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Abstract 
This thesis reflects upon the use of storytelling in issues management strategies in an insti-
tutional perspective for controversial industries. The fur industry raises many ethical is-
sues on whether or not it is ethically correct to use animals for fur breeding. Therefore, this 
thesis aims to analyse and investigate how the Danish company Kopenhagen Fur, one of 
the largest fur productions in the world, is handling these challenges. 

The thesis applies a social constructivism and philosophical hermeneutics approach. 
These scientific theoretical approaches are combined with a qualitative empirical study.  
 
The analysis examines how Kopenhagen Fur experiences an institutional pressure forced 
by regulative, normative and mimetic isomorphism. Kopenhagen Fur deals with three 
prominent issues: animal welfare, sustainability and transparency. This thesis analyses 
Kopenhagen Fur’s issues management in an institutional perspective and the public re-
sponses regarding these issues. Kopenhagen Fur has high standards regarding animal 
welfare. However, Kopenhagen Fur is exposed to a cultural-cognitive element, as their 
surroundings do not share the same perception on this matter. Additionally, Kopenhagen 
Fur is affected by their path dependency in which there is a rational myth stating that Ko-
penhagen Fur breeds their animal poorly. Since Kopenhagen Fur is not dealing with the 
communication regarding animal welfare according to the expectations from the sur-
roundings, a legitimacy gap with this issue is identified. Furthermore, Kopenhagen Fur 
needs to take advantage of sustainability as an opportunity issue due to the trends in the 
society. To a great extent, Kopenhagen Fur deals with the issue transparency with an open 
and a see-through communication.  
 
This thesis discusses whether Kopenhagen Fur is overusing transparency in their issues 
management and to a greater extent should shed darkness and light in their strategic 
communication. Furthermore, Kopenhagen Fur has launched a small movie regarding the 
mink breeders, which reflects upon several issues in the fur industry. Based on the empiri-
cal data this thesis concludes that storytelling should be used to a high extent in Kopenha-
gen Fur’s issues management in order to equalize the legitimacy gap in the communica-
tion and even promote the company’s legitimacy. 
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Kapitel 1: Introduktion 
 

KAPITEL 1: INTRODUKTION  
Afhandlingens første kapitel introducerer afhandlingens formål, 
motivation, problemfelt med afhandlingens problemformulering. 

Samtidig præsenterer dette kapital afhandlingens  
afgrænsning og opbygning.
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Indledning 
Pelsindustriens forretningsgrundlag bygger på at avle dyr for at bruge pelsen til beklæd-
ningsgenstand. Dette vil altid rejse nogle etiske udfordringer med sig, fordi der altid vil 
eksistere forskellige holdninger knyttet til, hvorvidt det er etisk forsvarligt at avle dyr til 
pels. Yderligere lever vi i dag i et samfund, der stiller skrappe krav til landbrug, der be-
skæftiger sig med dyr. En rapport fra Analyse Danmark udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse 
viser, at syv ud ti danskere ønsker information om dyrevelfærd fra dagligvarebutikkerne, 
når de handler (Dyrenes Beskyttelse, u.å.: 7 ud af 10 danskere: Butikker skal oplyse om 
dyrevelfærd). Den danske fødevarekæde REMA 1000 vægter social ansvarlighed højt, og 
med deres koncept ’Discount med holdning’ værner de om værdier, der handler om men-
nesker, miljø og dyrevelfærd. Efter en undersøgelse foretaget af REMA 1000 angående 
pelsdyr, har forretningen besluttet at indføre en pelsfri politik (REMA 1000, u.å.: Ingen 
pels hos REMA 1000). Endvidere har REMA 1000 udviklet en bæredygtig kampagne 
‘Undgå Madspild’, hvor der sættes fokus på bæredygtigheden (REMA 1000, u.å.: Stop 
madspild!). Discountkæden Aldi har ligeledes forpligtet sig til ikke at forhandle varer 
fremstillet af ægte pels grundet deres engagement i dyrevelfærd (Aldi, u.å.: Vi handler 
ikke med ægte pels). Discountbutikken har yderligere indført en dyrevelfærds-
indkøbspolitik, der omhandler, at alle deres varer tager udgangspunkt i deres ansvar for 
dyrenes sundhed og velfærd (Aldi, u.å.: Dyrevelfærds-indkøbspolitik). Ligesom REMA 
1000 har Aldi ligeledes udviklet en bæredygtighedsrapport, hvor butikken medtænker 
bæredygtighed i alle deres produkter for naturen og miljøet (Aldi, u.å.: Sustainability Re-
port 2015). 

Endvidere ses der et stigende fokus på dyrevelfærden hos tøjbutikker, der erklærer 
politikker om pelsfrie produkter. Her har H&M blandt andet en ansvarlighedspolitik om, 
at de kun sælger læder fra får, grise, geder og kvæg fra kødproduktion, således at ikke 
bliver slagtet for skindets skyld (H&M, u.å.: FAQ’S). Dette fokus ses ligeledes hos storma-
gasinet, Magasin, der ikke accepterer pels fra mink, sæl, ræv, kanin og vaskebjørn, og sam-
tidig har en politik om, at pels kun må stamme fra dyr, som er behandlet humant under 
opdræt, transport og slagtning (Magasin, u.å.: Pelse & fake fur). Dyrerettighedsorganisati-
onen, Anima, har siden 2002 fokuseret på at føre dialog med detailhandlen angående brug 
af pels i deres produkter (Anima, u.å.: Den pelsfri liste). I den forbindelse opstiller Anima 
’Den pelsfrie liste’ med både danske og internationale modekæder, som blandt andet in-
debærer Calvin Klein, Björn Borg, Bestseller og Munthe plus Simonsen (Anima, u.å.: Den 
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pelsfri liste). Dette vidner om et forbrugersamfundet, der værner om dyrevelfærd og bæ-
redygtighed.  Pelsfrie politikker og det stigende fokus på dyrevelfærd er i høj grad med til 
at presse pelsindustrien. I en så etisk udfordret branche og i et dansk samfund hvor poli-
tikker om bæredygtighed og dyrevelfærd gør sig gældende, hvordan skal en virksomhed, 
der bygger på at avle dyr til pels, kunne overleve? 

Motivation og problemfelt 
Den største aktør i pelsindustrien er den dansk-internationale virksomhed Kopenhagen 
Fur, der er et anpartsselskab ejet af de danske minkavlere. Kopenhagen Fur er verdens 
største auktionshus for pels og ejer 60 % af de globale markedsandele i pelsbranchen (Ko-
penhagen Fur, u.å.: Om Kopenhagen Fur). Kopenhagen Fur har tidligere været i medier-
nes søgelys grundet dokumentaren ’Pels på Vrangen’, der blev sendt i 2009 omhandlende 
ringe dyrevelfærd på de danske minkfarme (Anima, u.å.: Operation X – Pels på vrangen). 
Dokumentaren blev startskuddet til en omfattende krise, hvor pelsindustrien led, og Ko-
penhagen Furs renommé blev truet. Dette skyldtes, at den danske befolkning blev oplyst 
om ringe dyrevelfærd på de danske minkfarme, og mange forbandt derfor Kopenhagen 
Fur med dette. Yderligere medførte krisen, at regeringen nu stillede skarpt på minkavl i 
Danmark og opstillede således en række love og regler, der skulle sikre høje standarder 
for dyrevelfærd ved pelsavl (Retsinformation, 2015: Bekendtgørelse om beskyttelse af 
pelsdyr). I dag er det 7 år siden, dokumentaren blev sendt, og stormen har lagt sig. Dog 
vidner ovenstående tendenser i nutidens samfund om forventninger til høj dyrevelfærd, 
der stadig stiller et stort fokus på dyrevelfærd forbundet med pelsindustrien. Kopenhagen 
Fur har i den forbindelse istandsat en lang række tiltag, der har til formål at bevise høj dy-
revelfærd på de danske minkfarme (Kopenhagen Fur u.å.: Branchekode for god farm-
praksis på minkfarme.). I den forbindelse har Kopenhagen Fur stået overfor en massiv 
kommunikativ indsats, der skal informere om virksomhedens tiltag forbundet med emnet, 
således virksomheden kan fastholde sin position på markedet samt opretholde sin legiti-
mitet. 

I forlængelse af ovenstående finder vi det interessant at undersøge, hvordan Kopen-
hagen Fur i dag kommunikerer om dyrevelfærd, og om der i forlængelse af ovenstående 
tendenser til stadighed findes indsatsområder. Til trods for at Kopenhagen Fur ikke på 
nuværende tidspunkt befinder sig i en krise, finder vi det interessant at undersøge, hvor-
dan en virksomhed, der befinder sig i en så etisk udfordret branche, kan opretholde sin 
legitimitet, samt hvilke kommunikationsindsatser der kan fordre til dette. Spørgsmålet er 
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dog, hvordan det kan lade sig gøre at medtænke dyrevelfærd for en virksomhed, der dri-
ver forretning på dyrenes pels. Formår Kopenhagen Fur at gøre dette? Stemmer Kopenha-
gen Furs kommunikation overens med disse forventninger? Eller findes der indsatsområ-
der i virksomhedens eksterne kommunikation? 
 

I den forbindelse er det interessant, hvorvidt en virksomhed som Kopenhagen Fur kan 
anvende moderne kommunikative virkemidler i sin eksterne kommunikation til at hånd-
tere de etiske problematikker og sætte tendenser som dyrevelfærd og bæredygtighed på 
dagsordenen. Storytelling er blevet italesat som et succesfuldt strategisk kommunikativt 
værktøj, hvor organisationer kan fortælle om deres kerneværdier, visioner og missioner 
(Beverly & Kaye, 1999: 1). I den forbindelse undrer det os, hvorfor storytelling som et krea-
tivt kommunikationsværktøj ikke umiddelbart før er sat i forbindelse med issues mana-
gement til håndtering ved etisk udfordrede brancher. Yderligere finder vi det motiverende 
at undersøge, om storytelling ligeledes kan medvirke til at påvirke Kopenhagen Furs legi-
timitet og position på markedet. 

Problemformulering 
Med ovenstående ønsker vi at underøge, hvilket pres Kopenhagen Fur står overfor, og 
hvilke udfordringer virksomheden skal håndtere. Vi ønsker at undersøge, hvordan en 
virksomhed, der befinder sig i en etisk udfordret branche, kommunikerer eksternt for at 
opretholde legitimitet. I den forbindelse vil vi yderligere undersøge, hvorvidt denne 
kommunikation stemmer overvens med samfundets forventninger om dyrevelfærd og 
bæredygtighed. I forlængelse af dette er det interessant at sammenkoble de kommunikati-
ve discipliner; storytelling og issues management og undersøge, hvorvidt disse i samspil 
kan skabe en effektiv strategi for Kopenhagen Fur i kampen om legitimitet. Dette fører til 
afhandlingens problemformulering: 
 

 

Afgrænsning 
90 % af de pelse, der sælges gennem Kopenhagen Fur, er mink (Kopenhagen Fur, u.å.: Om 
Kopenhagen Fur). Når vi klarlægger omverdenens holdninger til pelsproduktion, har vi 

Hvordan arbejder Kopenhagen Fur med issues management med henblik på at skabe legitimitet? 
Og hvordan kan storytelling anvendes som en del af Kopenhagen Furs issues management  

strategi? 
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derfor valgt at afgrænse os til minkproduktion. Dette betyder, at når vi i afhandlingen 
nævner pelsproduktion og avleri, er dette forbundet med mink. Kopenhagen Fur er end-
videre en international virksomhed, der befinder sig i forskellige internationale kontekster 
med forskellige markeder og med flere internationale stakeholdere, og størstedelen af 
produktionen eksporteres til udlandet (Kopenhagen Fur, u.å.: Om Kopenhagen Fur). Vi 
har dog valgt i denne afhandling at afgrænse os til det danske marked og Kopenhagen 
Furs ageren her. Dette skyldes, at Kopenhagen Furs hovedsæde og produktion befinder 
sig i Danmark. Vi antager således, at hvis ikke Kopenhagen Fur opnår legitimitet i Dan-
mark, vil dette have betydning for eksporten af produktionen til udlandet. Den danske 
legitimitet til Kopenhagen Fur er således afgørende, og vi vil argumentere for, at såfremt 
virksomheden ikke har tillid eller fremstår troværdig i en dansk kontekst, vil dette påvirke 
eksporten internationalt. Vi anser det derfor som nødvendigt, at Kopenhagen Fur opnår 
legitimitet og forståelse for deres pelsproduktion i Danmark for at kunne være succesfuld i 
udlandet. Således ønsker vi at afgrænse os til at analysere og vurdere legitimitet og issues 
management nationalt i Danmark. 
 

Endvidere er vi bevidste om, at hver af de teoretiske rammer, vi har valgt til afhandlingen, 
i sig selv har sine begrænsninger. Disse uddybes og diskuteres i nedenstående teoriafsnit. I 
forsøget på at imødekomme denne begrænsning har vi udvalgt teorier fra flere fagblokke 
forbundet med vores uddannelse, der dermed kan supplere og udligne hinandens be-
grænsninger. Dermed forsøger vi at skabe et nuanceret billede, der spænder over er-
hvervsøkonomi, branding og strategisk kommunikation. 

Afhandlingens struktur 
På næste side findes en læsevejledning til afhandlingen. Denne vejledning har til formål at 
guide læseren igennem afhandlingens kapitler og give en kort introduktion til hver af dis-
se. 
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KAPITEL 1:  
INTRODUKTION 

Afhandlingens første kapitel introducerer afhandlingens formål, 
motivation, problemfelt med afhandlingens 

problemformulering. Samtidig præsenterer dette kapital 
afhandlingens afgrænsning og opbygning.

KAPITEL 2: 
UNDERSØGELSESDESIGN  

Kapitel 2 behandler afhandlingens metode og empiri. Her præsenteres vores 
videnskabsteoretiske ståsted, vores kvalitative fremgangsmåde herunder 
primær og sekundær empiri. Vi præsenterer, hvordan vi har udført vores 

ekspertinterviews, interviewguides samt refleksion over de tre 
ekspertinterviews. Samtidig præsenteres, hvordan vi har udført vores 

fokusgruppeinterviews herunder udvælgelseskriterier og  rekruttering af 
informanter. Vi præsenterer vores databehandling; transskription og 
tematisering af vores empiri. Slutteligt præsenteres vores metodiske 

refleksion, vores vidensproduktionsforløb samt reliabiliteten og validiteten af 
metoden og empirien.KAPITEL 3: TEORETISKE 

REFLEKSIONER  
Dette kapitel præsenterer de teoretiske rammer for afhandlingen. 

Herunder diskuterer vi det institutionelle perspektiv, dets 
grundtanke, definitioner af legitimitet, det organisatoriske felt og 

rationelle myter. Samtidig præsenteres isomorfier som effekt af 
institutionaliseringen. Issues management og denne teoris 

definitioner vil ligeledes præsenteres her. Vi præsenterer yderligere 
storytelling og transparens. Baseret på denne teoretiske 

begrebsudvikling samt ovenstående problemformulering 
præsenterer vi afhandlingens tre arbejdsspørgsmål.

KAPITEL 4: ANALYSEDEL 1  
Kapitel 4 har til formål at besvare afhandlingens første 

arbejdsspørgsmål. Dette kapitel er derfor opgavens første 
byggesten, der opstiller forklaringsmodel til, hvorfor 
Kopenhagen Fur agerer, som de gør. Her undersøges 

Kopenhagen Furs institutionelle pres, isomorfier samt 
Kopenhagen Furs stiafhængighed. Baseret på dette 

undersøges, hvilken rationel myte, der gør sig gældende, 
samt hvilke issues der er fremtrædende for Kopenhagen 
Fur til håndtering i virksomhedens issues management. 

Samtidig analyseres disse issues’ status og type. 
KAPITEL 5: ANALYSEDEL 2  

Baseret på forrige kapitel besvarer kapitel 5 afhandlingens 
andet arbejdsspørgsmål, hvormed første led i den ovenstående 

problemformulering belyses. Her undersøges Kopenhagen 
Furs håndtering af de fremtrædende issues sat i et 
institutionelt perspektiv. Vi undersøger, hvorvidt 

virksomhedens issues managent skaber legitimitet i en etisk 
udfordret branche, eller hvorvidt der baseret på empirisk data 

findes legitimitetskløfter i Kopenhagen Furs issues 
management.

KAPITEL 6: ANALYSEDEL 3  
Kapitel 6 kan, baseret på elementer fra kapitel 4 og 

delkonklusionen fra kapitel 5, besvare afhandlingen sidste 
arbejdsspørgsmål og dermed andet led i afhandlingens 

problemformulering. Vi undersøger gennem vores empiriske 
resultater vores fokusgruppedeltageres respons på Kopenhagen 
Furs film ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’. Således kan 
vi undersøge, hvorvidt Kopenhagen Fur bør koble storytelling 

på deres issues management i et institutionelt perspektiv i 
jagten på legitimitet.

KAPITEL 7: DISKUSSION & 
KONKLUSION  

Afhandlingens sidste kapitel vil først diskutere analysernes 
resultater i en teoretisk diskussion koblet til strategisk 
transparens. Herefter vil vi præsentere afhandlingens 
strategiske anbefaling til Kopenhagen Fur. Dernæst 

konkluderer kapitlet på afhandlingens problemformulering 
baseret på vores metodiske og videnskabteoretiske tilgange. 

Afrundingsvist sætter vi afhandlingens konklusion i en 
perspektivering med ethosbaseret strategisk kommunikation
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Kapitel 2: Undersøgelsesdesign 

KAPITEL 2: UNDERSØGELSESDESIGN  
Kapitel 2 behandler afhandlingens metode og empiri. Her præsenteres 

vores videnskabsteoretiske ståsted, vores kvalitative fremgangsmåde 
herunder primær og sekundær empiri. Vi præsenterer, hvordan vi har 

udført vores ekspertinterviews, interviewguides samt refleksion over de 
tre ekspertinterviews. Samtidig præsenteres, hvordan vi har udført 

vores fokusgruppeinterviews herunder udvælgelseskriterier og  
rekruttering af informanter. Vi præsenterer vores databehandling; 

transskription og tematisering af vores empiri. Slutteligt præsenteres 
vores metodiske refleksion, vores vidensproduktionsforløb samt 

reliabiliteten og validiteten af metoden og empirien.
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Det følgende afsnit har til formål at præsentere afhandlingens metodiske overvejelser. Vi 
har inddelt afsnittet i tre dele, hvori den første del klarlægger og diskuterer afhandlingens 
videnskabsteoretiske forståelsesramme. Den anden del gennemgår metoden for valg af 
specialets casestudie samt indsamling af empiri. Den tredje del gennemgår de metodiske 
refleksioner, der ligger til grund for fremgangsmåden til besvarelse af problemformule-
ringen. 

Videnskabsteoretiske perspektiver 
Den videnskabsteoretiske tilgang til den forestående afhandling vil være socialkonstrukti-
vistisk, da vi som forskere af nærværende problemfelt forstår verden og sandhed som so-
cialt konstrueret og foranderlig (Rasborg i Fuglsang & Olsen, 2009: 349). Denne tilgang 
betyder, at vi forstår, at sandheder og konklusioner kan skabes på forskellige vilkår. Dette 
kan forstås gennem den måde, vi forstår vores teoretiske rammer, samt hvordan vi kan 
konkludere afhandlingens problematikker. Herudover inddrager vi den filosofiske her-
meneutik i vores metode for indsamling af vores primære empiri. Dette fordi den viden, vi 
opnår, opstår i samspillet mellem os som forskere og vores forforståelse af problemfeltet, 
samt den/de interviewedes synspunkter, der giver en ny forståelse og fortolkning af gen-
standsfeltet. Kombinationen mellem disse to videnskabsteoretiske tilgange giver den 
komplette forståelse af os som forskere, samt hvordan vi har besvaret ovenstående pro-
blemformulering. 
 
Denne afhandlings ontologi, vores genstandsfelt, definerer vi som Kopenhagen Furs eks-
terne kommunikation. Vores epistemologi, altså hvordan vi studerer genstandsfeltet, be-
står af empirisk materiale kombineret med begrebsudvikling fra vores teoretiske rammer. 
Det er således både vores ontologi og epistemologi, der kan forklares ud fra de to viden-
skabsteoretiske tilgange; socialkonstruktivismen og den filosofiske hermeneutik. De 
nævnte teoriretninger vil nedenfor kort belyses i et videnskabsteoretisk perspektiv, der 
har betydning for den forestående afhandling. 

Socialkonstruktivismen 
Det centrale for socialkonstruktivismen er, at virkeligheden præges eller formes af vores 
erkendelse af den. På den måde påpeger socialkonstruktivismen, at samfundsmæssige 
fænomener ikke er evige og uforanderlige, men disse er omvendt blevet til gennem histo-
riske og sociale processer (Rasborg i Fuglsang & Olsen, 2009: 349). Dette betyder, at alle 
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samfundsmæssige fænomener kan forandres, eftersom de er konstrueret af disse proces-
ser. Grundformen for socialkonstruktivismen finder vi hos filosoffen Immanuel Kant, der 
gjorde op med forestillingen om, at virkeligheden går forud for bevidstheden og dermed 
også for sproget. Kant påpeger derimod, at “begreberne og dermed også sproget netop er forud-
sætningen for, at vi kan identificere et givent sanseindtryk som dette eller hint bestemte sanseind-
tryk” (Rasborg i Fuglsang & Olsen, 2009: 356). Hermed forstår vi, at sproget går forud for 
virkeligheden, og sprogets logiske struktur bestemmer således, hvilke kendsgerninger der 
findes. Dermed fremstår virkeligheden som en subjektiv realitet. Sproget udgør dermed 
en helt central rolle i socialkonstruktivismen, hvor sproget - og kommunikationen - skal 
forstås som handling. Det betyder, at dét at sige noget er ensbetydende med at gøre noget 
(Rasborg i Fuglsang & Olsen, 2009: 351). For denne afhandling betyder det helt konkret, at 
kommunikationen bliver konstituerende for virkeligheden, hvormed kommunikationen 
bliver pragmatisk og performativ. Det har en afgørende betydning for, når vi skal forklare 
vores rolle som forskere i det givne genstandsfelt. Vi vil hermed argumentere for, at 
kommunikationen for Kopenhagen Fur, der analyseres i afhandlingen, både er konstitueret, 
men også konstituerende. For diskussionen af nærværende genstandsfelt kan vi således ar-
gumentere for, at den anbefalede kommunikationsform, vi fremlægger, har et foran-
dringspotentiale, der kan forandre Kopenhagen Furs position. Med det sagt forstår vi også 
ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, at virkelighed og sand viden er relativ. Netop 
dette synspunkt finder vi hos den videnssociologiske konstruktivisme introduceret af Pe-
ter L. Berger og Thomas Luckmann, der har fokus på forholdet mellem sprog og virke-
lighed. Grundsynspunktet er her, at samfundet og dets institutioner er produkt af tilbage-
vendende handlingsmønstre og af de betydninger, vi tillægger disse (Rasborg i Fuglsang 
& Olsen, 2009: 368). Det erkendelsesteoretiske spørgsmål er derfor ikke rettet mod gyldig 
eller sand viden, men fokus ligger i stedet på de sociale processer, hvorigennem common-
sense viden skabes og reproduceres. Dette betyder, at når vi i denne afhandling fremstiller, 
hvad der for os er sand viden, vil det ikke nødvendigvis for læseren fremstå som sand vi-
den grundet dennes subjektive forestilling. 
 
Vores socialkonstruktivistiske tilgang kan ligeledes opleves ved det institutionelle per-
spektiv, som har stor betydning for afhandlingens analyse. Dette fordi perspektivet argu-
menterer for, at virksomheder ikke længere kan se bort fra sociale og kognitive processer 
ved beslutningstagen og har derfor ikke mulighed for at træffe den fuldstændig rigtige 
beslutning, før virksomheden ser på de mange faktorer, der spiller ind (Pedersen i Lorent-
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zen et al., 2009: 147). Vores socialkonstruktivistiske tilgang kan ligeledes opleves i måden, 
hvorpå vi forstår issues management og dens ontologi; issues. Vi forstår et issue ud fra 
socialkonstruktivistiske forklaringer om, at dette begreb er socialt konstrueret, men samti-
dig konstituerende, altså foranderlig ved sociale processer. Da afhandlingens to primære 
teorier bygger på den socialkonstruktivistiske metode, vil dette ligeledes have indflydelse 
for måden, hvorpå vi analyserer, diskuterer og konkluderer. 

Den filosofiske hermeneutik 
Foruden den socialkonstruktivistiske tilgang vil vi nu belyse den filosofiske hermeneutik, 
som ligeledes ligger til grund for vores afhandling. Den hermeneutiske videnskabsteoreti-
ske tilgang bygger på den grundlæggende antagelse om, “At forståelse og fortolkning kom-
mer før forklaring” (Højberg i Fulgsang & Olsen, 2009: 309). Fra dette forstår vi, hvordan 
forklaringen er forudsat af forståelse og fortolkning. Denne tolkningsproces kan anskues 
som en fremadskridende konstant vekselvirkning mellem forståelse og fortolkning, hvil-
ket også er gældende for denne afhandling. Gradvist ændrer vi vores forståelse og forfor-
ståelse af vores genstandsfelt - Kopenhagen Furs eksterne kommunikation - som vi fortol-
ker og igen danner ny forståelse af. Denne fremadskuende proces kan illustreres og be-
nævnes som den hermeneutiske spiral, der er uendelig (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2009: 
313). 
 
Hans-Georg Gadamer præsenterer den filosofisk hermeneutiske tradition og argumente-
rer for, at den hermeneutiske spiral ikke blot er en metode, men en betingelse for den er-
kendelse vi opnår ved et givent genstandsfelt (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2009: 320). Det 
er således den filosofiske hermeneutik, vi i afhandlingen benytter os af, da vores forståelse 
er ontologiseret, og forståelsesstrukturen for Kopenhagen Fur ikke er historieløs og kon-
tekstuafhængig (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2009: 321). I den filosofiske hermeneutik bli-
ver den hermeneutiske spiral ontologisk. Dette skyldes, at i det øjeblik at vekselvirkningen 
mellem del og helhed er en bevægelse, der inkluderer fortolkeren, så er der ikke længere 
tale om en metode for fortolkningen, men om en betingelse for den menneskelige erken-
delsesproces, eksistens og erfaring (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2009: 320). Når vi anven-
der den filosofiske hermeneutik som denne afhandlings ontologiske udgangspunkt, er vi 
opmærksomme på, at vi som forskere kan være præget af en subjektiv forskerrolle. Dette 
fordi fortolkningen kan indebære en subjektiv karakter. Vores fortolkning vil således hele 
tiden være påvirket af de fordomme og forforståelser, vi har om både Kopenhagen Fur 
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samt de teoretiske rammer, afhandlingen vil være pålagt. For at undgå denne position 
som forskere, har vi netop kombineret den filosofiske hermeneutik med socialkonstrukti-
vismen. Derved kan vi imødekomme denne kritik, idet den viden, vi opnår, ikke kan stå 
som et sandt billede af virkeligheden, men blot som en afspejling og fortolkning heraf. 
 
Dette gør sig ligeledes gældende for måden, vi som forskere tilgår afhandlingens ontologi 
og epistemologi på. Som forskere bliver vi dermed selv en aktiv del af tolknings- og er-
kendelsesprocessen - den hermeneutiske spiral - da bevægelsen virker tilbage på os som 
fortolkere. Vi er på baggrund heraf bevidste om, at når vi som forskere konkluderer ud fra 
analysens resultater kan vi ikke opnå endegyldige og evigt forankrede sandheder, men 
blot en afspejling og fortolkning heraf. Dermed ikke sagt at sandhed ikke findes, men at 
den er relativ i forhold til vores erkendelse af den. 

Casestudie 
Det følgende afsnit har det formål at belyse motivationen for valg af casestudie som meto-
de samt præsentere Kopenhagen Fur som case. 

Casepræsentation: Kopenhagen Fur 
Den danske virksomhed Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels med en 
markedsandel på 60 % (Danske Minkavlere, u.å.: Fakta om branchen), og virksomheden er 
samtidig et globalt centrum for handlen med pels (Kopenhagen Fur, u.å.: Om Kopenhagen 
Fur). Kopenhagen Fur er en andelsforening, der er ejet af de danske minkavle-
re/medlemmerne af Dansk Pelsdyravlerforening og blev stiftet i 1930 (Kopenhagen Fur, 
u.å.: Om Kopenhagen Fur). Kopenhagen Furs hovedkontor er placeret i Glostrup, hvor de 
huser 70.000 kvadratmeter sorteringshaller med et medarbejderantal på over 500. Foruden 
at være en stor dansk virksomhed med en omsætning i 2014/15 på 10,9 milliarder kroner 
er Danmark og Kopenhagen Fur samtidig én af verdens største producenter af minkskind 
med en årlig produktion på 18,6 millioner skind (Kopenhagen Fur, u.å.: Fakta). Udover de 
ansatte på hovedlokationen i Glostrup beskæftiger 6.000 mennesker i Danmark sig hver 
dag direkte med minkavl (Kopenhagen Fur, u.å.: Fakta). 
 
Kopenhagen Fur har en vision om at være verdens største pelsauktionshus, verdensle-
dende samt inddrage kvalitet i alt, hvad virksomheden foretager sig, således at Kopenha-
gen Fur leverer de bedste skind nationalt og internationalt (Bilag 1 - Jespersen: 33:00). Det-
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te budskab leveres via Kopenhagen Furs kommunikationsafdeling. I kommunikationsaf-
delingen sidder 6 medarbejdere, der har det overordnede ansvar for den eksterne kom-
munikation, hvor de udover at udvikle materiale til de forskellige kanaler endvidere ar-
bejder med medieproduktion, Public Affairs og pressearbejde samt anden kommunikati-
on, der retter sig til det eksterne publikum (Bilag 1 - Jespersen: 03:50). Den eksterne kom-
munikation formidles gennem flere kanaler; et fagblad, et magasin, hjemmeside samt di-
verse sociale medier (Bilag 1 - Jespersen: 00:49). Senest har Kopenhagen Furs kommunika-
tionsafdeling udarbejdet en præsentationsvideo ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ 
omhandlende virksomheden selv (Kopenhagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – en ver-
denssucces). Budskabet for den eksterne kommunikation vil blive uddybet og analyseret 
undervejs i afhandlingen, hvorfor det ikke vil blive behandlet yderligere her. 

Valg af casestudie som metode for vores afhandling 
Formålet med vores afhandling er som indledningsvist beskrevet at undersøge issues ma-
nagement i en etisk udfordret branche samt undersøge, hvorvidt storytelling som kom-
munikationsredskab kan anvendes og skabe legitimitet for en given virksomhed. Et case-
studie er en empirisk undersøgelse, der har til formål “at belyse et samtidigt fænomen inden 
for det virkelige livs rammer, hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det 
indgår ikke er indlysende, og hvori der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belys-
ning af fænomenet” (Andersen, 2009: 118). At tilvælge casestudie som metode kan netop 
belyse ovennævnte samt give mulighed for at operationalisere vores teoretiske viden (An-
dersen, 2009: 78). Vi har tidligere på vores uddannelse arbejdet med casestudier, som mu-
liggør, at vi som forskere kan konkretisere vores forståelse samt forforståelse af et givent 
genstandsfelt kombineret med teori og empiri. Yderligere kan valget af casestudie som 
metode fordre til at arbejde anderledes, hvori vi kan benytte teoretiske rammer forbundet 
med empirisk data (Andersen, 2009: 78). Vi finder denne arbejdsmetode motiverende og 
interessant i forhold til ovenstående problemstilling og er den metode, som ligger til 
grund for denne afhandling. 
 
