jeg havde af spørgsmål, har du noget som 337	  

du synes skal med eller tilføjes?  338	  

Elisabeth: Nej, det tror jeg ikke.  339	  

Interviewer: Nej? 340	  

Elisabeth: Jeg tror vi nåede langt omkring.  341	  

Interviewer:  Ja? Super.  342	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 343	  
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Bilag 4  

 

Transskription af interview med Ursula 23.03.2017 Varighed: 18:39 1	  

(Indledning som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Lad os starte. Vil du starte med at præsentere dig selv med navn, alder og hvad 3	  

du laver?  4	  

Ursula: Ja… 5	  

Interviewer: Det bliver ikke taget med hvis du ikke vil have det, selvfølgelig.  6	  

Ursula: Jo jo. Jeg hedder Ursula, jeg er 38 år, jeg arbejder med kommunikation, og det… jeg 7	  

er uddannet på Aalborg Universitet… hmm… ja hvad mere skal du vide? 8	  

Interviewer: Jamen det er egentlig helt fint.  9	  

Ursula: Nå okay. 10	  

Interviewer: Hvor stor en betydning har mad haft for dig? 11	  

Ursula: Mad har jo aldrig betydet noget for mig. Hvis jeg havde kunnet spise en pille til at 12	  

starte med havde jeg gjort det. Jeg vil sige at efter jeg er gået over til vegansk er jeg blevet 13	  

meget mere madglad. Jeg synes også det er sjovt at lave mad. Og jeg synes ærlig talt også 14	  

godt det kan være irriterende at sidde sammen med folk der… det gør min mand… og skal 15	  

smage på maden og prøve at finde ud af hvilket krydderi der er blevet brugt. På den måde er 16	  

jeg simpelthen ikke… Men, men… Ja. 17	  

Interviewer: Ja. Hvor længe har du så spist vegansk? 18	  

Ursula: Jamen jeg har nu været det i… 2-3 år tror jeg, veganer. Og så har jeg været det lidt 19	  

tidligere, men vi gik så over til at leve pescetarisk. Det var et kompromis jeg havde fået med 20	  

min mand. Men nu er det 100% vegansk.  21	  

Interviewer: Super. Hvad motiverede dig til, at nu ville du spise vegansk i første omgang? 22	  

Hov, jeg kan se den hakker en lille smule (red. Skype)… Sådan der.  23	  

Ursula: Ja, undskyld, det var dyrene.  24	  

Interviewer: Det var dyrene? Ja… Og hvordan, du har jo spist kød i din opvækst kød, så 25	  

hvordan oplevede du skiftet, at skulle gå fra noget du var vokset op med til at skulle spise 26	  

noget nyt? 27	  

Ursula: Jamen jeg blev egentlig tidligt vegetar. Dengang jeg var studerende boede jeg i 28	  

nærheden af en grisefarm, og jeg kunne høre dem skrige når de blev transporteret. Og det fik 29	  
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mig til at tænke, men det fik mig ikke til at tænke længere end at det var grisekød jeg skulle 30	  

undgå.  31	  

Interviewer: Okay.  32	  

Ursula: Og det har nok været meget godt som overgang, og så tror jeg næsten at… ja da blev 33	  

jeg en vegetar der ikke drak mælk. Og så blev det sådan langsomt… og så her for nogle år 34	  

siden, der gik det bare op for mig at der var kun én måde at leve på, og det var altså vegansk.  35	  

Interviewer: Okay. Hvad var det letteste for dig at undvære så? Det må jo så næsten have 36	  

været svinekød eller?  37	  

Ursula: Altså tænker du på fra vegetar til veganer?  38	  

Interviewer: Jah… altså af de ting, som du ikke må spise som veganer, hvad savner du så 39	  

mest?  40	  

Ursula: Hvad siger du? 41	  

Interviewer: Jeg siger, af de ting du ikke må spise som veganer, hvad savner du så mest?  42	  

Ursula: Nå mest… Ost tror jeg… Det har jeg haft svært ved at lægge fra mig. Det har jeg 43	  

savnet rigtig meget.  44	  

Interviewer: Det er der mange der også siger (Griner). 45	  

Ursula: (Griner) Ja! Jeg tror også, den dag de begynder at lave noget igen der smager godt, så 46	  

tror jeg også jeg hopper på den igen… altså vegansk ost.  47	  

Interviewer: Ja. Og så omvendt, hvad har været lettest for dig at skulle vælge fra?  48	  

Ursula: Jamen… Det er kødet selvfølgelig.  49	  

Interviewer: Ja.  50	  

Ursula: Du behøver ikke noget, det er så nemt at erstatte, hvorimod æg og mælk det har været 51	  

sværere i forhold til bagning… nej måske ikke mælk… men sådan et æg… der har jeg lige 52	  

skullet lære hvordan man gjorde.  53	  

Interviewer: Ja. Da du stoppede med at spise animalske produkter, hvad var det første du 54	  

lagde mærke til, hvordan du havde det i kroppen, men også i sindet?  55	  

Ursula: … Altså du hakker lidt der…  56	  

Interviewer: (Griner) Jaaah, den hakker vist lidt forbindelsen. Da du stoppede med at spise 57	  

animalske produkter helt, hvad var så det første du lagde mærke til i kroppen og mentalt?  58	  

Ursula: Jeg tror ikke jeg kunne mærke noget fysisk, men psykisk der… det er lidt sjovt, men 59	  

det er det jeg sagde med, at lige pludselig blev det bare… rart at lave mad, og det er lidt sjovt, 60	  

for jeg kunne bare mærke, at jeg lige pludselig blev lettet. Hvor det gik op for mig på en eller 61	  
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anden måde, at måske har jeg slet ikke haft lyst til det… jeg ved det ikke, det kan godt være 62	  

jeg søger for meget i det, men jeg fik lige pludselig en interesse i mad, og synes lige 63	  

pludselig, at mad også kunne være en nydelse… Så det kunne jeg mærke, og det kom faktisk 64	  

bag på mig.  65	  

Interviewer: Fedt. Nu nævnte du jo kort din mand, men hvordan ser dine omgivelser generelt 66	  

på dig efter du har valgt at spise vegansk? Ser de anderledes på dig?  67	  

Ursula: Ja, det gør de godt nok. Jeg tror ikke de kan… Ja… Det er der ikke den store 68	  

forståelse for, og jeg har skullet høre på mange kommentarer. Og det er et problem til 69	  

familiemiddage og den slags… Uanset… Ja alt er næsten et problem.  70	  

Interviewer: Okay? 71	  

Ursula: Det er altid en udfordring, men jeg vil så sige, nu hvor jeg er gravid, så kom min 72	  

mands onkel hen til mig her for nylig og sagde… fordi han er en af dem der synes det er 73	  

mærkeligt, men han sagde ”Du er så heldig, for du lever so sundt, og vi burde jo alle sammen 74	  

leve som dig, så du skal jo slet ikke gøre noget anderledes nu hvor du er gravid” og så tænkte 75	  

jeg hold nu op, så selvom jeg er den der hippie der synes det er synd for dyrene, så følte jeg 76	  

alligevel den der anerkendelse (Griner). 77	  

Interviewer: Ja? Ej hvor dejligt (Griner). Hvornår oplever du, at der er udfordringer i forhold 78	  

til at spise vegansk? For eksempel når du er ude og spise eller med færdigretter? 79	  

Ursula: Jeg synes ALT hvad der har med noget socialt at gøre er en udfordring. Og det er 80	  

altid… Det er tit det er lettere for mig at blive væk. Færdigretter der synes jeg heldigvis der er 81	  

ved at komme flere.  82	  

Interviewer: Ja. Super. Ja, Hanegal er også begyndt.  83	  

Ursula: Ja, den har vi lige købt.  84	  

Interviewer: Ja? Dejligt! Jamen din motivation til at fortsætte som veganer, det må så være? 85	  

Ursula: Det er dyrene og miljøet. Altså hvis nogen sagde til mig, at det var usundt, så ville jeg 86	  

stadig gøre det, fordi jeg ville ikke kunne gøre det overfor dyrene, og det samme… Dyrene er 87	  

det vigtigste, for jeg vil sige, selvom jeg fik at vide, at det miljømæssigt ikke var så godt… Ja 88	  

nu går jeg meget op i miljøet… Men jeg ville slet ikke kunne retfærdiggøre det overfor 89	  

dyrene. Jeg ville måske prøve at ændre lidt, måske, men altså dyrene og så miljøet.  90	  

Interviewer: Okay. Mmm… Oplever du at der er mange omkring dig der er begyndt at spise 91	  

vegansk? 92	  
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Ursula: Ja… Nogle af dem jeg synes der har været grove, og som jeg har følt mig decideret 93	  

mobbet af på Facebook, de begyndte lige pludselig at vise interesse for det. Og fortælle, at nu 94	  

har de lavet en eller anden vegansk ret. Og nogle… Det er faktisk mest min mands venner… 95	  

De er faktisk begyndt at fortælle, at nu har de haft kødfri mandag og sådan noget. De vil 96	  

meget gerne fortælle mig om den slags. Og min familie, som er stormodstander af det her og 97	  

er sikker på, at jeg er ved at dø af proteinmangel, de er også begyndt, faktisk, at servere 98	  

veganske retter for deres venner.  99	  

Interviewer: Nå hvor sjovt. 100	  

Ursula: Ja.  101	  

Interviewer: Ja. Føler du, at du identificerer dig igennem det at være veganer?  102	  

Ursula: Ja… Altså jeg er nok blevet den type som man nok ikke, eller har lyst til… Altså jeg 103	  

er veganer nu, det er det jeg er. Og de fællesskaber der er på Facebook, de betyder også meget 104	  

for mig, hvor jeg ellers ikke er en del af så mange andre fællesskaber derinde, men det er i de 105	  

veganske fællesskaber jeg er.  106	  

Interviewer: Ja? Okay, så du er også meget aktiv inde på Facebookgrupperne?  107	  

Ursula: Ja, en bestemt en.  108	  

Interviewer: Ja? Hvordan bruger du grupperne på Facebook? 109	  

Ursula: Jamen jeg bruger faktisk kun én meget. 110	  

Interviewer: Ja? 111	  

Ursula: Åbenhjertet, meget grov gruppe, forstået på den måde, at det er derinde vi virkelig 112	  

kan ”bitche” over vores venner og familie og dem af dem der ikke forstår det her.  113	  

Interviewer: Ja? Hva… 114	  

Ursula: Den gruppe har jeg meget stor glæde af.  115	  

Interviewer: Ja? Så der deler I ligesom de frustrationer I bliver mødt med?  116	  

Ursula: Ja og hvad man finder er åndssvage opslag på Facebook af folk der ikke fatter noget, 117	  

ja. Alle de frustrationer man har.  118	  

Interviewer: Ja. 119	  

Ursula: Så man ikke lader det gå ud over andre i dagligdagen og virkeligheden.  120	  

Interviewer: Okay. Hvad var det du sagde den hed igen?  121	  

Ursula: Gruppen? 122	  

Interviewer: Ja?  123	  

Ursula: Den hedder Vrede Veganere.  124	  
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Interviewer: Okay, godt nok. Får du nogensinde ”cravings” efter animalske produkter?  125	  

Ursula: Ja jeg blev faktisk lige da jeg blev gravid, hvor jeg havde helt vildt lyst til McDonalds 126	  

burgere og milkshakes.  127	  

Interviewer: Ja?  128	  

Ursula: Ja… Men jeg har ikke spist burgere, og min mand prøvede at lave sine egne 129	  

milkshakes til mig.  130	  

Interviewer: Ja.  131	  

Ursula: Men jeg vil indrømme, at der var et tidspunkt hvor jeg kort overvejede, om det måske 132	  

ville skade med en enkelt milkshake. Men… ja, det er heldigvis gået over.  133	  

Interviewer: Ja. Der er jo nogle virksomheder som producerer veganske køderstatninger, som 134	  

for eksempel Naturli’ der producerer Hakket Veggie og Plantepålæg, og man kan også få 135	  

sådan noget Tofurky. Hvad tænker du om sådan nogle produkter?  136	  

Ursula: Jamen det køber vi herhjemme.  137	  

Interviewer: Ja.  138	  

Ursula: Og jeg synes det smager rigtig godt, og vi køber det især hvis vi får gæster for at gøre 139	  

det lettere for dem, og vi køber det også nogle gange hvis det skal være let. Altså der er nogle 140	  

gange hvor du bare har ly… Her i sidste uge der lavede jeg bare hele tiden… pølser og 141	  

kartofler og tzatziki. Der kan man sige, i stedet for jeg skulle prøve at finde på et eller andet, 142	  

ja jeg kunne selvfølgelig selv have lavet nogle falafler, men det for mig er altså også en form 143	  

for køderstatningsprodukt. Altså i den forstand fordi de ligner en frikadelle. Men jeg synes det 144	  

er rigtig læk… altså sundhedsmæssigt er jeg nok begyndt at blive lidt påvirket af alle de der 145	  

veganske madgrupper som hele tiden siger, at man ikke må spise de der færdige produkter.   146	  

Interviewer: Okay… 147	  

Ursula: Men jeg synes jo det er en god ide, det støder mig ikke.  148	  

Interviewer: Nej. Så I spiser også færdigretter som for eksempel fra Hanegal eller Naturli’? 149	  

Ursula: Ja.  150	  

Interviewer: Hvad går du især efter når du er ude og købe ind? 151	  

Ursula: Hvis vi kunne få flere varer økologisk. Så er det 100%, vi vælger altid økologisk og 152	  

det er rigtig træls med veganske varer fordi de har en tendens til ikke at være økologiske. Jeg 153	  

forstår det simpelthen ikke.  154	  

Interviewer: Nej… 155	  

Ursula: Altså der er selvfølgelig flere af dem, men der er altså også mange af dem der ikke er.  156	  
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Interviewer: Helt sikkert, ja. Har du selv prøvet at tage kontakt til fødevarevirksomheder, og 157	  

fortalt dem hvad du godt kunne tænke dig af veganske produkter?  158	  

Ursula: Jeg deltager når der er sådan nogle spørgeskemaundersøgelser, ellers gør jeg ikke.  159	  

Interviewer: Okay. 160	  

Ursula: Kun hvis der er en kampagne, så hopper jeg på den.  161	  

Interviewer: Super. Nu nævnte du, at du var blevet glad for madlavning. Hvor samler du 162	  

inspiration til hvad du skal lave?  163	  

Ursula: Jamen der kigger jeg inde i den der gruppe ((VEGANSK)) Mad, og så googler jeg. Så 164	  

har jeg en idé om et eller andet jeg vil have, og så googler jeg og så ser hvor det fører mig 165	  

hen.  166	  

Interviewer: Okay. Så du føler ikke for eksempel en blogger?  167	  

Ursula: Jeg kigger inde på Plantepusherne og Mia Sommers blog, der kigger jeg altid lige for 168	  

at se om der er et eller andet.  169	  

Interviewer: Okay. 170	  

Ursula: Jeg synes generelt de danske madbloggere har nogle rigtig kiksede blogs.  171	  

Interviewer: Okay. Ja. Hvordan kiksede?  172	  

Ursula: Det er ikke nogle der har sans for at skrive blogs, og de er meget uoverskuelige. Men 173	  

det er jo også det der gør dem lidt bedre synes jeg, for der er nogen hvor man kan se at det er 174	  

nogen der er ude på at tjene nogle følgekroner, og her kan du se, at det er med hjertet, men det 175	  

gør det altså også bare lidt svært at finde rundt derinde.  176	  

Interviewer: Ja. Okay. Så snakkede vi også om lidt tidligere, at du godt kunne have det svært 177	  

med folk der ikke forstår det at spise vegansk, oplever du generelt at der er et stort split 178	  

mellem folk der spiser kød og folk der slet ikke spiser animalsk?  179	  

Ursula: Ja. 180	  

Interviewer: Ja? 181	  

Ursula: Jeg synes, at hvis der kom… hvis der er nogen som helst situationer hvor du skal 182	  

fortælle, at du er veganer, så følger der meget hurtigt døm… jeg synes der bliver en eller 183	  

anden negativ stemning omkring det, hvor det uden at man overhovedet vil noget andet end at 184	  

sige ”jeg skal bare have det vegansk”. Altså… 185	  

Interviewer: Ja. Okay. Nye veganere, hvilke udfordringer tror du, at de på nuværende 186	  

tidspunkt vil møde mest, hvis de besluttede sig for at leve vegansk?  187	  

Ursula: Jamen det tror jeg igen er manglende viden fra folk omkring dem.  188	  
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Interviewer: Ja? 189	  

Ursula: Der er sta… altså du møder jo modstand over det hele. Og fagfolk ved heller ikke 190	  

noget om det. Og alle bliver så kloge på proteiner lige pludselig og i det hele taget ernæring. 191	  

Det er meget mystisk.  192	  

Interviewer: Okay. Sådan. Det var faktisk de spørgsmål som jeg havde forberedt.  193	  

Ursula: Ja, godt.  194	  

Interviewer: Har du noget som du tænker skal med, og som er vigtigt at tage med også?  195	  

Ursula: Nej… Altså du skriver det for en fødevareproducent ikke?  196	  

Interviewer: Det kommer ud til fødevareproducenter, blandt andet både Hanegal og Orkla, 197	  

som er en paraplyorganisation. De laver blandt andet slik.  198	  

Ursula: Ja, min mand arbejder der faktisk.  199	  

Interviewer: Nå, ja? Jamen så kan han glæde sig til at læse det.  200	  

Ursula: Ja. Jamen der vil jeg sige, mere økologi, og så flere… altså jeg savner faktisk pizza, 201	  

jeg ved godt det er meget simpelt, men ej hvor jeg savner bare at kunne… Og så savner jeg at 202	  

varer kommer ud, jeg er lidt træt af at de bare står ovre i… hvad skal man sige… veganer-203	  

afdelingen. Jeg vil gerne have dem ud, så hvis jeg går over i kødafdelingen, så er det der jeg 204	  

vil finde pølser og alt det andet. Jeg ved godt der er mange veganere der ikke synes godt om 205	  

det, men det ville… Ja, jeg har stadig det mindset, at kød det er det der ligger ovre i den her 206	  

montre, og mælk det er det herovre. Så for mig er det stadig lettere, at det er derovre jeg skal 207	  

gå hen når jeg skal sammensætte et måltid.  208	  

Interviewer: Ja. Helt sikkert. Det er super godt.  209	  

(Afrunding af interview som beskrevet i Bilag 1). 210	  
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Bilag 5 

 

Transskription af interview med Anne Sofie, 25.03.2015, Varighed: 41:30 1	  

(Introduktion som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Vil du starte med at præsentere dig selv med hvad du hedder, hvad du laver og 3	  

hvor gammel du er? 4	  

Anne Sofie: Ja, jeg hedder Anne Sofie og er 22 år gammel, og til dagligt der arbejder jeg på 5	  

Sjælland på et stutteri med heste. Jeg har lige nu et ekstra sabbatår, jeg har studeret på geologi 6	  

i Århus, men det var ikke lige mig, så jeg skal lige vente et år på at søge ind på en ny 7	  

uddannelse.  8	  

Interviewer: Okay, så du har dyr tæt inde på livet kan jeg forstå? 9	  

Anne Sofie: Ja, det har jeg, og det har jeg altid haft. Jeg har altid været hestemenneske.  10	  

Interviewer: Okay… Mad, hvad har det betydet for dig før du blev veganer og efterfølgende 11	  

da du var blevet veganer? 12	  

Anne Sofie: Altså mad har altid været vigtigt for mig, det har altid været vigtigt at få god mad 13	  

og hygge sig med det, men det har ikke været sådan at det skulle være det helt store 14	  

gourmetmåltid hver dag, det var ikke sådan, at man levede for at spise. Det har altid været 15	  

sådan, at det var ikke det vigtigste, vi har aldrig haft faste spisetider da jeg var yngre, og altså, 16	  

det var ikke noget man samledes om på den måde, som det er ved nogle mennesker. Der er 17	  

nogle som sidder med familien, og så er det der, hvor de samler op omkring hele dagen, og 18	  

kommer tæt ind på hinanden og sådan noget. Sådan har det aldrig været i min familie, aldrig.  19	  

Interviewer: Okay, hvad så med nu? Tænker du mere over hvad mad betyder for dig nu? 20	  

Anne Sofie: Ja nu går jeg mere op i min sundhed, og går op i, at det skal ikke være 21	  

forarbejdet, og ikke for meget olie, ikke for mange af de der raffinerede sukkerarter og har 22	  

været lidt inde på hvordan man bedst optager ting og været lidt inde på i forhold til dyr. Hvad 23	  

der er meningen vi skal spise, jeg har aldrig tænkt over det før, jeg har aldrig tænkt over, at 24	  

man skal tage vitaminpiller og om man manglede noget i sin kost og det har ikke været… 25	  

man har bare spist varieret i sin kost, som man nu troede det var. Og forsøgt når man skulle 26	  

spise sundt, så var det kylling, broccoli og ris og sådan nogle ting ikke? 27	  

Interviewer: Ja. 28	  

Anne Sofie: Men jeg har aldrig førhen været den typiske… Jeg har aldrig elsket dansk mad, 29	  

altså kartofler og kød og sovs, det har aldrig været det jeg synes der var mega lækkert. Jeg har 30	  
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altid bedst kunnet lide det med en masse krydderier, og lidt udenlandsk og indisk, kinesisk, 31	  

asiatisk og sådan noget og prøvet mig lidt frem med det. Jeg har aldrig været rugbrødsspiser, 32	  

du ved, klassisk dansk, det har aldrig været mig.  33	  

Interviewer: Nej? 34	  

Anne Sofie: Og jeg kommer fra en familie af, hvor jeg har boet sammen med min mor, og hun 35	  

var aldrig den der lavede karbonader og frikadeller og flæskesteg. Hun lavede hvad der var 36	  

billigt i køleren, og så smæskede man bare et eller andet sammen, det kunne være nogle 37	  

bønner og noget kød og nogle grøntsager og sådan noget, bare på panden. Så det har aldrig 38	  

været en ret vi fik, hvor man sagde sådan ”nu ved jeg, at det er kartofler og kød eller det er 39	  

noget man kalder noget, det var bare hvad der lige nu, så vi har aldrig sådan gået så meget op 40	  

i det. Og har altid lært at spise hvad… altså det behøvede ikke at se flot ud, og det behøvede 41	  

ikke at blive kaldt noget, det… så længe det smagte godt, så var det helt fint. Og jeg tror det 42	  

er det der holder mange tilbage, det er det her med, at ”men det skal være noget vi kender”, 43	  

det skal være noget man ved hvad er. Og det synes jeg er superærgerligt, at folk ikke bare kan 44	  

spise det der nu er. De skal vide hvad der er i og sådan nogle ting. Og så alligevel går de ikke 45	  

så meget op i det. Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet et år på et opholdssted, hvor der var 46	  

nogle børn der var anbragt, og når jeg skulle lave mad til dem, så var det ligesom når jeg 47	  

skulle lave mad derhjemme, at så proppede man bare det i man nu havde, så hvis det var 48	  

kødsovs, så puttede man bare en masse grøntsager i. Det var aldrig bare det samme. Og det 49	  

kunne de slet ikke håndtere, fordi det skulle være karbonader, eller frikadeller der var helt 50	  

almindelige, eller koteletter i fad og sådan nogle ting ikke? 51	  

Interviewer: Ja. 52	  

Anne Sofie: Så de kunne slet ikke håndtere det der alternative noget, jeg synes også det var 53	  

vildt underligt, for hvorfor ikke bare spise hvad man nu lige havde bikset sammen, det var da 54	  

fuldstændig ligegyldigt? 55	  

Interviewer: Ja.  56	  

Anne Sofie: Men de synes det var rigtig svært, og det oplever jeg tit at folk de synes, at uanset 57	  

om der er kød i eller ej, så hvad er det her for noget, det var da noget mærkeligt noget, hvorfor 58	  

kalder de det ikke et eller andet? Så, men sådan har det aldrig været for mig, vi har altid spist 59	  

hvad der nu var, så jeg tror ikke der har været nogle grænser for mig for hvad jeg ville spise. 60	  

Så jeg tror jeg har haft et meget sundt forhold til mad, uden at være begrænset.  61	  

Interviewer: Okay… Hvor længe har du spist vegansk? 62	  
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Anne Sofie: Det har jeg gjort i lidt over et års tid, jeg har ikke lige en hel præcis dato, det var 63	  

her omkring marts-april sidste år at jeg… jeg havde haft en længere periode hvor… altså jeg 64	  

kan for eksempel ikke huske hvornår jeg sidst har spist leverpostej, det er måske 15 år siden, 65	  

fordi der var lever i, og bare tanken om det, det gjorde bare, at det ville jeg ikke have. Jeg har 66	  

heller aldrig spist blodpølse og sylte og sådan nogle ting, for jeg synes det var ulækkert.  67	  

Interviewer: Nej.  68	  

Anne Sofie: Og så havde jeg en periode hvor det var hakket oksekød og gris, det smagte mig 69	  

bare ikke. Min kærestes far har slagtesvin, og vi spiste rigtig meget gris, og jeg fik fortalt hvor 70	  

meget medicin der var i, og kunne høre de der grise hvine ude i stalden og sådan noget, og det 71	  

begyndte bare ikke at smage lækkert. Og jeg har aldrig heller syntes at grisekød var det 72	  

bedste. Og så var det hakket oksekød der var et problem, for jeg har aldrig… jeg har aldrig 73	  

kunnet røre råt kød heller, jeg har altid været sådan ”ih hvor klamt”, og heller ikke kogt kød 74	  

og sådan noget. Og så blev det sådan noget, at jeg lavede wok, og så puttede jeg kylling i, og 75	  

så begyndte jeg at sortere det fra, fordi det smagte mig bare ikke… så gav jeg det til min 76	  

kæreste eller min mor, fordi det smagte mig bare ikke, jeg synes ikke det smagte lækkert og 77	  

konsistensen, der skulle ingenting til i en afvigelse i konsistensen før jeg var sådan ”ad jeg 78	  

skal ud og kaste op”,  og så lige pludselig så… jeg købte ikke æg selv, og jeg købte ikke 79	  

bacon, og jeg købte ikke kød og sådan nogle ting. Og jeg havde en veninde som var vegetar, 80	  

og hun lavede nogle sindssygt lækre selleribøffer nytårsaften, og jeg var sådan helt ”ej det 81	  

smager vildt godt det her”, og så prøvede jeg at lave det selv, og så var jeg bare sådan ”ej jeg 82	  

savner bare overhovedet ikke kød, det har aldrig været det vigtigste for mig” fandt jeg så ud 83	  

af. Og så var det at jeg ikke havde pålæg, og jeg havde ikke de her ting, og jeg begyndte at 84	  

undersøge hvad veganisme var, og hvad vegetarer var. Så det var alt det her med, at det var 85	  

decideret kød og æg, og mælk, vi har aldrig drukket mælk heller, min mor hun hader ost, og 86	  

hader mælk og hader yoghurt og hader smør, så det har vi aldrig rigtigt haft derhjemme. Vi 87	  

har aldrig puttet ost på ting, og hvis vi havde yoghurt, så var det kun mig der spiste det, og jeg 88	  

har aldrig villet have smør på brødet, så det har egentlig været en nem overgang. Selvfølgelig 89	  

når man var ude, så har det været lækkert når man kunne få ost på tingene, på pizza og sådan, 90	  

men jeg har aldrig haft det derhjemme.  91	  

Interviewer: Nej.  92	  

Anne Sofie: Men jeg kan huske en overgang, da jeg var lille, der fandt min far en ny kæreste, 93	  

og så havde de et eller andet ”mælkeforskrækkelse”, hvor de købte sojamælk. Og der var alle 94	  
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sådan ”wow, what?” og det er måske 10 år siden tror jeg. ”Det var da noget mærkeligt noget, 95	  

og det smagte underligt” og sådan nogle ting. Det kom jeg til at tænke på her da jeg skiftede.  96	  

Interviewer: Ja? 97	  

Anne Sofie: Ja… Nej men så da jeg fik udfaset alt det her kød og sådan nogle ting, og det var 98	  

nok… det var mere det her med når det var i et færdigt produkt, når det var i pesto eller pasta 99	  

eller et eller andet, der var det lidt svært i starten, når man var ude og spise, så var der nu 100	  

mayo i tingene og sådan noget?  101	  

Interviewer: Ja. 102	  

Anne Sofie: Men der gik ikke mere end tre ugers tid fra jeg besluttede mig for, at nu ville jeg 103	  

ikke have kød mere, til jeg faktisk gik all-in og sagde, at nu vil jeg faktisk ikke spise det her 104	  

mere.  105	  

Interviewer: Okay.  106	  

Anne Sofie: Og så så jeg en hel masse dokumentarer på Netflix og sådan noget, hvor jeg var 107	  

sådan helt ”whaaaaat mand, hvad er det her for noget?!”.  108	  

Interviewer: Hvad var det for nogle dokumentarer? 109	  

Anne Sofie: Det er… først så jeg Cowspiracy for en del… en del… jeg vil ikke sige en del år 110	  

siden, men ja, jeg tror jeg så den for halvandet år siden. Og så har det været Forks over 111	  

Knives, og Food Matters. Det er nok dem der har sat størst indtryk, også fordi, at først så var 112	  

der for dyrenes skyld, det her med at jeg ikke synes det var lækkert, og så det der med, at man 113	  

kunne se en video på Facebook, og så ikke have lyst til at se den, og så scrolle videre. Og så 114	  

var det jeg begyndte at tænke ”hvorfor er det, at jeg ikke kan klare at se det her mere?”. og 115	  

min svigerfamilie var sådan ”jamen du skal ud og se hvordan grisene har det, så har de det 116	  

fint nok, det vil du være sikker på” og jeg sagde ”jeg skal bare ikke derud, og det ved jeg 117	  

bare”.   118	  

Interviewer: Ja.  119	  

Anne Sofie: Også fordi, nu er jeg hestemenneske, og hvis der er noget der har udviklet sig de 120	  

sidste 10 år, så er det hesteverdenen. Man er gået fra at gå ud fra, at heste de var frække, til at 121	  

finde ud af, at de fortæller altid tingene af en grund. Hvis de sparker eller bukker er det fordi 122	  

de har ondt og sådan nogle ting, og de skal have sadelmager og bidtilpasning og raspet 123	  

tænder, og der er så mange ting man skal lave nu. Så jeg var sådan lidt til min kæreste ”okay, 124	  

har grisene det sådan som jeg ville behandle min hest, og ser deres bokse ud, som min hests 125	  

gør?” og så sagde han ”nej, selvfølgelig gør de ikke det”, og så sagde jeg ”nej, men så skal jeg 126	  
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heller ikke se det, fordi så er det ikke godt nok til mig”.  Så det var egentlig sådan det 127	  

udviklede sig.  128	  

Interviewer: Okay.  129	  

Anne Sofie: Så det har egentlig været mange ting, rigtig mange ting når man tænker over det, 130	  

der har drejet sig hen imod det.  131	  

Interviewer: Ja. Det virker som om, at der er meget der har været let for dig at undvære, hvad 132	  

har så været svært for dig at undvære?  133	  

Anne Sofie: Det er sjovt, for min familie har også tit spurgt mig ”hvad savner du allermest?” 134	  

Interviewer: Ja?  135	  

Anne Sofie: Og jeg tror ikke decideret, at det er en ingrediens eller et måltid, det er mere det 136	  

her med, at det er bøvlet. Hvis du er ude og spise, så skal du spørge om alt. Og du kan ikke… 137	  

du skal nøjes med pomfritter, for eksempel jeg var ude og spise en dag med mine venner, vi 138	  

var på cykeltur, og det eneste der var på menukortet, det var en lille bitte cæsarsalat uden 139	  

dressing og fetaost. Og først bagefter kommer jeg til at tænke på, at ”hey! jeg kunne da havde 140	  

spist pomfritter!”, så… det er sådan nogle ting der gør det træls. men der er bare så mange 141	  

ting du finder ud af, at ”hey, det er faktisk vegansk det her”, for eksempel chips, der er 142	  

virkelig, virkelig mange chips der er veganske. Og det samme med slik, der også begyndt at 143	  

komme rigtig meget slik. Nu har jeg ikke cravet slik særlig meget, så det har ikke været så 144	  

stort et problem. Men jeg har fundet ud af, hvis du ikke har en grund til at leve vegansk, sådan 145	  

helt ind i dit hjerte, så vil det bare være rigtig træls fordi, så vil du blive skuffet hver gang at 146	  

tingene ikke smager helt som du gerne ville, og få den kage som du nu lige har lyst til, og så 147	  

er det man falder i, og så lyder det også lidt som en diæt, og det er det bare heller ikke. Men 148	  

for mig er det bare… så tænker jeg bare, at ”ved du hvad, det gider jeg faktisk slet ikke have 149	  

det her”. Og først så startede jeg for dyrene, og nu er det så begyndt at være sådan, også det 150	  

sundhedsmæssige. For nu har jeg overbevisning om, at det animalske slet ikke er sundt, ifølge 151	  

alle de her dokumentarer og hvad man har set på nettet og sådan nogle ting. Også hvad jeg har 152	  

kunnet mærke på min egen krop, og så, så gider jeg faktisk heller ikke fylde mig med det, og 153	  

så er det faktisk heller ikke særlig svært, men det… hvis man ikke har en grund til det, så er 154	  

det bare træls, og så er det ikke fedt. Selvom man er skuffet over, at man ikke kan få 155	  

hamburgerryggen til sandwichen og sådan nogle ting. Ja, helt sikkert. Så jeg kan ikke sige, at 156	  

jeg savner noget, for jeg kan ikke lide smagen af det, for jeg kommer til at tænke på, hvad det 157	  

rent faktisk er. Men det er mere det her omkring hyggen med det, og at det ikke er bøvlet, og 158	  
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at familien gerne vil spise din mad og ikke synes det er underligt og sådan nogle ting. Jeg 159	  

havde en kammerat med ude og handle på et tidspunkt hvor vi stod og kiggede på nogle 160	  

veganske pølser, og så kigger han bagpå og så siger han ”ad! Hvedeprotein!” og så siger jeg 161	  

”Ja, det er bare hvede, altså du ved ikke engang hvad der er i den pølse du skal til at købe nu, 162	  

du ved ikke hvad det er for et sted på dyret der er blendet op for at lave den del her. Altså det 163	  

er ikke ulækkert eller hvad?”, og det er fordi der er ukendt, og det er sådan underligt, og 164	  

førhen kunne jeg ikke finde på at bruge hvede, altså det er jo noget af det klammeste man 165	  

kunne støde på, fordi man… det er bare anderledes. Men nu er det sådan lidt… nu prøver man 166	  

bare at få det til at smage godt, og sådan nogle ting… man bliver også mere åben overfor 167	  

tingene. Men det er også fordi man ved, at der ikke er noget ulækkert i det, som jeg nu ser er 168	  

ulækkert, men det er også fordi førhen synes jeg jo også tanken om sylte, og du ved, alt sådan 169	  

noget man ikke ved hvad var, det var bare… ew, ulækkert. Så der er ikke rigtig decideret 170	  

noget jeg sådan rigtigt savner.  171	  

Interviewer: Okay. Nu fortalte du lidt omkring sundhed, og at du kunne mærke i din egen 172	  

krop… Altså at du kunne mærke en forskel i din egen krop… kunne du også mærke forskel 173	  

mentalt?  174	  

Anne Sofie: Ja, altså i starten… du ved, i starten der levede jeg bare af ovnkartofler og ærter 175	  

og det der var mega nemt og man lige vidste hvad var, og man fandt det, som var vegansk og 176	  

som man vidste, at man også godt kunne lide. Men det tog… i starten der tog det så lang tid at 177	  

handle, fordi du skulle finde ud af hvad du kunne købe, og du skulle kigge på alle e-numre og 178	  

varedeklarationer og det hele, men… så der følte jeg den her med, at ”jeg har det godt over, at 179	  

jeg ikke har bidraget på den måde til at slå dyr ihjel” i starten, så havde jeg det rigtig godt 180	  

indeni og så havde jeg det sådan… jeg gør noget aktivt for det her, som jeg har et problem 181	  

med, i stedet for at være ligeglad og bare være egoistisk og tænke ”hey, mine smagsløg er 182	  

vigtigere end dyrs liv” og sådan noget. Så jeg tror også det handler om… altså, du siger, at nu 183	  

skriver du opgave omkring identitet og sådan noget, og det er med til at danne en ny identitet 184	  

for dig, for det er med til at definere dig på ny, og du finder ud af ”det er faktisk mig det her, 185	  

prøv at høre, det er sådan her jeg har skullet hele tiden”, og på den måde der kan jeg godt 186	  

forstå, at nogen måske føler at det er en sekt eller sådan lidt religionsagtigt fordi man, åååh 187	  

man bliver hjernevasket og tror at man er scientologyagtig og sådan noget. Men, man kan slet 188	  

ikke forklare hvordan det føles fordi jeg føler ikke, at det er en religion, og at jeg prøver på at 189	  

omvende folk og sådan noget, man åbner bare øjnene på en anden måde, og ja… jeg tror man 190	  



	  118	  

er bange for at sige det, men nogle gange føler man sig også som et bedre menneske fordi at 191	  

man ikke er med til at bidrage til det her, og at man ikke er ligeglad med andre og miljøet, og 192	  

dyrene og sundhed, og det hele… det bliver sådan, en rigtig stor ting for din identitet, og du 193	  

begynder at tænke meget over ”hvem er jeg”. Det tror jeg virkelig der er mange der gør. 194	  

Interviewer: Super… Vi snakkede om… eller, du nævnte i hvert fald nogle udfordringer i 195	  

forhold til når du var ude og spise. Nu bor du jo i Nordsjælland, så det er måske lidt sværere 196	  

end hvis du havde boet i København med at spise ude for eksempel. Hvordan opstår det ellers 197	  

udfordringer for dig i forhold til dine spisevaner?  198	  

Anne Sofie: Jamen for eksempel i dag, kan jeg nævne, at min chef spørger ”vil du have et 199	  

stykke kage?”, og jeg har ikke fortalt dem endnu… jeg har arbejdet her siden januar, og jeg 200	  

har ikke fortalt min chef endnu hvordan jeg lever, og dem jeg arbejder sammen med og de 201	  

tætteste jeg har mødt herovre og sådan noget, fordi der er også mange der er dømmende, så 202	  

hvis man siger ”jeg lever vegansk”, så tror folk at man er syg, og ikke kan arbejde og ikke har 203	  

nogle muskler og sådan nogle ting. Så jeg har sådan… ikke ville sige det til min chef, så der 204	  

var jeg nødt til at sige ”nej, ved du hvad, jeg er på en diæt, og jeg er ret seriøs med min 205	  

træning, så jeg må nok hellere lige springe over”. Og så er folk sådan ”nå okay, det er fair 206	  

nok”. Jeg har også prøvet at der var en der sagde ”jeg har lige købt en kage, skal vi ikke lige 207	  

sætte os ind”, og jeg er sådan ”jo jeg vil rigtig gerne ind og have en kop te, men jeg spiser 208	  

ikke lige det her i dag, fordi jeg går meget op i min træning.”, og nu går jeg også rigtig meget 209	  

op i min træning, så det er en rigtig god undskyldning, så jeg måtte heller ikke spise det, hvis 210	  

jeg ikke var veganer, så det er også… ja… så på det punkt der bliver man lidt udelukket, hvis 211	  

man kan sige det sådan uden egentlig at blive det, fordi folk de respekterer det, hvis det for 212	  

eksempel er fordi, at du er på diæt med din træning, men de synes det er mega underligt og 213	  

mega uhøfligt hvis det er fordi du er veganer. Og der er også mange der bruger den her med 214	  

”jamen det er også fordi jeg er laktoseintolerant”, hvis man ikke vil have mælk i tingene, fordi 215	  

så respekterer folk det. Og hvis man ikke siger det, så synes de bare at ”ej hvor er du underlig 216	  

og uhøflig, og kan du ikke bare lige spise et lille stykke, det er jo kun en lille bitte smule”, så 217	  

det er nok lidt en udfordring det her med, at man er nødt til at sige nej tak til nogle ting, og du 218	  

kan ikke altid lige sige grunden, fordi du ved hvordan folk de vil reagere. Og jeg tror egentlig, 219	  

at nu ser jeg det ikke som en udfordring mere, fordi så spiser jeg bare ikke noget, altså hvis 220	  

jeg ikke kan få noget, jamen så finder jeg bare et andet sted at spise. Selvom det er bølvet. 221	  

Min familie og venner er meget åbne overfor det, jeg tror det er super vigtigt, at din familie og 222	  
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dine venner respekterer det og ikke ser det som noget træls, for at det kan blive en god 223	  

oplevelse.  224	  

Interviewer: Okay, så der er ikke nogen i dine omgivelser, altså udover dine kolleger, som 225	  

egentlig ikke respekterer det, altså hvor du ikke skal forklare dig selv?  226	  

Anne Sofie: Nej, altså jeg har en lille smule i min onkel, altså den der yderkreds, der er sådan 227	  

lidt… ”fuck det er underligt, hvad fejler du? Er du syg eller sådan noget?”, men der er mine 228	  

forældre rigtig støttende, og fortæller hvorfor, så der behøver jeg ikke at kæmpe med det. og 229	  

jeg har ikke prøvet endnu at skulle forsvare det på den måde, udover ”nå har du overvejet, at 230	  

når det er du høster dine grøntsager, så slår de jo også dyr ihjel”, og der er man bare sådan lidt 231	  

”er du seriøs lige nu? kom nu lidt… der er ret stor forskel på det, og så æde en bøf”. Så 232	  

ikke… nej jeg tror også lidt det er mentaliteten, hvis du ser det som en udfordring, så er der 233	  

udfordringer alle steder, men hvis du ikke ser det som en udfordring men siger ”ved du hvad, 234	  

det her er et valg, og jeg har det så godt med det”, så er det ikke en udfordring. Jeg tror 235	  

virkelig, din mentalitet, den er bare så vigtig.  236	  

Interviewer: Okay. Helt konkret, hvad motiverer dig til at fortsætte?  237	  

Anne Sofie: Jeg vil sige… i starten der tror jeg det var rigtig meget det her med, hvis jeg nu 238	  

ikke kunne holde det, hvis jeg skulle tabe ansigt til dem jeg havde snakket med og diskuteret 239	  

med. Men nu er det blevet mig. Jeg er veganer, jeg spiser plantebaseret, jeg kan lide tanken 240	  

om, at jeg kan være sund, og kan få muskler og arbejde, og have det så godt med mit liv, og 241	  

så samtidig vide, at jeg ikke slår dyr ihjel, og at jeg er overbevist om nu, at det er sundt, og at 242	  

det er usundt at spise alt for meget animalsk. Så jeg tror at det er alle de ting, som jeg ser som 243	  

positive, der gør, at det motiverer mig. Og så også det her med, at nu er det en del af mig. Jeg 244	  

tror det er ligesom med bodybuildere og seriøse fitness atleter, at de ser sig selv sådan ”jeg er 245	  

denne her atlet, jeg er denne her bodybuilder, det er det folk ser mig som”, så bliver de ved. 246	  

Også selvom de siger, at det selvfølgelig er for deres egen skyld og sådan noget, så er det også 247	  

det der er med til at motivere én, det er ”det er mig det her. Det er det her, jeg står inde for”. 248	  

Så jeg tror, at det er alle de positive ting.  249	  

Interviewer: Ja. Oplever du, at mange omkring dig er begyndt at spise vegansk? 250	  

Anne Sofie: Jeg tror ikke det så meget er min omgangskreds der gør det selv, men når de er 251	  

sammen med mig, så er det ikke noget problem. Og der er mange der er sådan ”ej prøv at se, 252	  

nu spiser jeg salat”,  eller ”prøv at se, i dag der har vi ikke kød med”,  og jeg har to 253	  

kammerater der bor sammen, og de spiser ikke kød hver dag til aftensmad for eksempel, og 254	  
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så… men det er ikke så meget folk der gør det selv, det oplever jeg ikke så meget af dem jeg 255	  

er tæt på, men jeg ser mange på de sociale medier og sådan ude omkring, der tager det til dig, 256	  

og jeg kan se butikkerne udvide deres sortiment og sådan noget. Og det er jo også det der 257	  

med, at når du bliver gjort opmærksom på noget, så ser du det mere. Men man kan også se på 258	  

butikkerne, at der kommer mere, der er kommet veganske montre, og der er kommet 259	  

sojayoghurt ind ved siden af mælkeyoghurten og sådan noget. Der er kommet veganske labels 260	  

på rigtig mange ting, og jeg tror det har udviklet sig, og det er ikke kun fordi jeg er blevet 261	  

gjort opmærksom på det. Men ikke i min omgangskreds, der ser jeg det ikke så meget, så er 262	  

det fordi de spiser det fordi jeg serverer det for dem.  263	  

Interviewer: Ja okay. Der er nogle virksomheder, som producerer veganske køderstatninger, 264	  

og man kan også få sådan noget der hedder tofurkey for eksempel. Hvad tænker du om sådan 265	  

nogle produkter?  266	  

Anne Sofie: Det kommer an på hvilket syn du ser det med. Hvis du ser det fra det 267	  

plantebaserede syn, så er det plantebaserede for sundheden, og der vil jeg sige, at det er 268	  

ærgerligt, at der er de her alternativer, men det er det her med, at det er forarbejdet. Det er jo 269	  

sundhed. Men selve veganismen, at det er for dyrene, at det er for miljøet, at det er for hele 270	  

befolkningen og global opvarmning og sådan noget, der synes jeg det er mega fedt, at dem der 271	  

ikke går op i sundhed, at de har mulighed for at få det de gerne vil have. Og hvis folk kan 272	  

finde et alternativ til kød, som ikke har alt det her med mishandling og miljøet og sådan nogle 273	  

ting, jamen så synes jeg, at det er jo helt vildt fedt, at der er mulighed for det. Så det kommer 274	  

an på hvilken måde man ser det, altså på en eller anden måde synes jeg, at det er fedt nok at 275	  

der er mulighed for det, og jeg håber, at der er salg i det, og at de bliver ved med at producerer 276	  

det og sådan. Men jeg har også den her sundhedsmæssige vinkel, hvor jeg synes at det er lidt 277	  

ærgerligt, at folk de vælger det, men på den anden side, der er også nogle som vil købe 278	  

McDonalds, og lever af junk og er overvægtige, helt almindelige mennesker, så ja… det er jo 279	  

ikke alle der gider være sunde vel, så i bund og grund, der vil jeg sige, at det er rigtig rigtig 280	  

fedt.  281	  

Interviewer: Okay. Spiser du selv nogle gange færdigretter? Der er jo for eksempel Hanegal 282	  

som også er økologisk, de producerer en grøntsagscurry for eksempel. Der er lidt forskellige 283	  

færdigretter. 284	  

Anne Sofie: Ja, det er kun når jeg er sammen med andre, og det ikke skal virke underligt, det 285	  

jeg spiser. For eksempel hvis jeg er ude hos min farmor… hun er ikke… hun er ikke 286	  
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gammeldags, men hun er sådan… hvis vi er derude og spise frokost, så i stedet for at jeg har 287	  

hummus og agurk med, så kan jeg godt finde på at købe et plantepålæg og tage med, fordi så 288	  

er det ikke så underligt. Og hvis vi skal grille, så køber jeg en vegansk pølse eller en vegansk 289	  

steak fra Aldi, eller hvis jeg skal hygge mig med mine venner, og vi skal have noget lækker 290	  

mad, og vi skal have… de skal have et stykke kød, så laver vi en vegansk sovs og så har vi 291	  

kartofler for eksempel, og så køber jeg en steak eller et eller andet af vegansk, men til 292	  

hverdag, der køber jeg det ikke, både fordi det er pisse dyrt, og fordi jeg ikke tror det er sundt, 293	  

og jeg gider ikke spise det.  294	  

Interviewer: Nej, okay. 295	  

Anne Sofie: Så når det skal være nemt, og det ikke skal være underligt, så køber jeg det, fordi 296	  

det ser lidt bedre ud, i forhold til mange andre ting. Så har de nemmere ved at respektere 297	  

det… underligt nok… jeg forstår det ikke (griner).  298	  

Interviewer: (Griner) Okay. Hvad går du så efter når du er ude og købe ind? 299	  

Anne Sofie: Jeg er ved at finde ud af det lige nu, fordi min kæreste, han er lige blevet 300	  

uddannet landmand med planteavl i speciale, og har fortalt meget omkring det her med 301	  

økologi, og med pesticider og udenlandske grøntsager og sådan nogle ting, og jeg vil 302	  

allerhelst have dansk. Hvis valget står mellem økologisk udenlandsk, og dansk ikke-303	  

økologisk, så køber jeg dansk. Hvis valget står mellem økologisk udenlandsk og ikke-304	  

økologisk udenlandsk, så vælger jeg økologisk. Men det er også fordi jeg har spurgt meget 305	  

ind til hvordan det fungerer med økologi, hvor han har fortalt, at økologi, det er ikke Guds 306	  

gave, det er ikke kun godt. Det er også forurenende på nogle specielle måder, og så har han 307	  

været i Italien og se deres produktion af afgrøder, og selvom de er økologiske, så er de 308	  

pisseligeglade, de hælder alt muligt lort ud over deres marker, selvfølgelig også det som de 309	  

må, men de hælder det også bare ud i afløbet, og hælder alle deres rester af det de må sprøjte 310	  

med ud i… altså de er fuldstændigt ligeglade, og overforbruger af alting og sådan nogle ting, 311	  

og hvor han fortæller, at vi har nogle meget strikse regler her i Danmark, hvor at mange af 312	  

dem er meget mere strikse end i udlandet, og i forhold til EU også. Danmark har nogle helt 313	  

andre regler end i EU; har lavere kvoter af at må køre ud med gylle og sådan nogle ting. Jeg 314	  

ved at de hævede en af deres kvoter her for ikke så længe siden, for at de kunne få totalt 315	  

udbytte af deres marker, fordi de var i total proteinmangel på deres marker. Så der hævede de 316	  

kvoterne, og der var helt vildt meget med det i medierne og i politik og sådan. Men jeg går 317	  
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meget op i at spørge om ”hvad er det egentlig der er bedst for miljøet”. Så dansk, jeg vil helst 318	  

købe dansk.  319	  

Interviewer: Ja. Nu var du lidt inde på det, men hvordan samler du inspiration til din mad?  320	  

Anne Sofie: Altså lige nu går jeg meget op i træning og er på diæt, så det er sådan ret tydeligt, 321	  

så det er bare de grøntsager jeg nu kan få, og så laver jeg dem bare på en eller anden måde, og 322	  

så spiser jeg det, så det er ikke så fedt. Men hvis jeg nu skal lave noget særligt, hvis jeg skal 323	  

hjem på weekend og siger ”nu vil jeg gerne spise noget seriøst, et eller andet… noget sjovt 324	  

eller et eller andet”, så finder jeg rigtig meget inspiration på Facebook, der er de her madblogs 325	  