Da vi har valgt én case at arbejde med, Kopenhagen Fur, kan dette casestudie kategorise-
res ved et singlecasestudie. Ved valg af singlecasestudie som metode er vi bevidste om 
udfordringen ved at generalisere den viden, vi bedriver (Andersen, 2009: 120). Vores for-
mål er dog ikke at generalisere den viden, vi opnår ved undersøgelsen af det givne gen-



Side 16 af 188 

standsfelt, men derimod ønsker vi at udarbejde en strategisk kommunikativ anbefaling 
specifikt rettet mod Kopenhagen Fur. 

Den kvalitative fremgangsmåde 
Grundet vores videnskabsteoretiske tilgange har vi valgt at understøtte vores afhandling 
med kvalitativ dataindsamling, da dette på bedste vis kan besvare vores problemformule-
ring og belyse afhandlingens problemstillinger. Fordelen ved at benytte kvalitative meto-
der er, at vi får et eksklusivt indblik i informantens perspektiv og dermed kan opnå ny 
forståelse og fortolkning af det angivne genstandsfelt (Kvale & Brinkmann, 2009: 41). Det-
te kan give os nogle nuancerede data, der medfører, at vi får en bedre helhedsforståelse af 
informanternes forventninger og holdninger til genstandsfeltet. Yderligere er det en for-
del, at der under udførelsen af metoderne foreligger mindre chance for, at informanterne 
misforstår spørgsmål, og der kan dermed opklares og afklares tvivl, mens interviewet fo-
retages. Ulempen ved at indsamle kvalitative data er risikoen for forskerbias, da vi som 
forskere har vores subjektive forforståelse af genstandsfeltet (Andersen, 2009: 209). Det er 
derfor væsentligt, at vi stiller os kritiske overfor den viden, vi bedriver, men også for 
fremgangsmåden hvorpå data indsamles. Vi forsøger at imødekomme dette i afhandlin-
gen ved at være bevidste om vores position som forskere og om de forforståelser, vi med-
bringer i interviewsituationen. Yderligere kan det med kvalitative metoder være svært at 
imødekomme eventuelle krav om generalisering (Højberg i Fuglsang & Olsen, 2009: 340). 
Som nævnt tidligere har det dog ikke været formålet med denne afhandling at generalise-
re den viden, vi opnår. Baseret på vores videnskabsteoretiske tilgange, udformningen af 
vores problemfelt samt argumentet om, at kvalitative undersøgelser kan give os et eksklu-
sivt indblik i de interviewedes perspektiver, som kan medføre ny fortolkning, vil vi argu-
mentere for, at den kvalitative metode bedst belyser vores genstandsfelt. Det empiriske 
grundlag for vores afhandling beror på primær såvel som sekundær empiri, som vil blive 
uddybet nedenfor. 

Sekundær empiri 
Den sekundære empiri, der benyttes i afhandlingen, danner grundlag for forståelsen af 
Kopenhagen Furs eksterne kommunikation. Den sekundære empiri består primært af Ko-
penhagen Furs hjemmeside og de elementer, der er forbundet med virksomhedens ekster-
ne kommunikation. Samtidig kan vi ud fra hjemmesiden bedrive viden samt få informati-
oner om, hvordan virksomheden håndterer de fremtrædende issues. Den sekundære em-
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piri benyttes således som supplement til vores primære empiri og kan imødekomme be-
grænsningerne fra interviewet med Søren Jespersen, som uddybes nedenfor. Vi antager i 
den forbindelse, at Jespersen, som mediechef, taler i forlængelse af hjemmesiden. Derud-
over benytter vi supplerende internetartikler med relevans for genstandsfeltet. Endvidere 
benyttes filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’, der er udarbejdet af Kopenhagen 
Fur og tilgængelig på deres officielle YouTube-kanal. 

Primær empiri 
Vi har anset det som nødvendigt at udarbejde egen primær empiri til at åbne op for nye 
perspektiver samt tilegne viden, der ikke er offentligt tilgængeligt. I den forbindelse har vi 
har udarbejdet tre ekspertinterviews samt tre fokusgruppeinterviews, der giver os en stør-
re indsigt og forståelse af vores genstandsfelt til besvarelse af problemformuleringen. 
 

KVALITATIV DATA: PRIMÆR EMPIRI 

Ekspertinterviews 

Mediechef i Kopenhagen Furs 
kommunikationsafdeling Søren Jespersen Bilag 1 

Opsamlende mail Søren Jespersen Bilag 8 

Stifter og frivillig i bevægelsen 
Meat Free Monday Denmark Noura Mahfouz Kindler Bilag 2 

Partner og kreativ konsulent i 
reklamebureauet Signifly Patrick Rønning Bilag 3 

Fokusgruppeinterviews 

Fokusgruppe 1  Bilag 5 

Fokusgruppe 2  Bilag 6 

Fokusgruppe 3  Bilag 7 

Tabel 1: Kvalitativ data 
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Ekspertinterviews 

Rekruttering 
For at besvare nærværende problemformulering finder vi det essentielt at foretage et ek-
spertinterview og indgå dialog med en medarbejder hos Kopenhagen Fur, der dagligt ar-
bejder med virksomhedens eksterne kommunikation. Dette ønsker vi for at kunne klar-
lægge virksomhedens issues management. Vi har derfor istandsat et interview med me-
diechef hos Kopenhagen Fur, Søren Jespersen. Formålet med interviewet udover at klar-
lægge Kopenhagen Furs issues management har ligeledes været at undersøge Kopenha-
gen Furs største udfordringer i pelsbranchen, og hvilket pres virksomheden oplever fra 
omverdenen. Herudover fandt vi det interessant i interviewet at undersøge, hvilke kom-
munikative tiltag Kopenhagen Fur stiller skarpt på. 
 
Vi bemærkede i interviewet med Jespersen, at han anså det segment, der støtter bevægel-
ser såsom ‘kødfrie mandage’ som en udfordring for Kopenhagen Fur, idet dette segment 
altid vil have en holdning til økologi, dyrevelfærd og bæredygtighed (Bilag 1 – Jespersen: 
37:32). Det er samtidig det segment, der har høje forventninger til pelsindustrien. Vi fandt 
det derfor interessant at kontakte Noura Mahfouz Kindler, der er stifter af bevægelsen 
Meat Free Monday Denmark, eftersom hun er en del af det segment. Da vi kontaktede 
hende angående et interview, skrev hun begejstret tilbage, at hun var meget interesseret 
og havde mange holdninger hertil. Det har derfor været interessant at interviewe hende 
for muligvis at forstå en kritisk holdning til pelsindustrien samt forstå hendes holdning til 
Kopenhagen Furs eksterne kommunikation. 
 
Udover disse to ekspertinterviews har vi valgt at istandsætte interview med medstifteren 
af det digitale bureau Signifly, Patrick Rønning, der til dagligt agerer som partner og krea-
tiv konsulent. Med mange års erfaring indenfor reklamebranchen er Rønning ekspert på 
området og kan derfor give os en dybere forståelse af fremtrædende og moderne virke-
midler til brandpositionering. Han har senest været projektleder på 3x34 Transport, hvor 
de bærende elementer i reklamefilmen har bestået i de narrative virkemidler (Bilag 3 - 
Rønning: 01:15; Signifly (u.å.)). Dette ekspertinterview kan bidrage til vores forestående 
analyse og diskussion af begrebet storytelling. 
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Disse tre interviews er blevet istandsat, da disse vil kunne bidrage med hver deres særlige 
ekspertiser vedrørende interviewemnet (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). 
 
Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009) påpeger særlige udfordringer, når der inter-
viewes mennesker, der er ledere og eksperter. Den største udfordring ved at interviewe 
eksperter er, at de kan være svært tilgængelige, hvilket også var gældende for interviewet 
med Jespersen. Vi havde indsendt ansøgning til Kopenhagen Fur angående samarbejde 
om afhandling og herved et interview med Jespersen. Vi fik dog at vide, at dette samar-
bejde ikke var muligt, og at Jespersen havde for travlt. Efter længere dialog fik vi dog mu-
ligheden for et 45 minutters interview. Det var omvendt nemmere for os at istandsætte 
interview med Kindler, da hun allerede ved første kontakt takkede ja til interviewet. Her-
udover var Rønning let tilgængelig, da han er en del af CBS Alumni og gerne ville give sit 
besyv med til vores afhandling. 
 
Endvidere kræver det af os som interviewere, at vi er sat godt ind i det pågældende emne, 
der ønskes undersøgt, samt at vi kan mestre fagsproget og være helt fortrolig med den 
interviewedes situation og livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). Mange eksperter 
kan være vant til at blive interviewet og kan i nogle tilfælde have et standardiseret oplæg 
klar, hvori vedkommende ønsker at fremme visse synspunkter. Her er det vores opgave at 
være opmærksom på dette og forsøge at komme ud over dette oplæg. Som forskere kan vi 
forsøge at udfordre ekspertens synspunkter og konfrontere den interviewede, hvilket kan 
føre til nye forståelser og forforståelser. Baseret på denne viden vi har opnået før inter-
viewet, har vi dermed kunnet komme tættere på Jespersens perspektiv og dagligdag i ar-
bejdet med Kopenhagen Furs eksterne kommunikation. Både interviewet med Jespersen, 
Kindler og Rønning blev arrangeret forholdsvist langt inde i vores projektforløb, og vi 
kunne dermed udligne asymmetrien til en vis grad, eftersom vi har haft stor indsigt i Ko-
penhagen Fur, pelsindustrien samt de teoretiske rammer bag vores empiri. Under et ek-
spertinterview kan det fremherskende asymmetriske magtforhold netop blive opvejet af, 
at forskerne har en stor ekspertise, som potentielt kan skabe en magtfuld stilling i inter-
viewfasen (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). 

Interviewguide 
De tre ekspertinterviews er udført med forskellige vinkler og har dermed haft forskellige 
formål at belyse i forbindelse med vores problemfelt. Det har derfor været vigtigt at ud-
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forme en ikke-standardiseret interviewguide til hver ekspert. Vi har inden hvert interview 
sendt vores interviewguide til eksperterne, som kan ses i starten af bilag 1, 2 og 3 (Bilag 1 - 
Jespersen; Bilag 2 - Kinder; Bilag 3 - Rønning). Interviewguiderne har bestået af en række 
spørgsmål, vi har ønsket at stille hver informant og herudover fremgår vores overordnede 
formål, faglige discipliner og empiri for afhandlingen. Dette har vi gjort for at klæde ek-
sperten bedst muligt på i forhold til det forestående interview. Eftersom interviewet er 
semistruktureret, indeholder de tre interviewguides forslag til spørgsmål, og vi har gjort 
det klart for den interviewede, at der under interviewet kan opstå emner, vi i stedet øn-
sker belyst. Alle tre interviewguides er delvist blevet udarbejdet på baggrund af Kvale og 
Brinkmanns (2009) syv faser (Kvale & Brinkmann, 2009: 122). 

Interviewudførelse 
Troværdigheden af kvalitative empiriske undersøgelser vil altid kunne diskuteres, efter-
som der her er risiko for forskerbias: ”det forhold, at undersøgeren personligt påvirker forsk-
ningsresultaterne på grund af den personlige informationsindsamling og –behandling, hvori der 
indgår væsentlige tolkningselementer” (Andersen, 2009: 209). Vi skal derfor som forskere be-
stræbe os på at være kritiske overfor vores empiriske materiale, samt måden hvorpå vi har 
udført disse. Det første ekspertinterview med Jespersen blev afholdt på Kopenhagen Furs 
hovedkontor i Glostrup. Vi havde gjort ham klart både via interviewguiden samt over te-
lefonen, at interviewet skulle forløbe som en samtale og dialog fremfor en spørgsmål-svar 
seance. Denne form for interview kategoriserer Kvale og Brinkmann (2009) som det semi-
strukturerede interview. Ved denne interviewform fordrer fremgangsmåden til dialog, og 
dermed at den interviewede kan besvare spørgsmål og temaer, der ligger udenfor den 
ellers intenderede spørgeramme. Således kan vi mindske risikoen for forskerbias, da An-
dersen (2009) argumenterer for, at denne metode giver den mest fyldestgørende besvarel-
se. Denne semistrukturerede tilgang til interviews har vi ligeledes fremført ved ekspertin-
terviewet med Kindler og Rønning både for at undgå forskerbias samt opnå valid viden til 
vores genstandsfelt. 

Refleksion over interviewsituation 
Den viden, vi har bedrevet fra vores interview med Jespersen, har både været yderst 
brugbar og indsigtsfuld i forbindelse med vores genstandsfelt. Interviewet har muliggjort, 
at vi bedre har kunnet kortlægge og forstå Kopenhagen Furs issues management, eftersom 
Jespersen som mediechef står i spidsen for virksomhedens eksterne kommunikation. Vi 
oplevede dog undervejs i interviewet, at Jespersen til tider gav standardiserede svar grun-
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det hans rolle, hvilket vi før interviewet var opmærksomme på. I den forbindelse var vo-
res opgave som interviewere at styre interviewet i en anden retning eller stille os kritiske 
overfor Jespersens udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). Set i retroperspektiv skulle vi 
som interviewere have været bedre til at stille uddybende spørgsmål i forbindelse med 
enkelte fremtrædende issues/udfordringer, som Kopenhagen Fur står overfor herunder 
dyrevelfærd og bæredygtighed. Det ville have været relevant at bedrive uddybende viden 
omkring disse emner til dybere forståelse og analyse af genstandsfeltet. Dog vidste vi ikke 
på daværende tidspunkt, at det specifikt ville være disse issues, vi i afhandlingen ville 
identificere og beskæftige os med. Vi har derfor efterfølgende været nødsaget til at kom-
binere Jespersens udtalelser om dyrevelfærd og bæredygtighed med offentligt tilgængeli-
ge informationer fra Kopenhagen Furs hjemmeside. Under interviewet med Jespersen for-
talte han, at 3 uger forud for vores besøg havde kommunikationsafdelingen hos Kopenha-
gen Fur netop lanceret og udarbejdet en film ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’, 
hvilket vi ikke var bevidste om forinden interviewsituationen. Vi havde af den årsag ikke 
klargjort, hvilke spørgsmål der i den forbindelse ville være interessante at få uddybet. 
Derfor har vi efterfølgende kontaktet Jespersen pr. mail, hvori vi har stillet ham fire uddy-
bende spørgsmål angående filmen, som han sidenhen har besvaret (Bilag 8 - E-mail). Disse 
svar har ligeledes været brugbare i forbindelse med afhandlingens tredje analysedel. 
 
I interviewsituationen med Kindler oplevede vi fra start, at hun havde mange holdninger 
og meninger forbundet med Kopenhagen Fur og pelsindustrien generelt. Det har været 
brugbart og interessant at interviewe hende, da Jespersen netop bemærker dette segment 
som en udfordring grundet deres etiske holdninger til pelsindustrien. I den forbindelse 
iagttog vi endvidere i selve interviewsituationen, at Kindlers mange holdninger til pelsin-
dustrien og Kopenhagen Fur var yderst radikale. Vi har derfor efterfølgende stillet os kri-
tiske overfor hendes meninger og udtalelser, som vi bruger i denne afhandling. Dog har 
interviewet bidraget med interessante pointer som benyttes til forestående analyse. 
 
Før vores interview med Rønning briefede vi ham om, hvordan interviewet skulle foregå. 
I den forbindelse blev filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ nævnt, og Rønning 
ytrede et ønske om at se denne forinden interviewet. Dette muliggjorde, at vores viden, vi 
opnår fra interviewet i forbindelse med filmen, har været konkret, hvor vi yderligere har 
kunnet benytte Rønnings udtalelser til vurdering og analyse af filmen. Rønning er yder-
mere en del af CBS Alumni, hvilket har medført, at Rønning til dels har samme faglige og 
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teoretiske indsigt, som vi har. Dette kom til udtryk under interviewet, hvor Rønning me-
strede samme fagsprog som os, der muliggør en fælles forståelsesramme mellem os som 
interviewere og ham som ekspert. 

Fokusgruppeinterviews 
Fokusgruppeinterviews muliggør en undersøgelse af forbrugermotiver og varepræferen-
cer (Kvale & Brinkmann, 2009: 170). Denne afhandling har foruden analyse af Kopenhagen 
Furs issues management ligeledes til formål at undersøge omverdenens forventninger til 
Kopenhagen Furs eksterne kommunikation. Vi vil derfor argumentere for, at fokusgrup-
peinterviews vil kunne belyse disse og dermed være med til besvarelse af afhandlingens 
problemformulering. Samtidig finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt fokus-
grupperne deler samme forståelse af Kopenhagen Fur, som Jespersen udtaler i sit inter-
view. For at klarlægge holdninger til Kopenhagen Fur samt vurdere virksomhedens legi-
timitet etablerede vi tre fokusgruppeinterviews. 
 
Bente Halkier (2009) definerer fokusgruppeinterviewets kendetegn som en kombination af 
gruppeinteraktion og forsker-bestemt emne-fokus, hvor data produceres i denne gruppe-
interaktion angående et specifikt emne (Halkier, 2009: 9). En af styrkerne ved fokusgrup-
per omhandler produktionen af data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og 
normer (Halkier, 2009: 13), som netop er en metode, der kan give os tættere indsigt og for-
ståelse af omverdenens forventninger til pelsindustrien og Kopenhagen Fur. Samtidig an-
ses den sociale interaktion som værende kilden til, at deltagerne sammenligner sine erfa-
ringer og forståelser i gruppeprocesserne, hvormed der kan produceres viden om sociale 
praksisser, som ellers havde været svære at bedrive ved individuelle interviews (Halkier, 
2009: 14). Endvidere er det med fokusgruppeinterviews muligt at producere koncentreret 
data om et bestemt emne, som på anden vis havde været svært at tilegne sig (Halkier, 
2009: 14). På baggrund af dette vil vi argumentere for, at empirien fra fokusgrupperne vil 
være brugbare og bidrage med nyttig viden til det ovenstående problemfelt. 

En ulempe ved fokusgruppeinterviews er dog, at der kan opstå en tendens til kon-
formitet eller polarisering, som begge kan medføre mindre variationen af deltagernes ud-
tryk for forforståelser og erfaringer (Halkier, 2009: 14). Det er her, vi som moderatorer skal 
sikre os, at interaktionen mellem deltagerne forholder sig på rette spor, og vi skal gribe 
ind, når der er behov for det for at eliminere denne svaghed. 
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Udvælgelseskriterier 
For at opnå valid viden til brug i vores forestående afhandling og samtidig have nogle re-
præsentative fokusgrupper opsatte vi inden fokusgrupperne nogle forskellige kriterier: 
 

UDVÆLGELSESKRITERIER 

At have lysten til at diskutere udfordringer i pelsindustrien i plenum 

Alder: 18-70 

At eje en pels: Ikke relevant 

At kende Kopenhagen Fur: Ikke relevant 

Køn: Ikke relevant 

Bopæl: Ikke relevant 

Nationalitet: Dansk statsborger (jf. afgrænsning) 

 
Som det fremgår af ovenstående udvælgelseskriterier har vi været forholdsvis åbne i ud-
vælgelsen af informanter, idet vi indledningsvist har fundet det svært at finde informan-
ter, der har haft lyst til at diskutere emner såsom dyrevelfærd i pelsbranchen, dyreetik, 
Kopenhagen Fur og kommunikationen herom. Dette har gjort os opmærksomme på, at 
temaet for vores fokusgruppeinterviews har været følsomt. Halkier (2009) anbefaler, at 
man ved følsomme emner forsøger at lave mindre fokusgrupper for derved at skabe tryg-
hed i gruppen (Halkier, 2009: 34). Derfor har vores ønske været at lave grupper på mak-
simum 7-8 i hver. Vi har afholdt fokusgruppeinterviewene i hjemmevante omgivelser net-
op for at imødekomme denne udfordring og dermed skabe tryghed. Herudover har vi 
ikke anset det som relevant, hvorvidt man er mand eller kvinde, ej heller at eje en pels, 
bopæl, eller hvorvidt informanterne kender Kopenhagen Fur. Vi har ønsket så bred og 
repræsentativ målgruppe som muligt. 
 
Vi havde i første omgang udført to fokusgruppeinterviews, men da vi efterfølgende ikke 
fandt udvalget af informanter repræsentative for vores udvælgelseskriterier, afviklede vi 
et tredje fokusgruppeinterview, hvor udvalget af informanter afstak fra de to andre i for-
hold til alder og beskæftigelse. Den opmærksomme læser jævnfør bilag 5-7 vil have be-
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mærket, at fokusgruppeinterview 3 er afholdt på anden geografisk placering end de første 
to. Dette skyldes, at vi på tidspunktet for afholdelsen befandt os i omegnen af Aalborg, 
Storvorde, og vi var derfor nødsaget til at rekruttere informanter fra lokalområdet. Det 
skal her understreges, at vi i afhandlingen ikke ønsker at undersøge, hvorvidt holdningen 
til Kopenhagen Fur, pelsindustrien og kommunikationen hertil er anderledes fra de for-
skellige landsdele, hvorfor betydningen for lokationen ikke findes relevant og af betyd-
ning for fokusgruppeinterviewenes resultater. 

Rekruttering af informanter  
Fremgangsmåden for at rekruttere deltagere til de tre fokusgruppeinterviews udgøres af 
en kombination af to metoder; rekruttering via sociale medier samt snowball-sampling (Halki-
er, 2009: 31). Ved rekruttering til fokusgruppe 1 og 2 har vi primært benyttet rekruttering 
via sociale medier. Vi har her hver især benyttet vores ydre sociale netværk. Vi har hver 
kontaktet et ydre led i vores netværk med kort beskrivelse af formålet for vores afhand-
ling, afholdelsen af fokusgruppeinterview med dato og tid og forhørt om vedkommende 
havde lyst til at deltage. Vedkommende vi har kontaktet har passet ind i forhold til oven-
stående udvælgelseskriterier. Halkier (2009) argumenterer for, at hvis man rekrutterer via 
sit eget netværk, er det vigtigt at bede disse informanter om at finde nogen fra deres net-
værk (Halkier, 2009: 32), som vi ikke har haft kendskab til. Dette gør sig primært gælden-
de for fokusgruppe 1 og 2, men ses også ved enkelte tilfælde ved fokusgruppe 3. Vi har 
været opmærksomme på forholdet mellem mænd og kvinder ved interviewsituationen, da 
vi har ønsket en forholdsvis ligelig fordeling og dermed ikke kun kvinder eller mænds 
svar. Dette samtidig for at styrke gruppens dynamik. 

Som nævnt har vi efter afholdelse af fokusgruppe 1 og 2 ønsket en større repræsenta-
tiv gruppe og derfor ønsket at afholde endnu et fokusgruppeinterview. Vi har derfor æn-
dret vores strategi ved rekruttering hertil og kun ønsket enkelte informanter én af os hav-
de kendskab til i et meget yderst led af sit netværk. Derfor har vi udarbejdet et offentligt 
opslag på den lokale Facebook-gruppe ’9280 Storvorde’ (Facebook, u.å.: 9280 Storvorde). 
Det kan derfor opleves ved dette fokusgruppeinterview, at nogle af informanterne havde 
kendskab til hinanden, eftersom de kommer fra samme lokalområde, hvilket vi ikke var 
bevidste om, før de ankom. Dette har dog ikke påvirket fokusgruppens validitet, men der-
imod styrket dialogen under interviewet. 
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FOKUSGRUPPE 1 

Navn Alder Beskæftigelse 

Viktor 22 år Studerende 

Sebastian 25 år Studerende 

Aleksander 26 år Studerende 

Cecilie 26 år Arbejdende på et bosted 

Ida 26 år Kvalitativ Konsulent 

  Tabel 2: Fokusgruppe 1 

FOKUSGRUPPE 2 

Navn Alder Beskæftigelse 

Martha 22 år* 
*Oplyst efter fokusgruppeinterview Tjener 

Belinda 24 år Kommunikationsmedarbejder 

Peter 25 år Ledig 

Heidi 26 år 
Sagsbehandler i  

Udlændingestyrelsen 

Frederikke 26 år Studerende 

Kevin 28 år 
Sagsbehandler i  

Udlændingestyrelsen 

Anders 32 år 
Projektleder i Dansk  

Arkitektur Center 

  Tabel 3: Fokusgruppe 2 
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FOKUSGRUPPE 3 

Navn Alder Beskæftigelse 

Claus 37 år Musiker og Kropsbehandler 

Anja 45 år Skoleleder 

Hanne 49 år Bygningsmaler 

Anita 52 år 
Leder i IT-afdeling hos  

Nordjyske Medier 

Marianne 52 år Privat dagplejer 

Helle 59 år 
Hjemmegående, tidligere  

HR-konsulent 

Lars-Peter 59 år Landmand 

Bruno 63 år Efterlønner, tidligere typograf 

  Tabel 4: Fokusgruppe 3 

Struktur 
Halkier (2009) opstiller tre modeller for fokusgruppeinterviews; den løse model, den stramme 
model og tragtmodellen. Den løse model har en åben struktur og spørgsmål, hvilket kræver 
en lille moderatorrolle. Den stramme model er struktureret, hvor der kræves en høj mode-
ratorinvolvering med specifikke spørgsmål (Halkier, 2009: 38-39). Tragtmodellen er en 
middelvej, der imødekommer den løse og stramme models udfordringer samt tilgodeser 
de to modellers fordele. Tragtmodellen giver dermed plads til informanternes perspekti-
ver og interaktion med hinanden, men samtidig får vi som forskere mulighed for at belyse 
problematikker og får derved materiale til brug af fremtidig analyse (Halkier, 2009: 40). 
Som struktur for alle fokusgruppeinterviews har vi benyttet os af tragtmodellen, hvilket 
fremgår af bilag 5-7. Her starter vi alle fokusgruppeinterviews bredt, hvor vi åbent spør-
ger ind til informanternes holdninger til tillid og virksomheders ageren. Herefter struktu-
rerede vi alle fokusgruppeinterviews ved at stille mere specifikke spørgsmål, vi havde 



Side 27 af 188 

forberedt og reflekteret over inden de pågældende interviews. Her spurgte vi blandt andet 
ind til informanternes holdning til Kopenhagen Fur, samt hvilke forventninger de havde 
til virksomheder, der arbejder med dyr og produktion af dyr. Vi forelagde Jespersens ud-
talelse til informanterne om, at dét at købe pels er en bæredygtig beslutning, eftersom pels 
holder længere end anden vinterbeklædning. Dette for at undersøge, hvorvidt informan-
terne delte den samme forståelse af dette udsagn som Jespersen. 
 
Afslutningsvist i vores fokusgruppeinterviews viste vi informanterne fire klip fra filmen 
‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ (Kopenhagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – en 
verdenssucces). I ekspertinterviewet med Jespersen, fortæller han om denne film, og at 
den har vundet stort indpas på de sociale medier (Bilag 1 - Jespersen: 30:36). Derfor fandt 
vi det interessant at undersøge vores informanters holdninger til videoen i forhold til 
ovenstående problemformulering. Vi havde inden fokusgruppeinterviewene nøje udvalgt 
fire klip fra filmen, der hver varer mellem 30-90 sekunder. Disse klip er valgt, da de berør 
de udfordringer, vi ønsker at undersøge. Samtidig udgør de fire klip et repræsentativt bil-
lede af helheden fra filmen. Indholdet af klippene vil blive uddybet og analyseret i afhand-
lingens tredje analysedel. Vi har valgt ikke at vise hele filmen, da der endvidere vil være 
risiko for, at informanterne vil miste fokus, da denne varer 12 minutter. Vi viste to klip ad 
gangen, hvorefter vi diskuterede, hvordan informanterne oplevede det, de så, og hvad de 
syntes om det, der blev sagt. Denne øvelse har givet os viden, vi vil kunne benytte i vores 
forestående delanalyse vedrørende storytelling. 

Refleksion over interviewsituationerne 
Ved fokusgruppe 1 oplevede vi fra start en god stemning, der førte til god dialog og dis-
kussion. Dette kan skyldes, at informanterne havde klare holdninger til vores interview-
emne og havde alle, baseret på vores interviewguide jævnfør bilag 4, sat sig grundigt ind i 
genstandsfeltet. Dette har været brugbart i forbindelse med den forestående analyse. Hal-
kier (2009) argumenterer netop for, at dette er en af styrkerne ved fokusgruppeinterviews. 
Ida og Cecilie fra gruppen udtrykte negative holdninger til Kopenhagen Fur, hvilket Seba-
stian ligeledes gjorde fra starten. Dog var Viktor af modsat holdning, og Aleksander del-
tog ligeledes aktivt, men havde ikke som de andre en radikal holdning til emnet. Viktors 
argumenter viste sig løbende på sin vis at kunne moderere Sebastians holdninger, og det 
var interessant, hvordan interaktionen kunne ændre sociale praksisser undervejs. Som 
moderatorer havde vi derfor en lille rolle og indskød kun spørgsmål, når det var nødven-
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digt og havde brug for at ændre diskussionens retning. Af hensyn til Halkiers (2009) ar-
gumentation om, at ved følsomme emner kan det være bedst med en lille gruppe, havde 
vi rekrutteret 6 informanter jævnfør tabel 2. Vi fik dog på dagen et afbud, hvilket Halkier 
(2009) ligeledes argumenterer for er én af ulemperne ved fokusgruppeinterviews (Halkier, 
2009: 34). Vi ville dog gerne have haft lidt flere informanters synspunkter med og beslut-
tede derfor til de efterfølgende fokusgrupper at rekruttere flere. 
 
Ved fokusgruppe 2 havde vi 7 informanter jævnfør tabel 3. Ligesom ved fokusgruppe 1 
havde vi sendt en interviewguide forinden interviewet (Bilag 4 – Fokusgruppeinterview 
invitation). Dette blev ligeledes afholdt i hjemlige omgivelser. Dog oplevede vi til at starte 
med et mindre flow mellem informanterne og en mere forsigtig interaktion. Derfor var vi 
som moderatorer nødsaget til at træde mere i kraft. Årsagen kan eventuelt skyldes, at dis-
se informanter har haft mindre interesse for det pågældende emne eller ikke har haft lige 
så stor kendskab til emnet som den første gruppe. Der var således ingen informanter i 
denne fokusgruppe, der tog styringen for dialogen. Interaktionen blev bedre undervejs, 
efter deltagerne følte sig mere trygge i hinandens selskab. Diskussionen var dog til stadig-
hed mere dæmpet, og deltagerne var gode til at give hinanden taletid og plads. 
 
Ved fokusgruppe 3 havde vi rekrutteret 8 informanter jævnfør tabel 4. Her ønskede vi at 
indsamle informanter, der afstak fra tidligere repræsenteret målgruppe i forhold til alder 
og beskæftigelse. Grundet rekrutteringsprocessen havde vi ikke tilsendt disse informanter 
en interviewguide forinden, men når vi blev kontaktet af en informant, der var interesseret 
i at deltage, oplyste vi ligesom ved de andre grupper om emne, og at vi skulle diskutere 
kommunikationen omkring Kopenhagen Fur og pelsindustrien. Vi oplevede under dette 
fokusgruppeinterview et godt flow og god interaktion mellem informanterne, der belyste 
interessante problematikker. Informanterne havde alle forskellige holdninger og svar til 
vores spørgsmål og udfordrede ligesom fokusgruppe 1 i høj grad hinanden. Vi oplevede i 
denne fokusgruppe, at især Hanne, der har et positivt indtryk af pelsindustrien, op til flere 
gange forsøgte at overbevise de resterende deltagere om hendes overbevisning. Modsat 
fokusgruppe 2 var deltagerne i denne fokusgruppe ikke lige så generte, og diskussionen 
var ikke nær så afdæmpet. Dog var deltagerne gode til at lytte til hinandens holdninger, 
men informanterne var hver især stålfaste i deres personlige overbevisning og kunne ikke 
som i fokusgruppe 1 overbevise hinanden. Diskussionen afstak enkelte gange, og vi har 
her ikke haft mulighed for at transskribere disse enkelte øjeblikke, da deltagerne taler i 
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munden på hinanden. Dette betød, at vi som moderatorer var nødt til at dirigere diskussi-
onen i den rigtige retning, når dette forekom. 
 