”Bosh” og ”Tasty” der har sådan nogle videoer, og der gemmer jeg når jeg tænker ”ej det 326	  

kunne være lækkert at lave”, og ellers får jeg også rigtig meget inspiration fra de danske 327	  

veganske bloggere som Mia Sommer, og Thomas Erex, og Månebarnet, og Veganer på 328	  

budget, og Veganer.nu og sådan nogle ting. Og så også grupperne, de veganske grupper hvor 329	  

folk lægger billeder op af deres veganske mad og opskrifter og sådan. Så det er meget de 330	  

sociale medier. Lige nu har jeg ikke en kogebog, det har vi aldrig rigtig brugt, vi har altid bare 331	  

smasket et eller andet sammen, så inspiration det er fra de sociale medier, primært Facebook.  332	  

Interviewer: Okay. Har du kontakt til andre veganere? Blandt andet på Facebook eller Fora?  333	  

Anne Sofie: Ja, jeg er venner på Facebook med rigtig mange, og det samme med Snapchat 334	  

eller Instagram, og så har jeg været til nogle veganske fællesspisninger, der hvor jeg boede i 335	  

Århus. Jeg var til en sidste weekend, der blev holdt på GBAR i Århus, hvor vi fik mad fra 336	  

Mikuna (red. vegansk café i Århus). Og så prøver jeg at komme med til nogle af de 337	  

arrangementer som er mulige, og prøver at komme og støtte op omkring, og ellers så er jeg 338	  

også lidt aktiv i grupperne, og kommenterer på ting og sådan noget, og lægger ting op. Og så 339	  

har jeg to veganske venner i Århus. Men dem ser jeg ikke lige så meget lige nu, den ene er 340	  

ude og rejse, den anden studerer og jeg bor jo så herovre lige nu. Så jeg prøver at komme lidt 341	  

ud og møde nogen, i forhold til de her grupper og arrangementer og sådan noget. Så det er vist 342	  

primært det.  343	  

Interviewer: Ja. Hvordan føler du så, når du er aktiv i grupperne? Altså hvis I deler 344	  

frustrationer eller gode idéer og sådan?  345	  

Anne Sofie: Ja, altså det kan for eksempel være i ((VEGANSK)) Mad eller i Vegansk 346	  

Livsfilosofi, der er The Friendly Vegan hvor folk de deler en eller anden opskrift eller de 347	  

deler noget fra Arla eller Meny eller… nu har der jo lige været det her med Kiwi (red. Kiwi 348	  

Minipris) hvor de har den her reklame ”prøv at holde op med at holde en kødfri dag, vi har 349	  
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tilbud på fersk kød” eller sådan noget.  Og folk de går så ind og bitcher over det, og man har 350	  

sådan en diskussion hvor ”folk er også bare så dumme” og sådan noget. Og ellers så er det 351	  

også hvis folk har problemer, hvis de ååååh de har bare en eller anden irritation, eller de synes 352	  

det er hårdt eller deres familie opfører sig… så deler de en eller anden oplevelse hvor deres 353	  

familie bare har været vildt uretfærdig. Eller spørger… der var en her forleden, hun skulle til 354	  

bryllup, og bruden havde sagt, at det eneste hun kunne få, det var salat. Og så spurgte hun om 355	  

det ville være okay hvis hun tog noget med selv, og så sagde alle jo ”snak med brudeparret og 356	  

hør om det er okay, ellers så hav noget liggende i bilen du kan gå ud og snacke af”. Sådan 357	  

noget, det er især hvis folk de har problemer, eller de har svært ved at holde motivationen, 358	  

eller hvis folk de er syge, hvis de ikke kan forstå hvorfor de er syge hele tiden, og om de 359	  

mangler B12 og hvor de kan købe det henne. Folk de deler alt muligt. Så det er egentlig det 360	  

hele jeg er lyttende… Altså jeg er ikke aktiv på alle opslag, for der er også mange der skriver 361	  

det samme, men hvis jeg har en holdning eller en metode til hvordan skal jeg breake det for 362	  

min kæreste eller sådan, så har man lige en kommentar til det. Så det er meget på venlig basis, 363	  

men jeg er også medlem af en gruppe der hedder vrede veganere, hvor man lægger alt 364	  

muligt… hvor man deler hvad der irriterer en overfor folk, og ”hvor er jeg bare træt af det” og 365	  

sådan noget, og det er mest i sjov, Det er også mange af dem jeg har snakket med og har ses 366	  

med og sådan noget, så det er en alternativ gruppe. den bekræfter også den holdning der 367	  

generelt er til veganere, men sådan er det jo. 368	  

Interviewer: Ja. Altså så har jeg et næste spørgsmål der er om du føler, at der er en opdeling 369	  

alt efter hvad man spiser, om man er veganer, vegetar eller kødspiser. Det går jeg næsten ud 370	  

fra ud fra det du har fortalt? 371	  

Anne Sofie: Ja der er helt klart en forskel. Jeg oplever det ikke sådan meget til daglig med 372	  

mine venner. De er meget… hvad kan man sige… de er meget large og sådan, de har ikke 373	  

noget problem med det, de kan godt forstå det, og de synes det er pissefedt, men der er meget 374	  

her på Facebook og jeg har også app’en Jodel, og folk har det meget sådan med, at 375	  

crossfittere, veganere og gravide mødre, det er bare de værste, de skal altid snakke om dem 376	  

selv. Især crossfittere og veganere, de skal altid snakke om sig selv. Og ja… sådan nogle ting, 377	  

det er super ærgerligt… folk de… altså nu synes man jo selv, at de er pisse ignorante, fordi 378	  

forstå nu hvorfor, det er jo ikke bare for sjov. Men folk har bare lukket øjnene og hader bare 379	  

folk der… hvad kan man sige… er højrøvede og tror de er bedre end andre. Jeg tror at folk 380	  

har et kæmpestort problem med janteloven, det her hvor man ikke skal tro at man er bedre, 381	  
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hvor jeg har det sådan lidt ”ved du hvad, du kan være mega ligeglad med hvad jeg synes om 382	  

dig”, hvis jeg… nu var der for eksempel den her komiker for et par måneder siden der delte 383	  

det her med, at det var okay at være fed, og at fatshaming var en mega skidt ting, men hvor 384	  

jeg har det sådan lidt hvis jeg synes, at du er tyk og det er mega ulækkert, det kan du da være 385	  

mega ligeglad med, er det ikke sådan vi bliver opdraget? Vi bliver jo opdraget til, at vi skal 386	  

være ligeglade med hvad andre tænker om os. Hvorfor er folk så ikke ligeglade med hvad 387	  

veganere tænker omkring dem og hvad de skal æde? I alle andre henseender er vi ligeglade 388	  

med hvad man synes om hinanden, fordi at ”du skal i hvert fald ikke lade dig gå på af, at 389	  

Birgit hun bare synes at du er mega dum”. Men når man så er veganer og man har en holdning 390	  

til folk der spiser kød, så er man bare en mega idiot. Så jeg synes der er en rigtig stor 391	  

opdeling, og jeg tror… nu er jeg jo nået til det punkt, hvor jeg tror det er folks dårlige 392	  

samvittighed, som gør at de er vrede på os, men man føler også lidt, at man er en del af et 393	  

kludeteam, især i den her vrede veganere, der har det sådan, at vi tager ud og hjælper hvis der 394	  

er en, der har problemer, og nu har jeg oplevet en der havde købt et par sko, der var for store, 395	  

og så ville hun give dem væk til en af os derinde, fordi vi hjælper hinanden og gør hinanden 396	  

en tjeneste og sådan. Så man har meget et… ja et mediefællesskab, det er jo ikke sådan, at 397	  

man er bedste venner i virkeligheden, men man ved at man har nogen, hvis det hele det 398	  

brænder på. Og det er virkelig underligt at føle, at folk de har et liv på internettet og sådan, og 399	  

man tænker, ”hvad er det for noget”, men det er man nødt til, fordi man er bare spredt ud i 400	  

hele landet. Og der er så langt imellem veganere… føler man, når man sidder her i sin lille 401	  

lejlighed og føler, at man bare er alene i verden. Så der er bare en rigtig stor opdeling, og jeg 402	  

håber på det bliver mindre. Og at folk de begynder at blive mere… hvad kan man sige… en 403	  

blanding af det hele. Så jeg håber, at der er en positiv udvikling.  404	  

Interviewer: Okay… ja. Så er der sidste spørgsmål; hvilke udfordringer tror du, at man kan 405	  

komme ud for som ”nyudsprunget” veganer? Hvis man kan sige det sådan…  406	  

Anne Sofie: Ja… Jeg tror, at det hårdeste vil nok være at holde motivationen, altså det lyder 407	  

igen som en diæt, men det er det jo ikke. Og du skal acceptere, at du forlader nogle måltider, 408	  

og du skal ikke tro, at du kan lave en gourmet fire-stjernet middag hver dag, fordi sådan 409	  

fungerer det ikke at være menneske. Du kan ikke stå i køkkenet fem timer hver dag, og så det 410	  

her med at kigge på varedeklarationer og ingredienslister, det tager en krig til at starte med, og 411	  

det er virkelig, virkelig svært, men hvis man er medlem af de der grupper på Facebook, så 412	  

lægger folk også op ”ej se, jeg har fundet den her”, for eksempel Rema 1000’s kopnudler, 413	  
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med oksesmag og kyllingesmag er veganske, fordi det er bare smagsforstærker, og der er ikke 414	  

noget dyr i det overhovedet. Så sådan nogle ting… hvis man er helt nyudsprunget veganer, vil 415	  

jeg helt klart anbefale, at man er medlem af sådan nogle grupper på Facebook, fordi… du får 416	  

hjælp, og du kan spørge om hjælp til alt, uden at du bliver shamet af det. Og folk er mega 417	  

åbne, hvis du så gerne selv vil. Jeg ved, at der er mange der oplever det her, veganerpolitiet 418	  

hvor at ”du er ikke rigtig veganer, du er forkert veganer”, men bare vær ligeglad, bare vis at 419	  

du gerne vil gøre dit bedste. Jeg tror mange er overrasket over hvor hårde andre er mod dig i 420	  

starten, hvis du ligesom lægger dit problem åbent ud, men det handler også nogle gange bare 421	  

om, hvad er det folk vil høre. Vil du høre at du kom til at spise kød i går, eller vil de høre at 422	  

du aldrig ser grønne linser som en portion? Nogle gange er det også tilladt at tænke selv. Så 423	  

jeg tror det er svært, det her med lige at føle, at man passer ind. Jeg tror det er sådan nogle 424	  

ting der vil være svære i starten. Og så skal man bare acceptere, at maden ikke smager af kød, 425	  

det smager ikke af ost, det smager ikke af smør. Lad være med at tro, at det smager af noget 426	  

det ikke er, for så bliver man skuffet. Håb på, at det smager godt. nu lavede jeg scrambled 427	  

tofu til min mor og min kæreste her forleden, hvor de det smager mega godt. Selvfølgelig 428	  

smager det ikke lige så meget af æg som det normalt gør, men det smager jo godt som det er. 429	  

Så man skal bare være opmærksom på, at det smager ikke altid af det som man vil have altid.  430	  

Interviewer: Okay… Super. Det var faktisk det jeg havde af spørgsmål. Er det noget du gerne 431	  

vil tilføje? Noget du synes skal uddybes?  432	  

Anne Sofie: Hvis man også gik op i rengøringsmidler og sådan nogle ting, det er her folk de 433	  

shamer. Veganere handler om, at udelukke så meget animalsk som muligt, som er muligt i din 434	  

hverdag. og hvis du kun lever efter kosten, så er det plantebaseret. Folk er meget sådan, du 435	  

skal ikke købe uld, du skal ikke købe læder, men det er super svært i starten med for eksempel 436	  

rengøringsmidler og hvad der er testet på dyr. Og der er rigtig meget æg- og mælkeprotein i 437	  

tandpasta for eksempel. Så det handler også om at have en blid overgang, fordi ellers så bliver 438	  

du ramt, og synes det hele det er hårdt. Så man skal også lige finde ud af, ”hvad for en type 439	  

veganer bliver jeg?”. Så det er ikke fordi man skal have et eller andet stempel på sig, man skal 440	  

bare være opmærksom på, at der er rigtig mange aspekter i det her. Og folk de shamer dig, 441	  

hvis du ikke er den rigtige type veganer, og så skal man bare være pisseligeglad. Så gør hvad 442	  

man selv føler er nok for en selv. Og så åbner man bare sit sind, og finder ud af en hel masse 443	  

ting. Så jeg håber, at det kan bruges.  444	  

Interviewer: Det kan det helt bestemt. 445	  
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(Afslutning som beskrevet i Bilag 1)  446	  
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Bilag 6 

 

Transskription af interview med Thea, 26.03.2017, Varighed: 25:51 1	  

(Introduktion som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Vil du starte med at præsentere dig selv med navn, alder og hvad du laver? 3	  

Thea: Ja. Jeg hedder Thea, jeg er 22 år, og læser kandidat i bioteknologi som civilingeniør på 4	  

DTU.  5	  

Interviewer: Ja. Hvor meget har mad betydet for dig før, og efter du blev veganer? 6	  

Thea: Jeg tror, at mad er blevet mere definerende efter hvem jeg er, efter jeg blev veganer. 7	  

Før var det bare noget man spiste for at blive mæt, og for mad og få energi, hvor at nu, hver 8	  

gang man er ude især, føler jeg lidt, at det er en form for statement, hvad man egentlig gør 9	  

hver gang, man skal have noget at spise. Fordi der er noget ideologisk inde over det.  10	  

Interviewer: Ja… Så førhen betød mad egentlig ikke så meget for dig?  11	  

Thea: Nej, der var det egentlig bare for at blive mæt.  12	  

Interviewer: Yes. Og hvor længe har du spist vegansk?  13	  

Thea: Altså striks vegansk i to år, og hovedsaligt vegansk de sidste seks år. Men i starten der 14	  

synes jeg, at det var lidt besværligt når man var ude og spise hos folk, så der spiste jeg 15	  

hovedsaligt vegansk, men også lidt vegetarisk. Fordi det var lidt nemmere for folk at lave… 16	  

så, ja…  17	  

Interviewer: Ja. Og det er så 100% vegansk nu går jeg så ud fra?  18	  

Thea: Ja.  19	  

Interviewer: Yes. Og hvad fik dig så til at beslutte, at du ville spise vegansk?  20	  

Thea: Det var etik i forhold til dyrevelfærd. Eller det er måske nærmere dyrerettigheder 21	  

faktisk. Altså det startede med dyrevelfærd, at jeg ikke synes de blev behandlet ordentligt, 22	  

dyrene, og så tror jeg det har udviklet sig til, at jeg egentlig synes, at det er grundlæggende 23	  

forkert, altså lige meget hvor godt de bliver behandlet, så synes jeg ikke, at det er okay.  24	  

Interviewer: Okay. Hvordan oplevede du dit skift fra at spise animalsk kost til at spise en 25	  

vegansk kost?  26	  

Thea: Altså rent sundhedsmæssigt eller generelt?  27	  

Interviewer: Både sundhedsmæssigt, men også mentalt, altså hvilke tanker gik igennem dit 28	  

hoved da du skiftede kost? 29	  
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Thea: Det startede faktisk lidt som et forsøg, fordi jeg boede stadig hjemme hos mine 30	  

forældre, og var lidt i tvivl om, hvordan det ville fungere gnidningsfrit. Jeg startede faktisk 31	  

med at tage en uge i sommerferien, hvor jeg sagde til dem, at nu ville jeg gerne spise på den 32	  

måde, og så gik det egentlig fint der, så der blev jeg bare ved. Men ja, det var meget, de 33	  

tanker der gik igennem hovedet, de var jo dyrene, eller de bevæggrunde der lå for mit valg, 34	  

det tror jeg var meget det jeg tænkte på, samtidig med, at jeg havde svært ved at tage valget. 35	  

Jeg synes det var svært at skulle være til besvær, eller… Så det var lidt en konflikt på den 36	  

måde, hvis man kan sige det sådan? Men altså jeg holdt jeg fast i det, fordi jeg egentlig syntes 37	  

det var forkert at bidrage til det.  38	  

Interviewer: Okay. Det der var lettest for dig at undvære, hvad var det?  39	  

Thea: Det tror jeg var kød til aftensmaden. Det var ikke noget problem overhovedet.  40	  

Interviewer: Hvad har så været sværest for dig at undvære?  41	  

Thea: Altså jeg synes det var rigtig svært i starten med pålæg, altså sådan noget man skulle 42	  

have på frokost, og så generelt, det var jo ikke fordi det var svært at undvære fordi jeg 43	  

savnede det, men der kom, eller der sneg sig mælk og æg ind i rigtig mange produkter som 44	  

brød, og alle mulige steder, hvor at det var sværere at undgå måske.  45	  

Interviewer: Ja. Der er jo rigtig meget æg og mælkepulver i rigtig mange fødevarer.  46	  

Thea: Præcis, rigtig mange. Også bare når folk selv bager, altså der skal lige et æg i og sådan.  47	  

Interviewer: Ja. Det første du lagde mærke til, da du droppede animalske produkter, altså i 48	  

kroppen, hvad var det?  49	  

Thea: Der har ikke lige været det helt store for mig, jeg har ikke rigtig oplevet noget helt vildt. 50	  

Jeg havde lidt nogle problemer med maven, altså jeg fik nogle gange nogle rigtig slemme 51	  

mavekramper, som er stoppet nu. Men det tror jeg egentlig har haft lidt mere at gøre med 52	  

mælk, uden at vide det. Men det har jeg i hvert fald ikke mere. Det tror jeg er det eneste jeg 53	  

sådan har bidt mærke i.  54	  

Interviewer: Ja. Hvad med dig selv? Hvordan havde du det med dig selv?  55	  

Thea: Jeg tror det var en meget stor forløsning sådan rent samvittighedsmæssigt, fordi jeg 56	  

egentlig helt siden jeg var helt lille, og fandt ud af, at den kylling der var på ens tallerken var 57	  

en rigtig kylling, altså dengang man lavede den forbindelse, det var første gang jeg lavede den 58	  

forbindelse. Jeg har altid rigtig godt kunnet lide dyr, og altid set dem som søde, også selvom 59	  

det bare var en ko. Der var ikke sådan rigtigt den store forskel for mig, så jeg tror der var en 60	  
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meget stor forløsning for min samvittighed, at jeg ligesom lever efter det, jeg egentlig synes 61	  

er rigtigt.  62	  

Interviewer: Okay. Nu nævnte du lidt nogle konflikter i forhold til din familie. Hvordan ser 63	  

folk dig efter, at du er begyndt at spise vegansk?  64	  

Thea: Altså jeg de, at de i starten, nu var jeg 16-17 år da jeg gjorde det, men jeg tror i starten, 65	  

der har min far i hvert fald sagt, at der troede han, at det var sådan et teenageoprør, der ville 66	  

tage tre måneder, og så var det ligesom overstået. Men egentlig synes de, at det var rigtig fint, 67	  

og jeg tror heller ikke, at det kom bag på dem, at jeg gjorde det. Men jeg tror, at de havde lidt 68	  

svært ved, at det var helt vegansk, og ikke bare var vegetarisk. Min mor var rigtig bange for, 69	  

at jeg ikke fik nok kalk, og alt sådan noget. Men ellers var de egentlig åbne nok for det, der 70	  

var bare… Nogle gange var det lidt besværligt, kunne man godt mærke, uden at det helt blev 71	  

sagt. Men nogle gange kunne man godt mærke det.  72	  

Interviewer: Ja, så i starten skulle du måske forklare dig meget?  73	  

Thea: Ja. Rigtig meget. Der var rigtig mange forklaringer og diskussioner hele tiden, og man 74	  

skulle forsvare det valg, man havde taget. Men nu ved alle, der kender mig, at det er bare 75	  

sådan jeg er. Så er det mere når man møder nogle nye, der ikke ved det, så skal man lige 76	  

igennem den der tumle igen, og svare på de samme spørgsmål man så får.  77	  

Interviewer: Ja. Hvornår oplever du så, at der er opstår udfordringer? For eksempel når du er 78	  

ude og spise, ellers hvis du vil have færdigretter?  79	  

Thea: Det… Altså igen, det er når jeg er ude og spise, derhjemme er det intet problem 80	  

overhovedet, men jeg synes nogle gange, at det kan være besværligt hvis man skal på 81	  

restaurant med nogen for eksempel. Allerede der skal der tages hensyn til med, i forhold til 82	  

hvor man skal hen, for det er ikke alle steder, altså det er blevet meget bedre de sidste par år, 83	  

men der er stadig ikke mange steder der kan diske op med noget vegansk, hvor man skal ringe 84	  

i forvejen og gerne dagen før. Men sådan nogle spontane restaurantbesøg, det kan godt være 85	  

lidt svært, der finder jeg det problematisk, især med mit arbejde, for der har jeg endnu mindre 86	  

lyst til at skulle være besværlig, eller hvad man nu kan kalde det. Selvom de ikke synes det, så 87	  

synes jeg selv hurtigt, at det kan blive besværligt.  88	  

Interviewer: Dit arbejde, hvad der det? 89	  

Thea: Det er et studenterjob hos Novozymes. Så… Der arbejder jeg 15 timer om ugen, men så 90	  

er man til sådan noget team middag eller sådan noget hvor man tager ud og spiser og ja… Du 91	  

ved.  92	  
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Interviewer: Ja. Hvad motiverer dig til at fortsætte som veganer?  93	  

Thea: Jeg kan slet ikke forestille mig at stoppe med det, fordi for mig er det bare fuldstændig 94	  

forkert at spise dyr, eller animalske produkter… Så der er egentlig ikke noget, der er bare 95	  

ingen grund til at lade være. Altså at gå tilbage… til at stoppe med det, det er bare 96	  

grundlæggende… Nej.  97	  

Interviewer: Nej… Har du oplevet, at der er mange i din omgangskreds, der er begyndt at 98	  

spise vegansk?  99	  

Thea: Altså måske ikke helt vegansk, men der er et par stykker efterhånden. Der er også 100	  

mange der er blevet vegetarer, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, tror jeg, der har taget det 101	  

op til overvejelse, og har skåret rigtig meget ned på deres kødforbrug. Generelt sådan, lige 102	  

tænkt en ekstra tanke og måske indført vegetariske dage og sådan. Jeg kan se det meget på 103	  

mine forældre. De spiser mindre og mindre kød, og der er begyndt at snige sig (vegansk) 104	  

pålæg fra Aldi og Meny, altså Naturli’s pålæg, og sådan noget, det er begyndt at snige sig ind. 105	  

Så tager de det med på madpakken en gang imellem i stedet for rigtig kød. Så jeg kan se det 106	  

meget i omgangskredsen. Det er nok kun et par, højest en håndfuld, der er blevet helt 107	  

veganere.  108	  

Interviewer: Okay. Hvad tror du det skyldes, det her med at udfase og sådan? 109	  

Thea: For dem jeg kender, er det nok mest to ting, der går igen, og det er miljø og dyreetik. 110	  

Og så tror jeg for mange, at det hjælper lidt at kende én, der er veganer. Man får snakket om 111	  

det, og får stillet spørgsmål til det, og egentlig lige sådan, taget de overvejelser op, som man 112	  

egentlig bare gør på rutinen. Og så tror jeg bare, at det går op for mange, hvad det egentlig 113	  

betyder. Hvad man køber, og støtter, og spiser, at det egentlig har en række effekter. Og så er 114	  

der også nogen, som gør det sundhedsmæssigt, men altså det siger ikke mig så meget. Det er 115	  

ikke den største motiverende faktor.  116	  

Interviewer: Nej. Vi snakkede lidt om identitet, altså du føler, at du identificerer dig igennem 117	  

det at være veganer?  118	  

Thea: Jo, ja det gør jeg. Men måske lige så meget, hvad andre føler, hvad jeg ligesom 119	  

pålægger mig som veganer. Altså en ting er, at det bare er sådan jeg er, hvor der er mange, der 120	  

har rigtig stærke holdninger til det, og definerer mig ud fra det.  121	  

Interviewer: Okay, så det er måske mere andre, der identificerer dig igennem dine spisevaner, 122	  

end du selv gør? 123	  

Thea: Ja, jeg ved ikke om det er mere eller mindre, men begge dele i hvert fald.  124	  
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Interviewer: Ja, okay. Får du nogensinde cravings efter animalske produkter?  125	  

Thea: Jeg vil sige, at en gang imellem kan jeg godt få det sådan hurtigt efter fisk. Det kan jeg 126	  

godt få lyst til, men det er meget hurtigt indtil jeg egentlig overvejer hvad det er, og så har jeg 127	  

ikke lyst til det mere. Smagen tror jeg, er det jeg savner. Både smag og tekstur. Men så fordi 128	  

det er så forkert for mig, så hvis jeg overvejer hvad det egentlig er, så har jeg ikke lyst til det 129	  

mere. Men hvis jeg ser et stykke tilberedt laks, hvor man ikke lige tænker over selve fisken, så 130	  

kan jeg godt lige hurtigt få lyst til det. Det er nok det.  131	  

Interviewer: Ja. Nu snakkede vi lidt om Naturli’. Der er jo mange virksomheder, der er 132	  

begyndt at producere de her køderstatninger, for eksempel plantepålæg som du selv nævner, 133	  

og Tofurky for eksempel. Hvad tænker du om sådan nogle produkter?  134	  

Thea: Jeg synes, at det er rigtig, rigtig fint, at det er der. Altså det med pålægget synes jeg er 135	  

fantastisk, for det været noget der virkelig har været svært for mig. Det er så dejligt, at man 136	  

bare kan tage en skive rugbrød med et stykke pålæg og komme i madpakken. Det er så nemt i 137	  

forhold til i starten, der lavede jeg ekstra aftensmad, som jeg kunne tage med, så det er rigtig 138	  

rart det med pålægget. Og generelt tror jeg, at de erstatninger er en rigtig god måde at få folk 139	  

til at spise mindre kød på. Altså jeg tror ikke, at nogle af dem som var veganere før, køber 140	  

mere af det, men dem som ikke er veganere tænker ”nå men det kan jeg jo lige så godt købe i 141	  

dag i stedet for almindeligt kød”, så jeg tror det er en god måde at indfase folk i vegansk mad, 142	  

og finde ud af, at der egentlig ikke er så meget, de kommer til at stå og mangle.   143	  