Alle tre fokusgruppeinterviews har givet os den indsigt, vi har ønsket. Vi har opnået stør-
re forståelse af informanternes holdninger og forventninger til Kopenhagen Furs eksterne 
kommunikation, der vil benyttes i afhandlingens analyse. I det tredje fokusgruppeinter-
view oplevede vi, at det der blev sagt og diskuteret var forholdsvist ens fra de to første 
fokusgruppeinterviews. Derfor fandt vi det ikke relevant at afholde endnu et fokusgrup-
peinterview, da vi argumenterer for, at et sådant ikke vil kunne give os yderligere viden 
om genstandsfeltet. 

Databehandling: Transskription og tematisering 
Når interviewmaterialet benyttes til den forestående analyse, har vi både ved ekspertin-
terviewene samt fokusgruppeinterviewene valgt at optage disse for derefter at benytte 
transskribering som metode til databehandling. Dette har vi valgt, da “transskriptionen af 
interview fra mundtlig til skriftlig form strukturerer interviewsamtalerne i en form, der egner sig 
til nærmere analyse, og udgør i sig selv første analytiske proces” (Kvale & Brinkmann, 2009: 
202). Dermed muliggør transskription, at vi i højere grad kan strukturere vores kvalitative 
data til brug i den forestående analyse. Vi er dog bevidste om, at talesprog er meget for-
skelligt fra skriftsprog, og at transskription ofte kan medføre en kunstig konstruktion af 
den kommunikation, der finder sted (Halkier, 2009: 71). Dette er vi bevidste om, hvorfor vi 
i transskriptionen af både ekspertinterviewene og fokusgruppeinterviewene vælger at 
transskribere alle sagte ord. Da vi i afhandlingen har fokus på helhedsbilledet af informan-
ternes perspektiv, har vi dog valgt ikke at medtage pauseord såsom “øh” og “åh”, og når vi 
bruger citater i afhandlingen, vil vi yderligere undlade at bruge ord som “altså”, “hvad 
hedder det” og “ikke?”, såfremt de ikke bidrager til forståelse af citatet. 
 
Til databehandling af vores empiriske materiale har vi valgt at benytte os af farvekodning 
og tematisering på baggrund af afhandlingens problemfelt. Vi har efter afholdelse af samt-
lige interviews udledt teoretiske emner, vi ønsker at belyse i vores afhandling; det institu-
tionelle perspektiv, issues management samt storytelling/transparens. Derfor har vi for 
overskuelighedens skyld ved databehandling af vores empiri farvet disse emner således: 
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Det institutionelle perspektiv 
Issues management  
Storytelling/transparens 
 
Det er dog vigtigt at påpege, at ovenstående farvekodning ikke er stringent i forhold til 
benyttelse i analysen. Visse citater er farvekodet med én bestemt farve, men benyttes lige-
ledes til andre teoretiske aspekter i analysen. Samtidig er andre citater ikke farvekodet, 
men alligevel benyttet i afhandlingen. Denne farvekodning og tematisering af vores empi-
ri er foretaget forinden udarbejdelsen af afhandlingens tre analysedele, hvilket ligeledes 
har givet os dybere analytisk indsigt i empirien. Dette belyses ud fra den filosofisk herme-
neutiske spiral, da vi undervejs i processen opnår en ny forståelse af genstandsfeltet, 
hvormed vi bedriver ny viden og opnår nye iagttagelser af empirien. Det har således væ-
ret en gavnlig metode, der har bidraget med faglige diskussioner og idésparring til kom-
bination af teori og empiri for os forskere imellem. 

Metodisk refleksion 
Med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske ståsted er det væsentligt, at vi som for-
skere gør os nogle overvejelser om de konsekvenser, vores position medfører. Vi vil i det 
følgende klarlægge vores metodiske overvejelser, der ligger til grund for afhandlingens 
udformning samt validitet og reliabilitet, der er knyttet hertil. 

Deduktiv og induktiv metode 
Når vi som forskere forsøger at producere viden om Kopenhagen Fur, kan vi i princippet 
udføre dette på to måder; en deduktiv og en induktiv metode (Andersen, 2009: 35). Vi øn-
sker i afhandlingens analyse at klarlægge Kopenhagen Furs issues management, hvormed 
vi ud fra vores teoretiske rammer samt vores videnskabsteoretiske ståsted arbejder deduk-
tivt. Den deduktive metode er kendetegnet ved, at vi med udgangspunkt i generelle prin-
cipper drager slutninger om enkelte tilfælde. Grundet afhandlingens videnskabsteoretiske 
perspektiver tilegner vi os ligeledes en deduktiv arbejdsmetode for afhandlingen. Ud fra 
et filosofisk hermeneutisk udgangspunkt har vi både forståelser og forforståelser angåen-
de vores genstandsfelt, og baseret på den socialkonstruktivistiske tilgang kan vi ikke se 
bort fra vores erkendelsesgrundlag. Vi har netop inden vores valgte emneafgrænsning 
haft dyb indsigt og forståelse af afhandlingens teoretiske rammer, eftersom teorien er gen-
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nemgået på vores uddannelse. Vi overfører således den teoretiske viden til vores casestu-
die, Kopenhagen Fur. 
 
Andersen (2009) argumenterer dog for, at den induktive og deduktive fremgangsmåde 
ofte kan være svær at adskille, da disse foregår i hele undersøgelsesprocessen (Andersen, 
2009: 35). Den induktive metode er karakteriseret ved, at vi med udgangspunkt i en enkelt 
hændelse slutter os til et princip, hvormed vi kan generalisere vores fundne sammenhæn-
ge til andre organisationer. Udfordringen med at arbejde kvalitativt og med et singlecase 
studie er netop, som tidligere nævnt, at det kan være svært at generalisere. Dette er en ud-
fordring, vi er yderst bevidste om, og vi vil her ikke endeligt konkludere, hvorvidt vi til-
slutter os generelle principper om storytelling, der kan overføres til andre organisationer 
eller ej, men vi har her valgt at nævne den induktive metode, da den kan belyse arbejds-
metoden, der benyttes til den forestående diskussion. Afhandlingens vidensproduktion 
veksler således mellem en deduktiv og induktiv metode. 

Reliabilitet  
Reliabiliteten af vores undersøgelsesmetode angiver, hvor pålidelig vores produktion og 
bearbejdning af empirisk data er (Halkier, 2009: 109). Reliabilitet har tidligere omhandlet 
vigtigheden af, at en anden forsker har kunnet foretage samme undersøgelse og dermed 
komme frem til samme resultater. Det er imidlertid ikke muligt med vores kvalitative stu-
dier, da vi i denne afhandling har pådraget os en socialkonstruktivistisk tilgang, hvormed 
vi sætter os selv som subjekt for vores vidensproduktion. Vi har derfor som forskere en 
forforståelse for det genstandsfelt, vi ønsker at undersøge, og der vil altså ud fra forskelli-
ge andre forskerpositioner kunne tillægges anden betydning på baggrund af samme teore-
tiske ståsted. Reliabilitet handler derfor i stedet om at gennemskueliggøre vores metoder, 
således at det for andre er muligt at vurdere, hvorvidt vi har udarbejdet et validt stykke 
arbejde. Dette forsøger vi netop at imødekomme ved at klarlægge både vores videnskabs-
teoretiske tilgang i vores undersøgelsesmetoder, samt måden hvorpå vores empiri er ind-
samlet. Dermed argumenterer vi for, at afhandlingen opnår en høj reliabilitet på baggrund 
gennemsigtige og grundigt udarbejdede undersøgelsesmetoder. 

Validitet 
Hvor reliabiliteten henviser til, hvor konsistente vores resultater er, henviser validiteten til 
gyldigheden og relevansen for vores empiriske undersøgelse (Andersen, 2009: 83). Gyl-
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digheden for vores afhandling omhandler den generelle overensstemmelse mellem vores 
teoretiske og empiriske begrebsplan. Her forsøger vi gennem afhandlingen at favne bredt i 
vores indsamling af empirisk og teoretisk data. Ved det institutionelle perspektiv, som 
benyttes i afhandlingen, inddrages flere teoretikere blandt andet Paul J. DiMaggio og Wal-
ter W. Powell (1989) og W. Richard Scott (2008a+b), der alle komplimenterer og supplerer 
hinanden. Derfor vil vi argumentere for, at dette perspektiv er gyldigt og relevant i for-
hold til afhandlingens problemstilling. Inden for issues management teorien benytter vi 
ligeledes en række anerkendte teoretikeres syn på issues og issues management, og vi vil 
derfor argumentere for validiteten af denne teoretiske ramme. Dette gør sig endvidere 
gældende ved storytelling og transparens, hvor flere teoretikeres argumenter belyses i 
samspil. 
 
Empirisk vil vi begrunde vores validitet baseret på vores grundighed samt repræsentative 
og gyldige informanter. Jespersen, Kindler samt Rønning er alle eksperter på hver deres 
område og kan tilføje vores afhandling valid viden til besvarelse af vores problemformule-
ring. Vores informanter indsamlet til vores tre fokusgruppeinterviews er alle nøje udvalgt 
i forhold til førnævnte udvælgelseskriterier. Vi er her bevidste om, at vores fokusgrupper 
ikke udgør hele omverdenen for Kopenhagen Fur som helhed, men derimod blot et lille 
udsnit af den danske befolkning. Vi vil dog argumentere for, at disse fokusgrupper giver 
et billede af en repræsentativ gruppe i forhold til Kopenhagen Furs omverden grundet 
vores udvælgelseskriterier nævnt ovenfor. Vi har således gjort talrige overvejelser i for-
hold til rekruttering for at få skabt så valide resultater som muligt. Vi har dermed for vo-
res indsamlede empiri og resultater forsøgt at undgå forskerbias ved alle de situationer, 
der eventuelt kunne fremkomme, og vi vil derfor argumentere for, at empirien præsente-
ret ved denne afhandling både er valid og har høj reliabilitet. 
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Kapitel 3: Teoretiske refleksioner 
 

KAPITEL 3: TEORETISKE REFLEKSIONER  
Dette kapitel præsenterer de teoretiske rammer for afhandlingen. 

Herunder diskuterer vi det institutionelle perspektiv, dets grundtanke, 
definitioner af legitimitet, det organisatoriske felt og rationelle myter. 
Samtidig præsenteres isomorfier som effekt af institutionaliseringen. 

Issues management og denne teoris definitioner vil ligeledes 
præsenteres her. Vi præsenterer yderligere storytelling og transparens. 

Baseret på denne teoretiske begrebsudvikling samt ovenstående 
problemformulering præsenterer vi afhandlingens tre 

arbejdsspørgsmål.
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I det følgende afsnit vil afhandlingens anvendte teori blive præsenteret. Teoriafsnittet er 
inddelt i tre dele, der hver beskriver afhandlingens benyttede teorier. Den første del be-
skriver og diskuterer det institutionelle perspektiv, der overordnet vil være afhandlings 
teoretiske ramme. Vi belyser og diskuterer perspektivets begreber, definitioner samt vores 
forståelse af disse. Vi har valgt dette perspektiv, da det kan give en forklaringsmodel til 
Kopenhagen Furs ageren, samt hvorfor og hvilke faktorer der presser Kopenhagen Fur til 
at agere, som de gør. Samtidig kan perspektivet opstille mulig forklaring til, hvordan om-
verdenens holdninger kan presse virksomheden. Den anden del belyser og diskuterer teo-
rien issues management, som benyttes i en institutionel kontekst. Det skaber sammen-
hæng i afhandlingens to primære teoretiske rammer. Vi definerer her, hvordan vi forstår 
et issue og issues management. Teorien har til formål at belyse Kopenhagen Furs udfordrin-
ger i et kommunikativt perspektiv samt give os værktøjer til at undersøge Kopenhagen 
Furs eksterne kommunikation. Afslutningsvist vil tredje del præsentere storytelling og 
transparens, der anses som kommunikative redskaber, virksomheder kan gøre brug af. Vi 
har valgt at anvende storytelling, da vi jævnfør problemfeltet ønsker at sammenkoble is-
sues management med et moderne virkemiddel til legitimitetsskabelse. Vi har yderligere 
valgt at benytte transparens, da begrebet ligeledes kan belyse Kopenhagen Furs eksterne 
kommunikationsindsatser. 
 
Teoriafsnittets tre dele repræsenterer dermed tre fagblokke, som komplementerer hinan-
den i samspillet af en analytisk, refleksiv og kritisk klarlæggelse af Kopenhagen Furs eks-
terne kommunikation. De valgte teorier for denne afhandling skaber dermed afhandlin-
gens synergi og har til formål at give en nuanceret og fuldstændig besvarelse af afhand-
lingens problemfelt. 

Det institutionelle perspektiv 
Inden for de erhvervsøkonomiske perspektiver finder vi det institutionelle perspektiv. Dette 
perspektiv skal forstås som en retning og forklaringsmodel til, hvorfor virksomheder og 
institutioner agerer, som de gør. Det er samtidig også dette perspektiv, der danner ramme 
for afhandlingen. Dette perspektiv kan dermed være redskab til besvarelse af ovenstående 
problemformulering. 
 
Den institutionelle teori indeholder en lang og kompleks historie, hvori John W. Meyer og 
Brian Rowan (1977) var nogle af de første til at formulere, at organisatoriske strukturer 
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ikke længere kun bestod af teknologiske imperativer, men også var ressourceafhængige. 
Dette satte skub i en længere empirisk og teoretisk forskning af organisationer som domi-
nante aktører i det moderne samfund. Vi vil i det følgende klarlægge perspektivets grund-
tanke og ligeledes formulere vores forståelse af perspektivets begreber. 

Den institutionelle grundtanke 
Douglass C. North (1990) var amerikansk økonom og definerede i ’Institutions, Institutional 
Change and Economic Performance’ institutioner som: “Institutions are the rules of the game in a 
society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction” 
(North, 1990: 3). W. Richard Scott (2008a) klarlægger endvidere i bogen “Institutions and 
Organizations, Ideas and Interests” sin definition af begrebet institutioner: “Institutions are 
comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated 
activities and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott, 2008a: 48). Vi ønsker 
i denne afhandling at sammenkoble Norths (1990) og Scotts (2008a) definitioner af begre-
bet institutioner. På den måde forstår vi, at institutioner er karakteriseret ved de forhold, 
vi tager for givet og skaber den menneskelige interaktion. Dermed er institutioner med til 
at forme den sociale praksis. Samtidig forstår vi, at institutioner indeholder regulative, 
normative og kulturelt-kognitive strukturer, der er meningsskabende for den sociale ad-
færd. Det betyder, at institutioner på sin vis kan påvirke dens omverden i en regulativ, 
normativ og kulturelt-kognitiv grad. Herudover forstår vi ligeledes, at omverdenen sam-
tidig indeholder strukturer, der omvendt kan påvirke institutioner. Det er således denne 
sammenkoblede definition, vi påfører afhandlingens genstandsfelt og gør sig gældende, 
når vi behandler begrebet institutioner. Denne forståelse bygger på socialkonstruktivis-
men, eftersom institutioner og selve perspektivets grundtanke består af en lang række 
værdier og antagelser om, at verden er skabt på baggrund af sociale foranderlige proces-
ser. Vi forstår dermed, hvordan institutioner er socialt skabte fænomener og dermed et 
produkt af mellemmenneskelige, kommunikerede forestillinger. Disse forestillinger er sty-
rende for den måde, vi organiserer og indretter virksomheder og institutioner på (Peder-
sen i Lorentzen et al., 2009: 146). Det institutionelle perspektiv stiller således spørgsmåls-
tegn ved det klassiske erhvervsøkonomiske perspektiv; neoklassisk produktionsteori. Ved 
dette perspektiv er billedet af en virksomhed simpelt og primitivt: “Virksomheden er iden-
tisk med sine produktionsmuligheder, og dens eneste målsætning er at maksimere profit” (Hou-
gaard i Lorentzen et al., 2009: 47). Modsat det klassiske perspektiv opstiller det institutio-
nelle perspektiv op til flere forklaringsmodeller til virksomheders adfærd og forholder sig 
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kritisk til økonomisk rationalitet. Det økonomiske perspektiv har en positivistisk tilgang 
og tror, der findes én fuldstændig rationalitet, hvor både virksomheden og medarbejderne 
er i stand til at træffe fuldstændig rigtige beslutninger. Med det institutionelle perspektivs 
socialkonstruktivistiske tilgang kan vi ikke længere se bort fra sociale og kognitive proces-
ser ved beslutningstagen og har dermed ikke mulighed for at træffe den fuldstændig rig-
tige beslutning, før vi ser på de mange faktorer, der spiller ind. Legitimitet er her blandt 
andet det forhold, der gør sig gældende for en virksomheds nyttemaksimering og overle-
velse (Pedersen i Lorentzen et. al., 2009: 147). 

Rationelle myter og legitimitet 
Meyer og Rowan (1977) har skrevet artiklen ’Institutionalized Organizations: Formal Structu-
res as Myth and Ceremony’ og er nogle af de tidligere teoretikere indenfor det institutionelle 
perspektiv, der bidrager til neo-institutionalismen. De påpeger, at der i det institutionelle 
perspektiv eksisterer myter om virksomheders rationalitet og effektivitet. Disse myter har 
to egenskaber; for det første identificerer de sociale mål som tekniske, hvor de foreslår en 
korrekt måde rationelt at opnå disse mål, og for det andet er de institutionaliserede, hvor-
for de i de fleste tilfælde tages for givne som legitime (Meyer & Rowan, 1977: 343-344). Det 
forstås omvendt, at hvad der kan opfattes som værende rationelt, hensigtsmæssigt og ef-
fektivt fra virksomhedens side, ikke nødvendigvis er universelt, og at eksempelvis om-
verden deler samme opfattelse (Pedersen i Lorentzen et al., 2009: 152). Rationelle myter 
betegnes som institutionaliserede regler i samfundet, der er dynamiske og opstår ved, at 
viden bliver socialt akkumuleret. Der er således tale om ‘selvfølgeligheder’, der sjældent 
stilles spørgsmålstegn ved. Vi forstår, at rationelle myter er skabt af kulturelle og histori-
ske processer. Samtidig forstår vi, at disse processer kan skabes såvel internt i virksomhe-
den som eksternt i omverdenen. Det essentielle at forstå ved Meyer og Rowans (1977) arti-
kel er, at virksomheder altid vil være underlagt bestemte forestillinger og forventninger 
fra omverden - et institutionelt pres – om, hvordan de bør agere. De virksomheder, der 
formår at leve op til disse forventninger, vil fremstå som legitime, hvilket vil sikre deres 
overlevelse på længere sigt (Pedersen i Lorentzen et al., 2009: 152). Hvor vi anser myter 
som værende de institutionaliserede aktiviteter og handlinger, påpeger Meyer og Rowan 
(1977) ceremonier som værende dét, virksomheder gør for at tilpasse sig. Dermed forstår 
vi, at ceremonier fremstår som måden, hvorpå virksomheder forsøger at tilegne sig legiti-
mitet. 
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Den vigtigste ressource ved det institutionelle perspektiv er legitimitet, der er den altover-
skyggende ressource, som organisationer altid vil jagte. Jesper Strandgaard Pedersen 
(2009) definerer i bogen ’Erhvervsøkonomisk teori’ legitimitet således: “I det institutionelle 
perspektiv argumenterer man for, at hvis en virksomhed først bliver betragtet som legitim - det vil 
sige tidssvarende, troværdig og attraktiv - så vil de øvrige ressourcer også tilflyde virksomheden” 
(Pedersen i Lorentzen, 2009: 147). Vi ønsker her at tillægge os definitionen af legitimitet 
som værende tidssvarende, troværdig og attraktiv, og er den definition, der ligger bag 
begrebet legitimitet, når dette anvendes i den forestående afhandling. North (2005) belyser 
yderligere i sin artikel ’Institutions and the Performance of Economies Over Time’ institutioners 
adfærd og forandringsmønstre i forhold til deres fortid, som han kalder for stiafhængig-
hed. North (1990) forklarer, at stiafhængighed refererer til virksomheders fortid, der 
unægteligt påvirker virksomheders institutionelle adfærd i nutid og fremtid (North, 1990: 
3). Vi ønsker at sammendrage stiafhængighed med definitionen af legitimitet, og således 
vil vi argumentere for, at virksomheders legitimitet på samme måde er stiafhængig, efter-
som legitimitet bør anskues som dynamisk. Vi forstår således ikke kun legitimitet som et 
øjebliksbillede, men denne er ligeledes afhængig og påvirket af virksomhedens tidligere 
handlinger. 
 
Et centralt begreb i den institutionelle teori er endvidere det organisatoriske felt. DiMag-
gio og Powell (1983) definerer et organisatorisk felt som: “Those organizations that, in the 
aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product con-
sumers, regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or products” 
(DiMaggio & Powell, 1984: 148). Feltet består således af forskelligartede organisationer, 
der arbejder med beslægtede aktiviteter og som vertikalt forbinder hinanden (Pedersen i 
Lorentzen, 2009: 154). Samtidig består feltet af en lang række agenter såsom lovgivende 
myndigheder, brancheorganisationer, forbrugere osv. (Pedersen i Lorentzen, 2009: 155). 
Scott (2008b) belyser feltet ud fra flere sociologiske og kognitive aspekter og tilføjer 
DiMaggio og Powells (1983) definition et meningsskabende system, hvori deltagere i feltet 
interagerer mere hyppigt med hinanden end deltagere uden for feltet (Pedersen i Lorent-
zen, 2009: 155). Fælles for de to definitioner af det organisatoriske felt er, at de begge op-
stiller en forklaringsmodel baseret på sociologiske faktorer og processer til institutioners 
adfærd. Vi anser i denne afhandling det organisatoriske felt baseret på Scotts (2008b) defi-
nition, da han netop tilføjer feltet et meningsskabende system, hvori et kulturelt-kognitivt 
element kan belyses. 
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Det institutionelle perspektiv argumenterer for, at alle institutioner er underlagt et vis pres 
fra deres omverden og organisatoriske felt, kaldet et institutionelt pres. En institutions 
omgivelser presser denne til at agere på en bestemt måde, hvilket for institutionen også er 
vejen til legitimitet, som dermed kan sikre dens overlevelse (Pedersen i Lorentzen, 2009: 
148). 

Effekt af institutionaliseringen 
I forlængelse af ovenstående skal det understreges, at legitimitet ikke er en endegyldig 
position, da virksomheder konstant undergår institutionelle forandringer: “The concept of 
institution clearly connotes stability and order, but that does not mean that institutions do not un-
dergo change. Institutional systems undergo change for both external and internal reasons” (Scott, 
2008b: 437). Begrebet isomorfi kan lede os til forståelse af effekten af denne institutionali-
sering. Ligesom legitimitet anses isomorfi som et centralt begreb inden for det institutio-
nelle perspektiv. Helt konkret betyder isomorfi samme form eller ensliggørelse (Pedersen i 
Lorentzen et al., 2009: 158). DiMaggio & Powell (1983) behandler institutionel isomorfi og 
paradokset: ”Rational actors make their organizations increasingly similar as they try to change 
them” (DiMaggio & Powell, 1983: 147). De argumenterer for, at isomorfi omhandler de 
processer, som resulterer i en vis lighedsgrad inden for et virksomhedsområde, der deler 
samme omverden. De strukturelle forandringer, som organisationer gennemgår, er ikke 
længere kun drevet af markedsandele og profitmaksimering, men også af legitimering i 
samfundet. DiMaggio og Powell (1983) trækker på Ellis W. Hawley, som anser isomorfi 
som en begrænsende proces, der tvinger en enhed til at ligne andre enheder, som står over 
for samme miljømæssige forhold. DiMaggio og Powell (1983) argumenterer yderligere for, 
at virksomheders karakteristika bliver modificeret ud fra omverdenen (DiMaggio & Po-
well, 1983: 149). Samtidig understreges det, at virksomheder ikke alene er påvirket af om-
verdenen, men at virksomheder også selv påvirker omverdenen i et gensidigt 
påvirkningsforhold. Derved er det ikke kun omverdenen, der er med til at homogenisere 
en branche, men i ligeså høj grad virksomhederne selv der er med til at forme den. Der-
med opererer DiMaggio og Powell (1983) på et individuelt organisationsniveau. Scott 
(2008b) kritiserer dette niveau af analyse og argumenterer for, at effekten af institutionali-
seringen bør omfavne et mere systematisk analyseniveau (Scott, 2008b: 434). Det er på det-
te makrosociologiske niveau, vi ønsker at belyse ovenstående genstandsfelt med fokus på 
et singlecasestudie, hvorfor en sammenkobling mellem Scotts (2008a+b) og DiMaggio og 
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Powells (1983) definition af isomorfier vil inddrages. DiMaggio og Powell (1983) uddyber 
tre mekanismer, der skaber isomorfi indenfor det organisatoriske felt: Tvangsmæssig iso-
morfi, Normativ isomorfi og Mimetisk isomorfi. Scott (2008a) har videreudviklet disse isomor-
fier og betegner disse som elementer indenfor den institutionelle orden bestående af det 
regulative, normative og kulturelt-kognitive element. Nedenfor vil vi belyse DiMaggio og 
Powells (1983) tre isomorfiske mekanismer og sammenkoble disse med Scotts (2008a) ele-
menter, der er underlagt den institutionelle orden. 

De institutionelle isomorfier 
Isomorfier kan forekomme på tværs af hinanden og kan også forekomme uden nødven-
digvis at sikre den højeste effektivitet; ”organizational change occur as the result of processes 
that make organizations more similar without necessarily making them more efficient” (DiMaggio 
& Powell, 1983: 147). Scott (2008b) uddyber og argumenterer for, at de tre elementer er 
forskellige på baggrund af rang, motiver og mekanismer, men at de hver især kan bidrage 
til undersøgelse af legitimitet enten i kraft af at være lovligt sanktioneret, moralsk eller 
kulturelt understøttet (Scott, 2008b: 429). 
 
Den tvangsmæssige isomorfi anses ifølge DiMaggio og Powell (1983) som det pres eller 
den tvang, virksomheder udsættes for fra både formelle og uformelle instanser (DiMaggio 
& Powell, 1983: 150). De formelle instanser består af lovgivning, der udtrykker eksplicit, 
hvad en virksomhed skal og ikke skal. De uformelle instanser er mere subtile og kan ek-
sempelvis bestå af normative forventninger i samfundet. Scott (2008b) nævner ligeledes 
denne type isomorfi, som han betegner som det regulative element. Disse regulative elemen-
ter anses mere synlige end de normative og kulturelt-kognitive elementer dog med min-
dre konsekvenser (Scott, 2008b: 429). Det, der ligger til grund for at opnå legitimitet ud fra 
den regulative isomorfi, findes ved lovlige sanktioner. Scott (2008b) udtrykker for, at det 
regulative element har fået for meget opmærksomhed og argumenterer i stedet for, at 
virksomheder bør fokusere på det normative og kulturelt-kognitive element (Scott, 2008b: 
429). Vi tilegner os samme forståelse af Scotts (2008b) kritik, men vil dog i denne afhand-
ling undersøge den tvangsmæssige isomorfi, eftersom afhandlingens formål er at under-
søge genstandsfeltets legitimitet som helhed. 
 
Normativ isomorfi forekommer især i brancher, som kræver længere universitetsuddan-
nelser eller oplæringsforløb, da disse er med til at danne fælles brancheorienterede norma-
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tive værdier. Det til en så høj grad, at værdiforståelsen; ”may override variations in tradition 
and control that might shape organizational behavior” (DiMaggio & Powell, 1983: 152). Scott 
(2008a) uddyber yderligere, at det normative element indeholder; “a prescriptive, evaluative, 
and obligatory dimension into social life” (Scott, 2008a: 54). Han ser sig her grundlæggende 
enig med DiMaggio og Powells (1983) forståelse og anskuer ligeledes, at denne mekanis-
me indeholder bindende forventninger. Vi vil derfor i denne afhandling benytte os af beg-
ge betegnelser; normativ isomorfi og det normative element. 
 
Den mimetiske isomorfi hentyder hos DiMaggio og Powell (1983) til den imitation, som 
virksomheden benytter sig af i situationer, hvor der eksisterer usikkerhed. Det vil sige i 
situationer, hvor virksomheden har begrænset kendskab til eventuel teknologisk udvik-
ling eller en omskiftelig omverden, vil virksomheden imitere lignende organisationer, som 
anses for værende legitime og succesfulde (DiMaggio & Powell, 1983: 152). 

Dog kritiserer Scott (2008a+b) DiMaggio og Powell (1983) for at negligere de mang-
lende kulturelle og sociale processer under den mimetiske isomorfi. Scott (2008a) har der-
for videreudviklet denne isomorfi, som han betegner som det kulturelt-kognitive element, 
der omfavner; “shared conceptions that constitute the nature of social reality and the frames 
though which meaning is made” (Scott, 2008a: 57). For Scott (2008a) indeholder det kulturelt-
kognitive element de fælles forståelser og meningsskabelser, vi tager for givet, og vi kan 
med dette element søge dybere forståelse i de institutionelle former. Vi vil dog i denne 
afhandling benytte os af både DiMaggio og Powells (1983) mimetiske isomorfi og Scotts 
(2008a) kulturelt-kognitive element. Dette grundet vores videnskabsteoretiske overbevis-
ning om, at vi netop ikke kan se bort fra fælles forståelser og meningsdannelser ved social 
virkelighed. Den mimetiske isomorfi benyttes trods Scotts (2008a) kritik, fordi den kan 
forklare, hvorfor virksomheder imiterer andre. 
 
Afhandlingen vil således præsentere og benytte de tre isomorfier; den tvangsmæssige, den 
normative og den mimetiske tilføjet Scotts (2008ab) kulturelt-kognitive element. Dette for-
drer ligeledes til en nuanceret besvarelse og forståelse af det institutionelle pres. 

Issues management 
Barrie L. Jones og W. Howard Chase (1979) italesatte første gang i 1970’erne termen issues 
management, som senere hen er blevet diskuteret og belyst omfangsrigt. Der findes man-
ge definitioner af både issues og issues management, men fælles for dem alle er, at de om-
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handler en legitimitetskløft (Frandsen & Johansen i Merkelsen, 2011: 283). En sådan legi-
timitetskløft opstår, når der findes en afgørende forskel mellem, hvordan en virksomhed 
driver forretning på, samt de forventninger en eller flere magtfulde stakeholdergrupper 
har til dette (Frandsen & Johansen i Merkelsen, 2011: 283-284). Issues management kan 
anskues som forsøget på at opveje denne legitimitetskløft, hvorfor teorien vil anvendes til 
den forestående analyse. Det følgende afsnit har til formål at uddybe og diskutere defini-
tioner af issues og issues management samt vores forståelse heraf. 