Interviewer: Nej. Så det er ikke ”snyd” så at sige? 144	  

Thea: Jeg er ikke helt… Altså jeg spiser det ikke helt vildt meget, for jeg er ikke helt sikker på 145	  

hvor sundt det er, men jeg spiser meget wholefoods, altså at der ikke nødvendigvis behøver at 146	  

være en ingrediensliste på det jeg spiser, men jeg tror, at det er rigtig, rigtig godt for mange, 147	  

og jeg har overhovedet intet problem med det. Jeg synes det er et rigtig godt initiativ.  148	  

Interviewer: Ja. Spiser du nogensinde færdigretter?  149	  

Thea: Ja engang imellem gør jeg.  150	  

Interviewer: Ja? Hvad spiser du for eksempel? 151	  

Thea: Rema 1000 har sådan nogle (veganske) kylling nuggets og burgere og sådan noget. Det 152	  

er måske ikke færdige retter som så, men altså bøffer og sådan noget, som er lavet. Og så har 153	  

Aldi også fået noget færdigret, og Fakta havde noget, men de har det kun engang imellem, jeg 154	  

kan ikke huske hvad det hedder. Så ja, ind imellem.  155	  

Interviewer: Ja. Når du så er ude og købe ind, hvad går du så især efter?  156	  
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Thea: Generelt eller indenfor færdigretter?  157	  

Interviewer: Det er generelt. Altså hvad der SKAL være i dit køleskab.  158	  

Thea: Ja. Altså jeg køber meget økologisk, og meget dansk produceret. Og jeg tror egentlig, at 159	  

jeg er nået frem til, at jeg foretrækker dansk over europæisk-økologisk, og helst dansk og 160	  

økologisk. Og ellers har jeg altid masser af plantemælk stående, men dem køber jeg kun når 161	  

de er på tilbud til en 10’er. Der har jeg et skab, der bare er fyldt. Rema har en god hummus, 162	  

den har jeg altid en af. Og så har jeg også altid sådan nogle hakkede wokgrøntsager, der ligger 163	  

på frys. Og rugbrød, altid rugbrød.  164	  

Interviewer: Ja. Har du nogensinde prøvet at tage kontakt til fødevarevirksomheder, og fortalt 165	  

dem hvad du godt kunne tænke dig, at de lancerede?  166	  

Thea: Nej, det eneste jeg tror, det er hvis der er nogen som skriver noget inde i en eller anden 167	  

vegansk Facebook-gruppe, hvis der er en der har lavet et opslag, og så skriver jeg en 168	  

kommentar eller sådan noget, men jeg har ikke selv taget direkte kontakt, og så spørger jeg 169	  

også selv når jeg er ude og handle, også selvom jeg ved, at svaret er, at de ikke har det, så 170	  

spørger jeg alligevel for lige at fortælle, at jeg stadig gerne vil have det.  171	  

Interviewer: Okay, det er også smart.  172	  

Thea: Ja, måske lidt irriterende også, men sådan er det.  173	  

Interviewer: Hvor og hvordan samler du inspiration til din madlavning?  174	  

Thea: Det er nok meget på Facebook, inde i sådan nogle grupper. Jeg kan også godt en 175	  

sjælden gang imellem købe en kogebog, hvis der kommer en dansk kogebog. Der har jeg købt 176	  

Mia Sommers. Jeg har også købt nogle andre, men dem har jeg så givet væk i gaver, for at 177	  

”spread the message”.  178	  

Interviewer: Nårh ja, smart!  179	  

Thea: Ja. Men hovedsaligt Facebook. Og Instagram lidt, men mest Facebook.  180	  

Interviewer: Ja. Har du kontakt til andre veganere?  181	  

Thea: Jeg kender et par veganere i min omgangskreds, og så tror jeg ellers det foregår lidt 182	  

virtual-agtigt. Altså det er mest på Facebook, at man interagerer. Det er hurtigt. Det er meget 183	  

de samme mennesker, der popper op på de sider, så det er jo ikke fordi man kender dem, men 184	  

alligevel, man kan bruge de grupper til at se… At folk har meget de samme problemer, at de 185	  

har problemer med deres familie, eller deres kæreste eller sådan et eller andet. Der opstår 186	  

nogle gnidninger, og det tror jeg egentlig er det samme problem, der opstår for folk, og at man 187	  

lige som ser der… Du ved, nogle gode måder at håndtere tingene på. Man ser, at man ikke er 188	  
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den eneste der sidder og ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere den ene eller den anden 189	  

situation. Så på den måde…  190	  

Interviewer: Ja. Hvordan føler du så, når du er aktiv i grupperne?  191	  

Thea: Nu er jeg ikke vildt aktiv mere, tror jeg. Hvis der er nogen der spørger om noget, og der 192	  

ikke lige er svaret på det, så kan jeg godt finde på at svare, men jeg er egentlig mest fluen på 193	  

væggen, tror jeg, der bare kigger ned.  194	  

Interviewer: Ja. Dengang du så var aktiv, hvordan havde du det der?  195	  

Thea: Jeg er ikke sikker på, at jeg ved hvad du mener? 196	  

Interviewer: Jamen den der fællesskabsfølelse, om den også var aktuel for dig? 197	  

Thea: Ja, ja helt sikkert! Den synes jeg er der endnu, selvom jeg ikke er så aktiv, jeg kigger 198	  

bare med, hvis man kan sige det. Jeg skriver ikke rigtigt noget, men jeg følger aktivt med, og 199	  

halvdelen af mit newsfeed det er om veganske ting. Så der er helt sikkert et fællesskab over 200	  

det, og jeg tror også, at det hjælper mange rigtig meget, at man sådan kan spørge andre hvad 201	  

man skal gøre, for eksempel ”jeg skal til familiefødselsdag, hvordan skal jeg et eller andet, et 202	  

eller andet”. Sådan nogle ting, hvor det egentlig er meget rart lige at få andres overvejelser på, 203	  

og sådan nogle ting som andre, ikke-veganere har lidt svært ved at sætte sig ind i, altså sådan 204	  

”boller med æg den dag”, og sådan. Så der er det rart, at der står en, eller flere tusind 205	  

efterhånden, klar til at svare.  206	  

Interviewer: Ja. Følger du nogle veganske bloggere? 207	  

Thea: Altså følger er lidt så meget sagt, jeg føler ikke decideret nogen faktisk, men jeg er 208	  

regelmæssigt inde på Mia Sommers blog og veganer.nu, og så hvis folk spørger om jeg ikke 209	  

har nogle gode veganske opskrifter, så tager jeg bare lige nogle derfra og sender den vej. 210	  

Interviewer: Så det er primært til opskrifter? 211	  

Thea: Ja. Eller hvis der er nogle som stiller et spørgsmål, som man har svaret på millioner af 212	  

gange før, så kan jeg godt finde på at sende et link, hvis de forklarer det et eller andet sted.  213	  

Interviewer: Ja. Føler du nogle gange, at der er en opdeling alt efter hvad man spiser, altså om 214	  

man er veganer, vegetar eller spiser kød?  215	  

Thea: Altså jeg tror ikke, at jeg har den holdning, men jeg føler meget at andre har det. Altså 216	  

nogle gange har man det som om, at det nærmest er en religion… lidt. Altså det at spise 217	  

vegansk… Hvilket jeg finder meget provokerende på en eller anden måde, når man siger det 218	  

på den måde. På den måde tror jeg nok igen, er det meget andre har det… Fordi at der i en 219	  

overgang var en periode, hvor jeg syntes det var helt forfærdeligt, at resten af verden ikke var 220	  
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vegansk, og der tror jeg bare, at jeg efter noget tid måtte indse, at sådan er det bare ikke. 221	  

Endnu i hvert fald. Og nu tror jeg ligesom bare, at jeg lader som ingenting, alt det kød og 222	  

sådan noget man ser folk spiser, der lader jeg som om, at det er der ikke. Så på den måde 223	  

synes jeg ikke rigtigt, at det er sådan for mig.  224	  

Interviewer: Det er sådan lidt en tvungen accept? 225	  

Thea: Ja, det kan man godt kalde det. Men også fordi man kommer jo ingen vegne ved at 226	  

sidde og synes, at alle andre gør tingene forkert. Jeg tror, at man er nødt til at møde folk med 227	  

lidt mere åbenhed, end jeg egentlig måske har over for det reelt. Så lader man som om, at man 228	  

synes det er helt okay, at folk ligesom… ja.  229	  

Interviewer: Okay. Hvis man nu i dag, i København for eksempel, besluttede sig for, at nu 230	  

ville man være veganer, hvilke udfordringer tror du så, at man ville blive mødt med? 231	  

Thea: Altså jeg tror virkelig, at det er udfordringer som andre sætter for én. Altså det er ikke 232	  

fordi, sådan var det i hvert fald for mig selv, det var ikke fordi jeg savnede kød eller syntes, at 233	  

det var helt vildt svært at finde på et eller andet man kunne lave og spise, og da slet ikke i dag 234	  

med alle de erstatningsprodukter og ting man nemt har til rådighed. Det er virkelig alle andre, 235	  

de diskussioner man skal tage, alle de spørgsmål man skal svare på, der gør det svært eller 236	  

folk måske synes, at det er besværligt og åndssvagt, at man gør det, eller sådan. Den modvilje 237	  

andre ofte har til det. Det synes jeg helt sikkert var det sværeste, og det tror jeg sådan set også 238	  

stadig det er. Og jo, altså det er jo ikke alle restauranter, der har noget vegansk, men der er 239	  

godt nok mange efterhånden der har det, og du kan gå ned i hvilket som helst supermarked, 240	  

og så har de nogle specielle, veganske produkter, så det ikke bare er grøntsager og sådan. De 241	  

har decideret pålæg eller bøffer og sådan nogle ting over det hele. Så jeg synes i den grad 242	  

ikke, at der er udfordringer på den måde.  243	  

Interviewer: Okay. Jamen det var sådan set det jeg havde af spørgsmål.  244	  

Thea: Ja.  245	  

Interviewer: Er der nogen du tænker, at du gerne vil tilføje? 246	  

Thea: Nej, ikke sådan lige.  247	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 248	  
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Bilag 7 

 

Transskription af interview med Matilde, 27.03.2017, Varighed: 18:20 1	  

(Introduktion som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Vil du starte med at præsentere dig selv med navn, alder og hvad du laver? 3	  

Matilde: Matilde, jeg er 26 og arbejdsløs. 4	  

Interviewer: Ja… jeg skriver lige nogle keywords ned, bare til mig selv. 5	  

Matilde: Ja-ja.  6	  

Interviewer: Hvor meget har mad betydet for dig, før du blev veganer? 7	  

Matilde: Meget! Jeg har altid været stor fan af mad. Jeg elsker at spise.  8	  

Interviewer: Ja. Hvordan ændrede det sig så efter du blev veganer? 9	  

Matilde: Jeg synes det blev meget sjovere at lave mad, der var ligesom en ny verden der 10	  

åbnede sig op, også med mange nye muligheder. Smagskombinationer og sådan nogle ting. 11	  

Interviewer: Ja. Super. Hvor længe har du spist vegansk? 12	  

Matilde: Jeg startede sådan on and off for to år siden. Og så er det sådan cirka et års tid siden, 13	  

at jeg gik full on vegan.  14	  

Interviewer: Ja. Hvad fik dig til at tage beslutningen om, at nu ville du spise vegansk? 15	  

Matilde: Mest når jeg var ude og handle ind, der synes jeg lige pludselig det var så absurd, det 16	  

har ved køledisken og så ligger der alt det her kød og der tænkte jeg sådan ”nej det har jeg 17	  

faktisk ikke rigtigt lyst til”. Og så synes jeg bare at mere frisk mad, altså frisk grønt og sådan, 18	  

det var meget mere tiltalende. Og jeg kunne mærke, at der da jeg var begyndt at spise mere 19	  

plantebaseret, der fik jeg det også meget bedre i kroppen og sådan. Og ja… der hvis jeg spiste 20	  

kød og sådan, der blev jeg bare mæt på sådan en tung, ulækker måde. Der hvor man ligger og 21	  

nærmest bare er død i flere timer. Og det gider jeg egentlig ikke rigtig mere.  22	  

Interviewer: Okay. Var der noget der var svært for dig, at skulle vænne dig til?  23	  

Matilde: Næ det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Eller jo, altså det der med hvis man er i byen 24	  

og er fuld, og man lige skal huske at sige til kebabmanden, at der ikke skal dressing i ens 25	  

falafel og sådan noget. Den slags… men altså, det er jo bare tilvænning, nogle vaner der skal 26	  

laves om og sådan.  27	  

Interviewer: Ja. Hvad har været det letteste for dig at undvære? 28	  

Matilde: Jeg synes det hele har været ret let. Så der er ikke noget jeg sådan kan pege ud som 29	  

værende det letteste… 30	  
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Interviewer: Nej… Er der så noget som har været lidt sværere for dig at undvære, noget du 31	  

måske har savnet? 32	  

Matilde: Altså ja, der er nogle gange hvor man får en craving for et eller andet som man kun 33	  

spiste en gang, men altså der er en veganiseret udgave af alting. Så det er aldrig rigtig sådan et 34	  

problem. Ja… jeg synes ikke rigtig at det… om du vil have makrel i tomat eller om du vil 35	  

have laks, der findes en veganiseret udgave til det hele.  36	  

Interviewer: Også til fisk?  37	  

Matilde: Ja.  38	  

Interviewer: Okay.  39	  

Matilde: Man kan også købe sådan noget færdiglavet fiskepålæg… Det er meget mærkeligt 40	  

men ja… Det smager rimelig meget og lugter også rimelig meget af fisk. Det er virkelig sært.  41	  

Interviewer: Fedt. Da du stoppede med at spise animalske produkter, hvad lagde du så mærke 42	  

til, både fysisk og mentalt?  43	  

Matilde: Åh man får det SÅ godt med sig selv! Og fysisk, altså jeg havde bare så meget mere 44	  

overskud, og så meget mere energi. Jeg følte mig generelt også bare gladere. Men til sidst det 45	  

var også fordi, min samvittighed kunne ikke holde til at spise animalske produkter længere, 46	  

også fordi jeg havde undersøgt og set undercover videoer fra diverse farme og den slags, og 47	  

det var sådan lidt… bare nej. Man får det meget bedre med sin samvittighed.  48	  

Interviewer: Ja. Så det er primært dyrevelfærd, som motiverer dig?  49	  

Matilde: Ja, dyrevelfærd og sundhed.  50	  

Interviewer: Og sundhed. Ja. Er der nogen som ser anderledes på dig efter du er begyndt at 51	  

spise vegansk?  52	  

Matilde: Jeg ved ikke om der er nogen som ser anderledes på mig… Men de kan virkelig godt 53	  

lide at kommentere på bacon og sådan ”mmm, kød” og sådan noget. Men altså, det får mig jo 54	  

ikke til at ændre mening igen, så det er mere at folk synes, at de skal prikke til mig på en eller 55	  

anden måde. Men det hjælper jo ikke rigtig på noget som helst. Det er bare åndssvagt.  56	  

Interviewer: Så der er nogle gange hvor du skal forklare dig selv?  57	  

Matilde: Ja. 58	  

Interviewer: Okay. Hvornår oplever du, at der er størst udfordring i forhold til din kost? Altså 59	  

for eksempel restauranter og færdigretter og sådan noget? 60	  

Matilde: Ja… Det er nok når jeg skal til fødselsdage eller sådan noget og der er spisning med, 61	  

hvor man lige skal ringe i forvejen og spørge hvad der bliver serveret, og når der så ikke er 62	  
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mulighed for noget vegansk udover måske en salat, så gør jeg lige opmærksom på, at så tager 63	  

jeg lige noget med til mig selv. Men det har folk det fint med. Så det er ikke en kæmpe 64	  

udfordring, men du ved, når man bare også lige skal tænke over sådan noget lige pludselig, 65	  

som man aldrig har taget sig af før.  66	  

Interviewer: Ja. Din primære motivation til at fortsætte som veganer, nu har vi været inde på 67	  

mange ting, hvad ville det være? 68	  

Matilde: Jamen det er de ting jeg allerede har nævnt, dyrevelfærden og min sundhed og ja… 69	  

Jeg synes også bare det er nemmere at bevare glæden ved at lave mad, efter jeg er gået over til 70	  

vegansk kost.  71	  

Interviewer: Ja. Oplever du, at der er mange omkring dig, der er begyndt at spise vegansk?  72	  

Matilde: Jeg vil sige, at der er en del der er begyndt at spise mere plantebaseret ja, ikke sådan 73	  

100% vegansk overhovedet, men tænker mere over hvad de kæmper og spiser og den slags. 74	  

Jeg har også sådan en bofælle, som er virkelig kødelsker, men han bliver lykkelig hver gang 75	  

jeg laver mad, og synes bare det smager fantastisk og sådan, kan slet ikke forstå at der ikke er 76	  

kød i og den slags. Så han bliver også podet lidt til at gå mere over til planter.  77	  

Interviewer: Ja. Hvad tror du det kan skyldes, at folk begynder at spise mere plantebaseret? 78	  

Matilde: Jeg ved det ikke, det er jo også blevet meget moderne, og supermarkederne skriver 79	  

sådan noget ”husk den kødfrie dag om ugen” og den slags. Der er lige pludselig utroligt 80	  

meget fokus på det. Og der er så mange gode erstatningsprodukter for dem der savner 81	  

konsistensen og smagen af kød og sådan, de der klassiske ting som man spiser som kødspiser. 82	  

Det er jo ikke sådan rigtigt noget problem længere, fordi man kan få alt.  83	  

Interviewer: Ja… Jamen det er rigtigt. Lige omkring, jeg har nemlig også nogle spørgsmål 84	  

omkring de der veganske køderstatninger som blandt andet Naturli’ laver, og man kan også få 85	  

Tofurky og sådan noget. Hvad er dine tanker omkring sådan nogle produkter? 86	  

Matilde: Jeg synes de er fine, fordi de er gode til at få overbevist folk, så de ikke vil komme 87	  

til at savne det der med, at der er et eller andet mere fast end en kogt grøntsag.  88	  

Interviewer: Ja. Så det er ikke ”snyd” så at sige?  89	  

Matilde: Nej det synes jeg ikke, fordi det er også en god proteinkilde og sådan, så det synes 90	  

jeg bestemt ikke det er. Der er nogle der synes det er lidt fjollet, og synes det er snyd, men 91	  

mange bliver jo ikke veganere fordi de ikke kan lide kød, det er jo det etiske i det, så det er jo 92	  

ikke fordi man ikke kan lide konsistensen eller smagen eller sådan noget. Så jeg synes det er 93	  

fint, at man kan få sådan nogle produkter, som er mere kødagtige.  94	  



	  138	  

Interviewer: Ja… Nu sprang jeg lidt frem og tilbage her, kan jeg se… Føler du, at du 95	  

identificerer dig igennem dine spisevaner?  96	  

Matilde: Nej, ikke rigtigt. Jeg lægger ikke så meget fokus på det som sådan, men altså hvis 97	  

folk de gerne vil snakke om det, så vil jeg også gerne snakke om det. Men det er ikke det, som 98	  

ligesom definerer mig synes jeg.  99	  

Interviewer: Nej… Så hopper jeg lige lidt tilbage igen her… Spiser du nogensinde 100	  

færdigretter? For eksempel Hanegal? 101	  

Matilde: Nej jeg synes det er for dyrt. Men også… Altså jeg sådan nogle færdiglavede falafler 102	  

i fryseren, men det er sjældent jeg spiser det, jeg kan godt lide at lave min mad selv. Og så 103	  

veganske færdigretter, de er altså også bare mega dyre. Jeg er arbejdsløs, så jeg har ikke lige 104	  

pengene til det.  105	  

Interviewer: Nej. Når du er ude og købe ind, hvad går du så især efter?  106	  

Matilde: Når jeg er ude og købe ind, så går jeg stort set kun efter grøntsager, fordi jeg er 107	  

sådan der køber stort ind en gang om måneden på online supermarkeder. For eksempel fra 108	  

Tyskland eller også det nye online supermarked der er kommet i Danmark, som er 100% 109	  

vegansk. Så jeg har et lager af ting, så jeg skal kun lige have friske grøntsager en gang 110	  

imellem. Også fordi det er så meget billigere at købe i Tyskland end det er i Danmark. Så når 111	  

jeg er ude, så er det kun grøntsager.  112	  

Interviewer: Okay. Har du selv haft kontakt til nogle danske producenter og fortalt hvad du 113	  

godt kunne tænke dig af veganske fødevareprodukter?  114	  

Matilde: Nej, det har jeg faktisk ikke… Jeg har overvejet det, men så kommer jeg altid fra det 115	  

igen. Men jeg skriver til de lokale supermarkeder og spørger dem sådan ”kan I ikke bestille 116	  

der her hjem” og sådan noget, men… Markedet for vegansk mad er ikke så stort i Borup.  117	  

Interviewer: Nej. Hvor og hvordan samler du inspiration til hvad du skal lave af mad?  118	  

Matilde: Online… For eksempel ((VEGANSK)) Mad-gruppen, den største gruppe for 119	  

vegansk mad på Facebook, som er dansk i hvert fald. Og så følger jeg en masse på Instagram 120	  

og sådan. Hvis det er pæne billeder, så er jeg helt med på den.  121	  

Interviewer: Ja? Nice. Har du kontakt til andre veganere? Nu nævnte du også Facebook 122	  

grupper, så har du også kontakt til dem, og hvad deler I med hinanden, altså frustrationer og 123	  

sådan nogle ting?  124	  

Matilde: Ja. Altså jeg har nogle venner i den virkelige verden også, men jeg ved ikke, jeg 125	  

synes ikke rigtig vi snakker så meget om det, fordi det er meget normalt for os, og når vi er 126	  
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ude og handle så ved vi præcist hvad vi skal gå efter, så… Jo så er det hvis der er en der for 127	  

17. gang skriver noget med bacon på sine ting, så kan man godt lige lufte sine frustrationer 128	  

lidt og sådan noget ikke? Men… Det er ikke fordi der er så meget fokus på det som sådan 129	  

synes jeg.  130	  

Interviewer: Ja, nu snakkede vi også om Facebook. Grupperne på Facebook, hvordan bruger 131	  

du dem? Til inspiration eller?  132	  

Matilde: Jeg poster også selv mine retter og sådan noget. Deler mine opskrifter, som jeg selv 133	  

laver. Sådan noget.  134	  

Interviewer: Ja. Hvordan har du det, når du så er aktiv i grupperne? 135	  

Matilde: Hvad mener du?  136	  

Interviewer: Jamen er det noget fællesskabsfølelse eller?  137	  

Matilde: Jamen det er meget rart at vide, at alle ligesom er med på, at det er sådan her det er-138	  

agtigt. At man ikke skal tænke over, om der lige pludselig er nogle idioter.  139	  

Interviewer: Bacon-kommentarer?  140	  

Matilde: Ja præcis, sådan nogle ”hvor er baconen?”… Altså… Den er væk for helvede.  141	  

Interviewer: Ja. Følger du nogle bloggere?  142	  

Matilde: Nej. Jeg har tænkt på ind i mellem, at så sidder jeg og læser et indlæg, men ofte så 143	  

glemmer jeg, at de eksisterer. Så det er meget sjældent, at jeg følger med i dem.  144	  

Interviewer: Ja… Ja, nu har vi jo været lidt inde omkring den opdeling der nogle gange er 145	  

mellem veganere, og folk der spiser kød, men overordnet set, hvordan oplever du det så? 146	  

Altså som et generelt problem? 147	  

Matilde: Jamen altså jeg kan godt blive virkelig, virkelig irriteret over kødspisere, altså 148	  

ligesom det der med at lige så snart man deler en eller anden video med burhøns eller sådan et 149	  

eller andet, og folk bliver sådan ”Du skal ikke stikke det der ned i halsen på os og bla., bla., 150	  

bla. Propaganda!” altså… Nej, overhovedet ikke, altså… Og jeg kan simpelthen ikke forstå, 151	  

hvorfor folk bliver sure over det, at man deler sådan noget, for de kalder én ”Militant” lige 152	  

pludselig, og det er man jo overhovedet ikke. Synes jeg.  153	  

Interviewer: Nej. 154	  

Matilde: Jeg forstår det simpelthen ikke, hvorfor folk de bliver så sure, de bliver jo nærmest 155	  

sådan, helt personlige.  156	  

Interviewer: Ja. Oplever du den anden vej fra også?  157	  
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Matilde: Ja, altså der er jo altid nogen, som ikke kan sige tingene på en pæn og ordentlig 158	  

måde. Jeg synes at uanset om man er veganer eller kødspiser, så skal man holde den gode 159	  

tone, uanset hvad fanden det er man snakker om, for ellers får man ikke sit budskab igennem, 160	  

og så er det bare, at folk synes, at veganere er nogle fucking idioter, som hele tiden skal prøve 161	  

at belære andre med en løftet pegefinger.  162	  

Interviewer: Ja. Så er jeg faktisk nået til mit sidste spørgsmål. Folk som bliver veganere i dag, 163	  

hvilke udfordringer tror du, at de vil komme ud for, for det meste?  164	  

Matilde: Det ved jeg ikke rigtig, jeg synes jo egentlig ikke rigtigt, at der er nogen, fordi det er 165	  

blevet så nemt, at vælge vegansk mad. Der er så mange ting man kan lave selv, altså man skal 166	  

selvfølgelig lige ind i rutinen og sådan noget, men jeg synes ikke, at det er en kæmpe 167	  

udfordring på nogen måde. Selvfølgelig skal man tænke lidt mere over vitaminer, og man skal 168	  

spise meget mere plantemad i forhold til hvis man spiste kød på grund af kalorieforskellen og 169	  

sådan noget. Men hvis bare man vænner sig til det stille og roligt, så… Jeg synes ikke man 170	  

skal gå lige fra kødspiser til at være veganer fra den ene dag til den anden, for det kan ens 171	  

krop jo heller ikke finde ud af. Men sådan stille og roligt, så kører det, så kommer det meget 172	  

helt af sig selv, lige så snart man har fået det ind i rutinen.  173	  

Interviewer: Så ligesom udfase det.  174	  

Matilde: Ja præcis.  175	  

Interviewer: Ja. Er det noget du vil tilføje, noget du tænker, at det kunne være godt at få det 176	  

med også?  177	  

Matilde: … Det ved jeg ikke… Jeg bliver altid mega blank når jeg får sådan nogle 178	  

spørgsmål… Jeg havde garanteret en masse… Jeg skulle måske have skrevet noget ned…  179	  

Interviewer: Ja, jamen altså tag dig endelig tid. Måske noget du vil uddybe i forhold til det, vi 180	  

har snakket om? 181	  

Matilde: Nej, det tror jeg ikke, der er ikke lige noget der popper op.  182	  

Interviewer: Nej, det er også helt i orden.  183	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 184	  
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Bilag 8 

 

Transskription af interview med Michelle, 27.03.2017, Varighed: 39:31 1	  

(Introduktion som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Jamen lad os starte. Hvis du vil præsentere dig selv til at starte med? 3	  

Michelle: Med navn og uddannelse og sådan noget? 4	  

Interviewer: Ja lige præcis.  5	  

Michelle: Jamen jeg hedder Michelle, jeg er 25 år, jeg er uddannet professionsbachelor i 6	  

ernæring og sundhed for halvandet års tid siden, og nu er jeg selvstændig ernæringskonsulent 7	  

med tre konsulenter tilknyttet, og laver så også en masse frivilligt arbejde ved siden af både 8	  

for Tænketanken Frej og for Dansk Vegetarisk Forening. Og så starter jeg kandidat til 9	  

sommer.  10	  

Interviewer: Super. Hvor meget har mad betydet for dig før du blev veganer?  11	  

Michelle: Altså mad har altid betydet meget for mig, tror jeg egentlig. Men det har udviklet 12	  

sig meget, for nu er det sådan, at der hvor jeg var i mine unge teenageår, der havde jeg en 13	  

spiseforstyrrelse. Og det var så også en af grundene til, at jeg valgte at læse ernæring og 14	  

sundhed, for at få en bedre forståelse af det, og det var så også derigennem, at jeg valgte at 15	  

blive veganer.  16	  

Interviewer: Ja. Var det primært fordi du så vidste, at det ville være sundere for dig, eller var 17	  

der nogle andre ting som spillede ind over?  18	  

Michelle: Nej, altså jeg blev vegetar allerede da jeg var 17, og blev så veganer der omkring… 19	  

20-21 år… (griner), det er lige det der med at regne tilbage. Men nej, det var egentlig 20	  

hovedsaligt etik til en start. fordi jeg tror bare, at det er noget der sker for vegetarer, når de har 21	  

været det i noget tid, og så begynder at følge nogle veganske blogs i et stykke tid, så får man 22	  

lige pludselig en masse informationer om, hvorfor folk bliver veganere, og så var det egentlig 23	  

bare en meget naturlig udvikling synes jeg. Og så senere blev det selvfølgelig også det 24	  

ernæringsmæssige, der spillede ind. 25	  

Interviewer: Så det startede med at være dyrevelfærd? 26	  

Michelle: Ja.  27	  

Interviewer: Og du spiser 100% vegansk nu? 28	  

Michelle: Ja, det gør jeg.  29	  

Interviewer: Hvad har været det letteste for dig at undvære?  30	  
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Michelle: Altså som veganer eller vegetar?  31	  

Interviewer: Bare begge dele?  32	  

Michelle: Jeg synes kød har været rigtig nemt at undvære. Alle typer kød undtagen fisk… den 33	  

synes jeg var lidt svær at undvære i starten. Men derudover mælkeprodukter i det hele taget. 34	  

Jeg har aldrig været særlig glad for hverken mælk eller ost eller yoghurt… eller sådan noget, 35	  

så det havde jeg egentlig ret nemt ved. Så synes jeg det var lidt sværere med æggene, men det 36	  

kom lige så stille.  37	  

Interviewer: Så æggene var faktisk det sværeste for dig at undvære?  38	  

Michelle: Ja, det synes jeg.  39	  

Interviewer: Ja. Hvad var det første du lagde mærke til efter du stoppede med at spise 40	  

animalske produkter? Både i kroppen, men også mentalt.   41	  

Michelle: Altså jeg tror det har været meget forskellige udviklinger, alt efter om det var fra 42	  

kødspiser til vegetar eller fra vegetar til veganer, fordi, jeg synes der var en rigtig stor forskel 43	  

fra kødspiser til vegetar. Jeg følte, at jeg havde meget mere energi i løbet af dagen, og gik 44	  

også meget mere op i rent faktisk at få dækket mine behov for vitaminer og mineraler, 45	  

fremfor at der bare skulle være kød og kartofler og… det her meget traditionelt danske. Så 46	  

begyndte jeg at spise meget mere grønt, og det har jo så også haft en effekt på, at jeg har haft 47	  

noget mere energi og følt mig mere frisk på en eller anden måde. Fra vegetar til veganer synes 48	  

jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg har følt den helt store forskel i kroppen, der har det mere været 49	  

det mentale på en eller anden måde, hvor i starten følte jeg, at det skulle være en eller anden 50	  

mærkesag for mig, hvor jeg hele tiden skulle snakke om det. Det synes jeg så, at jeg er vokset 51	  

lidt fra nu (griner)… det tror jeg er en meget naturlig proces. Det synes jeg, at jeg kan se på 52	  

folk der lige er blevet veganer, så er man meget idealistisk og skal ud og fortælle, for nu har 53	  

man lige opdaget at ”nej hvor er det forfærdeligt det her”. Men nu er jeg meget mere afslappet 54	  

med det, det er ikke noget der fylder så meget længere. Men i starten var jeg meget 55	  

deprimeret over det nærmest.  56	  

Interviewer: Okay. Hvordan deprimeret? 57	  

Michelle: Bare når man lige pludselig begynder at se hvor mange problemer, man synes der er 58	  

med den produktion af animalske produkter… og når der er så mange, som er ligeglade med 59	  

det på en eller anden måde, når det er noget man føler så nært. Og når man går så meget op i 60	  

dyrevelfærd, og så ser så mange og prøver at snakke med dem om det, og de så bare er sådan 61	  
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”nå, det er da lige meget, det er jo dyr”. Der kan det godt blive sådan lidt… deprimerende. Og 62	  

man føler sig lidt ved siden af i det samfund man lever i.  63	  

Interviewer: Ja… Okay… Ser dine omgivelser anderledes på dig, efter du er begyndt at spise 64	  

vegansk?  65	  

Michelle: Ja… Altså, både og, nu kan man sige mine forældre har jo haft en lang 66	  

tilvænningsperiode, og har været meget åbne overfor især vegetardelen. Veganerdelen den var 67	  

lidt sværere, fordi der var de bange for, at jeg skulle dø af en masse mangelsygdomme lige 68	  

pludselig. Så det hjalp også meget godt, at jeg læste ernæring samtidig, så jeg ligesom kunne 69	  

gå ind og argumentere for, at jeg godt kunne overleve på den kost. Men jo, altså jeg har 70	  

hovedsalig altid haft drengevenner, og der er jo en klar forskel på mænd og kvinder på den 71	  

måde, at der var mange som var sådan lidt ”nej hold nu op”, og så blev jeg kendt som hende 72	  

dér hippien, som var lidt mærkelig. Og så var jeg sådan lidt ”jah… det er sgu også okay”. Så 73	  

det er egentlig ikke noget, der har gået mig på, fordi jeg synes, at jeg har skelnet meget med 74	  

om det var folk jeg havde nært, eller om det var perifere folk. Det påvirker mig ikke særlig 75	  

meget længere, jeg kunne godt mærke, at det påvirkede mig i starten, det var helt klart. Nu har 76	  

jeg så også en kæreste der er veganer, så det gør også det hele lettere. Før ham, der datede jeg 77	  

jo også kødspisere, og der var det da nogle gange også et ret stort problem, at de synes det var 78	  

meget sjovt at kommentere på det med kødet.  79	  

Interviewer: Hvordan oplever din kæreste så at være mandlig veganer?  80	  

Michelle: Helt klart at der kommer rigtig mange kommentarer til ham! Også fordi han er lidt 81	  

tynd, så kommer der også mange af sådan nogle kommentarer med at ”det er jo nok fordi han 82	  

er veganer”, og hvis han bliver syg, så er det straks ”så er det fordi du er veganer, og fordi du 83	  

ikke får de ting du skal have”. Jeg synes han er meget mere ramt af det på en eller anden 84	  

måde, end hvad jeg er. Det bliver meget mere accepteret fordi jeg er en kvinde, og så er det 85	  

lidt mere naturligt på en eller anden måde.  86	  

Interviewer: Så der er en rollefordeling der simpelthen? 87	  

Michelle: Absolut! 88	  

Interviewer: Ja. Hvornår oplever du, at der er udfordringer i forhold til dine spisevaner? For 89	  

eksempel når du er ude, eller du lige skal have noget, der er hurtigt og nemt med på vejen? 90	  

Michelle: Jamen der er jo sket en rigtig stor udvikling efterhånden, men nu har jeg jo så også 91	  

været veganer i nogle år. Og i starten synes jeg, at det var helt vildt svært! Der var det meget 92	  

få steder, hvor man kunne få vegansk mad. Men jeg synes det er blevet langt lettere, og jeg vil 93	  
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så også sige, at efter jeg er blevet kæreste med en veganer, at så finder jeg lige pludselig alle 94	  

mulige nye steder, fordi han lige pludselig siger ”nå men nu er der alle de her”. Det går han 95	  

meget mere op i end mig. Fordi jeg har jo bare valgt ikke at spise ude særlig til, fordi jeg 96	  

synes det var for besværligt. Og ja… også det der med at tage noget hurtigt på farten, det 97	  

var… jo så kunne man være heldig at købe en falafel et eller andet hos en shawarmabiks, men 98	  

det bliver også lidt kedeligt i længden.  99	  

Interviewer: Ja. Hvad med når du spiser hos venner og familie til sociale arrangementer?  100	  

Michelle: Jeg synes det kommer an på, hvem af min familie eller venner det er, altså mine 101	  

forældre er 100% åbne for det, og min mor hun elsker at eksperimentere med mad. Så der har 102	  

det været meget nemt… hun er sindssygt dygtig til at lave veganermad, hun er meget bedre til 103	  

det end mig. Men resten af min familie har været meget sådan… der kom altid de samme 104	  

spørgsmål med ”er du nu på kur eller hvad?” hvor jeg er sådan ”nej, nej det er jeg ikke, det 105	  

har jeg jo ikke været alle de her år jo…” (griner). Og altid de der gængse misforståelser med 106	  

”nå, men så har jeg noget fisk?”, men det spiser jeg jo så heller ikke. Der har altid været den 107	  

der misforståelse med, hvad måtte jeg spise og hvad måtte jeg ikke spise, eller hvad spiste jeg 108	  

overhovedet, ikke? 109	  

Interviewer: Ja.  110	  

Michelle: Med venner synes jeg egentlig ikke det har været mangel på respekt, det har 111	  

egentlig mere været mangel på viden omkring hvad man så kunne lave i stedet for. Der har 112	  

den også altid været lagt over på mig, men der har folk så også været meget åbne for ”så skal 113	  

du bare fortælle mig hvad vi skal lave, så kan vi handle ind til det, så kan vi godt prøve det”. 114	  

Men nu har jeg så også en del venner fra ernæring og sundhed, og der tror jeg også, at man er 115	  

mere åben for at prøve nye ting på en eller anden måde. Så jo, altså jeg synes da også, at mine 116	  

meget kødspisende venner er begyndt at være mere åbne for det, og endda vil med ud og spise 117	  

på veganske restauranter og sådan noget. Så jeg synes ikke det er så stort et problem længere 118	  

egentlig.  119	  

Interviewer: Nej. Så der er stor interesse for kødfri kost? 120	  

Michelle: Ja, det synes jeg egentlig. Det er ikke fordi jeg sådan, møder meget modstand 121	  

omkring det, eller at folk synes det er kedeligt, eller synes det er en øv-oplevelse, hvis vi skal 122	  

spise noget uden kød, det er egentlig mere det der mangel på viden omkring det hele.  123	  

Interviewer: Ja. Er der mange i din omgangskreds, som er begyndt at spise vegansk eller 124	  

vegetarisk? 125	  
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Michelle: Ja, det synes jeg egentlig. Altså det er jo ikke fordi man altid lægger så meget 126	  

mærke til det. Fordi nogle gange sker det lidt uden man egentlig får det at vide. Men jeg synes 127	  

der er en del af mine venner der snakker om, at de begynder at tage kødfrie dage. Og en del af 128	  

mine veninder især, der er begyndt at spise hovedsaligt vegetarisk. Og så har jeg også haft 129	  

nogle drengevenner, der har taget fat i mig og været sådan lidt, hvis de gerne ville spise 130	  

vegansk, men de gik rigtig meget op i deres træning, og hvordan kunne de så det, og nu kunne 131	  

de jo ikke få deres normale proteinpulver og sådan, spise deres æg og spise deres kød, så hvad 132	  

skulle de så gøre. Men det er jo bare fedt at opleve, at der er så stor interesse for et. Så der 133	  

synes jeg, at der er mange der er begyndt at vise interesse for det, i stedet for bare at afvise det 134	  

fra starten.  135	  

Interviewer: Ja. Hvad motiverer dig til at fortsætte med at spise vegansk? 136	  

Michelle: Altså jeg tror lidt det er blevet så indgroet en vane hos mig nu, at jeg tænker ikke 137	  

rigtigt over det længere. Men jeg vil da sige, at hvis min kæreste og jeg sidder nogle gange og 138	  

snakker om et eller andet, vi måske kunne savne… det er sådan, hovedsaligt chokoladebarer 139	  

(griner), de der gamle syndige ting, som man ikke rigtigt kan få i veganske versioner, nemt i 140	  

hvert fald, ellers skal man finde dem et eller andet mærkeligt sted… eller lave dem selv. Så 141	  

skal jeg lige selv huske på, sådan lige når jeg når den der tankegang med ”hvorfor er det 142	  

egentlig, at jeg ikke bare kan spise det der, hvis jeg nu har lyst til det”, og der er det jeg mest 143	  

tænker over det, men der er det nok dyrevelfærd jeg egentlig mest kommer tilbage til.  144	  

Interviewer: Ja. Nu nævner du chokolade og sådan noget… er det sådan, at du nogle gange får 145	  

cravings efter bestemte ting? Hvis du gør, hvad er det så for nogle ting helt præcist? 146	  

Michelle: Jeg tror mest det er… sådan nogle ting som en Magnum, altså vaniljeis. Jeg synes 147	  

vaniljeis er utrolig svært at få i en god version, som er vegansk. Og så er det jo bare sådan en 148	  

bøtte man kan købe i et bestemt supermarked, og det er jo heller ikke helt det samme som at 149	  

gå ned og købe en ispind i en kiosk på en varm dag. Men der kommer jo så også rigtig mange 150	  

nye nu (red. veganske ispinde og vafler), så det bliver forhåbentlig også lidt lettere. Men jeg 151	  

tror faktisk mest af alt, at det er min kæreste, der får mig til at få cravings (griner). Fordi han 152	  

begynder at sidde og snakke om alt muligt… marsbarer og sådan, hvor jeg sidder sådan ”det 153	  

der havde jeg overhovedet ikke tænkt på i lang tid”, og så lige pludselig sidder jeg der og 154	  

tænker ”det kunne da egentlig være meget lækkert”. Og så bliver jeg lidt irriteret på ham over, 155	  

at han skal sidde og snakke om det (griner).  156	  
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Interviewer: (Griner) Okay. Føler du, at du identificerer dig igennem selve det at være 157	  

veganer?  158	  

Michelle: I mindre og mindre grad synes jeg. Jeg synes, at det var en meget stor identitet i 159	  

starten, der var det meget ”Michelle: Veganer”, og så kom alle de andre ting. Nu synes jeg 160	  

lidt, at det er en privat ting for mig egentlig. Det er ikke noget jeg går og råber højt om, men 161	  

det er jo så også lidt qua mit arbejde, at jeg ikke råber så højt om det. I hvert fald ikke veganer 162	  

delen, fordi det har jo også nogle etiske ting forbundet med sig i forhold til livsstil og forbrug 163	  

end bare kosten. Så jeg synes ikke det… Selvfølgelig vil det unægtelig være en del af min 164	  

identitet, fordi det kommer meget naturligt når folk begynder at spørge ind til ting, så bliver 165	  

det jo det, der er mit værdigrundlag for at snakke om rigtig mange ting. Men igen, jeg synes 166	  

ikke det er så stor en del af min identitet egentlig længere. Det er også noget jeg har arbejdet 167	  

meget på, ligesom at få det nedtonet på en måde, for at det ikke skulle være det første ord det 168	  

kom omkring mig. Så jo, det er en del af mig, men jeg gør også meget ud af ikke at blive for 169	  

fastlåst i det, for jeg synes, at hvis man går ud med det og har meget af den der identitet ”jeg 170	  

er veganer, og det er det jeg er først og fremmest”, så synes jeg også, at man bliver meget 171	  

fastlåst i den sociale kontekst der hedder ”veganere hænger sammen med veganere”. Og det 172	  

er jeg ikke super interesseret i. Nu har jeg jo så en kæreste der er veganer, men nu har han 173	  

meget den samme indstilling. Jeg kan godt lide at have en masse forskellige venner, jeg har 174	  

ikke et behov for kun at hænge ud med veganere, så det tror jeg også er blevet en meget 175	  

naturlig ting, at jeg har ikke lyst til bare at være veganer, og det er ikke noget jeg skal bruge al 176	  

min tid på at rende rundt og fortælle folk om.  177	  

Interviewer: Nej… Okay. Der er nogle virksomheder, som er begyndt at producere de her 178	  

køderstatninger, Naturli’ for eksempel, og man kan også få noget der hedder Tofurky. Hvad 179	  

tænker du om sådan nogle produkter? 180	  

Michelle: Jeg kan godt følge den kritik, der er kommet omkring det. Omkring at det 181	  

efterligner noget, som det ikke er. Og jeg vil da sige, at jeg har det svært med nogle af 182	  

produkterne, hvis det kommer til at smage for meget af kød. Jeg synes ikke så meget med ost 183	  

eller plantemælk eller plantemargarine og sådan noget, der synes jeg egentlig det er fint nok, 184	  

at det kommer hen i en retning af at smage bare nogenlunde som det man ellers kender 185	  

traditionelt set. Men jeg er nok en af dem, som har det lidt svært med, hvis det kommer til at 186	  

smage for meget af kød. Altså smagen den… men nu har jeg også haft ret svært ved ikke 187	  

og… eller, ret nemt ved ikke at spise kød. Fordi jeg bryder mig egentlig ikke særlig meget om 188	  
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smagen af svinekød og oksekød og sådan noget. Så jeg synes at det er fedt, at der er kommet 189	  

så mange alternativer, for jeg kan se, at det hjælper rigtig mange til at kunne tage nogle 190	  

kødfrie dage. Især også i forhold til, jamen hvad skal man have med i madpakken. Det er sgu 191	  

ikke altid lige lækkert bare at tage en rugbrød-med-hummus-mad, fordi det er ikke altid det er 192	  

lige lækkert, når det bliver lidt blødt. Så der er det meget fedt, at man kan købe noget ”kød” 193	  

pålæg af en eller anden art, som har samme funktion som det gamle. Men jeg er nok ikke 194	  

typen, der bruger allerflest erstatningsprodukter. I hvert fald ikke hvis man er ovre i 195	  

køderstatningsprodukter.  196	  

Interviewer: Men sådan noget som falafel for eksempel, det bruger du så? 197	  

Michelle: Ja, men det er egentlig mest hjemmelavet. Det synes jeg egentlig er lidt lækrere, for 198	  

jeg synes det er lidt svært at finde nogle ordentlige nogle der ikke er for tørre. Så, hvis jeg 199	  

kunne finde nogle der ligesom kunne hamle op… det lyder også lidt småarrogant (griner)… 200	  

der kunne hamle op med dem jeg selv kunne lave, så ville det da være super dejligt at have et 201	  

alternativ nogle gange, og bare kunne gå ned og købe det. Men det synes jeg bare er meget 202	  

sjældent, at de ikke er for tørre eller smagsløse.  203	  

Interviewer: Ja. Spiser du egentlig nogensinde færdigretter så? Før vi gik i gang, der nævnte 204	  

jeg for eksempel Hanegals grøntsagscurry, og Naturli’s vegansk bolognese.  205	  

Michelle: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg tror også altid at jeg… jeg kan godt lide at 206	  

vide, hvad det er for nogle råvarer, der er i de ting jeg spiser. Og kan rigtig godt lide frisk 207	  

mad. Jeg ved, at min kæreste er storforbruger af nogle af alle de her færdigprodukter, især 208	  

hvis det skal gå lidt hurtigt, så er han rigtig glad for, at de er der. Men altså det er jo ikke fordi 209	  

jeg synes de er ulækre, eller har noget imod selve konceptet.  210	  

Interviewer: Nej. Hvad går du primært efter når du er ude og købe ind? 211	  

Michelle: Nok grundprodukterne, altså grundprodukter, grøntsager og frugt og… ja… 212	  

selvfølgelig plantemargarine og plantemælk. Og planteost… eller hvad man kalder det. Ost 213	  

lavet på cashewmælk. Kokos tror jeg. Og så køber jeg da også nogle gange de her 214	  

kødpålægslignende produkter fra Veggyness tror jeg det hedder.  215	  

Interviewer: Ja. Er det et tysk mærke, ved du det?  216	  

Michelle: Ja, det tror jeg faktisk det er.  217	  

Interviewer: Ja. Godt nok. Har du selv prøvet at tage kontakt til nogle virksomheder og fortalt 218	  

dem, hvad du godt kunne tænke dig, at de udbød af produkter?  219	  
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Michelle: Nej. Men jeg tror også, at det handler om, at jeg ikke har følt, at der har været en 220	  

særlig stor mangel i det. Så har jeg mere gjort noget ud af at tage kontakt til kantiner, hvis det 221	  

nu var… snakke med dem om kødfrie alternativer. Men nej, jeg har ikke taget kontakt til 222	  

nogle producenter.  223	  

Interviewer: Nej. Hvor og hvordan samler du inspiration til din mad?  224	  

Michelle: Jeg tror det hovedsaligt er blogs egentlig. Og derudover tror jeg egentlig mest det er 225	  

min kæreste, der er den kreative ude i køkkenet. Men jeg har så også gennem min egen 226	  

virksomhed været nødt til at sætte mig lidt ind i det, og har også været med til at lave en 227	  

kogebog. Så der har jeg så også fået noget inspiration derigennem og tænkt ”nå ja, sådan kan 228	  

man også lave tingene”, i stedet for bare altid at lave den samme kedelige havregrød. Men 229	  

nej, jeg tror hovedsaligt det er blogs, jeg synes også tit, når man finder nogle kogebøger der er 230	  

veganske, så er det altså nogle meget lange indholdsfortegnelser… eller ingredienslister 231	  

hedder det.  232	  

Interviewer: Ja. 233	  

Michelle: Med alle mulige ting, hvor jeg står sådan lidt og tænker ”okay, så skal jeg ud og 234	  

købe alt for meget, og det gider jeg ikke”. Der kan jeg godt lide det er lidt simpelt, så der 235	  

kigger jeg lidt mere i nogle blogs, som også henvender sig til nogle som spiser lidt mere som 236	  

mig. Som ikke går op i, at det skal ligne noget, der er blevet serveret på en Michelin 237	  

restaurant eller sådan noget. Så ja… mere sådan nogle simple madblogs.  238	  

Interviewer: Ja… Har du kontakt til andre veganere? Selvfølgelig din kæreste, men ellers? 239	  