Definition af issues og issues management 
Et issue defineres af Jones og Chase (1979) som; “an unsettled matter which is ready for decisi-
on” (Jones & Chase, 1979: 11). Dette betyder, at et issue er en uafklaret udfordring, der er 
beslutningsmoden. Richard E. Crable og Steven L. Vibbert (1985) bygger videre på Jones 
og Chases (1979) definition og mener, at issues ikke er simple spørgsmål, der bare eksiste-
rer, men issues er; “created when one or more human agents attaches significance to a situation or 
perceived “problem”” (Crable & Vibbert, 1985: 5). Dette betyder, at et issue således kun er 
fremtrædende, når én eller flere stakeholdere italesætter en problematik, og således fødes 
et issue ikke blot af sig selv. Derfor kan vi hos Crable og Vibbert (1985) opnå forståelse af 
et issues ontologiske status, da de fremhæver et issue som en social konstruktion, og det er 
for dem vigtigt at afgøre, hvilken status et issue har for en bestemt stakeholdergruppe 
(Frandsen & Johansen i Merkelsen, 2011: 284). Denne statusopdeling vil blive belyst senere 
i dette kapitel.  

Vi ønsker i denne afhandling at sammendrage ovennævnte teoretikeres definition af 
et issue, da vi både anser et issue som en uafklaret udfordring, der er beslutningsmoden, 
men samtidig forstår vi, at et issue kun kan være fremtrædende, når én eller flere sam-
menkobler betydning til den givne situation. Dette gør sig i høj grad gældende for vores 
genstandsfelt, når vi ønsker at identificere fremtrædende issues. Disse issues kan således 
identificeres på baggrund af vores empiriske materiale, når disse italesættes og tilknyttes 
betydning. 

Jones og Chase (1979) skelner endvidere mellem issues og trends, hvor trends define-
res som; “detectable changes which precede issues” (Jones & Chase, 1979: 11). Dermed skal det 
forstås, at der findes trends i samfundet, der ikke umiddelbart anses som et issue, men at 
disse kan udvikle sig hertil, såfremt de ikke håndteres korrekt. Med definitionen for et is-
sue klarlagt, er det ligeledes væsentligt at uddybe vores forståelse af begrebet issues ma-
nagement. 
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Issues management handler i store træk om selv at deltage i samfundets debatter og yder-
ligere at håndtere de issues, som virksomheder møder. Her anses det som ønskværdigt at 
udvikle processer for, hvordan en virksomhed kan håndtere den offentlige mening (Jones 
& Chase, 1979: 8). Jones og Chase (1979) præsenterer i artiklen ’Managing Public Policy Is-
sues’ en systemisk proces for håndteringen af interne og eksterne miljømæssige forandrin-
ger. Jones og Chases (1979) ’Issues Management Process Model’ er et værktøj til at forudse 
effekten af disse udfordringer for virksomhedens forretning. De opstiller fem faser til 
håndtering af virksomhedens issues; Identifikation, Analyse, Valg af forandringsstrategi, 
Handlingsprogram og Evaluering. I denne afhandling ønsker vi at benytte identifikation- og 
analysefasen til at undersøge vores genstandsfelt, hvormed vi afgrænser os fra modellens 
øvrige tre faser, da disse ikke kan besvare problemfeltet. Herudover fremhæver Jones og 
Chase (1979) tre former for beslutningstagere; Borgere, Virksomheder og Regering. Ingen af 
disse tre grupper kan hver især træffe offentlige beslutninger, men er derimod gensidigt 
afhængige af hinanden som et større øko-system, der har samme autoritet (Jones & Chase, 
1979: 10). Crable og Vibbert (1985) kritiserer Jones og Chases (1979) opdeling af disse tre 
niveauer og mener, at denne opdeling er misvisende. De argumenterer for, at regeringen 
altid vil have den største magt, og at borgere og virksomheder ikke har den samme autori-
tet (Crable & Vibbert, 1985: 4). Borgere og virksomheder har derimod indflydelse, men 
autoriteten vil altid ligge hos den instans, der udøver love og regulativer. Trods kritikken 
af Crable og Vibbert (1985) er vi enige med Jones og Chase (1979), da vi ligeledes anskuer, 
at borgerne (omverdenen) og virksomheder i et institutionelt perspektiv har ligeså meget 
indflydelse og magt som regeringen. Dette vil også være gældende, når vi analyserer gen-
standsfeltet i denne afhandling.  
 
Tony Jaques (2007) har senere kritiseret modeller af ovenstående kaliber som værende li-
neære, da han argumenterer for, at issues i sådanne modeller håndteres ét ad gangen (Ja-
ques, 2007: 3). Jaques (2007) definerer issues management som; “a condition or event, either 
internal or external to the organization which, if it continues, will have a significant effect of the 
functioning or performance of the organization or on its future interests” (Jaques, 2007: 1). Jaques 
(2007) anskuer issues management som dynamiske og cirkulære processer, hvori han inte-
resserer sig for koblingen mellem issues management og krisehåndtering. Vi anskuer lige-
som Jaques (2007) issues management som en dynamisk proces, hvori det er vigtigt for 
virksomheden at håndtere flere issues på en gang. Vi ønsker derfor at anvende enkelte 



Side 43 af 188 

faser fra Jones og Chases (1979) model og her behandle flere issues på én gang. Vi forstår 
dermed issues management som måden, hvorpå en virksomhed eller en ledelsesgruppe i 
en virksomhed håndterer og arbejder med et givent issue. Issues management er dermed 
ledelsesgruppens eller virksomhedens måde strategisk at nedsætte tiltag til håndtering af 
givne udfordringer. Jones og Chase (1979) er endvidere blevet kritiseret for manglende 
stillingtagen til, hvem og hvor issues management håndteres i en given virksomhed 
(Frandsen & Johansen i Merkelsen, 2011: 296). Vi ønsker i denne afhandling at tilegne os 
forståelsen af, at issues management skal håndteres af den instans, der har ansvaret for en 
virksomheds eksterne kommunikation. Med denne kritik tilføjer Crable og Vibbert (1985) 
issues management en ny dimension og mener; “Issue management can permit an organi-
zation, with no actual authority, to influence public policy” (Crable & Vibbert, 1985: 4). Dermed 
kan issues management uden egentlig myndiggørelse influere den offentlige mening.  
 
Crable og Vibbert (1985) uddyber issues management teorien, hvor de blandt andet har 
udviklet en mere aggressiv og produktiv tilgang til issues management (Crable & Vibbert, 
1985: 3). De argumenterer for, at ikke alle issues kan anses som værende lige vigtige, og at 
issues derfor kan have forskellig status. For at afgøre et issues status er det op til ved-
kommende, som aktivt arbejder med issues management at forstå, hvordan offentligheden 
opfatter et givent issue (Crable & Vibbert, 1985: 5). Crable og Vibbert (1985) præsenterer 
fem basale niveauer af et issues status; Potentiel, Eminent, Nuværende, Kritisk og Sovende.  

Til den forestående analyse ønsker vi dermed at benytte elementer fra Jones og 
Chases (1979) fem-fasede model - identifikation og analyse - baseret på Jaques (2007) dy-
namiske tilgang til issues management. Samtidig ønsker vi at vurdere de identificerede 
issues’ status baseret på Crable og Vibberts (1985) tilgang. Denne kombination har derfor 
til formål at give et nuanceret billede af nødvendigheden for håndtering af givne issues. 

Issues management i et institutionelt perspektiv 
Ovenfor har vi præsenteret og diskuteret det institutionelle perspektiv samt issues mana-
gement. I forlængelse af afhandlingens problemfelt og problemformulering vil vi sam-
menkoble de nævnte teorier forstået således, at vi metodisk ønsker at arbejde med issues 
management i et institutionelt perspektiv. Formålet med issues management er netop at 
kunne håndtere de fremtrædende issues, der blandt andet er skabt på baggrund af befolk-
ningens italesættelse. Dette kan sammendrages med Meyer og Rowans (1977) begreb - 
ceremonier - da denne disciplin har til formål at istandsætte tiltag, der kan aflive en ratio-
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nel myte. Vi iagttager således en kobling mellem issues management og ceremonier i et 
institutionelt perspektiv. Jones og Chase (1979) udtaler; “public policy is the result of interac-
tion between public and private points of view. The corporation, as an institution, has every moral 
and legal right to participate in formation of public policy” (Jones & Chase, 1979: 7). Ceremonier 
anses som værende henvendt til institutioners respons på myter, og issues management er 
virksomheders respons til den offentlige mening samt de fremtrædende issues. I den for-
bindelse vil vi argumentere for, at formålet for disse teoretiske retninger er at opnå legiti-
mitet. Således anser vi i den forestående afhandling, at issues management er en ceremoni, 
der forsøger at aflive en virksomheds rationelle myte og samtidig håndtere fremtrædende 
issues for at skabe legitimitet og udligne eventuelle legitimitetskløfter. 

Storytelling og transparens 
Vi har med ovenstående behandlet teori inden for den erhvervsøkonomiske tilgang, hvor 
vi endvidere har tilknyttet issues management det institutionelle perspektiv. Det følgende 
afsnit har til formål at præsentere begrebet storytelling og transparens, der ligeledes vil be-
nyttes i afhandlingens analyse og diskussion til besvarelse af problemformuleringen. 
 
I en dynamisk tid fuld af forandring for strategisk kommunikation kan det virke til, at sto-
rytelling er blevet et blomstrende begreb med store effektive evner. Miriam Salzer-
Mörling og Lars Strannegård (2004) belyser begrebet storytelling i deres artikel ’Silence of 
the brands’ som en narrativ kommunikationsform, der har til formål at skabe mening. De 
anskuer en historie som; “a verbal account of actions and events” (Salzer-Mörling & Stranne-
gård, 2004: 229). Sandra Morgan og Robert F. Dennehy (1997) definerer endvidere historier 
som værende; “a powerful means of communicating values, ideas and norms” (Morgan & Den-
nehy, 1997: 495). Beverly Kaye og Betsy Jacobsen (1999) definerede yderligere med deres 
artikel ’True Tales and Tall Tales - The Power of Organizational Storytelling’ storytelling som; 
“a vivid, memorable way to pass on an organization’s history, values and vision” (Kaye & Jacob-
sen, 1999: 1). Baseret på ovenstående ønsker vi her at tillægge os definitionen af den orga-
nisatoriske historie som en magtfuld måde at kommunikere værdier, normer og ideer på, 
som har til formål at skabe mening. Samtidig anskuer vi storytelling som en levende og 
mindeværdig måde at fortælle en virksomheds historie på. Vi forstår ligeledes historier og 
begrebet storytelling baseret på en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor historier er med til 
at definere vores virkelighed ved at skabe forståelse af vores fortid og fremtid (Christen-
sen et al., 2008: 208). Lars Thøger Christensen, Mette Morsing og George Cheney (2008) 
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argumenterer for, at historier kan bringe fortiden til nutiden, og dermed kan vi genfortol-
ke historien. Den organisatoriske historie kan dermed fortælles påny for kontinuerligt at 
skabe og forme en organisations identitet (Christensen et. al., 2008: 209). 

Morgan og Dennehy (1999) opstiller endvidere fire karakteristika for den gode histo-
rie; 1) Historier skal være konkrete og fortælle om rigtige mennesker, beskrive rigtige 
events eller handlinger, 2) historier skal være almen kendte, således at de involverede par-
ter både er bekendte med historierne og samtidig ved, at andre er bevidste om selv samme 
historie, 3) historier skal overtale og overbevise dens lyttere, så lytterne tror på historien, 
og 4) historier skal indebære de sociale rammer for ageren i virksomheden (Morgan & 
Dennehy, 1999: 496). Yderligere opstiller Charlene Collison og Alexander Mackenzie 
(1999) i deres artikel ’The power of story in organisations’ tre typer af historier, som den mo-
derne virksomhed kan benytte i sin eksterne kommunikation; Anekdoten/Den selvbiografiske 
historie, Den kreative karakterisering og Historie som metafor (Collison & Mackenzie, 1999: 39). 
De belyser endvidere, at disse historier kan være med til at skabe forandring for virksom-
heder. 
 
Når organisatoriske historier bliver kommunikeret i en form, som forbedrer folks for-
ståelse, er historierne med til at skabe og udbrede en værdifuld og fælles forståelse (Kaye 
& Jacobsen, 1999: 1). Storytelling anses som et effektivt kommunikativt værktøj til at for-
midle, danne fælles forståelse, identitet, og storytelling kan sågar skabe emotionelle relati-
oner organisation og stakeholdere i mellem. Kaye og Jacobsen (1999) opstiller endvidere 
tre typiske sekvenser af storytelling: 1) Historien, 2) Forståelsen, og 3) Den fælles forståelse 
(Kaye & Jacobsen, 1999: 1). Det er denne tre-partssekvens, der medvirker til, at storytelling 
bliver en magtfuld kommunikationsform, der skaber mening (Kaye & Jacobsen, 1999: 2). 
Collison og Mackenzie (1999) belyser ydermere opblomstringen af begrebet storytelling, 
og at grunden til dennes fremgang skyldes virksomheders stigende behov og større fokus 
på; “the arts of enlivening” (Collison & Mackenzie, 1999: 38). Med deres artikel belyser de 
storytelling i et internt perspektiv, hvorimod Salzer-Mörling og Strannegård (2004) ansku-
er storytelling i et eksternt perspektiv. Salzer-Mörling og Strannegård (2004) forholder sig 
kritisk til storytelling og argumenterer netop for, at der i overfyldte markeder ikke er 
plads til historier og storytelling (Salzer-Mörling & Strannegård, 2004: 230). Med deres 
artikel anvender de storytelling i et branding perspektiv, hvor selve brandet bliver til en 
corporate historie, der fortæller om virksomhedens kerneværdier, og markedet bliver dets 
publikum (Salzer-Mörling & Strannegård, 2004: 228). Dog er vi uenige i dette argument, 
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da vi anskuer storytelling som et effektfuldt værktøj baseret på vores definition, og vi ar-
gumenterer derimod for, at der altid vil være plads til, at virksomheder kan fortælle deres 
historier uanset markedets størrelse. Med vores sammenkoblede definition af storytelling 
ønsker vi til afhandlingens analyse at anvende dette begreb i en ekstern kontekst.  
 
I forlængelse heraf kan storytelling endvidere ses som redskab for virksomheder til at age-
re transparente, da de synliggør værdier og visioner gennem nærliggende historier. Vi vil 
derfor argumentere for, at storytelling kan anskues som en transparent disciplin. Der er i 
de senere år opstået et stigende behov fra omverdenens om, at virksomheder skal udvise 
åbenhed og være transparente. Lars Thøger Christensen og George Cheney (2013) stiller i 
’Peering into Transparency’ blandt andet spørgsmålstegn ved transparens og diskuterer for-
ståelsen af transparens, samt hvilke praksisser der kan anses som organisatorisk transpa-
rens. Yderligere diskuteres hvilke sociale konsekvenser, der kan opstå, når virksomheder 
agerer transparent (Christensen & Cheney, 2013: 3). Christensen og Cheney (2013) frem-
lægger et paradoks af transparens, hvor de argumenterer for, at når man belyser noget ved 
at være transparent, mørklægger man noget andet (Christensen & Cheney, 2013: 14). 
Dermed opstår der for publikum et blindt punkt, som ikke er muligt at anskue, når virk-
somheden fortæller sin historie. Det skal forstås således, at når virksomheder er gennem-
sigtige omkring noget, opstår der automatisk områder, der alt andet lige ikke bliver vist. 
Vi forstår dog storytelling som et effektivt kommunikationsværktøj, der kan belyse de hi-
storier, som en virksomhed ønsker at fremme hos omverden og samtidig være med til at 
imødekomme omverdenens krav om transparens. Vi vil således i afhandlingen benytte 
begreberne storytelling og transparens til at undersøge, hvorvidt disse kan anvendes i for-
bindelse med issues management i en institutionel kontekst. Vi ønsker ligeledes i den for-
bindelse at diskutere brugen af transparens som kommunikationsredskab. 
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Teoriens arbejdsspørgsmål 
På baggrund af vores teoretiske begrebsudvikling inden for det institutionelle perspektiv, 
issues management og storytelling har nedenstående arbejdsspørgsmål til formål at besva-
re ovenstående problemformulering samt inddele afhandlingen i tre analysedele. 
 

• Hvilke isomorfiske mekanismer og rationel myte presser Kopenhagen Fur til at agere i et in-
stitutionelt perspektiv? Og hvilke issues er i den forbindelse fremtrædende for virksomhe-
den? 

• Hvordan håndterer Kopenhagen Fur de fremtrædende issues, og hvilke reaktioner medfører 
dette? 

• Hvordan skal Kopenhagen Fur arbejde med storytelling som en del af deres issues manage-
ment strategi i håbet om at udligne en eventuel legitimitetskløft? 
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Kapitel 4: Analysedel 1 

KAPITEL 4: ANALYSEDEL 1  
Kapitel 4 har til formål at besvare afhandlingens første 

arbejdsspørgsmål. Dette kapitel er derfor opgavens første byggesten, 
der opstiller forklaringsmodel til, hvorfor Kopenhagen Fur agerer, som 

de gør. Her undersøges Kopenhagen Furs institutionelle pres, 
isomorfier samt Kopenhagen Furs stiafhængighed. Baseret på dette 

undersøges, hvilken rationel myte, der gør sig gældende, samt hvilke 
issues der er fremtrædende for Kopenhagen Fur til håndtering i 

virksomhedens issues management. Samtidig analyseres disse issues’ 
status og type. 
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En branche under pres 
Vi vil i følgende analysedel belyse, hvilke isomorfier der som effekt af institutionaliserin-
gen presser Kopenhagen Fur samt analysere, hvilken rationel myte, der knytter sig til 
virksomheden. Ydermere vil vi identificere, hvilke issues der er fremtrædende for Kopen-
hagen Fur baseret på vores empiriske data indsamlet fra vores tre fokusgruppeinterviews. 
Samtidig kan vi identificere og kategorisere Kopenhagen Furs issues baseret på de udfor-
dringer mediechef Søren Jespersen udpeger under vores interview. Denne analysedel be-
svarer dermed følgende arbejdsspørgsmål: 
 

 

Det organisatoriske felt 
Det organisatoriske felt for Kopenhagen Fur består af det danske landbrugserhverv, da 
disse arbejder med beslægtede arbejdsaktiviteter samt af de lovgivende og regulerende 
myndigheder, der fastsætter rammebetingelserne for dansk pelsavl. Det organisatoriske 
felt for Kopenhagen Fur er ligeledes påvirket af virksomhedens omverden, der blandt an-
det består af den danske befolkning. Virksomhedens organisatoriske felt består således af 
mange stakeholdere, der alle kan presse Kopenhagen Fur til at agere på en bestemt måde, 
hvad enten det er regulativt, normativt eller kulturelt. 
 
Landbrugssektoren er yderst vigtig for Danmark, da den både sikrer arbejdspladser og 
bidrager til den danske økonomi. Det danske landbrug har dog gennem de senere år væ-
ret under lup og har oplevet modgang, der har medført til denne industris institutionelle 
pres (Finansministeriet, u.å.: Bedre vilkår for dansk landbrug). Dette skyldes blandt andet 
den voksende globale konkurrence indenfor landbrugserhvervet samt diverse boykots, 
hvor Rusland for to år tilbage boykottede den danske import, som for det danske land-
brug og Danmark har ført til tab af et stort eksportmarked (Finansministeriet, u.å.: Bedre 
vilkår for dansk landbrug). Samtidig opleves en stagnerende kinesisk efterspørgsel af fø-
devareprodukter og dermed et nedadgående pres på fødevarepriserne på verdensplan. I 
forlængelse af dette er det vanskeligt for det danske landbrug at låne penge til nye inve-
steringer, da mange af de danske landmænd sidder fast i en uholdbar gælds- og likvidi-
tetssituation (Finansministeriet, u.å.: Bedre vilkår for dansk landbrug). Derfor har regerin-

Hvilke isomorfiske mekanismer og rationel myte presser Kopenhagen Fur til at agere i et institu-
tionelt perspektiv? Og hvilke issues er i den forbindelse fremtrædende for virksomheden? 
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gen de seneste år istandsat flere tiltag, der har til formål at sikre gode rammebetingelser 
for det danske landbrugserhverv, og som samtidig skal være med til at udvikle og moder-
nisere det danske landbrug (Finansministeriet, u.å.: Bedre vilkår for dansk landbrug). 

Dette institutionelle pres presser således det danske landbrug, og som en del af dette 
organisatoriske felt presses Kopenhagen Fur ligeledes. Det betyder, at landbruget befinder 
sig i en usikker situation, og som effekt heraf udsættes sektoren for isomorfier, der således 
tvinger Kopenhagen Fur til en bestemt ageren for at opnå legitimitet (DiMaggio & Powell, 
1983: 149). Endvidere vil vi argumentere for, at Kopenhagen Fur grundet deres forret-
ningsgrundlag - at avle dyr til pels - befinder sig i en yderligere presset og usikker situati-
on, eftersom samfundet og befolkningen stiller høje krav og forventninger til den danske 
pelsindustri som belyst i problemfeltet. Derudover er Kopenhagen Fur underlagt klare 
love og regler opsat af den danske lovgivning, der skal overholdes. Det institutionelle pres 
fra omverdenen placerer Kopenhagen Fur i en usikker situation, der kan presse dem til at 
imitere andre succesfulde tiltag foretaget i deres organisatoriske felt (DiMaggio & Powell, 
1983: 149). Dette kan analyseres i lyset af isomorfiske mekanismer som en effekt af institu-
tionaliseringen. 

Tvangsmæssig isomorfi 
Den tvangsmæssige isomorfi, som Kopenhagen Fur er underlagt, kan belyses i form af 
både formelle og uformelle instanser. Disse instanser påvirkes af politiske og regulative 
institutioner, der pålægger andre institutioner klare regler og love i en given kontekst (Pe-
dersen i Lorentzen et al., 2009: 159). 
 
Mediechef i Kopenhagen Fur Søren Jespersen påpeger, at virksomheden er underlagt klare 
regler og love angående deres omgang med pelsdyravl (Bilag 1 - Jespersen: 10:48, 23:02). 
Kopenhagen Fur er således underlagt en tvangsmæssig isomorfi, der pålægger virksom-
heden et formelt pres. Blandt andet er virksomheden underlagt regler fra ’Bekendtgørelse 
om beskyttelse af pelsdyr’, som indeholder minimumskrav, der altid skal overholdes ved 
hold af pelsdyr (Retsinformation, 2015: Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr). Be-
kendtgørelsen udstikker retningslinjer samt konkrete regler for, hvordan Kopenhagen Fur 
skal agere for at være til stede på markedet. Denne tvangsmæssige isomorfi fremlægger 
således, hvad der forventes af Kopenhagen Fur i deres omgang med pelsdyr. Der forelig-
ger generelle krav om omgang med pelsdyr, hvordan Kopenhagen Fur skal passe og føre 
tilsyn med minkene og herunder, hvordan Kopenhagen Fur skal håndtere sygdom blandt 
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dyrene samt eventuel inddragelse af dyrlæge, hvis dette er nødvendigt (Retsinformation, 
2015: Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr). Bekendtgørelsen er til for at sikre dyrenes 
velfærd og trivsel, således at ingen dyr lider last, vantrivsel eller tilskadekomst. Ifølge Je-
spersen gider de lovlige sanktioner og regulativer, som Kopenhagen Fur jævnfør bekendt-
gørelsen er underlagt, et retmæssigt billede af, hvordan forholdene er på de enkelte mink-
farme (Bilag 1 - Jespersen: 23:45). 

Grundet den tvangsmæssige isomorfi oplever Jespersen ligeledes, at der holdes 
skarpt høje med deres landbrug (Bilag 1 - Jespersen: 23:02). I den forbindelse udtrykker 
Jespersen, at Kopenhagen Fur er underlagt et pres fra Fødevarestyrelsen, der fører offent-
lig kontrol og udfører stikprøvekontrol 5-6 gange årligt. Herudover foreligger et veteri-
nærrejsehold, som Jespersen kalder for “Præriens skrappe drenge” (Bilag 1 - Jespersen: 
23:02), der ligeledes udfører stikprøver, som blandt andet undersøger farmernes medicin-
ophav. I forlængelse af bekendtgørelsen har Kopenhagen Fur selv udarbejdet en branche-
kode, der skal tilgodese både de formelle og uformelle forventninger og krav, der stilles til 
virksomheden (Kopenhagen Fur, u.å.: Branchekode for god farmpraksis på minkfarme). 
Branchekoden omfatter således både bekendtgørelsens love og regler og suppleres af Ko-
penhagen Furs egen vejledning om god farmpraksis. Sidstnævnte lægger vægt på bære-
dygtighedsprincipper og høj dyrevelfærd på de danske minkfarme. Om denne branche-
kode udtaler Jespersen, at “det er jo selvfølgelig for at kunne imødekomme det der krav om at 
vide, jamen hvad er det, hvis jeg går ud og køber en pels, hvordan kan jeg så være sikker på, at den 
er baseret på noget, hvor der er god dyrevelfærd” (Bilag 1 - Jespersen: 13:20). Udarbejdelsen af 
denne branchekode er derfor opstået på baggrund af virksomhedens tvangsmæssige iso-
morfi og er en effekt af det institutionelle pres. Branchekoden forpligter Kopenhagen Fur 
til selv at overholde disse værdier, praksisser og regler. 
 
Det er dog ikke blot de politiske institutioner, der udsætter Kopenhagen Fur for en 
tvangsmæssig isomorfi. Denne mekanisme kan ligeledes opleves gennem et uformelt pres, 
som Kopenhagen Fur underlægges. De normative forventninger fra omverdenen indebæ-
rer blandt andet naturlige forventninger til, at Kopenhagen Fur overholder regler og love, 
de er underlagt angående dyrevelfærd: “selvfølgelig så handler det også meget om tillid, om at 
de overholder de regler de skal” (Bilag 5 - F1, Aleksander: 42:46) og “har nogle forskellige regel-
sæt, som jo skal opfyldes for, at man ligesom anerkender den her virksomhed” (Bilag 7 - F3, Anita: 
04:04). Noura Mahfouz Kindler, stifter af Meat Free Monday Denmark, udtrykker ligele-
des en normativ forventning om, at Kopenhagen Fur overholder de regler, der foreligger: 
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“det er helt klart, er jeg helt sikker på, at det er en meget anstændig virksomhed, og de følger regler-
ne, og de prøver virkelig at gøre så meget, så godt som muligt, kan man sige” (Bilag 2 - Kindler: 
24:17). I forlængelse af disse normative forventninger der findes fra omverdenen, kan Ko-
penhagen Furs deltagelse i FN’s Global Compact (Kopenhagen Fur, u.å.: Kopenhagen Fur 
støtter FNs Global Compact) ligeledes anskues som en uformel tvangsmæssige isomorfi. 
Dette betyder, at det ikke er et lovpligtigt medlemskab, men at Kopenhagen Fur derimod 
med sit medlemskab forpligter sig til at følge programmets ti principper for at skabe good-
will i jagten på legitimitet. De ti principper indeholder retningslinjer indenfor de fire over-
skrifter; menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption (United Nations Global 
Compact, u.å.: The Ten Principles of the UN Global Compact), hvor 8.902 virksomheder i 
166 lande i dag tager andel i FN’s Global Compact initiativ (United Nations Global Com-
pact, u.å.). Vi anskuer i den forbindelse Kopenhagen Furs deltagelse i FN’s Global Com-
pact som et ønske om at imødekomme de normative forventninger, der findes i omverde-
nen samt ønsket om at fremme sin legitimitet. 
 
At Kopenhagen Fur overholder de rammebetingelser, de er underlagt af regeringen og 
den politiske institution, betyder ikke, at de nødvendigvis blandt befolkningen opnår me-
re legitimitet. For at agere og være til stede på markedet skal Kopenhagen Fur overholde 
disse regler. I den forbindelse udtaler Jespersen, at Kopenhagen Fur netop skal overholde 
disse regler for at kunne være til stede (Bilag 1 - Jespersen: 24:08). Dette understøttes af 
Scott (2008b), der argumenterer for, at det, der ligger til grund for at opnå legitimitet ud 
fra den tvangsmæssige isomorfi, findes ved lovlige sanktioner (Scott, 2008b: 429). Ved at 
opfylde det pres, den tvangsmæssige isomorfi medbringer, tilegner Kopenhagen Fur sig 
legitimitet i en regulativ kontekst. Ved at tilegne os Scotts (2008b) argumentation anser vi 
ligeledes de resterende isomorfier og det kulturelt-kognitive element som værende væ-
sentligere for Kopenhagen Fur at fokusere på for at fremme legitimiteten. 

Normativ isomorfi 
Den normative isomorfi gør sig gældende, når virksomheder forsøger at ensliggøre pro-
fessionen og fastsætte standarder for, hvordan arbejdet skal udføres (Pedersen i Lorentzen 
et al., 2009: 160). Branchens institutionelle pres tvinger derfor Kopenhagen Fur til at reage-
re på de normative elementer, som det organisatoriske felt er underlagt. 
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I den nævnte bekendtgørelse stilles krav til de ansattes uddannelsesniveau, hvor dyrene 
skal passes af et tilstrækkeligt antal personer med relevante faglige færdigheder, kvalifika-
tioner og viden, så dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt (Retsinformation, 2015: 
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr). Kopenhagen Fur og Dansk Pelsdyravlerfor-
ening har således i samarbejde med en række landbrugsskoler fået inkorporeret mink som 
en speciallinje på skoleskemaet (Kopenhagen Fur, u.å.: Tjek på farmen). Dette kan anses 
som en normativ isomorfi, der presser Kopenhagen Fur til at tilgodese bekendtgørelsens 
krav om korrekt håndtering af dyrene. DiMaggio og Powell (1983) understreger netop vig-
tigheden af professionel træning i jagten på legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983: 152). 
 
Som supplement til dyrlægernes sundhedsrådgivning og den offentlige kontrol af mink-
farme, har Kopenhagen Fur yderligere udarbejdet et tiltag, de kalder ‘Tjek på farmen’, 
som Jespersen udtaler “handler om, at vi de seneste, efterhånden, del år har været ude på samtli-
ge farme og tjekke af; altså lever de op til de her love, der nu engang er” (Bilag 1 - Jespersen: 
21:52). ‘Tjek på farmen’ foregår i et samspil med de privatpraktiserende dyrlæger, der i 
forbindelse med de lovpligtige sundhedsrådgivningsaftaler udfylder et skema, der videre-
sendes til Kopenhagen Fur, således at virksomheden har et overblik over sine minkavlere 
(Kopenhagen Fur, u.å.: Tjek på farmen). Grundet den normative isomorfi bliver Kopenha-
gen Fur således presset til at føre protokol med minkfarmerne, og ‘Tjek på farmen’ er lige-
ledes med til at sætte et stempel om høj kvalitet og certificering på farmen. Vi vil i den 
henseende argumentere for, at der i omverdenen findes forventninger, der ligeledes pres-
ser Kopenhagen Fur og underlægger dem en normativ isomorfi. Dette kan blandt andet 
udledes ved Martha fra fokusgruppe 2, der udtaler, at “hvis Kopenhagen Fur hele tiden har 
for øje, at det skal blive bedre og bedre (...). Så får de jo mere og mere at have det i, rent etisk” (Bilag 
6 - F2, Martha: 50.28). Omverdenen har dermed en forventning om, at Kopenhagen Fur 
konstant udvikler sig og dygtiggør sig i deres metoder og viden på deres forretningsom-
råde. 
 