Michelle: Ja, jeg har lige ansat to som er veganere, men derudover tror jeg egentlig ikke jeg 240	  

har så… jeg har selvfølgelig venner på Facebook, som er veganere, men det er ikke sådan 241	  

lige… jeg er ikke så opsøgende efter det. Men det er også fordi, at jeg føler, når man får 242	  

venner og veninder, som er veganere, så bliver det bare meget… vegansk. På en eller anden 243	  

måde… det lyder negativt (griner), og det er jo slet ikke sådan det er, men jeg synes bare 244	  

rigtig tit, at jeg oplever, når jeg er i selskab med mange veganere, at så bliver det hele meget 245	  

centreret om veganisme og alt det her, og det synes jeg bare fylder for meget. Så jeg er nødt 246	  

til at sige, at nu har jeg taget stilling til det, og gør mit for at bevæge Danmark i den rigtige 247	  

retning. Så jeg gider ikke rigtigt at skulle have det smidt i ansigtet hver gang. Så jeg synes 248	  

egentlig det passer mig meget godt ikke at have venner og veninder, der er veganere. Uden 249	  

selvfølgelig at sige… altså man kan jo sagtens snakke om alle mulige andre ting, og de 250	  
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veganere jeg kender, der er det jo ikke fordi vi kun sidder og snakker om veganisme og 251	  

dyreproduktion, men det bliver bare meget tung nogle gange, synes jeg.  252	  

Interviewer: Ja. Hvordan bruger du de grupper, der er på Facebook? 253	  

Michelle: Jeg tror mest jeg bruger det til inspiration, egentlig. Folk er meget flinke til at dele 254	  

hvis der kommer et nyt sted, synes jeg. Nogle nye produkter, som eventuelt kunne være 255	  

interessante. Men jeg tror også bare, at jeg synes det er meget interessant at følge lidt med i 256	  

nogle af debatterne, der er der.  257	  

Interviewer: Ja. Hvad kan det for eksempel være? 258	  

Michelle: Altså, jeg prøver at lade være med at blande mig for meget i de debatter, der 259	  

kommer med protester, og den måde vi kommunikerer budskabet ud på. Der kan jeg godt gå 260	  

ind og blande mig, især i de grupper hvor der både er vegetarer og veganere og folk der bare 261	  

gerne vil have inspiration til kødfrie dage. Der synes jeg meget hurtigt, at det kan blive hetz 262	  

mod dem som ikke er veganere, og som siger, at de synes der kan være svært at nå til det 263	  

punkt. Så det er egentlig mest der, hvor jeg går ind og blander mig og siger, at ”måske skulle 264	  

vi bare alle sammen være søde mod hinanden, og håndtere, at det er små skridt for nogle, og 265	  

at det måske ikke er for alle at blive veganere”. Så det er egentlig mest det… selvfølgelig er 266	  

der også nogle gange noget omkring ernæring, og har lidt problemer med, at der er nogle, som 267	  

går ind og skriver, at man kan få B12 igennem tang for eksempel. Det er en ting jeg har bidt 268	  

lidt mærke i, og hver gang jeg ser det, går jeg bare hurtigt ind og skriver, at det kan man altså 269	  

ikke. Eller, det kan man godt, det er bare ikke det rigtige B12. Så det er mere hvis jeg ser 270	  

nogle deciderede problematikker, der er det mest der, jeg blandet mig. Og så give det et like, 271	  

hvis der er nogen der skriver ”hey, jeg har været vegetar i en uge”, eller veganer i en uge. Det 272	  

er fedt at give folk en lidt positiv oplevelse af det. Det synes jeg sgu er vigtigt, i stedet for, at 273	  

man bare går og slår folk oveni hovedet med det.  274	  

Interviewer: Så det er måske lidt med til at fremme lidt fællesskabsfølelse? 275	  

Michelle: Ja det håber jeg da, jeg synes også det er mange der begynder at bakke op omkring 276	  

den tilgang efterhånden. For jeg synes jo der er ærgerligt, hvis folk beslutter at give det et 277	  

forsøg, og så finder et forum, hvor de tror, at de kan dele deres frustrationer og problemer, og 278	  

så bliver mødt af en hel masse sure veganere, som siger ”har du overvejet, hvad det egentlig 279	  

er du støtter, når du køber mælk?”, eller et eller andet… så bliver man altså lidt træt. For det 280	  

synes jeg ikke er produktivt på nogen som helst måde.  281	  
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Interviewer: Ja. Ja, nu er vi sådan… lidt derhenne af… Oplever du, både på Facebook og i din 282	  

hverdag, at der er en opdeling alt efter hvad man spiser? 283	  

Michelle: 100%. Jeg synes især det er tydeligt, når man er uddannet i ernæring og sundhed, at 284	  

der er et meget stort skel imellem os, som vælger at gå i en lidt grønnere retning, og dem som 285	  

er stærke tilhængere af, at vi skal spise efter de gamle regler, som vi bliver uddannet i. Der 286	  

synes jeg tit, at jeg bliver fanget i en situation, hvor jeg tænker ”ah, det har jeg sgu ikke lige 287	  

overskud til”. Men jo, altså nu har jeg også en meget flydende identitet i den forstand, at jeg 288	  

kan være i de fleste sociale grupper, men jeg kan jo meget tydeligt se, at der bliver dannet den 289	  

der gruppementalitet med at ”fordi vi er veganere, så er vi bedre nogle gange”. Den oplever 290	  

jeg bare meget tit, og den tager jeg meget stor afstand fra. Og så… ja, altså det bliver ret tit til 291	  

den der kamp, hvor man bare sidder og tænker ”kan vi ikke bare snakke civiliseret til 292	  

hinanden, og anerkende hinanden for hvor vi er?”. Fordi der er så mange følelser forbundet 293	  

med det, tror jeg, at for mange veganere bliver det bare den der dyreetiske tilgang, at ”nå men 294	  

synes du så, at det er okay, at man gør det, og det, og det?”, og så straks bliver der kastet 295	  

voldtægt og mord og sådan noget på bordet. Hvor man, kan jeg godt forstå, som kødspiser 296	  

bliver ramt på en eller anden måde, ikke fordi jeg siger, at man skal have dårlig samvittighed, 297	  

men at det meget hurtigt kan føles som et angreb, hvis nogen står og siger ”jeg gør det her, og 298	  

det er det rigtige”. Fordi så må man jo tænke, indirekte, at det alle de andre gør, det er forkert. 299	  

Så jeg synes helt klart, at der er en rigtig stor barriere. Det er også derfor jeg har valgt at være 300	  

frivillig for Dansk Vegetarisk Forening, fordi jeg synes de tager det meget i små skridt. Som 301	  

åbner op for alle, i stedet for at vi skal have nogle veganske foreninger, som synes, at 302	  

veganisme er det eneste rigtige.  303	  

Interviewer: Ja. Vi snakkede lidt om bloggere, hvad er det for nogle bloggere du følger? 304	  

Michelle: Oprindeligt set var det faktisk meget Månebarnet, det var absolut hende i starten, 305	  

Men det var jo heller ikke så udbredt, for fire-fem år siden. Nu er det egentlig lige sådan 306	  

lidt… hvad jeg bare finder… Mest egentlig bare nogle private, tror jeg. Sådan nogle… for 307	  

eksempel Ditte Gad Olsen, som lige har udgivet en bog. Hun laver nogle meget lette retter… 308	  

og ja… Mia Sommer er jo en velkendt en.  309	  

Interviewer: Ja.  310	  

Michelle: Derudover tror jeg egentlig bare jeg… jeg har en APP, som jeg bruger, som jeg 311	  

ikke engang kan huske hvad hedder. Men hvor man kan søge på retterne, og så samler den for 312	  

hele verden. Så er det bloggere, der har givet forskellige bud på det. Det er nemmere, for hvis 313	  
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jeg bruger opskrifter, så er det fordi jeg har en bestemt ret i hovedet, som jeg gerne vil lave, 314	  

og så mangler opskriften på det. Det er ikke så meget en inspirationskilde til at finde nye 315	  

retter. Det får jeg egentlig mest fra mine venner, tror jeg. Jeg har en veninde som er rigtig god 316	  

til at eksperimentere. Så står jeg der og kigger på hende, imens hun fortæller om det, og så 317	  

står jeg der og tænker ”jeg forstår slet ikke hvad du snakker om”, og så prøver hun at forklare 318	  

mig det, og enten så prøver jeg, eller også tænker jeg ”det kan jeg ikke finde ud af” (griner).  319	  

Interviewer: (Griner) Ja… Hvilke udfordringer tror du, at man kan komme ud for, hvis man 320	  

vælger i dag, for eksempel i København, at nu vil man leve vegansk? 321	  

Michelle: Jeg tror egentlig et af de problemer, som der stadig er i dag, det er, at der ikke er så 322	  

stor gennemsigtighed med hvad der er vegansk, og hvad der ikke er. At der stadig er behov 323	  

for at rende rundt med en APP, hvor man kan tjekke E-numre, hvad der er animalsk og hvad 324	  

der er vegetabilsk. I det hele taget skal man bare nogle gange bruge lang tid på at stå og kigge 325	  

på ingredienslister. Hvilket er derfor jeg synes, at det er rigtig fedt, at der kommer… at Dansk 326	  

Vegetarisk Forening i hvert fald prøver, at få sat nogle mærker på de varer, som er vegetariske 327	  

og veganske, for det gør det bare lidt lettere. Sådan så man ikke altid skal stå med en vare, og 328	  

så vende den om, og så skal man kigge igennem ingredienslisten, og så er der en masse E-329	  

numre, som man skal stå og tjekke af, og der synes jeg bare, at det bliver for besværligt. Så 330	  

gider jeg simpelthen ikke købe det.  331	  

Interviewer: Så egentlig en slags øko-mærke, bare vegansk-vegetarisk eller hvordan? 332	  

Michelle: Ja, præcis. Og det er der jo mange varer der har, men enten er det DVF’s eller der 333	  

europæiske vegetar- eller veganermærke. Men, nogle gange synes jeg bare, at man kan blive 334	  

overrasket over de ting der ikke er veganske, for eksempel en tomatsuppe. Det er ikke altid 335	  

den er vegansk, for så er der brugt smør eller mælk eller sådan noget. Så den der 336	  

gennemsigtighed, og den lethed der er i at kunne gå ned i et supermarked og med det samme 337	  

vide, at det kan jeg spise, og det kan jeg ikke spise. I stedet for at skulle stå og tjekke, for der 338	  

er jeg sgu nogle gange lidt for doven til at stå og tjekke det hver gang. Selvfølgelig, jo flere 339	  

gange man har den proces, jo flere gange ved man også hvad man kan spise, og hvad man 340	  

ikke kan. Men så finder man jo også ud af, at så er palmeolie også dårligt, og så skal man til at 341	  

tjekke hvilke ting der er palmeolie i og sådan, er der det ene, det andet, eller det tredje… er 342	  

avocadoen produceret der eller der?... Det bliver bare en meget lang proces lige pludselig. Og 343	  

det har jeg lidt et limit der, hvor jeg siger, at der er sgu grænser for hvor mange ting, jeg kan 344	  

blive ved med at kigge efter. Jeg kan ikke, hver gang jeg går i supermarkedet have en lang 345	  
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liste med, hvor jeg kan tjekke af, at der må ikke være det, der må ikke være det. Så ville det 346	  

være lettere bare at kunne sige ”okay, den er uden æg, den er uden kød, og den er uden 347	  

mælk”. Det er egentlig mest det… igen, de der E-numre, de er jo supersvære at gennemskue. 348	  

Om det er det ene eller det andet nogle gange.  349	  

Interviewer: Ja. Jamen det var faktisk det. Er der noget, hvor du tænker, at det skal med eller 350	  

noget du gerne vil uddybe, af det du har været inde over?  351	  

Michelle: Nej, altså i forhold til… igen, nu er det jo mest henvendt til producenter ikke?  352	  

Interviewer: Ja.  353	  

Michelle: Jeg tænker, at det vigtigste er at få lavet nogle produkter, som folk kan genkende på 354	  

en eller anden måde. Jeg tror lidt, at det er der, hvor der er en hurdle for rigtig mange. For 355	  

uanset om der skal være den her debat om, hvorvidt det skal ligne noget, som det ikke er, så er 356	  

det jo bare der, hvor der er rigtig mange, som falder i. Fordi de står og savner noget, som de 357	  

har været vant til i rigtig mange år. Så den der genkendelighed i produkterne, men også denne 358	  

her… gennemsigtighed. Gør det meget klart, at det her er fri for det ene og det andet, eller 359	  

helt vegansk. Og så synes jeg, at det kunne være fedt, hvis det også var nogle sunde 360	  

produkter. For det synes jeg er sådan lidt… jeg synes der kommer meget fokus på, at det bare 361	  

skal smage godt nogle gange. Og det er jo også helt klart en vigtig ting, jeg oplever bare, at 362	  

rigtig mange der bliver veganere, de fokuserer bare på, at det skal være vegansk, ikke så 363	  

meget at det skal være noget sundhed i det. Det har jeg jo selvfølgelig også klart en interesse i 364	  

på grund af min uddannelse og mit erhverv, men ja… det der med nogle sunde retter, som er 365	  

nemme at gå til. Det tror jeg bare ville hjælpe med at få flere til også at spise sundt. Selvom 366	  

de er veganere.  367	  

Interviewer: Ja. Super.  368	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 369	  
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Bilag 9 

 

Transskription af interview med Katrine, 28.03.2017, Varighed: 1:04:54 1	  

(Indledning som beskrevet i Bilag 1) 2	  

Interviewer: Vil du starte med at præsentere dig selv med navn, alder og beskæftigelse? Navn 3	  

det er selvfølgelig valgfrit. 4	  

Katrine: Ja, altså jeg hedder Katrine, og jeg er 35, og jeg arbejder som cater, vegansk cater, og 5	  

konsulent. Så jeg er selvstændig, og laver forskellige projekter, her det sidste år har det 6	  

primært været madlavning, og herunder også noget undervisning i madlavning.  7	  

Interviewer: Ja. Hvor meget har mad betyder for dig før og efter du er blevet veganer? 8	  

Katrine: Altså i forhold til at spise mad eller? 9	  

Interviewer: Jamen altså havde du stor interesse for mad? 10	  

Katrine: Nå, nej. Jeg startede med at leve vegetarisk da jeg var 14, og det var mens jeg boede 11	  

sammen med min familie nede i en lille by, og kendte overhovedet ikke et øje der havde noget 12	  

som helst at gøre med at spise vegetarisk, så i starten spiste jeg bare det, de andre spiste, og så 13	  

bare minus kødet, og havde ikke rigtig nogen… altså det var der omkring egentlig, at jeg 14	  

begyndte at interessere mig for hvad madlavning egentlig var, fordi jeg skulle finde ud af 15	  

nogle andre ting jeg kunne spise. Så jeg tror det var det som ligesom fik det startet. Og så da 16	  

jeg begyndte at leve vegansk, som var cirka tre-fire år efter, der har jeg været 18-19 eller 17	  

sådan noget. Det var så også der jeg flyttede til København, eller, jeg kom faktisk hjem fra 18	  

Island dengang, det var faktisk deroppe jeg havde set veganske oste, sjovt nok, det kendte jeg 19	  

jo slet ikke til, og det var der jeg begyndte at tænke over mælkeprodukter og æggeindustri og 20	  

sådan nogle ting. Og det var så også der jeg begyndte at undersøge i forhold til vegansk mad, 21	  

og hvad det egentlig vil sige at leve som veganer. Så det har været det, der helt sikkert har 22	  

ansporet kreativitet i forhold til madlavning, og i det hele taget bare finde ud af hvad man 23	  

kunne spise. Jeg har lavet rigtig meget dårlig mad (griner), fordi jeg ikke har kunnet finde ud 24	  

af bruge de rigtige smagsnuancer og teksturer og sådan noget, fordi jeg aldrig rigtig havde 25	  

haft den der ballast derhjemmefra, med smag og sådan. Vi spiste meget standardagtig mad; 26	  

udkogte ærter og flæskesteg og kartofler og sådan noget, sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg 27	  

har så senere tænkt over, at jeg har fået noget fra min farmor faktisk. Hun lavede al mad fra 28	  

bunden. Kødmad, men jeg kan huske lige så tydeligt, det der med, at hun stod i køkkenet hele 29	  

dagen for at lave mad, hvor jeg har fundet ud af senere, at det også har givet mig noget. Men 30	  
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det har jeg ikke tænkt før nu, fordi det var jo ikke vegansk mad, det var jo traditionel dansk 31	  

landmad… eller hvad man nu skal sige…  Ja. Så interessen for mad er kommet efter, at jeg 32	  

begyndte, at stoppe med at spise dyr.  33	  

Interviewer: Ja. Var der noget helt konkret som fik dig til at beslutte, at nu ville du spise 34	  

vegansk? 35	  

Katrine: Altså lige med det veganske… nu havde jeg jo levet vegetarisk i nogle år… der var 36	  

ikke som sådan… nu har jeg jo tænkt meget over det, i forhold til det vegetariske, og måske 37	  

har jeg set en eller anden video i tv-avisen eller et eller andet, der tilbage i 80’erne. Men jeg 38	  

kan simpelthen ikke huske det. Det eneste jeg ved, af hvad mine forældre har fortalt, det var, 39	  

at jeg altid har været meget glad for dyr, altså vi har altid haft hunde eller katte, men også at 40	  

jeg for eksempel i børnehaven eller 1. klasse har kunnet finde, hvis folk sad og rodede i en 41	  

myretue, at de skulle lade dem være, for myrer havde også følelser og sådan nogle ting, og de 42	  

synes de jo alle sammen var så sjovt. Så det ved jeg ikke… jeg har altid haft en eller anden 43	  

interesse for andre væsner end mennesker… eller andre dyr… Og med det veganske, så var 44	  

det egentlig… jeg kan huske, at jeg stod nede i Spidsroden der ligger på Nørrebro, som er 45	  

sådan et sted der sælger veganske og vegetariske retter, og det er tilbage i 2001, og der kan 46	  

jeg huske, at jeg så en flyer fra noget der hedder Anima, som er en dyreretsorganisation. Og 47	  

der stod en masse ting både med landbrugsdyr, men også cirkusdyr og mælkeindustrien, men 48	  

jeg havde jo så også selv fået set de veganske oste oppe i Island inden jeg kom til København, 49	  

men havde rigtig tænkt over det, stadig ikke sådan koblet det helt ind med mælkeindustrien. 50	  

Jeg havde stadig tanken om, at ”mælk, det kommer jo bare ud af en ko hvis du trykker på 51	  

den”, som rigtig mange jo stadig tror. Så det var den der flyer nede i Spidsroden med det 52	  

veganske. Så der skrev jeg en mail… det var jo ikke rigtig… altså der var jo internet, men der 53	  

var ikke rigtig de sociale medier, der var ikke Facebook, og der var ikke rigtig nogle ting, så 54	  

det var sådan en papir flyer. Og så var der en mail, og jeg kan huske, at jeg skrev en mail til 55	  

Jo, formand for Anima, eller medlem, jeg kan ikke huske om han var formand dengang. En 56	  

rigtig tårevædet mail, fordi lige pludselig var der en masse ting, som var gået op for mig, og 57	  

jeg synes det var rigtig svært, og jeg følte mig helt alene. Og så endte jeg med at komme til 58	  

nogle møder i Anima, og vi havde nogle protester inde ved Strøget, og så var jeg med der i 59	  

mange år. Så det var den der flyer omkring… også omkring andre forhold end at slå dyr ihjel, 60	  

for at spise det. Altså cirkusindustri og sådan. Andre aspekter af veganisme. Så det var der det 61	  

slog mig, i forhold til hvor omfattende det egentlig er.  62	  
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Interviewer: Ja, okay.  63	  

Katrine: Er det for lange svar? 64	  

Interviewer: Nej overhovedet ikke (griner). 65	  

Katrine: Nå okay, du har backup på? 66	  

Interviewer: Ja-ja, ork, den kan tage i hvert fald 45 minutter.  67	  

Katrine: Nå okay, det var godt.  68	  

Interviewer: Er det noget som har været svært for dig at skulle lade være med at spise? 69	  

Katrine: Det sværeste tror jeg, for mig… altså jeg er meget nysgerrig anlagt, så jeg tror… jeg 70	  

gik bare i gang med en masse ting… det jeg tror har været det sværeste for mig, det var 71	  

ligesom omverdens reaktioner. At folk kan blive så gale over, at man ikke spiser kød. Altså at 72	  

man bliver overfaldet til stort set alle arrangementer og sådan noget. Det var faktisk mere de 73	  

der relationelle ting der spillede ind. Jeg har altid været rigtig glad for ost, og her det sidste 74	  

stykke tid har jeg haft en eller anden ting omkring æg. Sådan et spejlæg… Jeg ved ikke, jeg 75	  

tror det er fordi jeg næsten lige har været i England, hvor jeg også har boet, og der var sådan 76	  

en eller anden… jeg tror der er nogle minder i duften af et spejlæg, eller jeg kan huske et eller 77	  

andet fra min barndom eller… men så heldigvis, så kan man bare drysse noget sort salt på en 78	  

avocado, så får jeg den der tilfredsstillelse. Men der er noget omkring det der med osten. Men 79	  

det er ikke noget jeg… altså nu ved jeg jo hvordan jeg kan lave nogle ting, som kan give mig 80	  

den der smagstilfredsstillelse. Men hvis der var nogen ting, så var det de ting. Der har aldrig 81	  

været noget med kødet. Selvom jeg var kæmpe kødspiser, da jeg var barn. Det var i hvert fald 82	  

det jeg mest spiste. Men nej, det var egentlig mest reaktioner fra andre, som gik ind og gjorde 83	  

én lidt underlig i sociale sammenhænge. Så det er nok mest det, jeg har været ked af, at jeg 84	  

nogle gange skulle sige farvel til nogle mennesker, fordi det simpelthen bare har været for 85	  

mærkeligt. At de ikke har kunnet forstå én, og at de direkte har været modbydelige.  86	  

Interviewer: Okay… Er det noget, der stadig er svært for dig? 87	  

Katrine: Næ, altså jeg er jo faktisk ret ligeglad, men jeg kan ikke forstå den der galhed… jeg 88	  

kan forstå, at man kan blive stødt, fordi det sætter nogle tanker i gang. Men den der hvor man 89	  

direkte bliver aggressiv overfor nogen, og sådan… det synes jeg bare er fuldstændig 90	  

overdrevet. Jeg, som antropolog, kan jo så godt sætte mig ind i, hvorfor det kan være svært at 91	  

slippe nogle ting socialt, lige så snart man går ind, og bryder op med noget velkendt, jamen så 92	  

bliver det underligt for folk. Nogen reagerer meget bange omkring tingene, men jeg er lidt 93	  

nået til et punkt hvor jeg tænker ”jamen jeg behøver ikke, at skulle forstå de har mennesker”. 94	  
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Selvom det kan jeg sige nu, men jeg prøver jo altid alligevel at gøre det. Men det er ikke så 95	  

vigtigt for mig. Jeg bliver ikke sådan ked af det over det mere. Jeg tror heller ikke, at det er 96	  

noget der fylder så meget for mig mere, fordi nu har jeg trods alt levet sådan her i 15 år. så de 97	  

fleste i min omgangskreds har i hvert fald fattet, hvad det handler om. Og så er der jo også 98	  

indenfor de seneste år kommet meget mere fokus på det i den almene befolkning, så det gør 99	  

også, at man ikke lige pludselig er SÅ mærkelig. Ja… lige pludselig er det dem, som stod for 100	  

10 år siden og kaldte mig et fjols, fordi jeg snakkede om miljøpåvirkning af kød og så videre, 101	  

de er jo så nu fortalere for at man skal… fordi nu har de jo fået at vide et andet sted fra, at det 102	  

har et impact på vores miljø, vores kødforbrug og så videre ikke… så det er sådan lidt… men 103	  

altså… jeg tror ikke det er sådan en helt underlig situation i forhold til mange, som kommer 104	  

og bryder lidt med nogle gængse forestillinger om samfundet… så tager det ligesom noget tid, 105	  

før det bliver mainstream. Så nej… altså jeg bliver jo stadig ked af det, jeg kan jo se inde i de 106	  

veganske grupper, at der er jo rigtig mange som oplever de her ting, når de skal hjem og spise 107	  

hos forældrene, til en konfirmation eller… der er rigtig meget forbundet med det der med at 108	  

skille sig ud, og mad er jo ligesom en ting, som fylder rigtig meget i vores liv. Altså vi skal jo 109	  

have mad, og det er også meget socialt anlagt. Men for mig er det ikke så centralt mere, som 110	  

det har været lige i starten. Jeg kan jo stadig se den mail, jeg sendte dengang. Altså jeg var 111	  

virkelig ked af det dengang, fordi jeg fandt ud af, hvor omfattende alting var. Og man kunne 112	  

jo nærmest ikke gå nogen steder, for at undgå tingene. Men jeg fandt jo så langsomt ud af, at 113	  

det ikke handlede om mig, men om dyrene og miljøet, og også andre mennesker. Så det 114	  

handler ikke så meget om, at jeg er ren, som jeg måske prøvede at gå efter dengang, sådan 115	  

100% veganer. Jeg kan også se, at det er mange af de diskussioner, som kommer op inde i 116	  

mange af grupperne… sådan ”hvornår er man rigtig veganer”, og sådan noget… for mig er 117	  

det ikke et individuelt identitetsprojekt, for mig er det en social væren i verden, fordi det 118	  

handler ikke om mig, det handler om min omverden, eller min relation til omverden.  119	  

Interviewer: Ja. Så du føler ikke på samme måde mere, at du skal forsvare dig selv? 120	  

Katrine: Til en vis grad. Nogle gange. Men det er også fordi, der bliver blandet nogle andre 121	  

ting ind omkring det. Så har jeg også tænkt over… altså at det betyder noget, at jeg ikke er en 122	  

mand for eksempel. At andre folk kynder mig som kvinde, det betyder også noget for når jeg 123	  

siger noget. Altså om de overhovedet lytter til hvad jeg siger. for eksempel i forhold til 124	  

miljøspørgsmål og så videre. At de ikke tager mine ord for gode varer, fordi de tænker… ja, 125	  

der er nogle sexistiske, og andre ting på spil også… altså der er mange ting som hænger 126	  
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sammen i forhold til de her ting. Og jeg synes der er nogle andre ting, som jeg skal forklare 127	  

og forsvare, og det er faktisk internt i veganermiljøet… eller hvad man vil kalde det… fordi 128	  

der er så mange typer mennesker. Det er jo ikke en gruppe, altså veganere er jo ikke ens vel? 129	  

Og der er nogle af de der grupper, hvor jeg har været oppe i nogle diskussioner, også i forhold 130	  

til folk der er racister. Der er rigtig mange underlige lag, fordi veganere jo også bare er 131	  

mennesker, og har alle deres bias og så videre. Så det er faktisk mere nogle interne ting, hvor 132	  

jeg skal forklare mig eller forsvare mig, hvis jeg ser noget, jeg ikke er enig i. Så det var nok 133	  

forskellen. I forhold til før, hvor det ligesom var udadtil i forhold til folk der ikke var... (red. 134	  

veganere). Det var den største forskel faktisk.  135	  

Interviewer: Okay. 136	  

Katrine: Det blev jeg lige selv klar over der (griner). 137	  

Interviewer: (Griner) Ja. Jamen det er jo også godt med sådan en åbenbaring. Da du stoppede 138	  

med at spise animalske produkter, hvad var så det første du lagde mærke til, både fysisk, men 139	  

også mentalt? 140	  

Katrine: Altså nu er det jo så mange år siden ikke?  141	  

Interviewer: Ja. 142	  

Katrine: Altså du tænker på, da jeg gik over til det veganske fra det vegetariske? 143	  

Interviewer: Ja. Men du kan også inddrage da du gik fra at spise kød til at spise vegetarisk. 144	  

Katrine: Ja, jeg kan sgu ikke huske det. Altså det var jeg jo teenager ikke? 145	  

Interviewer: Ja.  146	  

Katrine: 14 år gammel… Men veganske… Altså jeg kan huske… Jeg synes også det er noget 147	  

underligt noget, for jeg kan se, at folk skriver en hel masse med deres kroppe, og jeg må 148	  

indrømme, at jeg aldrig nogensinde har tænkt over overhovedet, at det havde nogen impact på 149	  

mig. Altså rent psykisk, der var det jo rigtig hårdt i starten, jeg var jo rigtig ked af det i starten 150	  

over det hele. Jeg blev faktisk interviewet også engang, til et tv-program der hed Rundfunk. 151	  

Det var et eller andet ungdomsprogram på TV2, Og da jeg så den nogle år efter, kunne jeg jo 152	  

godt se, at jeg stod og næsten var en stor undskyldning for mig selv. Det fremstod som noget 153	  

negativt, og det fokuserede også mere på, hvad man ikke kan gøre, altså ”du kan ikke gå i de 154	  

her læderstøvler” sagde værten. Det var meget det her negative, hvor jeg er fuldstændig vendt 155	  

rundt. Fordi for mig er det jo ikke et afsavn af noget. Tværtimod har det jo givet mig rigtig 156	  

meget, Lige pludselig finder man ud af, at verden ikke er centreret omkring den der bøf, der 157	  

ligger på tallerknen, og lige pludselig får du et kæmpe udvalg af råvarer, du kan bruge. Så på 158	  
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den måde synes jeg faktisk, at det har været mere kreativt. Men det er jo noget som er 159	  

kommet efter en hård start, med nogle år hvor jeg var rigtig ked af det, og sådan skulle 160	  

springe ud overfor mine venner og fortælle… altså det var rigtig hårdt. Og hver gang du 161	  

mødte nogle nye, skulle du forklare dig selv og alt sådan noget. Så i starten var jeg rigtig ked 162	  

af det, men det har jo ændret sig, fordi jeg føler, at jeg lever på en måde, der passer ind i hvem 163	  

jeg er. Nogenlunde i hvert fald. Jeg kan jo stadig ikke leve 100% fuldstændigt op til alting. 164	  

Men det er vendt over til at være noget positivt for mig, fremfor… eller i hvert fald 165	  

forholdsvis positivt… Der er så bare nogle andre ting som går op for én, hvor man finder ud 166	  

af hvor omfattende det hele er. Når man kigger på alt muligt… produktionsforhold og alt 167	  

sådan noget… klima, som der jo er kommet endnu mere fokus på. Men ja, det er nok den 168	  

store forskel. At gå fra at være ked af det over en masse ting, til at se det som en mere 169	  

aktivistisk form at leve på, som er i overensstemmelse med nogle værdier.  170	  

Interviewer: Ja. Oplever du nogensinde, at der opstår udfordringer i forhold til når du skal 171	  

spise ude, eller hos venner eller hvis du skal have noget hurtigt med på farten? 172	  

Katrine: Ja. Altså nu er der jo indenfor de sidste par år kommet rigtig mange steder, så jeg har 173	  

ligesom et eller andet Københavnerkort indprentet i hovedet med, hvor alting er henne. Men 174	  

ellers… i starten, som jo er de der mange år siden, fandtes der jo nærmest ingenting. Altså der 175	  

var falafeller på Nørrebrogade, og det var jo rigtig dejligt, men det var jo ligesom det. Og jo, 176	  

det var jo et issue, når jeg var til sociale ting. Altså jeg valgte jo som regel at sige, at jeg gerne 177	  

ville have noget mad med, men der var stadig issues med det. Der blev ikke vist hensyn 178	  

sådan, og jeg kan huske også, at jeg var på noget interrail med nogen, og vi var i Spanien, og 179	  

det var virkelig svært at finde noget mad, og alle var bare irriterede på mig over, at jeg skulle 180	  

være besværlig og ”kan du så ikke bare spise den der salat så?” og sådan.  I starten var det i 181	  

hvert fald meget problematisk synes jeg. Og jeg havde jo heller ikke noget netværk som 182	  

sådan, jo jeg havde Anima, som jeg var med i, og vi lavede selvfølgelig også nogle madting 183	  

nogle gange, og det var nok primært der, jeg har fået noget inspiration fra, når vi snakkede 184	  

sammen. Jeg brugte ikke rigtigt nettet, der var heller ikke rigtigt noget forum, kun Anima 185	  

forummet. Så jeg ved ikke rigtigt sådan… det er lidt svært at vide, hvor jeg har fået min 186	  

inspiration fra. Men det var i hvert fald, i starten synes jeg, en kæmpe udfordring. Og det er jo 187	  

stadig, hvis du bare bevæger dig lidt udenfor hovedstadsområdet, der er jo selvfølgelig 188	  

kommet nogle forskellige tiltag rundt omkring i landet, men altså det er ikke almen kost ude 189	  

på landet, der hvor jeg selv er fra, er det selvfølgelig også begyndt at komme noget, også i 190	  
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supermarkeder og sådan noget, men det er jo stadig noget mærkeligt noget. Så der er da stadig 191	  

en… jeg ved ikke om det er fordi, at jeg også er blevet så afslappet omkring det, at jeg ikke 192	  

går så meget i panik mere. Jeg har jo for eksempel stadig altid noget mad med selv, hvis jeg 193	  

skal et eller andet. Nu laver jeg jo så også mad professionelt, så nu tilbyder jeg så også at lave 194	  

nogle ting nogle gange til folk. Men sådan noget med lige at have en lille snack med, hvis jeg 195	  

skal et eller andet, eller en lille sandwich eller en rest aftensmad eller sådan noget. Fordi jeg 196	  

ved, at jeg måske ikke lige kan få noget. Men det er jo… du kan jo nærmest få alle steder nu, 197	  

7-11 og alle mulige er jo begyndt at få alle mulige småting og sådan noget. Men det har 198	  

måske heller ikke altid været det mad, som jeg har haft lyst til at spise. Altså sådan nogle 199	  

havregryn eller nogle salater og sådan noget. Så altså, der er sket en markant ændring, lad os 200	  

bare sige det sådan.  201	  

Interviewer: Ja. Hvad motiverer dig til at blive ved med at spise vegansk, måske på trods af 202	  

mange udfordringer? 203	  

Katrine: Jamen det er helt sikkert dyrene. Det har altid været det, der har været mit 204	  

udgangspunkt, at det bare ikke har været mad for mig. Og så en kritisk indstilling i forhold til 205	  

hvordan produktionsforholdene er på. Men for mig handler det også om mere end 206	  

produktionsforhold, altså det handler om måden vi tænker om os selv i forhold til andre dyr. 207	  

Jeg synes jo, at vi er mega arrogante som menneske. Vi snakker jo altid om dyr, som om de er 208	  

dumme. Vi bruger det som skældsord, og jeg synes jo at alle mulige dyr er vildt fascinerende, 209	  

fordi de kan jo alle mulige underlige ting, som vi overhovedet ikke kan. Og de er jo meget 210	  

mere intelligente på alle mulige måder, som vi overhovedet ikke fatter noget som helst af. Og 211	  

vi har selvfølgelig en anden form for intelligens, men jeg bliver altid så irriteret, når folk 212	  

sætter os op imod dyr, som jo er en milliard forskellige arter. Altså dyr er jo ikke bare én ting, 213	  

og jeg synes, at det er arrogant, fordi det gør bare, at man misser ud på en masse ting, som de 214	  

har andre væsner bidrager med til vores planet. Så for mig er det en generel ting, i forhold til 215	  

hvordan vi tænker om andre dyr, og måder vi lever og forstår dem på. Og så er det jo helt 216	  

konkret den måde, som man mishandler dyr på. Jeg er slet ikke i tvivl om, at nogle dyr kan 217	  

føle smerte, og har sociale liv og alle sådan nogle ting, som vi ligesom negligerer på grund af 218	  

produktion. Så jeg synes det er en kedelig måde at opfatte verden på, at tænke ringere om 219	  

nogle arter, men det gælder jo så også for nogle andre mennesker. Det synes jeg jo heller ikke, 220	  

er den fedeste ting i verden. Så på den måde hænger det lidt sammen for mig.  221	  
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Interviewer: Ja. Vi talte lidt om udviklingen især i København. Oplever du generelt omkring 222	  

dig, at der er flere, som er begyndt at spise mere vegansk? 223	  

Katrine: Gør jeg det? Altså nu har jeg ikke bevæget mig særlig meget i miljøer, hvor alle er 224	  

veganere. Det har været meget blandet for mig. Jeg ved, at nogle jeg kender, er begyndt at 225	  

snakke om at spise mindre kød, og i hvert fald også have noget mere fokus på 226	  

produktionsforhold, og især miljø faktisk, og sundhed. Men har jeg det? Det ved jeg faktisk 227	  

ikke… Jeg kan se, at nogle af dem som jeg har snakket med før, nogle veninder er begyndt nu 228	  

igen at kigge på det at leve vegansk. Jeg har i hvert fald en veninde, som ikke var afvisende 229	  

over for det, men som ikke synes det  gav mening for 10 år siden. Men jeg tror også, at det 230	  

hænger sammen med, at det er blevet nemmere at finde i forhold til inspiration og råvarer og 231	  

så videre. Eller produkter. Men jeg ved det ikke rigtigt, om jeg har lagt så meget mærke til det 232	  

i forhold til min omgangskreds. Jo… jo det er det jo, for jeg kan jo se, at folk bestiller mig til 233	  

at lave catering til deres fødselsdag. De havde jo så også kød, men det var ikke sket for 15 år 234	  

siden eller 10 år siden med de samme venner. Så de har helt sikkert fået en større åbenhed 235	  

overfor tingene. Så jo, det har jeg oplevet, jeg skulle bare lige tænke (griner).  236	  

Interviewer: (Griner) Jamen selvfølgelig.  237	  

Katrine: Det havde jeg ikke lige tænkt over. Ja… Jo, også mine forældre og sådan noget, så 238	  

jo-jo.  239	  

Interviewer: Ja. Er dine forældre også begyndt at spise vegansk? 240	  

Katrine: Nej altså de… Min mor har jo så fået laktoseallergi, og både min far og min mor har 241	  

fået konstateret diabetes type 2, så det gør jo selvfølgelig også, at man begynder at få noget 242	  

fokus på noget kost. Og så har de jo spurgt ind til, både jeg og to af mine søstre, jeg har tre, de 243	  

lever så også begge to vegansk på grund af mig, er det jo så som udgangspunkt, de har jo så 244	  

selv holdt fast i det, og de giver jo så også noget inspiration til mine forældre. Min far er ikke 245	  

lige så afvisende som han for eksempel var for 10 år siden, da han skulle spise en vegansk 246	  

pølse. Det kunne han jo slet ikke holde ud. Sådan er det slet ikke nu, nu sidder han til 247	  

julemiddage og spørger, om han må få et stykke seitansteg og sådan noget. For han er jo 248	  

nysgerrig, nu har han jo fundet ud af, at tingene ikke er så… Men de lever ikke vegansk, de er 249	  

stadig traditionelle, de bor stadig nede i denne her lille by hvor jeg kommer fra. Men de er 250	  

mere åbne omkring nogle ting, og det er ikke lige så mærkeligt mere, for eksempel juleaften 251	  

er ikke lige så dramatisk, som det har været lige i starten for eksempel, hvor der har været 252	  

kamp om ovnen. Så der er helt sikkert sket en ændring. Og hvorfor, om det er miljø eller dyr? 253	  
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Jeg tror primært det er på grund af miljø og sundhed for mine forældre. For min mor også dyr, 254	  

men jeg ved ikke med min far… Det har jeg faktisk overhovedet ikke snakket med ham om.  255	  

Interviewer: Nej. Føler du, at du identificerer dig igennem dine spisevaner?  256	  

Katrine: Til dels, fordi det er så markant en… da jeg stoppede med at spise dyr, der tilbage… 257	  

det er jo så markant en stillingtagen, netop fordi jeg jo overhovedet ikke kendte et øje. Jeg var 258	  

jo helt alene med det, så man kommer til at stå lidt ud fra mængden. Og det føler jeg jo også 259	  

tit, at jeg har gjort i nogle andre sammenhænge, for eksempel sådan noget som kønsspørgsmål 260	  

og sådan noget. Jeg har jo aldrig accepteret, at andre kaldte mig en pige, og sagde, at jeg ikke 261	  

måtte gøre noget bestemt ”det her kan du ikke”, og sådan nogle ting. Meget kønsnedladende. 262	  

Så på den måde føler jeg, at jeg skiller mig lidt ud i forhold til nogle andre ting. Så på den 263	  

måde identitet, men hvis jeg skal præsentere mig selv, så siger jeg ikke, at jeg er veganer 264	  

faktisk. Jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at bruge ordet nogle gange, men jeg tror bare 265	  

et er sådan noget der sker, fordi jeg har altid prøvet at sige, at jeg lever vegansk, fordi for mig 266	  

er der en klar forskel fra at sige, at jeg er noget, og så til at sige, at jeg lever på en bestemt 267	  

måde. Så jeg lever vegansk, jeg er ikke veganer. Det er der nok andre der vil sige, at jeg er, så 268	  

der er nok et skel identitetsmæssigt. Men for eksempel, hvis jeg havde en sygdom, så er jeg 269	  

ikke den der sygdom, det var noget jeg havde. Jeg har det lidt sådan Der er en adskillelse. Jeg 270	  

ved ikke om det er fordi, at jeg aldrig har haft lyst til at identificere mig selv i en eller anden 271	  

kasse. Men jo selvfølgelig betyder det noget i forhold til mine tanker om mig selv og andre 272	  

folks tanker om mig, i forhold til hvad jeg spiser også. Nu laver jeg jo så også maden 273	  

professionelt, så de får det i deres fjæs hele tiden.  274	  

Interviewer: Ja. Der er jo nogle virksomheder, som producerer køderstatninger, ligesom 275	  

Naturli’ og Hanegal, som laver veganske færdigretter, og man kan også få det der Tofurky. 276	  

Hvad tænker du om sådan nogle produkter? 277	  

Katrine: Altså produkterne i sig selv har jeg intet problem med. Altså det der med at lave ting, 278	  

som skal minde folk om noget, det synes jeg er helt fint, fordi det er rigtig svært lige pludselig 279	  

at gå over til at lave noget helt andet, end man er vant til. Jeg er jo så selv meget interesseret i 280	  

selv at lave noget ud af grøntsager, ikke at det behøver at ligne noget, men jeg synes stadig… 281	  

for mig handler det nok mere om smag og teksturer. Altså finde frem til nogle af de her 282	  

smage, som mange giver udtryk for, at de savner. Hvilket faktisk handler om tilvænning, for 283	  

når du har gået i lang tid og ikke spist det her, så vænner dine smagsløg sig til noget helt 284	  

andet. Plus du spiser heller ikke med dine smagsløg som det første, du spiser meget med din 285	  
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hukommelse og dine vaner, og hvordan ting føles i munden. Det er meget sensorisk, men det 286	  

er også meget kulturelt-historisk. Bestemt. Uden at vi er klar over det. Hvis du prøver at 287	  

snyde nogen for eksempel, jeg snød jo min far med den her veganske pølse, som jeg sagde, 288	  

var min daværende kærestes med kød, for han ville ikke spise min pizza med vegansk pølse, 289	  

og den pizza han spiste smagte jo fantastisk. Så han troede, at han spiste noget, som han 290	  

plejede, nemlig en kødpølse i stedet for en vegansk pølse på den pizza, som han jo synes 291	  

smagte godt, og hvis han ikke havde vist, at det var en vegansk pølse, så havde han slet ikke 292	  

smagt den pizza i første omgang. Så sådan nogle ting er rigtig interessante. Så i forhold til de 293	  

der produkter, så synes jeg, at det er godt, at der er noget tilgængelighed for folk, men jeg 294	  

mener jo, at den måde vi kan få ting ændret på, det er ved at få et helt andet økonomisk 295	  

system. Jeg synes jo, at når man laver begynder at lave de her produkter, som en virksomhed 296	  

der normalt set producerer kød og dyr, så for mig bliver det en billig måde at slippe omkring 297	  

ting på, for det er jo ikke som sådan et opgør med de strukturer, der rent faktisk er, som siger, 298	  

at det er almindeligt at spise dyr i vores samfund. Jeg synes faktisk, at det er sådan et free-299	  

pass til at brande sig selv og nå ud til rigtig mange. Jeg er meget dobbelt omkring det, for det 300	  

giver også en tilgængelighed for Hr. og Fru. Danmark, der lever rundt omkring i landet. Men 301	  

jeg kunne godt tænke mig et opgør med at sige, at sådan nogle tiltag er fantastisk, for hvis der 302	  

er noget som har skabt alle de her miserable forhold for dyr, så er det de der kapitalistiske 303	  

produktionsmetoder. Sådan har man jo ikke altid gjort tingene. For mig handler det ikke om 304	  

velfærdsmærker eller større bure eller mere plads til den her gris, eller at de kan få en bold at 305	  

lege med. For mig handler det om en ændring i måden at anskue andre dyr end mennesker på, 306	  

og ikke bare se dem som produktionsdyr. Så jeg ved ikke med det her… der er også mange 307	  

som bruger feminisme, og hvis så kan sætte et mærkat på dine ting, så kan du få en masse 308	  

mennesker med. Det er for mainstream for mig. Jeg vil gerne have, at vi går ned og piller helt 309	  

grundlæggende ved vores forståelse af de her dyr, som vi synes, at vi skal spise her i 310	  

Danmark. Og jeg synes ikke, at der er noget, der ændrer sig i forhold til det. for det bliver 311	  

mere et personligt forhold for mennesker. Det bliver jo nærmest en diæt. Man kan jo se, at 312	  

veganisme også er blevet sidestillet kun med mad, det handler ikke om alle mulige andre ting. 313	  

Alle de andre aspekter af veganisme. Og det synes jeg jo også er rigtig ærgerligt, men jeg kan 314	  

jo godt forstå hvorfor. Så ja, selve det, at man prøver at lave noget der ligner kød, har jeg ikke 315	  

noget problem med, men at nogle firmaer ligesom lukrerer på en ideologi, som de er ligeglade 316	  

med i virkeligheden, det er jeg rigtig ambivalent overfor. Måske endda rigtig kritisk overfor. 317	  
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Men det er også rigtig svært, for hvor går grænsen? Jeg går også stadig i Netto og handler… 318	  

whatever… det er virkelig, virkelig svært at være forbruger, og bare borger i et samfund, hvor 319	  

alt bygger på udnyttelse på flere forskellige fronter. Og det var derfor jeg godt kunne tænke 320	  

mig, at vi pillede ved det, fremfor bare at lægge nye lag oven på, og egentlig bare glemmer 321	  

det, som kunne ændre det radikalt set. Der er jeg jo nok lidt anarkistisk anlagt, selvom det er 322	  

svært i det her samfund. Så ambivalent overfor de her ting, men ikke i forhold til selve 323	  

produkterne. Mere i forhold til virksomhedernes lukrering på det.  324	  

Interviewer: Ja. Spiser du nogle af de køderstatningsprodukter?  325	  

Katrine: Ja, altså jeg har aldrig smagt tofurky, og det har jeg altid haft lyst til i mange år, for 326	  

det var sådan noget man hørte om dengang jeg startede ud. Men altså, for eksempel spiste jeg 327	  

nogle pølser fra Aldi, sådan nogle små cocktailpølser. Vi lavede noget brunch, mig og min 328	  

kæreste. Altså jeg kan godt lide selv at prøve at lave ting fra bunden, men det kommer også an 329	  

på… altså ude på VIDEO VIDEO (red. vegansk café på Christianshavn) der har de en burger, 330	  

og der laver de selv bøffen ud af bønner for eksempel. Det er jo også en måde af efterligne 331	  

noget på, men igen jeg synes også det er sin egen ting. Altså seitan for mig, er ikke et 332	  

køderstatningsprodukt. Det er en råvare, fordi det er et produkt, som man har spist i mange 333	  

tusind år blandt for eksempel buddhistiske munke, som ikke spiser dyr. Så de har brugt det. 334	  

For mig et tofu for eksempel heller ikke en køderstatningsting. Det er sin egen ting også, 335	  

ikke? Selvfølgelig kan du også bruge tingene til at lave et eller andet, der skal ligne en and, 336	  

eller hvad man nu finder på. Alle de der underlige ting, der skal ligne noget, og så bliver det 337	  

selvfølgelig en erstatning, men jeg synes også stadig, at tingene er deres egne. Jeg ved godt, at 338	  

der er diskussioner om, hvad er en bøf og alt sådan noget. Man må ikke kalde tingene en 339	  

hotdog, og man må ikke kalde det en burger, men må ikke kalde det rødbedetartar. Jeg ved det 340	  

ikke, jeg prøver tit selv at finde på nogle… bare skrive hvad det egentlig er, jeg har lavet. 341	  

Hvis jeg har lavet en gulerod til en hotdog, jamen så skriver jeg bare en røget gulerod. Man 342	  

kunne selvfølgelig skrive en gulerodspølse, men jeg er sådan lidt ligeglad med, om man 343	  

bruger de der ord. Det gør ikke den store forskel. Jeg synes godt, at man kan flytte grænsen 344	  

for, hvad er mælk for eksempel, for så begynder folk at flippe ud over det, men hvad så med 345	  

kokosmælk, er det så ikke, eller mælkebøttemælk, og hvad med frugtkød? Eller bøftomat? 346	  

Altså der er jo bare mange ord, det er jo lige meget ikke? Du bliver jo ikke snydt, fordi der 347	  

står en bønnebøf. Så jeg ved ikke hvad det egentlig er, folk bliver gale over. Det er meget 348	  

interessant faktisk, hvad de egentlig er imod i forhold til de her ting. Jeg synes det er fint, jeg 349	  
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vil gerne selv prøve, men det er også fordi jeg gerne vil fortælle folk, hvad tingene egentlig er. 350	  

Men om man bruger ordet pølse, bøf eller steak, det gør mig ingenting, altså det er helt fint. 351	  

Ja… nu har jeg glemt hvad spørgsmålet var?  352	  

Interviewer: Jamen det var bare, om du nogensinde spiste det?  353	  

Katrine: Nå ja. Ja, jeg er helt vildt dårlig at interviewe, jeg svarer meget sådan… 354	  

Interviewer: Det er der ikke noget galt i. Det er dejligt, at du kommer vidt omkring.  355	  

Katrine: Ja det bliver sjovt at transskribere (griner). Det kommer til at tage rigtig lang tid. 356	  

Interviewer: (Griner) Ja, men det gør ikke noget. Hvilke produkter går du især efter når du er 357	  

ude og købe ind? 358	  

Katrine: I det hele taget? 359	  

Interviewer: Ja. 360	  

Katrine: Med alt? 361	  

Interviewer: Ja. 362	  

Katrine: Grøntsager! Grøntsager! Også fordi det altid har været en udfordring for mig selv, 363	  

jeg hadede grøntsager, da jeg var lille. Måske også fordi man altid fik noget, der ikke var så 364	  

spændende. Noget… Udkogte ærter eller et eller andet. Så det er det jeg bruger mest. Når jeg 365	  

skal lave menuer til noget catering for eksempel, så tager jeg udgangspunkt i nogle 366	  

grøntsager, og finder ud af, hvad vil jeg gerne lave med dem. En gulerod kan jo blive til 100 367	  

forskellige ting, du kan jo både lave pølser, og puréer… Alt muligt ikke? Den kan jo få 368	  

forskellige teksturer og smage for eksempel. Så grøntsagerne er det, jeg går primært efter. Så 369	  

sådan noget som linser og bønner, og tofu. Men jeg har også et eller andet med, det er måske 370	  

også det der med at udfordre sig selv lidt, og selvfølgelig også noget påvirkning i forhold til 371	  

miljø. Jeg vil gerne lave mad, primært med det som jeg kan skaffe lokalt. Jeg handler jo i 372	  

almindelige butikker, men også nogle gange hos nogle, som selv sælger ting. Men jeg kan 373	  

godt lide det med, at man kan fortælle folk, at de med de ting, som vokser i deres baghave, 374	  

kan lave virkelig lækre måltider, som ikke mangler noget på smag, eller teksturer eller 375	  

næring, som rigtig mange jo også er bange for. Så jeg går som regel efter danske, 376	  

lokalproducerede varer. Og jeg går også op i om tingene er økologisk dyrkede, men igen, jeg 377	  

ved godt, at økologi ikke bare ubetinget er en god ting. Hvis nu… Denne her (red. Oatly 378	  

iKaffe havremælk), den er så vidt jeg ved ikke økologisk dyrket, og det har ikke noget at gøre 379	  

med, at det ikke er økologisk dyrket havre, det har noget at gøre med en eller anden bagatel. 380	  