I forlængelse af den tvangsmæssige isomorfi om rammebetingelserne Kopenhagen Fur er 
underlagt, samt de forventninger der findes i omverdenen om, at virksomheden overhol-
der disse, skal der forelægge dokumentation eller stempler, der kan påvise god dyrevel-
færd. Denne dokumentation kan forekomme både i forhold til Kopenhagen Furs professi-
onalisering eller en certificering, der tydeliggør for omverdenen, at forholdene på de på-
gældende minkfarme sikrer høj dyrevelfærd. Til dette udtaler Jespersen, at den kommuni-
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kative indsats for Kopenhagen Fur skal kobles til certificeringsarbejdet, således at virk-
somheden kan “tale til den moderne forbruger” (Bilag 1 - Jespersen: 07:14). Her uddyber Je-
spersen, at Kopenhagen Furs eksterne kommunikation skal være gennemsigtig, så den 
moderne forbruger får en klar forståelse af, at der findes god dyrevelfærd på de danske 
minkfarme (Bilag 1 - Jespersen: 07:14). I forlængelse af dette oplevede vi under fokus-
gruppeinterviewene en generel holdning til, at tillid til en virksomhed kan forekomme, 
når en tredjepart godkender virksomhedens foretagende (Bilag 6 - F2, Martha: 05:22; Ke-
vin: 40:26); “virksomheden skal have et stempel. Det kan være grønt eller blåt. De skal have et etisk 
stempel, som gør, at man kan se de her dyr, at de er behandlet ordentligt både under opvækst, under 
transport, og hvordan de egentlig bliver behandlet efterfølgende” (Bilag 7 - F3, Anita: 04:32). Ba-
seret på disse forventninger argumenterer vi for, at den normative isomorfi presser Ko-
penhagen Fur til at udarbejde eventuelle samarbejdsaftaler eller foretage tiltag, der kan 
sætte stempel på god dyrevelfærd på de danske minkfarme. Dette kan ydermere være 
forklaringen til Kopenhagen Furs deltagelse i EU’s store dyrevelfærdsprojekt Welfare Qu-
ality, der har til formål at give virksomhederne værktøjer til at måle niveauet på pelsdyr-
farmene (Kopenhagen Fur, u.å.: Welfare Quality). Jespersen udtaler, at projektet er udar-
bejdet på europæisk niveau gennem de sidste 20-40 år, hvor syv europæiske universiteter 
står bag forskningen, laver protokollerne og de statistiske beregninger på, hvordan land-
mændene kan måle og lave beregninger på farmene (Bilag 1 - Jespersen: 10:48). Jespersen 
uddyber, at “så har man i EU-system lavet en protokol (...) for dyrevelfærd, hvor man har lavet 
det for (...) svin, køer og kyllinger, som er sådan en måde, hvor du går ud og tager temperatur på 
dyrevelfærden på den enkelte besætning baseret på nogle parametre, som er velbeskrevet. Og det er 
vi så ved at lave en tilsvarende protokol på mink, som er under afprøvning i øjeblikket” (Bilag 1 - 
Jespersen: 10:48). Tiltaget er endvidere ifølge Jespersen udarbejdet for at kunne imøde-
komme kravet om at vide, at der forefindes god dyrevelfærd på farmene (Bilag 1 - Jesper-
sen: 13:20). Deltagelsen i Welfare Quality-projektet kan dermed ses som et kvalitetsstem-
pel og en certificering, der oplyser befolkningen og samtidig imødekommer omverdenens 
forventninger til dette. Understøttet af DiMaggio og Powell (1983) vil vi argumentere for, 
at projektet er bevis på den normative isomorfi forårsaget af det institutionelle pres, virk-
somheden er underlagt. Vi vil i den forbindelse argumentere for, at Kopenhagen Furs re-
aktion på den normative isomorfi imødekommer omverdenens forventninger, som der-
med kan skabe legitimitet for virksomheden. 
 



Side 55 af 188 

Grundet den normative isomorfi har Kopenhagen Fur endvidere etableret et samarbejde 
med Designskolen Kolding, som “de sidste 3 år har forsket i bæredygtighed med nogle kriterier, 
der handler om slow fashion og fast fashion” (Bilag 1 - Jespersen: 18:06). Formålet med samar-
bejdet har ifølge Jespersen været at bevæge sig i en retning, hvor bæredygtighedskarakte-
ristika, der er forbundet med pels, kan blive dokumenteret (Bilag 1 - Jespersen: 18:06). Den 
23. maj i år besøgte Kopenhagen Fur Designskolen Kolding, hvor skolens udenlandske 
ambassadører også var til stede. Under et oplæg på besøget udtalte daglig leder af Kopen-
hagen Nexus, Julie Iversen; “Gennem vores samarbejde med jer [red. Designskolen Kolding] har 
vi hos Kopenhagen Fur fået en ny, vigtig indsigt i bæredygtighed inden for pels og design, som har 
udviklet sig meget de seneste år” (Kopenhagen Fur, u.å.: Ambassadørbesøg på Designskolen 
Kolding). Samarbejdet sætter således pels og design i en bæredygtig kontekst. 

Herudover driver Dansk Pelsdyravlerforening en forskningsvirksomhed i regi af 
Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, hvor der forskes i indhusning af pels-
dyr, foder, dyresundhed, miljøforhold, produktkvalitet og avl (Kopenhagen Fur, u.å.: 
Forskning). DiMaggio og Powell (1983) argumenterer i forlængelse heraf for vigtigheden 
af udvikling af professionelle samarbejder i jagten på legitimitet (DiMaggio & Powell, 
1983: 152). Samarbejdsaftalerne med Designskolen Kolding og Peldyrerhvervets Forsøgs- 
og ForskningsCenter er begge en måde, hvorpå Kopenhagen Fur kan imødekomme for-
ventningerne om en konstant forbedring både i forhold til dyrevelfærd, men samtidig og-
så i en designmæssig og bæredygtig kontekst. Tiltagene anses dermed som en reaktion af 
den normative isomorfi, da Kopenhagen Fur med samarbejdet forsøger at definere betin-
gelserne og metoderne for en bæredygtig virksomheds ageren på baggrund af forsknings-
resultaterne. 
 
‘Tjek på farmen’, deltagelsen i EU’s Welfare Quality-projekt samt samarbejdet med De-
signskolen Kolding og Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter kan alle anskues 
som normative isomorfier, hvorpå Kopenhagen Fur professionaliserer og ensliggør sig for 
dermed at tilgodese det institutionelle pres i jagten på legitimitet. Disse certificeringer kan 
argumenteres for at være et forsøg på at opnå omverdenens tillid og imødekomme deres 
forventninger til Kopenhagen Fur for dermed at opretholde virksomhedens legitimitet. På 
baggrund af ovenstående vil vi argumentere for, at Kopenhagen Fur opnår legitimitet i det 
normative element, eftersom de imødekommer det pres, den normative isomorfi medfø-
rer. 
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Mimetisk isomorfi 
Som verdensførende indenfor pelsdyravl vil vi argumentere for, at Kopenhagen Fur har 
en stor omverden, der synes at tillægge virksomheden et stort institutionelt pres. Grundet 
Kopenhagen Furs forretningsområde, der indebærer omgang med dyr, er de derfor under-
lagt stor usikkerhed forbundet med måden at føre forretning på. Det er essentielt for Ko-
penhagen Fur at træffe de rette beslutninger, således at de ikke ender ud i eventuelle kriti-
ske situationer. Grundet dette er Kopenhagen Fur underlagt mimetiske isomorfier, der 
kan presse Kopenhagen Fur til at imitere best practise i feltet. Dette kan understøttes af 
DiMaggio og Powell (1983), der henviser til den mimetiske isomorfi som et resultat af 
standardiseret respons ved usikkerhed (DiMaggio & Powell, 1983: 150). Det understreges 
endvidere, at jo større publikum, jo større pres oplever virksomhederne, og som effekt 
heraf kan de presses til at imitere succesfulde virksomheder i sit organisatoriske felt 
(DiMaggio & Powell, 1983: 151). 
 
I alle tre fokusgrupper forefindes en klar holdning om, at der skal være åbenhed forbun-
det med virksomheder, der har med dyr at gøre. Eksempelvis udtaler Peter fra fokus-
gruppe 2, at “Jeg tror, det vigtigste når det kommer til dyrevelfærd, for mig, det er ærlighed og 
transparens” (Bilag 6 - F2, Peter: 13:18). Til dette udtrykker Jespersen endvidere, at én af 
Kopenhagen Furs vigtigste kommunikationsopgaver netop er at demonstrere transparens 
og åbenhed (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). Der findes derfor en forventning om, at Kopenha-
gen Fur kommunikerer åbent om sit foretagende. Dette har dog ikke været tilfældet de 
sidste mange år, da det danske landbrug tidligere har været lukket. Det anses at have 
medført en mistillid til landbrugserhvervet hos befolkningen, hvor Lars-Peter fra fokus-
gruppe 3, som er landmand, udtrykker, at denne lukkethed i dansk landbrug er en stor 
fejl. Han udtaler, at “landbrug har generelt lavet den kæmpe fejl, at man har lukket ude i mange 
år. Så den der mistro, det er det, man er ved at prøve at rette op nu med de her åben farm” (Bilag 7 
- F3, Lars-Peter: 39:33). Lars-Peter udtaler ydermere, at ”åbenhed det har meget at sige, når det 
har med dyr at gøre. (...) Hvis ikke man lukker op, og (...) folk de får lov til at komme ind og se, hvad 
det er, jamen så danner man nogle forudsætninger om, hvordan dyrene har det” (Bilag 7 - F3, 
Lars-Peter: 06:46). Som svar på denne lukkethed og ønsket om mere åbenhed har Land-
brug Fødevarer i samarbejde med blandt andet Arla og Danish Crown istandsat det årligt 
tilbagevendende arrangement Åbent Landbrug, der har til formål at åbne op og give en 
forståelse af det danske landbrug (Åbent Landbrug, u.å.). Arla deltager i dette tiltag for, at 
omverdenen kan komme tæt på landbruget og deres dyr (Arla, u.å.: Åbent landbrug). 
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Samtidig samarbejder Arla med Økodag, der sammen med andre danske økologiske me-
jerilandbrug inviterer befolkningen med, når køerne kommer på græs om foråret (Øko-
dag, u.å.: Køernes forårsfest). Disse arrangementer har angiveligt været en stor succes, og i 
2015 oplevede man rekordmange, der deltog i disse tiltag. I 2015 så 247.000 køerne komme 
på græs og 117.654 besøgte en åben gård i september samme år (Landbrug & Fødevarer, 
2015: Rekordmange på gårdbesøg; Økodag, u.å.: Køernes forårsfest). Denne succes og de 
store besøgstal understreger yderligere omverdenens ønske om åbenhed i landbruget. 
Kopenhagen Fur har ligeledes åbnet dørene til deres minkfarme og inviteret folk indenfor 
til ‘åben farm’. I den forbindelse udtaler Jespersen, at dette skyldes, at man vil “sikre og 
demonstrere den her åbenhed, som man gerne vil vise (...). Og man vil gerne invitere folk ind på 
farmen – det er derfor vi laver åbent farm” (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). 

Ifølge Jespersen er én af Kopenhagen Furs største udfordringer, at der skal være en 
“forståelse for, at det der foregår på minkfarmen det både er dyrevelfærdsmæssigt i orden, og at det 
er etisk forsvarligt” (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). Ifølge Jespersen er formålet med ‘åben farm’, 
at befolkningen kan møde minkfarmerne samt komme tæt på dyrevelfærden og dermed 
fordre til forståelse af, at minkavl til pels er etisk forsvarligt. Vi vil derfor argumentere for, 
at Kopenhagen Fur med tiltaget ønsker at imødekomme omverdenens krav om åbenhed 
og samtidig afskaffe eventuelle myter, der eksisterer ved pelsdyravl. Marianne fra fokus-
gruppe 3 anser netop ‘åben farm’ som et forsøg fra Kopenhagen Fur på at imødekomme 
forventningerne om mere åbenhed; “Men de forsøger jo at være lidt åbne ved bl.a. de der avlere, 
der er med deri, at de holder de her åbent hus, så man kan komme rundt og se deres ting (...). Der 
har man da i hvert fald mulighed for at se, at de bliver (...) avlet under ordnede forhold” (Bilag 7 - 
F3, Marianne: 12:06). Der kan heraf udledes, at Kopenhagen Fur imødekommer ønsket om 
mere åbenhed via tiltaget ‘åben farm’. Dette fordrer således yderligere til legitimitet for 
virksomheden. 
 
Jespersen udtaler altså, at tiltaget ‘åben farm’ er et strategisk tiltag om at fremstå transpa-
rent og samtidig imødekomme omverdenens krav om åbenhed. Vi vil i et institutionelt 
perspektiv argumentere for, at tiltaget kan anskues som en mimetisk isomorfi forårsaget af 
Kopenhagen Furs institutionelle pres, hvormed virksomhedens legitimitet kan oprethol-
des (DiMaggio & Powell, 1983: 152). Kopenhagen Fur har her imiteret Arla og det succes-
fulde tiltag Åbent Landbrug, da det tidligere og til stadighed har vist flotte resultater, 
hvormed Kopenhagen Fur netop har været presset til at imitere best practise. Viktor fra fo-
kusgruppe 1 ser ligeledes konceptet ‘åben farm’ som en mimetisk reaktion fra Kopenha-
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gen Fur; “Det er jo taget ud af Arla” (Bilag 5 - F1, Viktor: 21:37). Endvidere opfatter Peter fra 
fokusgruppe 2 Kopenhagen Furs koncept som ensliggørelse af virksomhedens organisato-
riske felt; “de holder også åben gård ligesom alle de andre landmænd” (Bilag 6 - F2, Peter: 33:34). 
I forlængelse heraf vil vi derfor argumentere for, at tiltaget ikke blot er en proaktiv strategi 
i håb om at opnå befolkningens tillid og forståelse, men skal ligeledes anskues som en ef-
fekt af institutionaliseringen og af den mimetiske isomorfi, virksomheden er underlagt. 
Dette har netop presset Kopenhagen Fur til at istandsætte ‘åben farm’. Konsekvenserne 
for, hvis Kopenhagen Fur ikke havde istandsat dette tiltag, kan derfor diskuteres, og vi vil 
argumentere for, at der blandt befolkningen blot ville eksistere endnu flere myter og større 
mistro til pelsdyravl uden tiltaget. I dette perspektiv er tiltaget ‘åben farm’ således en ef-
fekt af institutionaliseringen, Kopenhagen Fur har istandsat for at opnå legitimitet. 

Det kulturelt-kognitive element 
Som tidligere nævnt forklarer Jespersen Kopenhagen Furs største udfordring som væren-
de fokus på at skabe en fælles forståelse for, at der skal være minkproduktion i Danmark, 
og at det, der foregår på farmene, er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Denne fælles forståelse 
kan opnås af Kopenhagen Fur igennem tankemønstre, følelser, kommunikation og hand-
linger (Scott, 2008a: 57). Dog kræver dette, at der i omverden eksisterer en fælles forståelse 
for, at pelsproduktion er dyrevelfærdsmæssig i orden. Grundet Kopenhagen Furs forret-
ningsgrundlag, vil der, som tidligere nævnt, dog altid eksistere kulturelle og kognitive 
holdninger, der modsat ikke synes, at pelsproduktion er etisk forsvarligt. Det er således 
disse negative kulturel-kognitive holdninger, der findes i omverdenen, der udsætter Ko-
penhagen Fur for et stort institutionelt pres. Det kulturelt-kognitive element kan dermed 
opstille forklaringsmodel til, hvorfor Kopenhagen Furs største udfordring er, at der skal 
herske fælles forståelse for, at der forefindes en høj dyrevelfærd på de danske minkfarme. 
Ved et belyse denne udfordring i Scotts (2008ab) kulturelt-kognitive element kan vi forstå 
udfordringen i en sociologisk kontekst i et institutionelt perspektiv. Scott (2008a) påpeger, 
at dette element er noget, vi tager for givet og kan være svært at forstå og udlede. Dog gør 
vores empiri fra vores fokusgruppeinterviews det muligt at undersøge dette element, ef-
tersom vi kan udlede, hvilke fælles forståelser der hersker i Kopenhagen Furs omverden, 
for dermed at undersøge hvorvidt virksomheden opnår legitimitet i dette element. Disse 
fælles forståelser kommer til udtryk i interaktionen og dialogen mellem fokusgruppedel-
tagerne. 
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Vi oplevede, at der ikke herskede en fælles forståelse blandt vores fokusgruppedeltagere 
om, og at dét, der foregår på minkfarmene, er dyrevelfærdsmæssigt i orden, som Jesper-
sen udtrykker. Vi oplevede derimod delte holdninger til dette, hvor nogle deltagere ud-
trykte, at de ikke var enige i denne påstand, mens andre stolede på, at Kopenhagen Fur 
har en god dyrevelfærd. Eksempelvis delte Cecilie og Ida en fælles forståelse for, at det 
danske landbrug ikke passer på naturen og kun på et minimum forholder sig til rammebe-
tingelserne, der er underlagt det danske landbrug (Bilag 5 - F1: 13:38-13:53). Yderligere 
udtaler Sebastian, at han synes pelsproduktion er barbarisk (Bilag 5 - F1, Sebastian: 24:00). 
Deres fælles holdning til det danske landbrug er således med til at presse Kopenhagen Fur 
samt fordre til mistro overfor virksomheden. I fokusgruppe 3 iagttog vi ligeledes en fælles 
forståelse mellem Anja og Bruno om, at produktion af dyr til brug blot for pelsens skyld er 
forfærdeligt og rejser mange etiske spørgsmål med sig (Bilag 7 - F3: 07:43-10:02). Denne 
holdning udtrykte Helle ligeledes senere i fokusgruppen, hvor holdningen er, at dyr skal 
have været nyttedyr, hvis vi skal bruge deres pels (Bilag 7 - F3, Helle: 28:24). 

Baseret på vores indsamlede empiri fra fokusgruppeinterviewene jævnfør bilag 5-7 
kan vi således argumentere for, at der ikke hersker fælles for, at arbejdet på de danske 
minkfarme er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Vi kan således udlede, at der blandt deltager-
ne eksisterer kulturelt skabte meningsdannelser om pelsindustrien og Kopenhagen Fur, og 
at der findes et udpluk af deltagere, der ikke deler samme forståelse som virksomheden. 
Disse meningsdannelser, der kommer til udtryk gennem interaktion og dialog i fokus-
grupperne, presser således Kopenhagen Fur til at agere. Vi vil i den forbindelse argumen-
tere for, at det er i dette kulturelt-kognitive element, Kopenhagen Fur har deres største 
udfordring i form af at få skabt en fælles forståelse for, at der findes høje standarder, der 
sikrer god dyrevelfærd. Eftersom Kopenhagen Fur ikke kan imødekomme presset ved 
dette element, vil vi argumentere for, at virksomheden står overfor en legitimitetskløft, og 
det er således her, der findes et stort indsatsområde for virksomheden. 
 
På baggrund af ovenstående kan vi udlede, at Kopenhagen Fur på nuværende tidspunkt 
formår at tilgodese den tvangsmæssige, normative og mimetiske isomorfi baseret på de 
tiltag, Kopenhagen Fur har istandsat. Heraf vil vi argumentere for, at Kopenhagen Fur har 
opnået legitimitet i en regulativ og normativ kontekst. Dog vil vi argumentere for, at der i 
det kulturelt-kognitive element findes en legitimitetskløft i og med, at ikke alle fokus-
gruppedeltagere deler den samme overbevisning som Kopenhagen Fur. Derfor findes det 
væsentligt at undersøge, hvilke rationelle myter og issues der dannes af omverdenen på 
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baggrund af dette element, samt virksomhedens fortid for at nå yderligere forståelse for, 
hvorfor denne kløft er opstået. 

Myter om dyrevelfærd på de danske minkfarme 
Følgende afsnit har til formål at klarlægge og vurdere, hvilke rationelle myter der eksiste-
rer på baggrund af Kopenhagen Furs fortid samt legitimitetskløften ved det kulturelt-
kognitive element. 
 
I 2009 sendte TV2-programmet Operation X dokumentaren ‘Pels på vrangen’ på nationalt 
TV (Anima, u.å.: Operation X – Pels på vrangen). Dokumentaren blev udarbejdet i samar-
bejde med den danske dyrerettighedsorganisation, Anima, der arbejder for dyrs rettighe-
der (Anima, u.å.: Om Anima). Dokumentaren viste klip fra nogle af Kopenhagen Furs 
minkfarme i Danmark, hvor publikum så dyr, der led vanrøgt og ikke var behandlet or-
dentligt. I den forbindelse er det interessant, hvorvidt Norths (2005) syn på, at virksomhe-
der aldrig kan se bort fra sin fortid, gør sig gældende for Kopenhagen Fur. I den forbin-
delse udtaler Jespersen, at han oplever, at der nogle gange bliver fortalt historier om, “at 
der er forfærdelig dyremishandling på minkfarme. Og så florerer der et billede engang imellem, og 
det er klart, det er selvfølgelige med til at nedbryde en tillid” (Bilag 1 - Jespersen: 14:57). Vi anta-
ger i den forbindelse, at Jespersen henviser til den tidligere dokumentar, hvor der blev vist 
billeder af dårlig dyrevelfærd. 

Vi oplevede i forlængelse heraf ved alle fokusgrupper, at mindst én deltager nævnte 
dokumentaren eller refererede til den krise, Kopenhagen Fur tidligere har været i. Eksem-
pelvis udtaler Cecilie fra fokusgruppe 1, at “jeg synes, der har været så mange dokumentarer 
og så mange billeder af, at de der minke bare har det elendigt (...). Og det er det, jeg forbinder med 
sådan noget som Kopenhagen Fur” (Bilag 5 - F1, Cecilie: 11:56). Aleksander er enig med Ceci-
lie og udtaler, at “minkfarme det har en meget dyster klang” (Bilag 5 - F1, Aleksander: 12:52). 
Aleksander mener, at grundet blandt andet Operation X dokumentaren, at “Især minkfarme 
har jo et meget dårligt ry” (Bilag 5 - F1, Aleksander: 13:19) I fokusgruppe 2 udtaler Kevin 
ligeledes, at i forbindelse med pelsdyravl “ser vi jo rigtig mange grimme ting med mink, der 
ikke har det godt osv.” (Bilag 6 - F2, Kevin: 12:10). Anja fra fokusgruppe 3 udtrykker ligele-
des, at “der har været en masse blæst eller modvind i forhold til minkavl i det hele taget” (Bilag 7 - 
F3, Anja: 39:09). Til trods for at det er 7 år siden, ‘Pels på vrangen’ blev sendt, har doku-
mentaren jævnfør ovenstående udtalelser medført mange myter og ringere fælles forståel-
se af, hvorvidt Kopenhagen Fur i dag har en høj dyrevelfærd. Med dette kan vi argumen-
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tere for, at Kopenhagen Fur er stiafhængig og til stadighed påvirket af sin fortid, der er 
med til at nedbryde legitimiteten. De kulturelt-kognitive forestillinger kan dermed være 
skabt på baggrund af virksomhedens fortid og er dermed stiafhængige. Det er i dette ele-
ment, vi kan udlede en legitimitetskløft, og derfor kan vi opnå forståelse af, at Kopenha-
gen Furs legitimitet er stiafhængig. Det er derfor interessant at undersøge, hvilke rationel-
le myter, der eksisterer for Kopenhagen Fur baseret på denne stiafhængighed samt det 
kulturelt-kognitive element. 
 
Baseret på den forrige analyse af de isomorfiske mekanismer Kopenhagen Fur er under-
lagt samt deres stiafhængighed, er det tydeligt, hvordan virksomheden er underlagt klare 
forventninger fra deres omverden og det organisatoriske felt om, at der skal forefindes høj 
dyrevelfærd på de danske minkfarme. Dette fordi hver af de tre isomorfier presser Ko-
penhagen Fur i retning af, at de skal behandle dyr forsvarligt, og de udfordringer de mø-
der tematiserer sig om dyrevelfærd. Kopenhagen Fur er altså underlagt formelle og ufor-
melle regler, der stiller krav til dyrevelfærd og omgang med pelsdyr, de er yderligere un-
derlagt normative forventninger om professionalisering og certificering omhandlede dy-
revelfærd, de imiterer andre aktører i deres organisatoriske felt såsom ‘åben farm’, der 
skal oplyse befolkningen om deres dyrevelfærd, og slutteligt skal der eksistere en fælles 
kulturel forståelse af, at det der foregår på de danske minkfarme er dyrevelfærdsmæssigt i 
orden. I den forbindelse er Kopenhagen Fur stiafhængig, og der foreligger således stadig 
negative holdninger blandt befolkningen om, at minkavl ikke er etisk forsvarligt. På bag-
grund af dette, kan vi udlede, at der for Kopenhagen Fur eksisterer en rationel myte om, at 
Kopenhagen Fur ikke behandler deres dyr forsvarligt. Emnet understreges endvidere på 
Kopenhagen Furs hjemmeside, hvor de selv italesætter de myter, der eksisterer om pels-
dyravl (Kopenhagen Fur, u.å.: Myter om pels). Disse myter vil vi argumentere for, at Ko-
penhagen Fur italesætter baseret på deres stiafhængighed og dermed som følge af forti-
dens konsekvenser. I forlængelse heraf må det dermed forventes, at Kopenhagen Fur mo-
derniserer sine metoder til omgang med dyrene, således at der fremmes høj dyrevelfærd 
på minkfarmene. Dette stiller yderligere forventninger til effektivitet i deres arbejde. Her-
udover kan denne rationelle myte understøttes af de tendenser, vi har udpeget i vores 
problemfelt, der ligeledes stiller krav og forventninger om god dyrevelfærd, når man som 
producent har med dyr at gøre. 
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Den rationelle myte iagttager vi endvidere i vores empiri. Som tidligere nævnt udtaler 
Jespersen netop, at én af Kopenhagen Furs største udfordringer er, at der skal herske en 
forståelse af, at det, der foregår på de danske minkfarme, er dyrevelfærdsmæssigt i orden.  
Vi iagttog, at Kindler er tilhænger af den ovenstående rationelle myte, da hun argumente-
rer for, at Kopenhagen Fur ikke behandler dyrene humant (Bilag 2 - Kindler: 04:19). Lige-
ledes oplevede vi under afholdelse af de tre fokusgruppeinterviews, at temaet i høj grad 
omhandlede god dyrevelfærd forbundet med Kopenhagen Fur, og at enkelte informanter i 
høj eller nogen grad er tilhængere af den rationelle myte (Bilag 5 - F1; Bilag 6 - F2; Bilag 7 - 
F3). Den rationelle myte manifesterer sig dermed som en institutionel regel for Kopenha-
gen Fur, der sætter rammer for deres adfærd. Det er derfor væsentligt for Kopenhagen 
Fur, at de istandsætter tiltag og rent kommunikativt kan håndtere denne rationelle myte 
for, at de kan fremstå legitime. 

Kopenhagen Furs issues 
I det følgende vil vi identificere de issues, Kopenhagen Fur skal håndtere i jagten på legi-
timitet samt for at udligne den tidligere identificerede legitimitetskløft. Vi kan ligeledes 
identificere disse issues baseret på vores indsamlede empiri. Vi udpeger således de mest 
fremtrædende issues herunder, som Kopenhagen Fur skal håndtere i deres issues mana-
gement. Dog skal det understreges, at det ikke er muligt at håndtere alle issues, der even-
tuelt måtte herske, hvorfor vi prioriterer de mest fremtrædende. Dette kan endvidere un-
derstøttes af Jones og Chase (1979), der belyser, at ved en identifikationsfase er formålet at 
adskille ubetydelige issues fra de opmærksomhedskrævende (Jones & Chase, 1979: 12). 

Dyrevelfærd 
Jespersen udtaler, at han identificerer god dyrevelfærd på de danske minkfarme som et 
fremtrædende issue for Kopenhagen Fur (Bilag 1 - Jespersen: 10:48). Som tidligere nævnt 
anser Jespersen netop virksomhedens største udfordring som den forståelse, befolkningen 
skal have om, at det, der foregår på de danske minkfarme, er dyrevelfærdsmæssigt i or-
den. For at give omverdenen en forståelse af dette er Kopenhagen Fur derfor nødsaget til 
ligeledes at forstå vigtigheden af issuet og dermed behandle det som en udfordring. Vi vil 
på baggrund af vores empiriske grundlag og den rationelle myte derfor argumentere for, 
at dyrevelfærd er et fremtrædende issue, som Kopenhagen i høj grad skal håndtere i sin 
ageren og eksterne kommunikation. 
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Vi oplevede endvidere ved fokusgrupperne en generel holdning til, at dyrevelfærd er et 
issue forbundet med Kopenhagen Fur. Blandt andet udtaler Cecilie fra fokusgruppe 1, at 
“jeg tror også, folk bliver mere og mere opmærksomme på, også bevidste om, sådan noget som dyre-
velfærd” (Bilag 5 - F1, Cecilie: 54:05). Dette understøttes endvidere af Sebastian, der i sam-
me fokusgruppe udtaler, at hvis han ligeledes forstår, at dyrene har det godt og har haft et 
godt liv, så ville han endda forstå pelsproduktionen bedre (Bilag 5 - F1, Sebastian: 46:17). I 
fokusgruppe 2 er temaet om dyrevelfærd ligeledes i fokus, hvor Kevin udtaler, at “det er 
vigtigt, at dyrene har det godt” (Bilag 6 - F2, Kevin: 12:10). Martha fra samme fokusgruppe 
udtrykker, at hun har en underliggende forventning om høj dyrevelfærd, og for hende er 
dette blot en selvfølgelighed på de danske minkfarme; “Kopenhagen Fur sørger for, at ni-
veauet - også indenfor dyrevelfærd - ligger på et vis niveau, som er i orden” (Bilag 6 - F2, Martha: 
19:23). I fokusgruppe 3 er dyrevelfærd også et tilbagevendende tema, som deltagerne dis-
kuterer. Blandt andet udtaler Claus, at “Jeg tror, vi bliver mere og mere opmærksomme på (...) 
dyrevelfærd, og folk tager måske mere stilling” (Bilag 7 - F3, Claus: 46:59). Ovenstående udta-
lelser vidner om det fokus, befolkningen sætter på dyrevelfærd. 
 
Som stifter af bevægelsen Meat Free Monday Denmark er Kindler ligeledes tilhænger af 
den rationelle myte. Dermed er Kindler også med til at udpege dyrevelfærd som et væ-
sentligt issue, som Kopenhagen Fur skal håndtere i deres eksterne kommunikation. Hun 
udtrykker endvidere, at hun mener, at Kopenhagen Fur netop behandler dyrevelfærd (og 
bæredygtighed) som “de to punkter, som alle taler om i øjeblikket” (Bilag 2 - Kindler: 44:14). Vi 
kan dermed udlede, at dyrevelfærd ikke blot fremgår i den rationelle myte, Kopenhagen 
Fur er underlagt i et institutionelt perspektiv, men ligeledes mener omverdenen, at dyre-
velfærd er et væsentligt issue, virksomheden skal behandle. 
 