En bureaukratisk ting som gør, at der ikke må stå, at det er økologisk. Det har slet ikke noget 381	  
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med noget at gøre. Og økologisk kan jo også betyde, at du transporterer det verden rundt. Så 382	  

det er ikke ubetinget godt, men det tænker jeg da også over. Produktionsforhold og så videre. 383	  

Men prøver at holde mig til ting, der er i vores nærhed, for jeg synes det er udfordrende, og 384	  

det giver mening. Måske er jeg også i gang med at forberede mig på et eller andet apocalypse, 385	  

hvor vi ikke kan få varer nogle steder fra. Det tror jeg nu ikke, men jeg synes bare det er sjovt.  386	  

Interviewer: Ja. Har du nogensinde selv henvendt dig til nogle virksomheder, og fortalt den 387	  

hvad du godt kunne tænke dig at de udbyder? 388	  

Katrine: Jeg kan ikke huske… Jeg ved ikke om det bare er fordi, at jeg ikke kan huske det… 389	  

Jeg ved, at vi har lavet nogle kampagner, og så har det været sådan noget fælles underskrift… 390	  

Jeg har ikke… Det tror jeg ikke, at jeg har. Nej, så har det været som en del af en kampagne 391	  

imod et eller andet. Det har ikke været mig, som privat person der har gjort det. Altså jeg har 392	  

spurgt i nogle butikker, og jeg har spurgt i nogle restauranter, om de kunne lavet noget… Så 393	  

altså på den måde sådan i det små, så har jeg gjort det, men jeg har aldrig henvendt mig til en 394	  

virksomhed, og så sagt ”nu skal I høre her”… Nej, sådan noget ville jeg kunne huske… Jo, 395	  

det tror jeg, jeg ville. Så har det været små henvendelser, så er det fordi jeg har været et sted, 396	  

hvor jeg har spurgt om de kunne lave et eller andet eller har henvendt mig fordi jeg skulle ud 397	  

og spise, eller… Ja, så på den måde.  398	  

Interviewer: Ja. Hvor og hvordan samler du inspiration til din madlavning? 399	  

Katrine: Ja, det er et godt spørgsmål. I alt. Jeg kan jo godt lide farver. Seriøst, hvis jeg gik ned 400	  

på gaden nu, og der kom en gående med nogle balloner, så ville min hjerne automatisk gå i 401	  

gang med at tænke over ”jamen kan du så lave et eller andet…”. Det er jo så også  i forhold til 402	  

det professionelle mad, der jo så egentlig altid har været mit eget. Jeg kan godt lide at lave 403	  

noget mad, der godt kan være lidt sjovt og fantasifuldt. Jeg kan jo godt lide at sidde og søge 404	  

på nettet. På en råvare for eksempel, kigge på hvordan folk har brugt det. Det kan også 405	  

sagtens være kødmad. Jeg ser madprogrammer, nu sad jeg i går og så Masterchef for 406	  

eksempel. Der kan jeg også nogle gange få noget inspiration, og det kan også godt være 407	  

kødmad. Instagram kigger jeg da for eksempel også på, men det er også egentlig grøntsagen 408	  

selv. Hvis jeg står med et blomkålshoved for eksempel, så bare måden det ser ud på, kan jeg 409	  

blive fascineret af. Også hvordan de kan ligne noget andet, hvordan det kan få en helt anden 410	  

tekstur, hvis du for eksempel blender det her blomkål, så bliver den sådan helt fin. Eller hvis 411	  

du bager den, eller hvis du griller den, hvis du purerer den. Så det er egentlig ret tit råvaren i 412	  

sig selv, hvis jeg skal lave en menu, så sidder jeg også tit og kigger på… nu har jeg kigget en 413	  
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del på Rema, fordi min kæreste udvikler APP’s… men så bare sidde og kigge på de her 414	  

grøntsager, og så bare tænke over, hvad man kunne gøre med den her grøntsag, hvordan 415	  

kunne den passe sammen med den her. Hvordan kan du også lave noget sjov ud af det? Så jeg 416	  

får inspiration rigtig mange steder fra. Jeg har også nogle venner, som er kokke. Jeg er 417	  

medlem af nogle kokkegrupper også, som primært er kødkokkegrupper selvfølgelig, men der 418	  

får jeg også inspiration fra. Det er meget blandet synes jeg. Det er faktisk et meget sjovt 419	  

spørgsmål. Eller noget som jeg ikke har tænkt så meget over, nu hvor jeg lige tænker over det 420	  

(griner).  421	  

Interviewer: Ja. Super. Har du kontakt til andre veganere? 422	  

Katrine: Ja.  423	  

Interviewer: Hvad deler I så med hinanden? 424	  

Katrine: Jamen det er nok mad. Det er jo kokke primært. Så det er nok mest maden. Og 425	  

selvfølgelig også nogle ting omkring det. Nu for eksempel Grønne Konsulenter, det er 426	  

selvfølgelig ikke veganere alle sammen. Men der er det jo så nok mere det miljømæssige, og 427	  

der er de også ernæringsuddannelse alle de her mennesker. Men det er primært mad med de 428	  

mennesker, som jeg omgås med, der også lever vegansk. Det er jo kokke. Så det er primært 429	  

mad. 430	  

Interviewer: Ja, primært mad.  431	  

Katrine: Ja.  432	  

Interviewer: Der er jo mange grupper på Facebook. Hvordan bruger du dem? Hvis du bruger 433	  

nogle overhovedet? 434	  

Katrine: Jo, jeg er med i nogle stykker. Jeg er med i ((VEGANSK))Mad gruppen, det må jeg 435	  

indrømme, den er jeg egentlig stoppet med at bruge. Jeg brugte den for fire-fem år siden, da 436	  

jeg kom med i den. Dengang var den også meget inspirerende, og der lagde jeg også selv ting 437	  

op, men nu er den ikke… det er bare ikke inspirerende for mig. Det kan godt blive 438	  

inspirerende, hvis folk lægger noget op, hvor man har brugt et eller andet… har brugt en 439	  

bestemt grøntsag eller sådan noget. Men jeg bruger den ikke så meget mere, det er sjældent 440	  

jeg går ind og kigger. Det er mest sådan nogle spørgsmål, som jeg ville karakterisere som 441	  

begynderspørgsmål, som ikke rigtig er så relevante for mig. Det er relevant i forhold til, hvad 442	  

folk efterspørger, og det er relevant i forhold til, hvad folk ligesom struggler med, og det kan 443	  

jeg godt bruge til nogle ting i forhold til catering og sådan noget. Og så har jeg jo min egen 444	  

gruppe, der hedder veganske kokke og catere, som er til os til inspiration, og det er også sådan 445	  
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noget… jobopslag der bliver delt. Og så er der Vegansk Livsfilosofi, den har jeg været meldt 446	  

ind og ud af fire gange eller sådan noget. Netop fordi folk har været nogle svin, og jeg har 447	  

været oppe og diskutere med nogle admins, der var… i hvert fald ikke feministisk anlagt. Den 448	  

bruger jeg i virkeligheden nok lidt antropologisk, fordi jeg bruger den nok mest til at se, hvad 449	  

det egentlig er folk går op i, i forhold til de her ting omkring veganisme. Så det er nok mere 450	  

sådan noget faktisk. Det er ikke så meget madinspiration lige de steder. Det er mere det med 451	  

at få en føling med, hvad folk går op i, for de spænder jo bredt de der grupper. de er jo ikke 452	  

kun Københavnerbaserede, jo Veganerliv København, som jeg også er med i, den bruger jeg 453	  

jo så også til at dele arrangementer og sådan noget. Men det andet, det er folk fra hele landet, 454	  

og det kan jeg godt lide. Man kan jo godt komme til at glemme, at verden ikke er som der 455	  

hvor man selv lever. Så ligesom at få inspiration på den måde til at finde ud af, hvad der 456	  

foregår i folks hverdag. Sådan så jeg kan få inspiration, både til min madlavning, men også til 457	  

de ting, som jeg gerne vil lave, som er mere konsulentbaserede. Jeg har lidt svært ved det ord, 458	  

kan jeg godt mærke. Det lyder bare så ”nu skal jeg komme og fortælle dig, hvordan du skal 459	  

gøre tingene rigtigt”. Så mere antropologisk, hvor jeg også kan lære noget af andre. Jeg tror 460	  

mere det er det. Så er der også den der Alting Vegansk, blev jeg added til. Nå ja, også det der 461	  

Aquafaba (red. veganske æg af bønnevand) grupperne, og Vegansk Oste grupperne. Dem har 462	  

jeg meldt mig ind i for at få noget inspiration til mad. Så det har været madbaseret. Og de er 463	  

danske de grupper der. Lige de to sidste er ikke danske, men de andre de er danske.  464	  

Interviewer: Okay.  465	  

Katrine: Men jeg er helt sikkert også med på nogle sider, hvor race og veganisme og 466	  

feminisme, hvordan det ligesom interagerer. Der følger jeg nogle amerikanske sider. Men det 467	  

er så mere nogle blindpunkter hos mig, som jeg ikke altid er klar over, og som jeg synes er 468	  

interessante.  469	  

Interviewer: Ja. Hvordan føler du, når du er aktiv de steder? 470	  

Katrine: Jamen jeg er faktisk ikke så aktiv sådan nogle steder mere. Jeg er med vilje stoppet 471	  

med at kommentere. Det har været meget bevidste valg, for jeg kan simpelthen ikke holde det 472	  

der Facebookræs ud. Folk kan ikke finde ud af det. Det bliver for meget fnidder-fnadder, og 473	  

jeg synes der er for meget… Folk får lov til at komme med grimme ting om andre mennesker, 474	  

og det bryder jeg mig ikke om. Det er noget jeg virkelig arbejder med mig selv på, fordi jeg 475	  

kan have lyst til dagligt, når det kommer op i mit feed, så har jeg lyst til at komme med nogle 476	  

kommentarer. Men psykisk har jeg ikke lyst til at gøre det, så vil jeg hellere snakke med folk 477	  
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face-to-face, men det irriterer mig at jeg ikke kan gå ind. For jeg synes der er nogle ting, som 478	  

får lov til at stå uimodsagt, som jeg ikke synes er i orden. Men det er vigtigt for mig lige pt., 479	  

ikke at involvere mig i sådan nogle sammenhænge for jeg synes, at det er for hårdt. Og jeg 480	  

kan mærke, at det fylder for meget. Så jeg er ikke som sådan aktiv, udover måske at like 481	  

nogle enkelte kommentarer eller et eller andet. Indenfor de sidste par år er jeg gået tilbage 482	  

med det.  483	  

Interviewer: Hvad med når du er inde på de sider, som du nævner, hvor der er flere aspekter, 484	  

som tiltaler dig? Hvordan har du det så, når du læser de ting, der er der? 485	  

Katrine: Nå men der er jeg bare glad for, at de her mennesker gider at bruge deres tid på at 486	  

dele de her ting. Der er jo også folk, der selv forsker i noget, og selv skriver ting. Men alt er jo 487	  

kontekstuelt, så selvfølgelig er der nogle ting, som gør sig gældende i USA, og som ikke gør 488	  

sig gældende i Danmark. Men så er der nogle lighedspunkter på nogle andre ting. Jeg synes jo 489	  

at alle de her ting hænger sammen. Jeg synes jo, at der er nogle overordnede strukturer, altså 490	  

veganisme, feminisme og racisme. Alle de her er jo overordnede strukturer, som gør, at nogle 491	  

mennesker kan gå ind og mene, at de er mere værd en nogle arter. Så på en eller anden måde 492	  

giver det mening, og jeg er enormt taknemmelig for, at de her mennesker gider at bruge så 493	  

meget tid på det. Jeg er også glad for, at jeg bliver udfordret på mine egne bias, som man jo 494	  

givet har. Og det er nogle ting, hvor jeg ligesom stejler en gang, og der ved jeg, at jeg lige 495	  

skal gå tilbage en gang, fordi jeg lige bliver hylet ud af det. Jeg synes, at som regel hvis man 496	  

bliver stødt over et eller andet, så er det fordi der er noget i det, som man skal gå videre med 497	  

og finde ud af. Jeg synes det er vigtigt, og hele tiden finde ud af sine egne bias. Og så er det jo 498	  

også dejligt at få det her glimpse af andre folks verdner i forhold til, hvad man selv er vokset 499	  

op med. Altså jeg er ikke vokset op som sort kvinde, så derfor ved jeg ikke hvad det betyder. 500	  

Jeg kan prøve at sætte mig ind i det, men jeg behøver heller ikke at forstå det for at vide, at 501	  

der er nogle ting der er forkerte.  502	  

Interviewer: Ja. Følger du nogle plantebaserede bloggere? 503	  

Katrine: Ikke følger som sådan, nu har jeg jo lavet mad sammen med Plantepusherne også, så 504	  

dem har jeg jo stadig lidt med, og går ind og kigger på Ninas ting en gang imellem. På et 505	  

tidspunkt fik Luna, Månebarnet, jo lavet sin egen blog. Det startede med at være noget inde 506	  

på noget forum, og så lavede hun sin egen blog, og der var jeg lidt inde og kigge på den, men 507	  

det er jo mange år siden. Nej jeg følger ikke som sådan nogen. Hvis jeg søger på nogen, så 508	  

kommer jeg nogle gange ind på nogle sider, hvis jeg søger på et eller andet… blomkål… et 509	  
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eller andet… så dukker der jo alle mulige opskrifter op, og så ryger jeg ind på nogle 510	  

forskellige sider, og det er jo alt fra svenske til danske til engelske og hvad ved jeg. Jeg følger 511	  

en filippinsk kok… eller hun laver i hvert fald nogle opskrifter og sådan. Det er så Facebook, 512	  

faktisk. Så nej, jeg følger ikke som sådan nogle blogge. Ikke direkte.  513	  

Interviewer: Nej. Vi snakkede jo lidt omkring den opdeling, der jo kan være. Oplever du 514	  

stadig, at der er en meget stor opdeling i forhold til hvad man spiser, altså vegansk, 515	  

vegetarisk… 516	  

Katrine: Altså opdeling? 517	  

Interviewer: Ja, om der er sådan en.. ”Dem og Os”-mentalitet generelt? 518	  

Katrine: Nå… Altså for hvilken side? 519	  

Interviewer: For alles side egentlig.  520	  

Katrine: Ja… Jo… Både og. Jeg ved ikke… Jeg tænker ikke selv sådan. Ikke kun i forhold til 521	  

veganisme i hvert fald, eller vegansk mad. Jeg har heller ikke den der ”Dem og Os”, for jeg 522	  

ved, at tingene er meget mere brogede end som så. Men jeg oplever da stadig nogle 523	  

kommentere… Altså nu lavede jeg jo mad i fredags til et arrangement, hvor det skulle være 524	  

vegansk mad, men det var ikke nødvendigvis kun veganske… ”tilhængere”… der kom. Og 525	  

der var da også lige én som skulle fortælle, hvor mærkelig vegansk mad egentlig er. Han var 526	  

så rigtig glad for det der mad, og det smagte jo simpelthen så godt, men… Så selvfølgelig er 527	  

der jo stadig sådan en aura af noget underligt. Der er jo også nogen, som altid skal 528	  

sammenstille det med religion at leve vegansk. Jeg kan godt forstå, hvorfor man tænker i de 529	  

baner, for mange tager det jo så som sådan en dogmatisk ting og siger ”hvad må du så ikke 530	  

spise”, og jeg har faktisk altid sagt til folk ”jamen jeg må spise, hvad jeg vil. Det handler ikke 531	  

om, at jeg vil sætte en eller anden regel for mig selv, det handler om, hvad jeg gerne vil 532	  

bidrage med”. Så jo, der er da givet stadig noget opdeling. Jeg ved ikke om jeg oplever det så 533	  

meget. Det popper op en gang imellem, tror jeg. Også en bryllupscatering, som jeg skal lave. 534	  

De havde også funderet over, om de skulle købe noget kød også, eller om de skulle bestille 535	  

noget kød, ikke fra mig, men fra andre, fordi de var bange for, at dem der kom til brylluppet, 536	  

ville føle, at de ikke fik ordentlig mad. Så jo, der er stadig de der opdelinger. Men ja… Det er 537	  

nok fordi, at jeg ikke tænker det sådan. Ja… Lidt svært at svare på. Men det er der helt 538	  

sikkert.  539	  

Interviewer: Ja. Hvis man nu for eksempel i København vælger, at man vil til at føre en 540	  

vegansk livsstil, hvilke udfordringer tror du så, at man ville få? 541	  
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Katrine: Det er jo meget svært at sige generelt, fordi der er forskellige baggrunde. Nu er det jo 542	  

også lidt trendy. Hvis man vælger det ud fra diætbaseret, altså plantebaseret, så tror jeg, at 543	  

man vil få nogle vanskeligheder i forhold til en baggrund, end at det bare er hvad man spiser. 544	  

Der har jo været palæo og glutenfri ting. Så det er meget med fokus på de her diætforhold og 545	  

det sundhedsmæssige i den her forstand. Der tror jeg måske ,at man kan komme til at få nogle 546	  

udfordringer. Eller også er det omvendt Måske er det lettere for de mennesker, fordi det er 547	  

mere accepteret? Det har jo også altid været mere accepteret for mig at sige, at jeg ikke kunne 548	  

tåle noget. Den har jeg brugt nogle gange, fremfor at sige, at jeg ikke vil spise de her ting. Der 549	  

er meget større forståelse på en restaurant hvis du siger, at du ikke kan tåle mælk fremfor at 550	  

sige, at du ikke spiser mælkeprodukter. Og det er jo sjovt, for det er den samme med, som de 551	  

skal lave. Men der er stadig en forskel. Så det kan faktisk godt være, at det faktisk er 552	  

nemmere for de mennesker. Også fordi de kan hoppe lidt ind og ud af det, uden at være tynget 553	  

af… uden at tænke over produktionsforhold og sådan. Men ellers vil jeg sige, sådan som jeg 554	  

har oplevet det, det er det her med det sociale. Det der med at føle, at man er forkert i en 555	  

verden, som man måske selv synes er forkert. Det at man bliver udpeget som mærkelig eller 556	  

følsom eller alle mulige andre mærkelige… Tosset… Der kommer alle mulige underlige 557	  

mærkater på én, fordi man ikke lige gør som de andre. Men det kommer an på, hvilket 558	  

netværk du har og på dit eget sind, og hvorfor du gør det. Nogle er gode til at håndtere andre. 559	  

De fleste forventer, at man skal argumentere for alle mulige, og der har jeg også bare sagt 560	  

”næ, det gider jeg ikke, jeg skylder ikke dig en forklaring, hvis du vil vide mere om emnet, så 561	  

kan du læse om det”. Jeg behøver ikke at gå ind i en diskussion, og jeg er ikke spokesperson 562	  

for alle, der lever vegansk. Så jeg kan ikke som sådan udtale mig. Jeg vil gerne snakke med 563	  

folk, det er ikke det, men nogle gange man du godt mærke om folk egentlig er oprigtigt 564	  

interesserede, eller om de er sådan nogle, der skal stikke lidt, og skabe røre, og gøre lidt sjov 565	  

på éns bekostning. Men jeg kan også se i grupperne, at det er mest det folk er bange for, de 566	  

der sociale sammenhænge, men som også kan være en lejlighed til at vise folk en anden form 567	  

for mad. Det er meget afhængigt af, hvordan dit netværk og dine relationer er. Men også bare 568	  

det, at du kan gå en tur i byen, og kommer ind et sted, hvor du ikke kan få noget mad. Det gør 569	  

også, at du klart skiller dig ud. Og bybilledet i det hele taget, der er billeder af kød, og du ser 570	  

reklamer med kød og mælk og sådan noget. Alle de her ting som folk ikke tænker over, 571	  

vittigheder omkring dyr, og alle mulige ting kan trigge mig. Jeg glemmer ofte, hvad det er for 572	  

en verden, jeg lever i. Vi bestilte pizza en gang, og så fordi jeg havde glemt, at det jo stadig er 573	  
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denne her verden, så havde jeg ikke fået afbestilt det der ost, som jeg jo plejer at gøre, så der 574	  

fik jeg jo en med, fordi jeg var røget ind i, at verden var, som min verden er, og det var den jo 575	  

så ikke. Så det blev jeg jo selvfølgelig rigtig irriteret over. Men du bliver mindet om det, at du 576	  

skiller dig lidt ud. Og der er jo selvfølgelig forskellige måder at skille sig ud. Vi er jo 577	  

forskellige også, nogle kan måske passe bedre ind end andre, hvor nogle måske vil skille sig 578	  

ud, fordi de ser forskellige ud. Altså har noget forskelligt tøj og nogle holdninger eller et eller 579	  

andet. Men du bliver konfronteret konstant med det på forskellige måder, som andre måske 580	  

ikke altid lige kan sætte sig ind i.  581	  

Interviewer: Ja. Er der nogle ting, som du tænker er vigtige at få med, eller noget du måske vil 582	  

uddybe? 583	  

Katrine: (Griner) Jeg har bare sagt rigtig meget. Nej altså ikke andet end, at jeg jo ikke er helt 584	  

enig i at kalde det en livsstil. Men det er også fordi, at det for mig bliver meget 585	  

identitetspræget, og det er der helt sikkert mange, der bruger veganismen som, Men for mig er 586	  

det en social handling. Altså det er med omtanke for din omverden, om det er andre 587	  

mennesker, miljøet eller andre dyr,  så for mig er det ikke en livsstil. Men det er måske også 588	  

fordi, at det får sådan et flair, sådan ”dette års måde at leve på” eller ”hvordan indretter du dit 589	  

hjem?”. For mig bliver det sådan en meget bevidst ting omkring din individuelle ageren, og 590	  

det er det også, men for mig er det bare mere relationelt baseret og socialt baseret. Det er det i 591	  

hvert fald blevet. I starten var det mere individfokuseret, fordi det handlede om mig., og nu er 592	  

det mere blevet ”hvad kan jeg gøre for andre i den her verden?”.  Og det har gjort mig mere 593	  

afslappet i forhold til mig selv, men det har jo så også givet nogle udfordringer i forhold til 594	  

resten af verden, fordi du så igen finder ud af, hvor mange ting der influerer hinanden. Men 595	  

det er gået fra at være et renhedsprojekt, som er individbaseret, til at det handler om denne her 596	  

omverden mere. Så ja, det var måske mere det der med livsstil, der er et eller andet, der skuer 597	  

med det, fordi det bliver meget individbaseret. Men ellers tror jeg, at jeg har sagt rigtig meget. 598	  

Jeg vil ikke selv skulle sidde og høre det interview der (Griner).  599	  

(Afslutning som beskrevet i Bilag 1) 600	  
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Bilag 10 – Netnografiske fund 
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Kategori: Regler og normer for at være veganer 

Regler for Facebook-gruppen Vegansk Livsfilosofi 

Admintråd. 
(((18. januar: OPDATERET!))) 

Velkommen til et vegansk frirum, hvor vi diskuterer de lidt tungere og mere seriøse emner udfra et 
vegansk synspunkt. 

"Veganisme" betegner en ideologi og måde at leve på, som søger at stoppe - så vidt som muligt og 
praktisabelt - alle former for udnyttelse af og grusomhed imod dyr til føde, tøj og andre formål.  

Vi beder dig respektere, at gruppen tjener et VEGANSK formål. 

Vi har desuden nogle klare regler. 

Undgå venligst; 

1) at lave personlige angreb. Bidrag med rummelighed, forståelse og en positiv stemning i gruppen. 

2) at afspore tråde. Respektér trådstarterens emne og hensigt og lav dine egne tråde i istedet for at 
overtage andres. 

3) at bruge gruppen til mad/opskrifter. Brug istedet "Vegansk mad for veganere" 
(https://goo.gl/7xcUnx) eller "(((VEGANSK))) Mad" (https://goo.gl/4A5LD5). 

4) at bruge grænseoverskridende billeder/video hvis det kan undgås (fx af animalske produkter, 
dyremishandling osv) og aldrig direkte i opslag men til nøds i en kommentar. 

5) at være fortaler for ikke-vegansk levevis. Gruppen er vegansk! 

6) at bruge gruppen til køb/salg/bytte-annoncer. Vi henviser til gruppen "Vegansk markedsplads" 
(https://goo.gl/yuX2j4) eller til reklame for andre sider eller grupper.  

7) at bringe screenshots af andres udtalelser uden at sløre deres billede og navn. 

8) at ignorere admins anvisninger. 

Brud på reglerne kan medføre sletning fra gruppen. 

Admin-teamet forbeholder sig ret til at slette opslag og kommentarer, de finder upassende. 

Anmeld venligst opslag som du mener bryder reglerne. 
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-------------------------------- 
Se flere interessate grupper her: 
https://www.facebook.com/notes/vegansk-livsfilosofi/andre-veganisme-grupper/781430318577940 
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Kategori: Vidensbaseret deling 
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Kategori: Sociale værdier 
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Kategori: Støtte og ansvar  

 
 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

180	  

 

 
 

 

 

 



	  
	  

181	  

Kategori: Tabu om at være veganer 
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Kategori: Os vs. Dem 
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Bilag 11 - Virksomheder på sociale medier 
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Bilag 12 - Interview med Hanegal 
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Bilag 13: Accept af deltagelse i studiet 
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