Baseret på ovenstående kan vi identificere dyrevelfærd som et issue. Eftersom issuet er 
direkte udsprunget af virksomhedens rationelle myte, er det essentielt, at Kopenhagen Fur 
håndterer dette i sin issues management, så de ikke mister legitimitet. Derfor vil vi katego-
risere dette issue som havende en afgørende status. Et issue i denne status er af særlig be-
tydning for Kopenhagen Fur, og dette kan dermed udvikle sig i enten en positiv eller ne-
gativ retning (Frandsen & Johansen i Merkelsen et al., 2011: 288). Såfremt Kopenhagen fur 
ikke håndterer dette issue optimalt kan det udvikle sig til en reel krise for Kopenhagen 
Fur. Derfor identificerer vi dyrevelfærd som et krise-issue for Kopenhagen Fur. 
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Åbenhed og transparens 
En anden udfordring, der identificeres i forlængelse af ovennævnte, er kravet om åbenhed 
og transparens. Det er ikke kun vigtigt, at Kopenhagen Fur har en høj dyrevelfærd på 
farmene, det er ligeså vigtigt, at omverdenen kan se og har adgang til informationer, der 
kan påvise god dyrevelfærd. Kravet om transparens i en kommunikativ kontekst kan 
endvidere understøttes af Christensen og Cheney (2013), der argumenterer for, at omver-
denen i dag stiller store krav til virksomheders transparens (Christensen & Cheney, 2013: 
1). Kravet om transparens, udtaler Jespersen ligeledes, er en udfordring, som Kopenhagen 
Fur står overfor (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). Dette issue oplever Jespersen i virksomhedens 
værdikæde, hvor han udtaler, at “jeg tror det er en trend, der vil forstærke sig, og som stiller 
krav til sin værdikæde, at du kan dokumentere, hvor dine ting kommer fra, og hvordan forarbejd-
ningen er foregået undervejs” (Bilag 1 - Jespersen: 10:48). 
 
Dette stemmer ligeledes overens med de forestillinger og forventninger, vi har mødt i vo-
res afholdte fokusgruppeinterviews, hvor blandt andet Peter fra fokusgruppe 2 udtaler, at 
“Jeg tror, det er vigtigste, når det kommer til dyrevelfærd, for mig, det er ærlighed og transparens” 
(Bilag 6 - F2, Peter: 13:18). Præcis samme forestilling udtrykker Lars-Peter fra fokusgruppe 
3, der har en holdning til, at en virksomhed, der har med dyr at gøre, skal sætte stor fokus 
på åbenhed (Bilag 7 - F3, Lars-Peter: 06:46). Ydermere forventes det fra flere af fokusgrup-
pedeltagerne, at Kopenhagen Fur ikke blot kommunikerer transparent, men at der ligele-
des foreligger en vis åbenhed i deres ageren. I den forbindelse udtaler Helle, at det ikke er 
nok altid at læse, hvad en virksomhed gør, men at “det er vigtigt, at virksomheden er åben på 
andre måder, end at man kan læse sig til det. At man kan komme på besøg, og at de måske har nogle 
praktikanter eller noget udveksling med nogle skoler” (Bilag 7 - F3, Helle: 06:12). Vi vil derfor 
argumentere for, at transparens ikke kun skal kobles til Kopenhagen Furs eksterne kom-
munikation, men at åbenhed ligeledes skal håndteres via tiltag, der inviterer befolkningen 
indenfor. Patrick Rønning, partner i det digitale bureau Signifly, udtrykker samtidig at 
“Man [red. befolkningen] stiller nærmest et krav til organisationer om at være meget transparent i 
alt, hvad de [red. virksomhederne] laver” (Bilag 3 - Rønning: 06:22).  
 
Ud fra ovennævnte udtalelser i fokusgrupperne, om at Kopenhagen Fur agerer åbent samt 
er transparent i sin kommunikation, koblet til Rønnings udtalelse samt Jespersens egen 
identificering, identificerer vi åbenhed og transparens som et issue for Kopenhagen Fur. 
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Dyrevelfærd og transparens er tæt knyttet til hinanden; Dyrevelfærd udspringer sig direk-
te fra Kopenhagen Furs rationelle myte, og det er endvidere væsentligt, at virksomheden 
er transparent og åben i forhold til dette issue. Derfor er dyrevelfærd og transparens to 
fremtrædende issues, som Kopenhagen Fur skal håndtere for at opnå legitimitet samt af-
live den rationelle myte, der er opstået på baggrund af det kulturelt-kognitive element. 
 
Transparens og åbenhed er identificeret som et issue for sig, men det skal samtidig ses i 
lyset af samtlige issues, Kopenhagen Fur skal håndtere. Dette skyldes, at transparens lige-
ledes er en måde, hvorpå Kopenhagen Fur kan kommunikere eksternt. Transparens kan 
således både være et krise-issue og et ikke-krise-issue alt efter håndteringen af de andre 
issues. Det skal forstås således, at hvis Kopenhagen Fur ikke formår at kommunikere 
transparent om blandt andet dyrevelfærd, kan der opstå en kritisk situation for virksom-
heden. Formår Kopenhagen Fur derimod succesfuldt at kommunikere transparent om de 
fremtrædende issues, anses dette ikke som havende betydning af kritisk karakter. Derfor 
vil vi kategorisere transparens som et ikke-krise-issue med afgørende status både i negativ 
og positiv forstand. Dette understøttes endvidere af Stephen L. Vibbert og Denise M. Bo-
stdorff (1993), der argumenterer for, at et issue både kan være en mulighed eller trussel for 
en given virksomhed (Vibbert & Bostdorff, 1993: 104). Ydermere er det her væsentligt at 
understrege, at dette både gør sig gældende ved transparens i kommunikationen og åben-
hed i virksomhedens ageren. 

Bæredygtighed 
Jespersen identificerer et stort potentiale forbundet med bæredygtighed, som Kopenhagen 
Fur kan udnytte, hvortil han udtaler; “Men der er et bæredygtighedspotentiale, som er stort, og 
som vi så også skal arbejde videre med” (Bilag 1 - Jespersen: 20:42). Ifølge Jespersen står Ko-
penhagen Fur ligeledes overfor en udfordring om at sikre, at der er en forståelse for, at 
pels er et bæredygtigt, godt produkt, som forbrugerne kan købe med god samvittighed 
(Bilag 1 - Jespersen: 07:14). Jespersen argumenterer for, at dét at købe en pels er en bære-
dygtig beslutning, eftersom det holder længere og er bedre end at købe vinterbeklædning 
hvert eller hvert andet år (Bilag 1 - Jespersen: 18:06). Herudover skal selve produktionen af 
mink også fremstå bæredygtig. Udfordringen for Kopenhagen Fur er her, som Jespersen 
selv udtaler, netop at imødekomme holdninger som Kindlers og overbevise disse om, at 
processen kan kaldes for bæredygtig, og at dét at købe pels også er en bæredygtig beslut-
ning. Det fremstår hermed, at Jespersen og Kopenhagen Fur, ligesom omverdenen, ligele-
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des anskuer bæredygtighed som et væsentligt issue. Det er på baggrund af dette, at vi 
vurderer bæredygtighed som et fremtrædende issue for Kopenhagen Fur, som virksom-
heden i højere grad skal håndtere for eventuelt at fremme sin legitimitet. 
 
Ligesom dyrevelfærd var bæredygtighed et emne, der blev diskuteret i vores fokusgrup-
per. I fokusgruppe 2 udtaler Kevin i forbindelse med et klip fra filmen ‘Danske Minkavle-
re - en verdenssucces’, at han ønskede en uddybning af Kopenhagen Furs ansvar i forhold 
til bæredygtighed; “Det kunne de måske også have uddybet noget mere med det der ansvar. Altså 
at de ligesom tager et ansvar, at hele dyret bliver brugt og lave en eller anden statistik over, hvad 
det bliver brugt til, og hvor meget det kan hjælpe det ene sted og det andet sted, hvilke industrier de 
hjælper ved, at de bliver til Co2” (Bilag 6 - F2, Kevin: 47:42). Det er her tydeligt, at Kevin øn-
sker, at Kopenhagen Fur ekspliciterer dette issue. Helle fra fokusgruppe 3 understreger 
endvidere, at hun ønsker, at dyrene kan bruges som nyttedyr i stedet for blot benyttes til 
pelsavl (Bilag 7 - F3, Helle: 28:24). Med det kan vi udlede vigtigheden af at medtænke bæ-
redygtighed i produktionen, når en virksomhed som Kopenhagen Fur har med dyr at gø-
re. Belinda fra fokusgruppe 2 er også fokuseret på bæredygtighed, og efter hun så et klip 
fra filmen, udtrykker hun, at hun blev positivt overrasket over, at Kopenhagen Fur har 
inkorporeret bæredygtighed i deres pelsproduktion (Bilag 6 - F2, Belinda: 47:26) Dette un-
derstreger endvidere, at omverdenen forventer og ønsker, at Kopenhagen Fur er bæredyg-
tige, og at bæredygtighed er et væsentligt issue. Bæredygtighed var ligeledes et gennem-
gående tema for det interview, vi havde med Kindler, der anerkendte, at Kopenhagen Fur 
sætter fokus på dette issue; “de prøver virkelig at have fokus på det bæredygtige” (Bilag 2 - 
Kindler: 44:14). 
 
På baggrund af ovenstående vil vi identificere bæredygtighed som et fremtrædende issue. 
Dette issue er anderledes end de to førstnævnte; dyrevelfærd og transparens. Det skyldes, 
at dette issue på nuværende tidspunkt ikke er en trussel for virksomheden, men under-
støttet af Jespersen, kan vi argumentere for, at bæredygtighed har et stort potentiale, virk-
somheden kan udnytte. I forlængelse heraf er bæredygtighed heller ikke direkte koblet til 
den rationelle myte, som de to andre issues. I den forbindelse kan vi referere til Vibbert og 
Bostdorff (1993), der anskuer issues management som et værktøj, hvori virksomheder ud-
peger et issue i en samfundskontekst, de kan udnytte. Dette kan ses i forbindelse med Ko-
penhagen Fur, der kan drage fordel af, at bæredygtighed er et issue med øget fokus i det 
danske samfund. Vi vil derfor argumentere for, at Kopenhagen Fur kan, såfremt issuet 
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håndteres korrekt, fremme sin legitimitet. Baseret på dette vi vil tilegne bæredygtighed 
som et issue med afgørende status, da Kopenhagen Fur i forhold til deres legitimitet skal 
udnytte dette issue her og nu og handle herpå. Understøttet af Vibbert og Bostorffs (1993) 
retorik, vil vi argumentere for, at bæredygtighed er et opportunity issue, som virksomhe-
den kan drage fordel af (Vibbert & Bostdorff, 1993: 104).  

Skematisering af Kopenhagen Furs issues 
På baggrund af identifikationsfasen vil vi argumentere for, at de fremtrædende issues; 
dyrevelfærd, transparens og bæredygtighed er og skal være højt prioriteret og er issues, 
Kopenhagen Fur skal forstå vigtigheden af at håndtere. I den forbindelse vil vi argumente-
re for, at alle issues’ status er afgørende. Dyrevelfærd som et krise-issue er afgørende i ne-
gativ forstand, da dette issue potentielt kan medføre en krise, såfremt det håndteres for-
kert af virksomheden. Transparens og åbenhed som ikke-krise-issue er ligeledes af afgø-
rende status og kan både have en negativ eller positiv betydning for Kopenhagen Fur alt 
efter håndteringen heraf. Slutteligt vil vi argumentere for, at bæredygtighed som opportu-
nity issue har en afgørende status, da dette issue med sit potentiale eventuelt kan fremme 
virksomhedens legitimitet. De tre issues har det til fælles, at de rent organisatorisk er pla-
ceret eksternt hos Kopenhagen Fur og skal behandles nationalt jævnfør vores afgræns-
ning. Herudover vil vi argumentere for, at de tre issues alle skal behandles både på et tak-
tisk, operationelt og strategisk niveau. Dette fordi Kopenhagen Fur ikke blot skal være 
taktiske og strategiske i sin eksterne kommunikation angående de fremtrædende issues, 
men virksomheden skal ligeledes istandsætte tiltag på et operationelt niveau, der håndte-
rer disse. Dér, hvor de tre issues adskiller sig, er i forhold til, hvilke konsekvenser de for-
skellige issues kan bibringe for Kopenhagen Fur. Nedenstående tabel har til formål at 
skematisere og overskueliggøre type og status af de tre identificerede issues 
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TYPOLOGISERING OG STATUSDEFINITION AF ISSUES 

Issue Dyrevelfærd Transparens Bæredygtighed 

Status 
Afgørende status 

(Negativ) 
Afgørende status 
(Negativ/positiv) 

Afgørende status 
(Positiv) 

Typologisering 

Høj prioriteret 

Eksternt organisatorisk placeret 

Behandles nationalt 

Konsekvens Krise-issue Ikke-krise-issue Opportunity issue 

Tabel 5: Typologisering og statusdefinition af issues 

Delkonklusion: Det institutionelle pres 
Vi kan ud fra ovenstående delanalyse konkludere, at Kopenhagen Fur står overfor et insti-
tutionelt pres samt underlægges isomorfiske mekanismer, der presser virksomheden i en 
ensliggjort retning for at fremstå legitim. Den tvangsmæssige isomorfi tvinger Kopenha-
gen Fur til at agere ud fra formelle og uformelle instanser, hvor blandt andet ‘Bekendtgø-
relse om beskyttelse af pelsdyr’ istandsætter rammebetingelser for virksomheder som Ko-
penhagen Fur. I forlængelse heraf er Kopenhagen Fur underlagt en normativ isomorfi, der 
presser virksomheden til at fastsætte standarder for professionalisering og certificering 
blandt andet angående høj dyrevelfærd på de danske minkfarme. Kopenhagen Fur har 
yderligere indgået en samarbejdsaftale med Designskolen Kolding og Dansk Pelsdyravler-
forening, hvor de professionaliserer sig indenfor bæredygtighed forbundet med branchen. 
Som mimetisk isomorfi imiterer Kopenhagen Fur andre aktører fra deres organisatoriske 
felt, der fremstår legitime og succesfulde. Kopenhagen Fur har i den forbindelse imiteret 
tiltaget ‘åben farm’, som er en praksis fra Landbrug Fødevarer og Arla. Det kulturel-
kognitive element udgør et sociologisk pres fra omverdenen, og Søren Jespersen udtaler 
ligeledes, at Kopenhagen Furs største udfordring er, at der skal herske fælles forståelse af, 
at dét, der foregår på de danske minkfarme, er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Dog kan vi 
på baggrund af vores empiri fra vores fokusgrupper konkludere, at der ikke forefindes 
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denne fælles forståelse, da der endnu ikke er enighed om denne påstand. Således er denne 
uenighed årsag til, at der forefindes en legitimitetskløft i dette element. 
 

På baggrund af vores empiri kan vi ligeledes konkludere, at Kopenhagen Fur til stadighed 
er påvirket af den danske dokumentar ‘Pels på vrangen’. Denne stiafhængighed er blandt 
andet forklaringen til legitimitetskløften, der forefindes i det kulturelt-kognitive element. 
Dette har ydermere medført, at der eksisterer en rationel myte om, at Kopenhagen Fur 
ikke behandler deres dyr forsvarligt. Denne rationelle myte forbinder sig til virksomhe-
dens dyrevelfærd. Baseret på den rationelle myte udstikker der sig nogle issues for Ko-
penhagen Fur, som vi har identificeret som dyrevelfærd, transparens og bæredygtighed. 
Dyrevelfærd, som er direkte koblet med den rationelle myte, anses som et krise-issue for 
Kopenhagen Fur. Transparens er et ikke-krise-issue, der kan tilknyttes de resterende is-
sues. Slutteligt er bæredygtighed et opportunity issue, der såfremt korrekt håndtering kan 
fremme virksomhedens legitimitet. Vi kan heraf konkludere, at disse issues er de væsent-
ligste, som Kopenhagen Fur skal håndtere i sin issues management.  
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Kapitel 5: Analysedel 2 

KAPITEL 5: ANALYSEDEL 2  
Baseret på forrige kapitel besvarer kapitel 5 afhandlingens andet 

arbejdsspørgsmål, hvormed første led i den ovenstående 
problemformulering belyses. Her undersøges Kopenhagen Furs 

håndtering af de fremtrædende issues sat i et institutionelt perspektiv. 
Vi undersøger, hvorvidt virksomhedens issues managent skaber 

legitimitet i en etisk udfordret branche, eller hvorvidt der baseret på 
empirisk data findes legitimitetskløfter i Kopenhagen Furs issues 

management.
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Issues management hos Kopenhagen Fur 
Vi har tidligere analyseret den rationelle myte for Kopenhagen Fur, som er en institutiona-
liseret regel og er den forestilling, der findes i omverdenen, som Kopenhagen Fur skal af-
live for at fremstå legitim (Meyer & Rowan, 1997: 340). Den rationelle myte bestemmer 
således, hvad der for Kopenhagen Fur er rigtigt og forkert, og for at opnå legitimitet skal 
virksomheden dermed istandsætte tiltag, der tager højde for den rationelle myte. På bag-
grund af foregående analyse hvor vi har identificeret tre fremtrædende issues hos Kopen-
hagen Fur, der udspringer fra den rationelle myte, ønsker vi i det følgende at analysere 
Kopenhagen Furs indsats rettet mod disse issues. Vi ønsker her at analysere Kopenhagen 
Furs issues management samt diskutere effekten heraf rettet mod omverdenen. Jævnfør 
vores teoriafsnit vil vi benytte vores sammenkoblede definition af issues management, 
hvori vi anskuer issues management som en dynamisk proces for Kopenhagen Fur, der 
således skal håndtere de tre fremtrædende issues simultant. Vi har tidligere sammenkob-
let ceremonier og issues management og argumenteret for, at disse er overlappende i for-
søget på at aflive en rationel myte. På baggrund af nedenstående analysedel ønsker vi 
dermed at undersøge, hvor i Kopenhagen Furs issues management der forefindes indsats-
områder i forbindelse med eventuelle legitimitetskløfter. Den følgende analysedel har 
dermed til formål at besvare følgende arbejdsspørgsmål: 
 

 

Dyrevelfærd 
Ifølge analysedel 1 er dyrevelfærd identificeret som et krise-issue jævnfør tabel 5 og det 
mest fremtrædende issue, der er direkte koblet med Kopenhagen Furs rationelle myte. 
Yderligere hersker der ikke jævnfør det kulturelt-kognitive element en fælles forståelse 
for, at det, der foregår på minkfarmene, er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Da vi ovenfor 
har konkluderet, at Kopenhagen Fur ikke formår at opnå legitimitet gennem dette ele-
ment, er det derfor essentielt at undersøge, hvordan virksomheden håndterer issuet om 
dyrevelfærd, og hvilke tiltag Kopenhagen Fur har istandsat for at håndtere dette for der-
med at behandle den legitimitetskløft, der forefindes. Da vi spurgte Søren Jespersen, hvor 
der er blevet stillet skarpere på kommunikationen hos Kopenhagen Fur, svarede han; 
“Helt bestemt på dyrevelfærd” (Bilag 1 - Jespersen: 10:48). Dette kan skyldes, at Kopenhagen 

Hvordan håndterer Kopenhagen Fur de fremtrædende issues, og hvilke reaktioner medfører  
dette? 
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Fur er bevidste om deres stiafhængighed samt den rationelle myte, der eksisterer. Jesper-
sen forklarer ligeledes, at “vores primære fokus i vores kommunikationsafdeling, det er at sikre 
gode rammebetingelser for minkavl i Danmark” (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). Jespersen uddyber, 
at formålet med kommunikationen yderligere er at positionere sig som “en stor dansk, in-
ternational virksomhed, som er verdensførende” og tilføjer, at “vi vil gerne kommunikere, at vi er 
en vækstdynamo” (Bilag 1 - Jespersen: 05:35). Til dette afrunder Jespersen med at forklare, at 
der for Kopenhagen Fur og deres kommunikationsindsatser findes mange facetter (Bilag 1 
- Jespersen: 05:35). Heraf kan vi udlede, at Kopenhagen Fur forstår, at der i deres kommu-
nikation endnu findes mange indsatsområder, og at dyrevelfærd er ét af de områder, der 
de seneste år er blevet stillet skarpt på. Det er således tydeligt, at Kopenhagen Fur skærper 
sin kommunikation rettet mod dyrevelfærd, hvorfor det følgende vil undersøge issues 
management, der er knyttet til virksomhedens hjemmeside samt udtalelser fra Jespersen. 
 
Ligesom i interviewet med Jespersen er det på Kopenhagen Furs hjemmeside tydeligt, at 
issuet dyrevelfærd er af stor betydning. Blandt andet kommunikerer virksomheden på 
deres hjemmeside om vigtigheden af, at dyrevelfærd bør have et højt niveau. Samtidig 
kommunikeres, at alle dyr skal behandles ordentligt, mens de lever, og at aflivning af dy-
rene bør foregå på en ordentlig måde. Yderligere refererer Kopenhagen Fur til de regler og 
rammebetingelser, de er underlagt af både dansk lovgivning og EU-lovgivning samt de 
danske bestemmelser, der er udarbejdet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse (Kopenha-
gen Fur, u.å.: Minkavl er etisk forsvarligt). Samtidig benytter Kopenhagen Fur hjemmesi-
den til at kommunikere om faktuelle data angående deres dyrevelfærd (Kopenhagen Fur, 
u.å.: Fup, fakta og minkavl). Jespersen refererer i den forbindelse til Welfare Quality-
projektet, hvor der måles på; “har de [red. minkene] adgang til vand, har de adgang til foder, har 
de adgang til udfoldelse af (...) naturlig adfærd, alle sådan nogle parametre, som man nu måler på” 
(Bilag 1 - Jespersen: 10:48). Formålet er netop at “kunne måle dyrevelfærd på den enkelte mink-
farm ud fra nogle fastsatte kriterier, som er baseret på faktisk, faglig viden” (Bilag 1 - Jespersen: 
10:48). Baseret på hvad Kopenhagen Fur kommunikerer på deres hjemmeside om dyrevel-
færd, samt hvad Jespersen udtrykker, er det tydeligt, at dyrevelfærd bliver håndteret fak-
tuelt i virksomhedens issues management. Kopenhagen Fur kommunikerer, at arbejdet i 
dette dyrevelfærdsprojekt skal medvirke til at give virksomhederne nogle præcise værktø-
jer til at måle niveauet af dyrevelfærd på de danske minkfarme. Jespersen udtaler ligele-
des, at dette tiltag er istandsat for at imødekomme kravet om, at omverdenen vil vide, 
hvorvidt der foreligger dyrevelfærd på de danske minkfarme (Bilag 1 - Jespersen: 13:20). 



Side 73 af 188 

 
I fokusgruppe 1 er der en diskussion om Kopenhagen Furs fortid og minkfarme generelt, 
hvor Sebastian i forlængelse heraf kritiserer Kopenhagen Furs issues management angå-
ende dyrevelfærd og udtaler, at “de er enormt hykleriske i det, de siger og gør. De slår sig rigtig 
meget på dyrevelfærd og på ja, altså på danskheden, som er blevet nævnt, og jeg kan slet ikke se dy-
revelfærd i det der. (...) den konstruktion, de laver af sig selv, er jo (...) det bedste billede, der kan 
laves af dem, og det synes jeg ikke er godt” (Bilag 5 - F1, Sebastian: 14:07). Dette argument er 
både Ida og Cecilie fra samme fokusgruppe enige i (Bilag 5 - F1, Cecilie: 15:43; Ida: 15:21). 
Yderligere udtrykker Sebastian, at hans negative opfattelse af Kopenhagen Furs dyrevel-
færd bunder i, at “jeg er mod den måde at drive forretning på. Altså at det skal være på så hårde 
kår for dyrene. De siger jo det er gode kår for dyrene, men sådan 1 sekund efter, så putter de jo en 
mink ned i aflivningskassen” (Bilag 5 - F1, Sebastian: 14:53). Årsagen til disse negative hold-
ninger angående Kopenhagen Furs håndtering af issuet dyrevelfærd kan tilkobles virk-
somhedens tidligere analyserede stiafhængighed. I forlængelse heraf er det ligeledes tyde-
ligt, at Sebastian er tilhænger af den rationelle myte, hvor han udtrykker overbevisning 
om, at der er dårlige kår for dyrene (Bilag 5 - F1, Sebastian: 14:53). Ud fra disse negative 
holdninger rettet mod Kopenhagen Furs issues management angående dyrevelfærd, be-
vidner dette om, at virksomheden til stadighed står overfor et indsatsområde, der har til 
formål at aflive den rationelle myte. 
 
Herudover har Kopenhagen Fur udarbejdet en folder ‘Dyrevelfærden på de danske minkfar-
me’, der kan downloades fra virksomhedens egen hjemmeside (Kopenhagen Fur, u.å.: Dy-
revelfærden på danske minkfarme). Dette kommunikative tiltag er en 8-siders folder in-
deholdende overskrifterne: Forskning, Kontrol, Dyrlæger, ‘Tjek på farmen’, Sår og skader, 
Branchekode, Uddannelse samt Besøg en farm. Folderen indeholder billeder samt faktuelle 
informationer angående Kopenhagen Furs dyrevelfærd på farmene. Denne folder anskues 
som en del af virksomhedens issues management, hvori Kopenhagen Fur forsøger at 
håndtere det fremtrædende issue. Martha fra fokusgruppe 2 udtaler i den forbindelse, at 
hun fandt det uoverskueligt at downloade folderen; ”Ja man skulle ind og downloade de der 
PDF’er. Og sådan noget - det ved jeg ikke om det.. Mig og teknologi, det er et projekt, synes jeg” 
(Bilag 6 – F2, Martha: 08.02). Dette er Frederikke fra samme fokusgruppe enig i (Bilag 6 – 
F2, Frederikke: 08:16). Heidi udtaler i forlængelse heraf, at hun fandt Kopenhagen Furs 
hjemmeside besværlig, og at informationer blandt andet angående dyrevelfærd ikke var 
lettilgængelige (Bilag 6 – F2, Heidi: 09:41). Hun udtrykker derfor et ønske om, at Kopen-
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hagen Fur i højere grad gør deres informationer ”meget mere overskueligt og nemt tilgænge-
ligt” (Bilag 6 – F2, Heidi: 10:12). Derfor kan vi argumentere for, at formålet med folderen – 
at oplyse om dyrevelfærd på farmene – ikke lykkes for Kopenhagen Fur, da disse elemen-
ter har været uoverskuelige for omverdenen. 

Den førnævnte branchekode, der forekommer i folderen samt på Kopenhagen Furs 
hjemmeside, har til formål at give fakta om dansk pelsdyravl. Dette tiltag kan ligeledes 
anskues som en del af virksomhedens issues management og er et strategisk værktøj til at 
imødekomme virksomhedens issue. På Kopenhagen Furs hjemmeside skriver virksomhe-
den således, at der sættes en dyd i at sikre høj standard for farmpraksis blandt danske 
minkavlere, hvilket er årsagen til udarbejdelsen af denne vejledning. Branchekoden dæk-
ker således gældende lovgivning samt yderligere anbefalinger fra Dansk Pelsdyravlerfor-
ening (Kopenhagen Fur, u.å.: Fup, fakta og minkavl). I den forbindelse udtaler Jespersen, 
at Kopenhagen Fur har et godt billede af, hvordan forholdene ser ud på farmene (Bilag 1 - 
Jespersen: 23:45). I forlængelse heraf udtaler Heidi fra fokusgruppe 2, at hvis “man vil vide 
noget om dyrevelfærd og sådan noget, så vil jeg ikke gå ind på Kopenhagen Fur. Altså det vil jeg 
ikke tænke, at det er der, jeg får de mest objektive informationer om dyr” (Bilag 6 - F2, Heidi: 
46:52). Til trods for informationer på virksomhedens hjemmeside, har Heidi ikke tillid til, 
at hun på Kopenhagen Furs hjemmeside får et retmæssigt billede af deres dyrevelfærd. 
Det kan tolkes, at Heidi i højere grad ville have tillid til Kopenhagen Furs dyrevelfærd, 
såfremt en tredjepart eksempelvis Dyrenes Beskyttelse kommunikerer om dette. Heidi er 
således stadig påvirket af den rationelle myte, og Kopenhagen Furs issues management 
har ikke formået at aflive denne. Dog oplevede vi også positiv respons fra enkelte fokus-
gruppedeltagere. Blandt andet udtaler Hanne fra fokusgruppe 3, at “jeg tænker, at vi bor i et 
land, hvor der er kontrol med dyrene ude på gårdene og minkfarmene og hvad der ellers er” (Bilag 7 
- F3, Hanne: 04:57). Belinda fra fokusgruppe 2 er positiv overfor både de tiltag, Kopenha-
gen Fur har istandsat angående dyrevelfærd samt deres issues management angående 
dette; “jeg blev positivt overrasket over at læse på deres hjemmeside omkring deres dyrevelfærd” 
(Bilag 6 - F2, Belinda: 13:01). Dette understreges yderligere af Martha fra samme fokus-
gruppe, der har en underliggende forståelse for, “at det var as good as it gets” (Bilag 6 - F2, 
Martha: 19:23). Som vi tidligere har analyseret, findes der trods disse positive holdninger 
til Kopenhagen Furs standarder angående dyrevelfærd ligeledes negative holdninger, og 
den rationelle myte hersker stadig. Disse delte holdninger understreger blot den mang-
lende legitimitet, set i lyset af det kulturelt-kognitive element, og ovenstående beviser 
yderligere, at der ikke findes en fælles forståelse af, at det er dyrevelfærdsmæssigt i orden 
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på de danske minkfarme. Baseret på legitimitetskløften fra det kulturelt-kognitive element 
kan vi argumentere for, at der stadig foreligger indsatsområder i Kopenhagen Furs issues 
management, der skal øge tilliden, og at virksomheden endnu ikke har aflivet den ratio-
nelle myte, og til stadighed er påvirket af deres fortid. 
 
Som en modreaktion og en proaktiv strategi for at aflive den rationelle myte samt succes-
fuldt at håndtere issuet dyrevelfærd, har Kopenhagen Fur istandsat tiltaget, de kalder 
‘Tjek på farmen’. ‘Tjek på farmen’ er Kopenhagen Furs interne initiativ til at sikre, at 
minkavlerne lever op til de love og rammebetingelser for god dyrevelfærd, de er under-
lagt (Bilag 1 - Jespersen: 21:52) (Kopenhagen Fur, u.å.: Tjek på farmen). Jespersen argu-
menterer for, at den anmeldte sundhedsrådgivningsaftale og den uanmeldte offentlige 
kontrol foretaget af Fødevarestyrelsen samt veterinærrejseholdet muliggør, at Kopenha-
gen Fur “har et meget godt billede af, hvordan forholdene er på de enkelte farme derude” (Bilag 1 - 
Jespersen: 23:45). Jespersen udtrykker, at dette tiltag er istandsat grundet virksomhedens 
stiafhængighed, hvor han uddyber, at hvis Kopenhagen Fur skal være på markedet, ligger 
der fra omverdenen en interesse i at vide, hvad der foregår inde på farmene. Således er 
tiltaget istandsat for at bevise, at avlerne sørger for, at “få det der halm strøget ud. Og du skal 
også sørge for at (...) enten få fundet, hvis du har et dyr, der har en skade eller er søgt, jamen så skal 
det enten behandles, eller også så skal det aflives” (Bilag 1 - Jespersen: 24:08). ‘Tjek på farmen’ 
giver således Kopenhagen Fur et godt billede af deres dyrevelfærd, og i et eksternt per-
spektiv kan de kommunikere om dette tiltag samt kommunikere om resultater fra dette. 
Ifølge Jespersen, og dermed Kopenhagen Fur, forefindes således en høj dyrevelfærd på de 
danske minkfarme, der blandt andet via tiltaget kan dokumenteres. 

Som stifter af Meat Free Monday Denmark er Noura Mahfouz Kindler naturligvis 
tilhænger af den rationelle myte. Hun forholder sig i den forbindelse kritisk overfor Ko-
penhagen Fur og deres issues management angående dyrevelfærd. Hendes kritik lyder 
således; “i mine øjne er der ikke noget, der hedder dyrevelfærd” (Bilag 2 - Kindler: 01:52). Sam-
tidig udtaler hun i forbindelse med Kopenhagen Furs dokumentation af dyrevelfærden, at 
“der er undersøgelser og beskrivelser af velfærd. Hvordan gør de det? Spørger de dyrene, hvordan 
dyrene har det? Fordi det med velfærd, det, i mine øjne, er noget som en kommunikation, en dialog” 
(Bilag 2 - Kindler: 04:19). Heraf kan det udledes, at Kindler har en radikal holdning, hvad 
angår dyrevelfærd, dog det må antages, at folk, der deltager i bevægelsen Meat Free Mon-
day Denmark, muligvis deler samme opfattelse som Kindler angående dyrevelfærd. Det 
er naturligvis en trussel for Kopenhagen Fur, at dyrevelfærd, som belyst i vores problem-



Side 76 af 188 

felt, er så omdiskuteret i vores danske forbrugersamfund. Jespersen er dog opmærksom 
på denne tendens, hvor hans modsvar hertil lyder, at “der er vi jo nok i Danmark på mange 
måder foran i forhold til forbrugeradfærd og forventninger osv. Det, tror jeg da, er fuldstændig rig-
tigt. Og der er det jo så så heldigt, at vi har en veldokumenteret høj dyrevelfærd” (Bilag 1 - Jesper-
sen: 37:44). Det lader derfor ikke til, at Kopenhagen Fur lader sig true af Kindler og andre 
radikale holdninger som disse. Vi vil dog argumentere for, at det til stadighed er vigtigt, at 
Kopenhagen Fur formår at håndtere issuet dyrevelfærd, således at der hersker fælles for-
ståelse i det danske samfund om, at det der foregår på de danske minkfarme er dyrevel-
færdsmæssigt i orden. Samtidig er Kopenhagen Furs vigtigste kommunikative opgave i 
denne forbindelse at kunne aflive den rationelle myte, der udspringer sig af virksomhe-
dens stiafhængighed, således at virksomheden kan fremme legitimiteten. 
 
Det fremgår af ovenstående, at Kopenhagen Fur istandsætter mange tiltag, der alle har til 
hensigt at sikre god dyrevelfærd på de danske minkfarme og dermed aflive den rationelle 
myte. Baseret på Jespersens udtalelser samt måden hvorpå Kopenhagen Fur kommunike-
rer om deres dyrevelfærd, kan vi udlede, at virksomheden håndterer issuet faktuelt. Dette 
skyldes blandt andet Jespersens udtalelse om, at virksomheden udfører protokoller, der 
har til formål at måle dyrevelfærd, og at hjemmesiden primært refererer til enten lovgiv-
ning, der sætter fokus på dyrevelfærd eller data, der har til formål at bevise god dyrevel-
færd. 

Samtidig kommunikerer Kopenhagen Fur om alle disse tiltag i deres issues mana-
gement, hvor virksomheden sætter stor fokus på den gode dyrevelfærd. Vi oplevede fra 
Kindler og vores fokusgruppedeltagere delte meninger om Kopenhagen Furs issues ma-
nagement. Som stifter af bevægelsen Meat Free Monday Denmark er Kindler af den radi-
kale overbevisning, at der ikke er noget, der hedder dyrevelfærd, da velfærd for hende 
refererer til kommunikation og dialog, som ikke kan foregå mellem dyr og mennesker. 
Samtidig er der som nævnt flere fokusgruppedeltagere, der kritiserer Kopenhagen Furs 
standard af dyrevelfærd. Dog oplevede vi, at enkelte fokusgruppedeltagere var forholds-
vis positive overfor måden, hvorpå Kopenhagen Fur håndterer issuet dyrevelfærd. Vi vil 
her argumentere for, at de deltagere, der har en negativ holdning til Kopenhagen Furs is-
sues management angående dyrevelfærd, i højere grad er tilhængere af den rationelle my-
te og påvirket af virksomhedens stiafhængighed. Dette kan understøttes teoretisk, når vi 
sammenkobler Norths (2005) stiafhængighed med Jaques (2007) forståelse af issues mana-
gement; at Kopenhagen Furs nuværende issues management i virkeligheden er et produkt 
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af den krise, Kopenhagen Fur tidligere har stået overfor. Derfor anerkender Jespersen, at 
kommunikationsindsatsen angående dyrevelfærd har fået større opmærksomhed (Bilag 1 
- Jespersen: 10:48). Omvendt er de deltagere, der er positive overfor Kopenhagen Furs 
håndtering af issuet i mindre grad tilhænger af den rationelle myte. Vi vil argumentere 
for, at virksomheden ikke formår at aflive den rationelle myte gennem issues manage-
ment. Yderligere kan der identificeres en legitimitetskløft i Kopenhagen Furs issues mana-
gement, fordi der er en afgørende forskel mellem måden virksomheden håndterer dyre-
velfærd og de forventninger, vi oplevede i vores fokusgrupper (Frandsen & Johansen i 
Merkelsen, 2011: 284). Til trods for at issuet dyrevelfærd har fået større opmærksomhed i 
Kopenhagen Furs issues management udtaler Jespersen dog, at “hvis man skal være sådan 
fuldstændig bundlinje-agtig, så er det selvfølgelig prisen oppe i auktionssalen. Og der er ikke noget 
der, der påvirker prisen endnu, kan man sige. Men det er noget, vi tror vil komme på et tidspunkt” 
(Bilag 1 - Jespersen: 17:45). I den forbindelse vil vi antage, at Kopenhagen Fur ikke er be-
vidste om, hvor stor denne analyserede legitimitetskløft i virkeligheden er, som vi opleve-
de den under vores fokusgruppeinterviews. På baggrund af vores empiri kan vi udlede, at 
der trods for virksomhedens tiltag og omfangsrig issues management til stadighed hersker 
delte meninger om virksomhedens foretagende samt dyrevelfærd. Grunden til at prisen 
på pels endnu ikke er påvirket i auktionshallen, kan skyldes, at det primært er internatio-
nale opkøbere, hvor der endnu ikke er fokus på dyrevelfærd i disse lande. Som Jespersen 
selv udtaler, er vi langt foran i Danmark i den henseende, og den danske befolkning stiller 
store krav til dyrevelfærd (Bilag 1 - Jespersen: 37:44). Vi vil dog argumentere for, at selvom 
prisen endnu ikke er påvirket, skal Kopenhagen Fur agere her og nu og håndtere dette 
issue mindre faktuelt og sætte fokus på issuet i langt større grad netop for, at legitimitets-
kløften ikke bliver større. Såfremt den vokser, må det antages, at Kopenhagen Furs bund-
linje vil blive påvirket i en vis grad. Vi vil derfor argumentere for, at der til stadighed er 
indsatsområder i Kopenhagen Furs issues management angående dyrevelfærd, der skal 
udligne denne legitimitetskløft. 

Transparent kommunikation 
Som nævnt under identifikationsanalysen udtaler Patrick Rønning, at omverdenen i højere 
grad stiller krav til virksomheder om, at de skal være transparente (Bilag 3 - Rønning: 
06:22). Åbenhed og transparens for Kopenhagen Fur er som nævnt et ikke-krise-issue med 
afgørende status, og det forventes derfor af omverdenen, at Kopenhagen Fur behandler 
dette. Vi oplevede ligeledes i vores fokusgrupper, da vi spurgte deltagere, hvad en virk-
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somhed skulle gøre for at opnå deres tillid, at de fleste svarede, at transparens, gennemsig-
tighed og åbenhed ville opfylde dette. Blandt andet udtaler Frederikke fra fokusgruppe 2, 
at “De skal være transparente jo” (Bilag 6 - F2, Frederikke: 07:45). Anja fra fokusgruppe 3 
udtaler ligeledes i den forbindelse, at “Jeg tænker også gennemsigtighed i kommunikationen. 
Altså i dag så kigger man jo tit hjemmesider uanset, hvordan man skal have kontakt til nogen. Og 
der tænker jeg, jo mere folk skriver, jo mere gennemsigtigt bliver det” (Bilag 7 - F3, Anja: 05:32). 
Transparens og åbenhed er derfor udledt som et issue, Kopenhagen Fur skal håndtere, og 
som kan være med til at fremme virksomhedens legitimitet. Såfremt der ikke fandtes en 
legitimitetskløft i forbindelse med issuet om dyrevelfærd, men at virksomheden håndte-
rede dette issue bedre, og at Kopenhagen Fur derefter kommunikerede åbent og transpa-
rent om dette, ville dette eventuelt kunne aflive virksomhedens rationelle myte. I den for-
bindelse nævner Jespersen, hvilke funktioner kommunikationsafdelingen i Kopenhagen 
Fur besidder, hvoraf én af funktionerne er en projektfunktion, der har til formål at udar-
bejde åbent hus- og åben minkfarmearrangementer, dyreskuedeltagelse samt lignende 
tiltag, der fordrer til åbenhed (Bilag 1 - Jespersen: 03:50). Samtidig fortæller Jespersen, at 
Kopenhagen Furs kommunikation har til formål “at sikre og demonstrere den her åbenhed, 
som man gerne vil vise” (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). For at demonstrere denne transparens 
udarbejder kommunikationsafdelingen hos Kopenhagen Fur en række kommunikative 
tiltag med det primære fokus “at sikre gode rammebetingelser for minkavl i Danmark” (Bilag 1 
- Jespersen: 04:41). Fagbladet Dansk Pelsdyravl, forklarer Jespersen, “kommer ud til de dan-
ske minkavlere” og “Alle som på en eller anden måde har en berøring fagligt eller professionelt med 
minkerhvervet. Banker, kreditinstitutter og den slags ting” (Bilag 1 - Jespersen: 00:49). Herud-
over udarbejder kommunikationsafdelingen magasinet Kopenhagen Fur News, der er ret-
tet mod virksomhedens auktionskunder, og som “fortæller, hvad sker der i branchen, hvilke 
initiativer, har vi i gang i. Og der er en leder, hvor vi sådan (…) prøver at slå nogle holdninger an 
eller nogle veje an, kan man sige i branchen” (Bilag 1 - Jespersen: 00:49). Samtidig fortæller 
Jespersen, at virksomheden driver “en del sociale medier. Vi har en Facebookside. Vi har en In-
stagramside. Vi har en Twitterprofil, og vi har (…) en LinkedInprofil også” (Bilag 1 - Jespersen: 
00:49). Slutteligt afrunder Jespersen med at fortælle, at ovenstående tiltag “linker alle sam-
men op til vores hjemmeside, (…) som er motoren på en eller anden måde” (Bilag 1 - Jespersen: 
00:49). Vi anser derfor, at alle ovenstående tiltag udover at sikre gode rammebetingelser 
for dansk minkavl ligeledes har til formål at kunne imødekomme omverdenens krav om 
transparens og gennemsigtighed i virksomhedens issues management. 
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Åbenhed på de danske minkfarme 
Kopenhagen Fur har for at åbne de danske farme istandsat et samarbejde med Åbent 
Landbrug, som er et årligt tilbagevendende arrangement, der i 2016 blev afholdt for 19. 
gang (Åbent Landbrug, u.å.). Til Åbent Landbrug inviteres omverdenen på gratis besøg, 
hvor værter fra hele landet i samarbejde med lokale foreninger og produktionsvirksom-
heder arrangerer aktiviteter, som får gæsterne til at føle et nært forhold til selve landbru-
get (Åbent Landbrug, u.å.). Jespersen udtaler, at årsagen til konceptet er, at “man vil gerne 
invitere folk ind på farmen – det er derfor vi laver åbent farm (...) så man ikke får den her idé af, at 
minkavl er noget specielt lukket, men det faktisk er et sted, du kan komme ind og opleve og se, hvor-
dan har dyrene det, og hvordan er dyrevelfærden, og hvordan oplever folk det at komme på en mink-
farm” (Bilag 1 - Jespersen: 04:41). De danske minkavlere og Kopenhagen Fur uddyber 
yderligere, at årsagen til tiltaget ligger i at aflive de forestillinger, folk har om livet på lan-
det. Formålet er at byde velkommen på de danske farme, således at omverdenen selv kan 
danne sig et indtryk af, hvordan livet som minkavler er (Danske Minkavlere, u.å.: Besøg 
en minkavler) og dermed aflive den rationelle myte. 

Et yderligere tiltag i forbindelse med åbenhed på farmene er Farmerdag, der blev af-
holdt den 26. august 2016 i Messecenter Herning. Her var der 45 tilmeldte udstillere, hvor 
formålet var at vise udstyr og maskiner frem, der bruges til bearbejdning af skind (Kopen-
hagen Fur, u.å.: Kom til Farmerdag i Messecenter Herning). På Farmerdagen afholdt Ko-
penhagen Fur ydermere et informationsmøde, hvor de fortalte om biproduktforordnin-
gen, forebyggelse af våd bug og planlægning af plasmacytosetesten. Kopenhagen Fur ud-
taler, at Farmerdagen i 2015 havde opnået et succesfuldt besøgstal på 800 mennesker be-
stående af minkavlere, familie, venner og udstillere (Kopenhagen Fur, 2016: Galleri: Mød 
de danske minkavlere på Farmerdagen). 

Som vi tidligere har analyseret, har en kritik netop været, at det danske landbrug har 
været lukket. ‘Åben farm’ er derfor et strategisk tiltag, der har til hensigt at imødekomme 
denne kritik og lukkethed. Tiltaget er samtidig istandsat som en mimetisk reaktion grun-
det Kopenhagen Furs institutionelle pres jævnfør analysedel 1. Yderligere argumenterer 
Jespersen for, at ‘åben farm’ er istandsat for at aflive Kopenhagen Furs rationelle myte 
samt distancere sig fra den negative del af virksomhedens stiafhængighed: “Så er der nogle 
igen, der nogle gange fortæller, at der er forfærdelig dyremishandling på minkfarme. Og så florerer 
der et billede engang imellem, og det er klart, det er selvfølgelige med til at nedbryde en tillid. Og 
det er jo så noget af det, vi skal reparere på, kan man sige ved så at åbne vores farme bl.a. invitere 
folk indenfor” (Bilag 1 - Jespersen: 14:57). 
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Vi præsenterede vores fokusgrupper for dette koncept og oplevede en generel positiv op-
bakning heraf. Blandt andet udtaler Helle fra fokusgruppe 3, at “Jeg synes, det er vigtigt i 
hvert fald, at når det har noget med velfærd i det her tilfælde, dyrevelfærd, og gøre at det så er meget 
åbent og ikke kun skriftlig kommunikation, men også meget mundtlig og havde nær sagt hands-on, 
men i hvert fald se det” (Bilag 7 - F3, Helle: 06:12). Frederikke fra fokusgruppe 2 fortæller, at 
hun synes det er en naturlig reaktion grundet virksomhedens stiafhængighed; “Altså jeg 
kan godt forstå, de gør det. Især med netop de ting, de bliver beskyldt for” (Bilag 6 - F2, Frederik-
ke: 35:11). Samtidig anser Marianne fra fokusgruppe 3 tiltaget som positivt, da virksom-
heden imødekommer ønsket om åbenhed ved at vise, at “man kan komme og se, at det er un-
der ordnede forhold” (Bilag 7 - F3, Marianne: 12:25). Viktor anskuer ligeledes tiltaget som et 
forsøg på at skabe transparens og oplysning og synes dermed, at konceptet er godt; “Altså 
jeg synes egentlig, det er et fint koncept. (...) Skabe noget (...) gennemsigtighed i virksomheden og i 
produktionen, fordi (...) nu sidder vi her fem mennesker til den her fokusgruppe, og der er ikke no-
gen, der har nogen idé om, hvordan det reelt foregår” (Bilag 5 - F1, Viktor: 21:37). Vi oplevede 
dog også få skeptiske holdninger til konceptet. Blandt andet udtaler Ida, at “Så tænker man 
lidt, det ligesom er en anmeldt doping-kontrol” (Bilag 5 - F1, Ida: 22:19). Cecilie fra samme fo-
kusgruppe er enig med Ida og tilføjer, at “jeg har også sådan en idé om, at så er det sådan ud-
valgte ti farme og så resten af dem, det er bare sådan vildt suspekt og virkelig dårlig dyrevelfærd” 
(Bilag 5 - F1, Cecilie: 22:22). Dog udtaler Cecilie også, at hun synes “det er super fint eller 
sådan, så kan man komme ud og se, hvordan de der farme er” (Bilag 5 - F1, Cecilie: 22:22). Til 
trods for denne lille uenighed vil vi på baggrund af de resterende, ovenstående udtalelser 
fra vores fokusgruppedeltagere argumentere for, at ’åben farm’ er et positivt tiltag, der 
både kan imødekomme omverdenens forventninger om åbenhed i virksomhedens ageren 
samt have potentiale til at aflive den rationelle myte. Dette skyldes, at tiltaget kan få om-
verdenen til at danne sig et indtryk af Kopenhagen Furs høje standarder for dyrevelfærd. 
Da tiltaget har potentiale til at aflive den rationelle myte, kan tiltaget eventuelt fremme 
virksomhedens legitimitet. Det er derfor vigtigt, at Kopenhagen Fur i højere grad kommu-
nikerer om dette tiltag eller eventuelt istandsætter flere tiltag af denne kaliber. Dermed 
kan vi udlede, at der i forbindelse med ’åben farm’ og Kopenhagen Furs ageren, ikke fore-
findes en legitimitetskløft mellem Kopenhagen Furs issues management og befolkningens 
forventninger hertil. 
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Den bæredygtige proces 
Vi har identificeret bæredygtighed som et fremtrædende issue, som Kopenhagen Fur skal 
håndtere. Vi har tidligere argumenteret for, at bæredygtighed er et opportunity issue med 
afgørende status i en positiv retning for Kopenhagen Fur, da virksomheden ved at itale-
sætte dette emne kan drage fordelagtig nytte heraf. Der er derfor ikke tale om, at dette is-
sue nødvendigvis vil udvikle sig i en negativ retning for Kopenhagen Fur, hvis det hånd-
teres forkert, men omvendt at virksomheden kan udnytte dette i en samfundsmæssig kon-
tekst. Dette kan understøttes af Vibbert og Bostdorff (1993), der understreger, at virksom-
heder kan benytte issues til at influere befolkningen på en sådan måde, at det kommer 
virksomheden til gode (Vibbert & Bostdorff, 1993: 105). Dermed kan Kopenhagen Fur 
”seek to create a value climate that provides a favorable context within which to evaluate and act 
upon the environment” (Vibbert & Bostdorff, 1993: 105). Dog er det nødvendigt at påpege, at 
eftersom Kopenhagen Fur selv italesætter dette issue, foreligger der en naturlig forvent-
ning om, at dette efterleves. En eventuel krise vil derfor opstå, hvis Kopenhagen Fur itale-
sætter at have en bæredygtig proces, hvorefter dette bevises ikke at have været tilfældet. 
Ved at udnytte samfundets fokus på bæredygtighed kan Kopenhagen Fur positionere sig 
selv og fremme sin legitimitet ved at kommunikere i en retning, der tilgodeser samfundets 
ønsker. Denne mulighed understreges af Jespersen, der netop anser bæredygtighed som et 
indsatsområde med potentiale; “der er et bæredygtighedspotentiale, som er stort, og som vi så 
også skal arbejde videre med” (Bilag 1 - Jespersen: 20:42). Samtidig mener Jespersen, at “vi jo 
nok i Danmark på mange måder er foran i forhold til forbrugeradfærd og forventninger” og tilføjer 
i den forbindelse, at “Vi har bæredygtighedspotentiale. Altså vi har lavet bæredygtighed yderlige-
re potentiale. På den måde taler vi ind i lige præcis det, du taler om, nemlig med bæredygtighed og 
måske mindre forbrug og alt sådan nogle ting. Gode holdbare produkter, som man kan bruge i man-
ge år. Alt sådan noget der. Og der ligger selvfølgelig en kommunikationsindsats i at få den pin-
pointet sådan, at folk forstår. Ikke bare forstår, men også synes ja selvfølgelig, det giver da sig selv” 
(Bilag 1 - Jespersen: 37:44). Kopenhagen Fur har derfor istandsat en række bæredygtige 
tiltag. Kopenhagen Fur benytter 100 % af minken, hvor hele minken bruges i en bæredyg-
tig, miljø- og klimavenlig proces (Kopenhagen Fur, u.å.: 100% af minken bruges). På Ko-
penhagen Furs hjemmeside fortæller de, at formålet med processen er, at kroppen og fed-
tet fra minken bliver omdannet til energi og gødning (Kopenhagen Fur, u.å.: 100% af min-
ken bruges). Samtidig kommunikerer Kopenhagen Fur, at de ud fra dette kan producere 
biodiesel og biobrændstoffer, der giver forsyningssikkerhed, som kan være med til at 
sænke Co2-niveauet. Ydermere anvendes selve kroppen og forarbejdes til kødbenmel, og 
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dele af dette bruges til varmeformål. Asken fra forbrændingsprocessen bliver brugt som 
komponenter i cement, beton og asfalt. En anden del af kødbenmelet bliver anvendt som 
en komponent i gødning, der også eksporteres til andre lande i Europa (Kopenhagen Fur, 
u.å.: 100% af minken bruges). Hele processen og kommunikationen omkring dette tiltag 
kan anskues som en del af virksomhedens issues management i forsøget på at udnytte 
bæredygtighed. 
 
I forlængelse af dette udtrykker Jespersen, at bæredygtighedspotentialet i høj grad kan 
findes hos det, han kalder for ‘speltsegmentet’, og at bæredygtighed kan skabe et potentia-
le for Kopenhagen Fur, men anerkender selv, at “der er selvfølgelig et stykke vej” (Bilag 1 - 
Jespersen: 37:44). Jespersen udpeger, at bæredygtighed har et potentiale, der er rettet mod 
de skeptiske forbrugere og speltsegmentet: “man skulle tro, at folk der holder kødfrie mandage, 
at de måske pr. definition måske vil være en lille smule skeptiske i forhold til at købe en pels f.eks. 
Eller hele det her speltsegment osv., men jeg tror, der et stort potentiale, hvis man forstår og tale til 
det de gerne vil, nemlig at købe noget, som faktisk giver mening i en verden med begrænsede res-
sourcer” (Bilag 1 - Jespersen: 38:30). Fremfor at forsvare sig mod tendenserne kan Kopen-
hagen Fur tage disse til sig og udnytte potentialet. Dette understøttes som nævnt af Vib-
bert og Bostdorff (1993), der netop argumenterer for, at virksomheder gør sig klogt i først 
at identificere og italesætte et issue som en mulighed, før omverden anskuer det som en 
trussel (Vibbert & Bostdorff, 1993: 105). 

Vi vil argumentere for, at Kindler med sin radikale holdning angående dyrevelfærd 
er en del af ‘speltsegmentet’. Derfor har det været interessant at undersøge Kindlers hold-
ning til Kopenhagen Furs kommunikation af bæredygtighed for at vurdere, hvorvidt 
kommunikationsmåden om dette eventuelt kan vinde indpas hos dette segment. Under 
vores interview med Kindler præsenterede vi hende for den bæredygtige proces, hvor hun 
udtaler, at “det sjældent, at jeg ikke har ord til at beskrive det. Fordi det er ikke nødvendigt. Det er 
jo ikke en vare, der mangler. (...) det er fuldstændig overflødigt et eller andet sted. Det giver ingen 
mening. Det er kun, fordi der er noget til overs, og så tænker de “nå men så må vi gøre det sådan på 
den måde, fordi det nok bliver betragtet som bæredygtigt”. Men hvem får gavn af det? Altså who 
cares? Who cares? Dyrene er ligeglade. (...) Så det er ikke et behov, de opfylder ikke et behov” (Bilag 
2 - Kindler: 31:43). Dette citat understreger Kindlers radikale holdning, hvad angår virk-
somheder, der arbejder med dyr. I den henseende vil vi argumentere for, at uanset hvor 
bæredygtig Kopenhagen Fur er, vil hun altid have en kritisk holdning til virksomheden og 
hele deres forretningsgrundlag. Kindler anser processen som værende overflødig, unød-
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vendig, og udelukkende et tiltag Kopenhagen Fur har istandsat for at udnytte dette bære-
dygtighedsissuet for at vinde befolkningens tillid. Kindler anser dermed ikke denne bæ-
redygtige proces som et autentisk tiltag, men derimod kritiserer hun dette, og hendes kri-
tik kan tolkes som om, hun opfatter, at tiltaget er istandsat udelukkende for at fremme 
virksomhedens legitimitet. I forlængelse af dette kritiserer Kindler bæredygtighed som en 
dækhistorie for at give folk, hvad de vil have (Bilag 2 - Kindler: 22:41). Samtidig fremstår 
processen for Kindler også som et forsøg fra Kopenhagen Fur om at forbedre bundlinjen 
og fortælle befolkningen og politikerne, hvad de gerne vil høre, frem for aktivt at gøre no-
get (Bilag 2 - Kindler: 22:58). Hun mener således, at Kopenhagen Fur blot italesætter sig 
selv som værende bæredygtig for at ‘ride med på bølgen’. Kindler udtaler i den forbindel-
se, at “jeg kan overhovedet ikke se, at det kan på nogen måde være bæredygtigt” og fortsætter: 
“Sådan sige nogle ord der er meget, der fanger. Altså besparelser, bæredygtighed, miljøbevidsthed 
osv. Og så indholdet bliver glemt” (Bilag 2 - Kindler: 22:58). Til trods for Kindlers kritik udta-
ler hun, at Kopenhagen Fur håndterer dette issue korrekt, og hun roser tilmed virksomhe-
dens issues management; “Jeg vil sige rent kommunikativt, så gør de det, de skal gøre. Fordi de 
vender det, og de prøver virkelig at have fokus på det bæredygtige” (Bilag 2 - Kindler: 44:14). Ud 
fra ovenstående kan vi udlede, at Kindler har en personlig holdning til, hvorvidt Kopen-
hagen Fur er bæredygtige, men det er interessant, at hun roser Kopenhagen Furs issues 
management omkring dette issue. Dét, at Kindler roser Kopenhagen Furs håndtering af 
issuet, understreger Jespersens argument om, at speltsegmentet udgør et bæredygtig-
hedspotentiale for virksomheden, og at virksomheden kan overbevise disse. 
 
Vi oplevede endvidere i hver af fokusgrupperne generelt en positiv opfattelse af issuet 
forbundet med bæredygtighed. Deltagerne virkede begejstrede og positivt overraskede 
over, at selve produktionen var så bæredygtig, som Kopenhagen Fur udtrykker, den er. 
Da vi fortæller fokusgruppe 3, at Kopenhagen Fur har en bæredygtig proces, kommer det 
til udtryk, at flere ikke vidste dette, og i forlængelse af dette udtaler Claus begejstret, at 
“hvis det budskab kunne komme ud, hvor man ligesom vægter det (...) Så kunne det jo godt være, at 
der var mange, der ville ændre holdning til sådan et produkt” (Bilag 7 - F3, Claus: 21:00). Dette 
understreger endvidere, at flere ønsker, at Kopenhagen Fur i højere grad slår fast på dette, 
som dermed kan udnyttes og fremme virksomhedens legitimitet. 
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At købe pels er en bæredygtig beslutning? 
Jespersen udtaler i forlængelse af den bæredygtige proces, at pels ligeledes kan anses som 
en investering, der kan holde i mange år, og som deraf kan anskues som en bæredygtig 
vare (Bilag 1 - Jespersen: 37:44). Jespersen udtaler, at “pels er et bæredygtigt, godt produkt, 
som man kan købe med god samvittighed” (Bilag 1 - Jespersen: 07:14). På hjemmesiden ud-
trykker Kopenhagen Fur ligeledes, at “Pels er en investering, der kan holde i mange år, hvilket 
er en bæredygtig praksis. Den er et alternativ til den hurtige mode, der konstant bliver udskiftet, for 
levetiden for en pels ligger på omkring 30 år, mens et almindeligt stykke tøj kun får lov til at hænge 
2,5 år i garderoben” (Kopenhagen Fur u.å.: Bæredygtighed). Kopenhagen Fur ønsker der-
med i sin issues management at kommunikere om pels som en bæredygtig vare, og at det 
dermed ikke kun er produktionen, der er bæredygtig. Vi fandt det interessant at udfordre 
Kopenhagen Furs og Jespersens udtalelse under vores tre fokusgruppeinterviews for at 
undersøge, om befolkningen deler samme forståelse af, at pels er et bæredygtigt produkt. 
 
Peter fra fokusgruppe 2 er skeptisk overfor Jespersens argument og udtaler, at “han [red. 
Jespersen] snakker til et pengebevidst publikum, ellers ville han ikke bruge ord som ‘investering’ og 
‘levetid’. Og han laver ikke noget følelsesmæssigt argument, fordi han så godt ved, at så ender det 
lynhurtigt i, at det er et luksusprodukt” (Bilag 6 - F2, Peter: 22:37). I forlængelse heraf udtaler 
Peter endvidere, at “Det er jo sjovt, han taler direkte til slutproduktet” (Bilag 6 - F2, Peter: 
25:14). Denne kritik kan kobles på Kindlers kritik om, at Kopenhagen Fur i virkeligheden 
bare ‘rider med på bølgen’ og dermed kommunikerer, hvad de tror, befolkningen gerne 
vil vide for dermed at fremme virksomhedens legitimitet. Martha fra samme fokusgruppe 
er ligeledes kritisk overfor Jespersens argument og udtaler, at “Jeg ville aldrig tænke, fordi 
jeg købte en pels, så skal jeg ikke købe ny vinterjakke. Og sådan tror jeg egentlig, der er mange, der 
ville have det” (Bilag 6 - F2, Martha: 24:07). Martha mener dermed ikke, at dette argument 
er holdbart, eftersom hendes forbrugsvaner angående vinterbeklædning ikke ville ændre 
sig, såfremt hun købte en pelsfrakke. I fokusgruppe 3 argumenterer Anja dog for, at pels 
er et bæredygtigt produkt (Bilag 7 - F3, Anja: 25:02). Hun uddyber, at “hvis det er behandlet 
rigtigt hele vejen igennem processen, så dyrenes pels holder jo sig selv. Så hvis man har en pels, så 
skal man jo hverken vaske den eller rense den. Den holder sig selv ren” (Bilag 7 - F3, Anja: 25:05). 
Efterfølgende argumenterer hun dog ligesom Martha for, at “problemet er jo også, at vi lever 
i et samfund, hvor man gerne vil skifte ud engang imellem, og moden skifter og alt muligt andet” 
(Bilag 7 - F3, Anja: 25:05). Dette understøtter argumentet om, at hvis man investerer i en 
pelsfrakke, ændrer ens forbrugsvaner sig ikke nødvendigvis. Claus pointerer yderligere; 
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“Altså hvis direktøren havde brugt den udtalelse, som Anja siger med, at den egentlig er selvren-
sende. Det er et langt stærkere argument for mig” (Bilag 7 - F3, Claus: 26:20) og uddyber, at 
“man behøver ikke at skifte vinterbeklædning hvert andet år. Det er jo, hvordan man behandler sine 
ting” (Bilag 7 - F3, Claus: 26:41). Slutteligt udtaler Claus, at “Jeg synes den der udtalelse, den 
lugter en lille bitte smule som om, at det er sådan lidt en salgsting. Sådan virker det i hvert fald helt 
klart for mig” (Bilag 7 - F3, Claus: 26:47). Bruno og Anita fra samme fokusgruppe er heller 
ikke enige eller kan se logikken i Jespersens argument (Bilag 7 - F3, Bruno: 27:29; Anita: 
27:23). Dog fremgår det af fokusgruppe 3’s diskussion, at deltagerne generelt synes godt 
om, at Kopenhagen Fur er bæredygtige, men at argumentet om, at selve slutproduktet er 
bæredygtigt, ikke er holdbart. 
 
Vi præsenterede yderligere Kindler for Jespersens udtalelse om, at pels er et bæredygtigt 
produkt, hvor hun så sig kritisk herfor; “han taler med the Upper-Class, helt klart. Han taler 
ikke om altså generelt til alle mennesker, vel? Fordi langt de fleste vil ikke have råd til at købe en 
pels, måske har de lyst til det, men de har i hvert fald ikke råd til det. En anden ting tænker jeg så-
dan lige, da jeg læste om omkring det her modargumentation, (...) at hvis det var sådan, (...) så ville 
pelsindustrien lukke. Hvis det virkelig var sådan, (...) at dem der købte pels, købte en pels der varer 
tredive år. Så ville de [red. Kopenhagen Fur] ikke være der i dag” (Bilag 2 - Kindler: 29:23). Kind-
ler mener, at dette statement er ren manipulation fra Kopenhagen Fur (Bilag 2 - Kindler: 
30:26) og fortsætter, “Men jeg synes bare at forbinde det med noget, der er bæredygtigt, det er, det 
er næsten værre end ikke at gøre det for mig, faktisk” (Bilag 2 - Kindler: 30:41). Kindler pointe-
rer ligeledes, som Martha, Claus og Anja, at argumentet er uholdbart, eftersom at investe-
re i pels ikke ville ændre forbrugsvaner. 
 
Med ovenstående kritik og diskussion af Jespersens og Kopenhagen Furs udtalelse om, at 
pels er et bæredygtigt produkt, vil vi således argumentere for, at kommunikationen angå-
ende dette issue ikke er holdbar, og at derfor findes en legitimitetskløft forbundet hertil. 
Omvendt vil vi argumentere for, at selve bæredygtighedsprocessen som issue indeholder 
et stort potentiale for Kopenhagen Fur, der kan fremme virksomhedens legitimitet, hvilket 
understøttes af Vibbert og Bostdorff (1993). Fokusgruppedeltagerne er positivt stemte 
overfor måden, hvorpå Kopenhagen Fur håndterer dette issue netop ved at benytte 100 % 
af minken og dermed gøre processen bæredygtig. Derfor må det udledes, at pels som bæ-
redygtigt produkt ikke skal indgå i Kopenhagen Furs issues management. Derimod kan vi 
på baggrund af empirien se os enige med Jespersen i forhold til bæredygtighedspotentia-
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let, og på baggrund af ovenstående kan vi ligeledes argumentere for, at Kopenhagen Fur 
bør udnytte bæredygtighed i højere grad, så virksomheden kan fremme sin legitimitet. 
Dog er det vigtigt, at virksomheden i højere grad er transparente omkring dette, så bære-
dygtighed får tildelt mere opmærksomhed i virksomhedens issues management. 

Delkonklusion: Issues Management 
Baseret på ovenstående delanalyse kan vi konkludere, hvordan Kopenhagen Fur håndte-
rer de fremtrædende issues; dyrevelfærd, transparens samt bæredygtighed. Dyrevelfærd 
er direkte koblet med Kopenhagen Furs rationelle myte samt påvirket af virksomhedens 
stiafhængighed. Kopenhagen Fur har istandsat flere tiltag, der alle har til hensigt at sikre 
god dyrevelfærd på de danske minkfarme og dermed aflive den rationelle myte. Dog 
håndterer Kopenhagen Fur issuet dyrevelfærd for faktuelt, hvilket omverdenen ikke kan 
relatere til. Til trods for mange tiltag og omfattende issues management oplevede vi delte 
holdninger til, hvordan virksomheden håndterer issuet blandt vores fokusgruppedeltage-
re og Noura Mahfouz Kindler, stifter af Meat Free Monday Denmark. På baggrund af 
ovenstående delanalyse kan vi derfor konkludere, at i forbindelse med issuet dyrevelfærd 
foreligger en legitimitetskløft, og at Kopenhagen Fur gennem sin issues management ikke 
formår at aflive den rationelle myte. 
 

Kopenhagen Fur håndterer issuet transparens og åbenhed gennem flere kommunikations-
indsatser, der blandt andet indebærer et fagblad, magasin, hjemmeside samt diverse socia-
le medier. ‘Åben farm’ er yderligere et tiltag istandsat af Kopenhagen Fur for at imøde-
komme omverdenens forventninger om åbenhed samt for at kunne aflive den rationelle 
myte. Tiltaget blev modtaget positivt fra alle fokusgruppedeltagere også blandt de delta-
gere, der generelt er skeptiske overfor Kopenhagen Fur. Vi kan derfor konkludere, at tilta-
get er optimalt håndteret i Kopenhagen Furs issues management og derfor et tiltag, der 
skal fortsætte i håbet om at aflive virksomhedens rationelle myte. 
 

Bæredygtighed har for Kopenhagen Fur et stort potentiale. I den forbindelse har Kopen-
hagen Fur istandsat en bæredygtig proces, der generelt oplever en positiv respons. Her 
kommunikerer Kopenhagen Fur om, at 100 % af dyret benyttes i en bæredygtig kontekst. 
Yderligere har Kopenhagen Fur forsøgt at udnytte sin issues management ved at kommu-
nikere om produktet - pels - som værende bæredygtig. Baseret på vores empiri opleves 
dog ikke en enighed om dette udsagn, og det kan derfor konkluderes, at denne kommuni-
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kation ikke er succesfuld. Ud fra ovenstående respons kan vi derfor konkludere, at Ko-
penhagen Fur bør udnytte bæredygtighedspotentialet tilknyttet processen i deres issues 
management og undlade at kommunikere om, at pels er et bæredygtigt produkt. Dette 
kan således fremme virksomhedens legitimitet. 
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Kapitel 6: Analysedel 3 

KAPITEL 6: ANALYSEDEL 3  
Kapitel 6 kan, baseret på elementer fra kapitel 4 og delkonklusionen fra 

kapitel 5, besvare afhandlingen sidste arbejdsspørgsmål og dermed 
andet led i afhandlingens problemformulering. Vi undersøger gennem 

vores empiriske resultater vores fokusgruppedeltageres respons på 
Kopenhagen Furs film ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’. 

Således kan vi undersøge, hvorvidt Kopenhagen Fur bør koble 
storytelling på deres issues management i et institutionelt perspektiv i 

jagten på legitimitet.
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Storytelling i Kopenhagen Furs issues management 
Det følgende afsnit har til formål at analysere Kopenhagen Furs brug af storytelling som 
led i virksomhedens issues management strategi. Jævnfør ovenstående delkonklusion har 
vi udledt, at der forefindes en legitimitetskløft i Kopenhagen Furs issues management 
strategi angående dyrevelfærd, og virksomheden har derfor indsatsområder i den forbin-
delse. Dette kræver således, at Kopenhagen Fur istandsætter kommunikative tiltag, der 
kan tilgodese de fremtrædende issues og eventuelt aflive den rationelle myte. Under vores 
interview med Søren Jespersen nævner han filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssuc-
ces’, der på daværende tidspunkt havde været lanceret i 3-4 uger. Vi ønsker derfor at un-
dersøge, hvordan Kopenhagen Fur kan benytte storytelling som led i sin issues manage-
ment strategi i en institutionel kontekst for at håndtere de fremtrædende issues og dermed 
fremme legitimitet. Følgende delanalyse har dermed til formål at besvare afhandlingens  
sidste arbejdsspørgsmål: 
 

 

 ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ 
Under vores interview beskriver Jespersen, at filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssuc-
ces’ er bundet op på minkavl og rigtige personer i branchen, som “fortæller om hele årscy-
klus for farmene osv. Man ser, hvordan de parrer, hvornår de parrer og hvordan hvalpene bliver 
født, og man ser, hvordan de bliver valgt ud til avlsdyr, og hvordan de bliver aflivet, og hvordan de 
bliver pelset, og hvordan de (...) kommer ind i vores sorteringer og kommer op i auktionen og kom-
mer ud i den store modeverden” (Bilag 1 - Jespersen: 30:36). Formålet med filmen har ifølge 
Jespersen været “At præsentere den danske minkbranche og vise de mange aspekter af branchen 
fra farm til slut” (Bilag 8 - E-mail). Det har således gennem filmen været vigtigt for Kopen-
hagen Fur at sætte ansigt på minkavlerne og andre fra branchen, så virksomheden har 
kunnet “præsentere mennesker af kød og blod” (Bilag 8 - E-mail). Dette kan endvidere ses i 
lyset af Collisons og Mackenzies (1999) typeinddeling af organisatoriske historier, hvor 
filmen kan kategoriseres som en selvbiografisk historie (Colling & Mackenzie, 1999: 39). 
Kopenhagen Fur kan eventuelt med denne selvbiografiske fortælling afværge deres stiaf-
hængighed ved at åbne op og fortælle om de forandringer, der er istandsat efter krisen. 
Dette understøttes ligeledes af Collison og Mackenzie (1999), der argumenterer for, at dis-

Hvordan skal Kopenhagen Fur arbejde med storytelling som en del af deres issues management 
strategi i håbet om at udligne en eventuel legitimitetskløft? 

	



Side 90 af 188 

se historier kan være en pragmatisk måde for virksomheder at genoprette deres renommé 
på (Collison & Mackenzie, 1999: 39). Storytelling kan således være et led i det indsatsom-
råde, vi tidligere har analyseret i forbindelse med Kopenhagen Furs issues management. 
Patrick Rønning vurderer ligeledes filmen til at være et redskab til at håndtere virksom-
hedens issues: “jeg ser jo tydeligt, at dem, der har lavet den her film, har lavet en liste af bekym-
ringer, af udfordringer, kommunikationsudfordringer, som Kopenhagen Fur står overfor. Og så 
prøver de at løse det med den her film” (Bilag 3 - Rønning: 09:45). Vi vil derfor argumentere 
for, at filmen ikke blot har til formål at præsentere mennesker af kød og blod, som Jesper-
sen fortæller, men snarere skal ses som et redskab til at imødekomme indsatsområdet i 
Kopenhagen Furs issues management. Dette kan endvidere understøttes af forrige analy-
se, hvor vi har konkluderet, at Kopenhagen Fur ikke har håndteret deres fremtrædende 
issues optimalt, hvilket de synes selv at være klar over og derfor istandsætter dette tiltag 
som svar herpå. 
 
I et eksternt perspektiv anser vi filmen som en corporate historie, hvor markedet er virk-
somhedens publikum (Salzer-Mörling & Strannegård, 2004: 230). I den forbindelse ud-
trykker Jespersen, at filmen er tiltænkt “Alt og alle” (Bilag 8 - E-mail). Filmen indeholder en 
fortæller, der løbende igennem filmen fortæller historier knyttet til de billeder, der vises. 
Disse historier knytter sig endvidere til hvert emne, som filmen behandler. Filmen er såle-
des baseret på storytelling som virkemiddel. Kopenhagen Fur forsøger dermed at fortælle 
om deres værdier samt håndtere deres issues og den rationelle myte på en levende og 
mindeværdig måde (Kaye & Jacobsen, 1999: 1). Filmen indeholder historier om de forskel-
lige minkavlere og de begivenheder, Kopenhagen Fur istandsætter i forbindelse med 
pelsproduktionen. Filmen inddrager reelle minkavlere, der fortæller om deres daglige 
gang på minkfarmene, og yderligere understreges rammerne for arbejdet med pelsdyr. 
Disse karakteristika kan ifølge Morgen og Dennehy (1997) anses som svar på den gode 
historie. Et yderligere karakteristika teoretikerne uddyber er behovet for, at historien skal 
overtale og overbevise sine lyttere (Morgan & Dennehy, 1997: 496). Dette karakteristika 
kan vurderes på baggrund af vores empiriske data. Nedenstående har derfor til formål at 
analysere og vurdere, hvorvidt ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ overbeviser sit 
publikum. 
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Evaluering af filmen 
September 2016, fire måneder efter vores interview med Jespersen, har filmen fået 4.082 
visninger på YouTube (Kopenhagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – en verdenssucces) 
samt 167.862 visninger og 899 delinger på Facebook (Facebook, 2016: Kopenhagen Fur). I 
den forbindelse fortæller Jespersen allerede tilbage i maj 2016, at filmen har vundet stort 
indpas og haft succes. På daværende stund var filmen allerede oppe på 164.000 visninger 
på de sociale medier (Bilag 1 - Jespersen: 30:36). Samtidig fortæller Jespersen, at han var 
“lige ved at falde ned fra stolen” (Bilag 1 - Jespersen: 31:24) og at filmen havde “en reach på 
140.000 mennesker det første døgn uden, at vi boostede vores opslag” (Bilag 1 - Jespersen: 31:33). 
Dette var ifølge Jespersen “ret vildt. Men det viser også noget om, hvad film kan og også hvad 
storytelling kan i virkeligheden. Fordi det er jo så igen historien om de mennesker, der er bag ved i 
virkeligheden” (Bilag 1 - Jespersen: 31:41). Yderligere fortæller Jespersen, at “Filmen havde en 
reach på knap 400.000 visninger på Facebook, da vi offentliggjorde den. Det tager vi naturligvis 
som et tegn på, at folk generelt har syntes, at filmen er interessant. Så viraliteten har været med til 
at udbrede kendskabet til Kopenhagen Fur og branchen. Filmen vil blive brugt i de kommende år 
som et visitkort” (Bilag 8 - E-mail). Jespersen og Kopenhagen Fur anskuer filmen som en 
succes og forstår, hvor effektivt et redskab storytelling er. Det er derfor interessant at un-
dersøge, hvordan omverdenen har taget imod filmen. Vi præsenterede klip 1 - Verdens-
mestre - og klip 2 - Åben farm – først for fokusgruppedeltagerne og herefter diskuterede 
disse, hvad de syntes om klippene. Dernæst viste vi klip 3 - Dyrevelfærd - og klip 4 - Bæ-
redygtighed. Vi præsenterede de samme fire klip fra filmen for hver af vores fokusgrup-
per og kan dermed benytte empirien herfra til at evaluere og vurdere filmen som tiltag i 
Kopenhagen Furs issues management, samt hvorvidt disse kan overbevise dets publikum. 

Klip 1 og 2 
Klip 1, Verdensmestre, fortæller, at Kopenhagen Fur er en andelsforening ejet af de danske 
minkavlere, som i over 80 år har stået sammen om at udvikle “de aller flotteste skind i ver-
den” (Kopenhagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – en verdenssucces: 00:40). I klippet for-
tæller Kopenhagen Fur endvidere, at de har den højeste dyrevelfærd, og at de er “intet 
mindre end verdensmestre” i at sikre ensartet og høj kvalitet, fordi de alle står sammen. Mens 
speaken fortæller disse ting, ser man klip fra auktionslokalet i Glostrup, en traktor der kø-
rer med hø, en mand der rør ved høet ved burene, et klip fra minkhvalpe liggende i et bur, 
hvorefter man ser et klip fra sorteringsbordet, hvor de færdige skind bliver sorteret. Slutte-
lidt ses en mejetærsker, der er i gang med at høste. Det andet klip, Åben farm, handler om 
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konceptet, hvor der vises klip fra en af dagene på en minkfarm med åbent hus. Her fortæl-
ler to minkavlere endvidere, at de holder åben farm for at få folk udefra til at komme ind 
og se, hvad de til dagligt arbejder med på minkfarmen. Yderligere fortælles det, at der af-
holdes åben farm som en aktiv del af et åbent samfund for at aflive de mange myter, der er 
om pelsdyravl ved at give mennesker muligheden for at opleve en minkfarm med egne 
øjne. 
 
Vi oplevede efter, vi havde vist de to første klip, generelt en negativ holdning til disse. 
Blandt andet udtaler Ida fra fokusgruppe 1, at “Man [red. Kopenhagen Fur] finder alle de plus-
ord man overhovedet kan og så smider man dem ud og så ignorerer, dét som egentlig er” (Bilag 5 - 
F1, Ida: 29:55). Cecilie, Aleksander og Viktor fra samme fokusgruppe er overvejende enige, 
hvor Cecilie udtaler, at hun ikke mener, at filmen er henvendt til hende, og at hun mere 
finder filmen lidt komisk; “Den der landmand der kører og den der gode accent på stemmen” 
(Bilag 5 - F1, Cecilie: 30:59). Cecilie fortæller, at hun ikke bryder sig om de to klip. Alek-
sander uddyber i denne sammenhæng, at filmen bliver for ‘informercial’ og anser det me-
re som en reklame: “vi bliver jo nødt til at se på den anden vinkel også, for det er jo virkelig ensi-
digt det her” (Bilag 5 - F1, Aleksander: 30:53). Igen oplever vi her et ønske fra vores fokus-
gruppedeltagere om, at Kopenhagen Fur nuancerer deres kommunikation i højere grad 
fremfor kun at fortælle de gode historier. I forlængelse heraf uddyber Sebastian, at “Det de 
så ikke gør godt, det er, at de prøver ligesom at italesætte (...) den gode vinkel af det. Hvor at de me-
get mere skal lægge op til, (...) at de gerne vil vise, (...) hvad det rent faktisk er, istedet for at fortælle 
det” (Bilag 5 - F1, Sebastian: 32:19). Han fortsætter: “Det virker i hvert fald ikke for mig, altså 
jeg tror ikke på det ved, at de siger, hvad der er godt. Det synes jeg bare, at det kommer til at virke 
som en løgn” (Bilag 5 - F1, Sebastian: 32:19). Viktor mener dog, at “der er jo ikke nogen, der 
ville kommunikere sådan der “Ja vi har det her som er skide godt, så har vi det her som sådan er 
mindre godt, så nu viser vi lige vores promo-video”. Det er der jo aldrig nogen, der ville gøre” (Bi-
lag 5 - F1, Viktor: 31:13). Slutteligt tilføjer Ida med en kritisk holdning, at videoen virker 
som en DF-valgvideo (Bilag 5 - F1, Ida: 33:29). Netop dette argument fremkommer også i 
fokusgruppe 2, hvor Heidi udtaler “Altså det var sådan lidt halvt DF-valgvideo” (Bilag 6 - F2, 
Heidi: 30:34). 
 
Hos fokusgruppe 2 oplevede vi ligeledes en generel negativ holdning til de to første klip 
af videoen. Her starter Anders med at udtrykke, at “De er ikke sådan særlig præcise på, hvad 
højeste er, og hvad det er for myter. (...) Det er i hvert fald sådan nogle ting, hvor jeg gerne vil have 



Side 93 af 188 

nuancerne med og svar” (Bilag 6 - F2, Anders: 28:02). Dette uddyber Peter, som mener, at 
klippene bliver fiktion, hvor fortælleren blot “italesætter dine overbevisninger som fiktion, og 
så bruger han ord, der antager, at det, han mener, er faktuelt og objektiv” (Bilag 6 - F2, Peter: 
29:00). I den forbindelse udtaler Peter yderligere, at han mener, det er en komisk video, 
fordi den er så ærkedansk, når Kopenhagen Fur forsøger at romantisere indholdet ved at 
sammenligne med gammeldags andelsmejerier (Bilag 6 - F2, Peter: 29:10). Peter uddyber 
endvidere, at filmen er fin og charmerende i sidste del, hvor “Man får næsten lyst til at tage 
til åben-mink-dag” (Bilag 6 - F2, Peter: 29:38). Klippene kritiseres dog af Heidi, Belinda og 
Kevin, hvor Heidi blandt andet udtaler: “Og så forstår jeg ikke, hvorfor vi skulle se så meget 
med noget landbrug og mænd, der høstede og sådan noget. Hold kæft hvor er det ligegyldigt for 
minkavleri” (Bilag 6 - F2, Heidi: 30:18). Heidi kan altså ikke se, hvad billederne har at gøre 
med den fortælling, der bliver fortalt. Her fortsætter Belinda, der mener, at Kopenhagen 
Fur er gode til at snakke meget godt om sig selv, men at "det var toppen af poppen de nærmest 
refererede til hele tiden, og det virker bare måske ikke så godt på mig” (Bilag 6 - F2, Belinda: 
31:05). Belinda uddyber yderligere dette med, at “det er som om, de prøver at associere noget 
andet godt med dem” (Bilag 6 - F2, Belinda: 31:20). Til dette tilføjer Kevin, “Men altså videoen 
virker ikke for mig, fordi jeg synes, de skal gå mere ind i den dyrevelfærd” (Bilag 6 - F2, Kevin: 
31:35). Frederikke og Martha synes dog begge positivt om de to første klip, men fortæller, 
at “Havde vi ikke siddet nu og analyseret på det, så havde jeg slugt det råt, tror jeg” (Bilag 6 - F2, 
Frederikke: 33:00). 
 
I fokusgruppe 3 oplevede vi ligeledes nogle kritiske holdninger til de to første klip, hvor 
flere nikker genkendende til Anjas påstand om, “det bliver understøttet af Morten Korch” 
(Bilag 7 - F3, Anja: 36:32). Claus uddyber her, at “jeg synes, der gik lidt for meget snobrød og 
familietur i den” (Bilag 7 - F3, Claus: 40:37). Dog udtrykker Helle, at hun generelt stoler på 
det, virksomheder siger og mener ikke, at Kopenhagen Fur tør sende informationer ud, 
der ikke er rigtige (Bilag 7 - F3, Helle: 36:18). Yderligere udtaler Anja, at informationerne i 
klippene slår fast, at “sådan er det”, og at “Når man ser det der, så sælger det da budskabet. Det 
sørger de da helt vildt for i billeder og med ord” (Bilag 7 - F3, Anja: 36:36). Der opleves dog en 
kritisk holdning fra både Anja og Bruno i forhold til inddragelsen af mejetærskeren i fil-
men, hvor Bruno udtaler, “jeg bliver mistroisk, når jeg ser det første der i hvert fald. Jeg ved ikke, 
hvad fanden de mejetærskere, de skulle i den film der. Jamen jeg kan slet ikke se, hvad det har med 
mink at gøre. Og så er de jo helt deroppe med at betro sig selv. Og jeg bliver mistroisk, når jeg ser 
sådan en reklame” (Bilag 7 - F3, Bruno: 37:09). Claus uddyber endvidere, at han anser klip-
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pene som om, at Kopenhagen Fur skal genoprette det gode renommé frem for det dårlige 
rygte (Bilag 7 - F3, Claus: 40:37). Han mener endvidere, at grunden til, at Kopenhagen Fur 
udarbejder en video som dette, er, “fordi folk skal vide, at det egentlig er okay” (Bilag 7 - F3, 
Claus: 40:52). 
 
Baseret på ovenstående kan vi udlede, at de to første klip ikke har fungeret efter hensig-
ten, da der generelt opleves en negativ holdning til disse. Baseret på Morgen og Dennehys 
(1997) karakteristika kan vi derfor udlede, at disse klip ikke lever op til at overbevise pub-
likum. Klippene bliver i den forbindelse for ensporet og inddrager virkemidler, der for 
deltagerne synes ligegyldige. Dermed opnås der ikke en fælles forståelse gennem histori-
erne, som Kaye og Jacobsen (1999) netop understreger som væsentligt for, at der kan op-
nås en ny, bredere forståelse af virksomheden (Kaye & Jacobsen, 1999: 2). Yderligere kan 
det udledes, at de to første klip ikke kobler sig til den rationelle myte eller den nævnte le-
gitimitetskløft, da disse ikke fortæller historier om virksomhedens dyrevelfærd. Blandt 
andet ønsker Kevin fra fokusgruppe 2 øget fokus på dyrevelfærden på farmene. Det er 
derfor interessant yderligere at analysere effekten af klip 3 og 4, der netop fokuserer på 
dyrevelfærd og bæredygtighed. 

Klip 3 og 4 
Klip 3, Dyrevelfærd, starter med at vise en mark, hvor der fortælles, at når træerne taber 
bladene, solen står lavere på himlen og vejret bliver koldere, så har minkene fået deres 
bløde og tykke vinterpels. Herefter ses en minkavler, der går ud til minkene, hvor hun 
fortæller om aflivningsprocessen. Hun fortæller, at hun gennem hele året udvælger de 
dyr, der skal bruges til fortsat avl, og resten bliver aflivet. Klippet viser herefter, hvordan 
minkavleren tager en mink fra buret og kommer dyret i en aflivningskasse med kulilte i, 
der gør, at dyrene “dør hurtigt og smertefrit” (Kopenhagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – 
en verdenssucces: 07:11). Klip 4, Bæredygtighed, viser en vogn, hvorpå der ligger en ræk-
ke døde mink. Her fortælles der, at i en minkproduktion går intet til spilde, hele dyret 
bruges, hvor kroppen bliver lavet til kødbenmel og brugt til gødning og energiproduktion. 
Herefter vises en mand, der pelser en mink, hvor kroppen af dyret smides i en beholder. 
Derefter fortsætter skindene gennem resten af pelsningsprocessen, hvor der vises et lokale 
med pelsene, mens en minkavler fortæller om processen: “I pelsningsprocessen starter vi med 
at skrabe fedtet af skindene, og skindene fortsætter herinde bag mig, hvor vi strækker dem og tørrer 
dem, så de bedre kan holde sig. Derefter så mærker vi hver enkelte med en stregkodesalon, så vi kan 
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se, hvilken avler hver enkelte skind kommer fra, inden det går til sortering i København” (Kopen-
hagen Fur, 2016: Danske Minkavlere – en verdenssucces: 07:44). Mens minkavleren fortæl-
ler om processen vises billeder fra, hvordan skindene bliver udstrukket, sorteret og kørt 
ind i store sorteringshaller. 
 
I forbindelse med klip 3 efterspørger Aleksander fra fokusgruppe 1 flere billeder fra afliv-
ningsprocessen for minkene, og at de billeder, der bliver vist, ikke overrasker ham (Bilag 5 
- F1, Aleksander: 35:53). Ida fra samme fokusgruppe udtaler i den forbindelse, at proble-
met for hende ikke er, hvordan minkene bliver slagtet eller, at Kopenhagen Fur viser det i 
dette klip, men nærmere “at man overhovedet gør det [red. avler dyr til pels]” (Bilag 5 - F1, Ida: 
36:43). Cecilie, som ellers er kritisk overfor Kopenhagen Fur og deres forretningsgrundlag, 
udtaler om klippet: “Til gengæld, jeg synes, det er en fin. Jeg synes er det en bedre film end den 
anden. Jeg synes stadig det hele er lidt komisk og virker sådan lidt dumt. Men det er så hvad det er. 
Men egentlig synes jeg det fint, det der med ligesom at være (...) lidt åben om, hvordan er den her 
mink dør. Det er da meget fint” (Bilag 5 - F1, Cecilie: 36:55). Yderligere udtrykker Cecilie, at 
dette klip muligvis kan være med til at aflive nogle forestillinger og myter, hun har angå-
ende Kopenhagen Fur og deres dyrevelfærd til trods for, at hun synes klippene er opsat 
(Bilag 5 - F1, Cecilie: 37:20; 39:03). Aleksander knytter sig igen til diskussionen og udtaler, 
at dette klip udviser ærlighed og autenticitet, hvilket er positivt for ham (Bilag 5 - F1, 
Aleksander: 38:48). 
 
I fokusgruppe 2 er Heidi dog forarget over måden, hvorpå aflivningsprocessen foregår og 
forholder sig kritisk til klip 3: “Så vil jeg faktisk hellere have, at de havde løjet for mig og bare 
været sådan “så giver jeg dem en sprøjte og begraver dem ude i haven”. Altså jeg synes, det var 
meget inhuman eller uhuman eller hvad (...) det hedder” (Bilag 6 - F2, Heidi: 38:00). Martha fra 
samme fokusgruppe derimod er uenig og mener, det er vigtigt, vi ser processen, hvilket 
der tidligere i denne fokusgruppe også har været et ønske om (Bilag 6 - F2, Martha: 38:38). 
I forbindelse med klip 4 udtaler Kevin fra fokusgruppe 2, at han er glad for, at de fortæller, 
at de har en bæredygtig proces: “jeg synes, det er rart at vide, at det hele bliver brugt. At det 
ikke bare bliver smidt på en losseplads og brændt. Så det er dejligt, de har tænkt udover det” (Bilag 
6 - F2, Kevin: 39:44). Yderligere udtrykker Kevin et ønske om, at Kopenhagen Fur fortæller 
flere historier om deres bæredygtige proces (Bilag 6 – F2, Kevin: 47:42). Samtidig roser Pe-
ter disse to klip, som han mener frembringer nogle nuancer i Kopenhagen Furs eksterne 
kommunikation: “Jeg synes, vi begynder at få nogle af de her nuancer, som du [red. Anders] efter-
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spurgte før, hvor man ligesom er ærlig omkring produktionen, hvor man viser det hele, og man er 
ikke bange for at sige, at pels det kommer altså fra et dyr” (Bilag 6 - F2, Peter: 40:50) og tilføjer 
efterfølgende “Det gør det mere troværdigt i mine øjne” (Bilag 6 - F2, Peter: 41:01). Anders 
fortæller i den forbindelse, at han grundlæggende er uenig i Kopenhagen Furs forret-
ningsgrundlag (Bilag 6 - F2, Anders: 41:31), men at filmen for ham er utrolig positiv. Han 
udtaler, at “man er fuldstændig transparent og siger, det her det er processen og ting og sager. Så 
det synes jeg, hvis det er med til ligesom at løfte niveauet i resten af verden, så kan man godt være 
stolt over det” (Bilag 6 - F2, Anders: 41:31). Det er derfor interessant, hvordan Anders som 
er tilhænger af den rationelle myte kan omvendes af disse klip, fordi det imødekommer 
kravet om transparens igennem levende fortællinger. Anders uddyber endvidere, at disse 
klip “taler også i øjenhøjde til forbrugeren. Det taler ikke sådan ned til forbrugeren. Det er rigtig 
godt” (Bilag 6 - F2, Anders: 41:58). 
 
Vi viste ligeledes de to klip for fokusgruppe 3, hvor vi oplevede den samme positive op-
bakning, som ved de to andre fokusgrupper. Lars-Peter udtaler positivt; “Der var Morten 
Korch, da godt nok røget ud” (Bilag 7 - F3, Lars-Peter: 42:54) og i forlængelse heraf udtaler 
Marianne tilfredst: “Det var sgu de barske realiteter” (Bilag 7 - F3, Marianne: 42:56). Claus 
refererer til disse to klip som værende åbne og ærlige: “Jamen det er da åbenhed, må man sige. 
(... ) Der er da ikke lagt fingre imellem. Det virker da enormt ordnet specielt på den sidste film” 
(Bilag 7 - F3, Claus: 43:00). Bruno, som før var skeptisk, udtaler positivt, at “Det er noget 
rene ord for pengene” (Bilag 7 - F3, Bruno: 43:09), hvilket flere i den forbindelse nikker ja til 
(Bilag 7 - F3, Flere: 43:10). Anja udtaler ligeledes, at hun er glad for den nuance, Kopenha-
gen Fur viser med disse klip: “Jamen jeg tænker, at det vigtigt. Altså det er træls at se måske. 
(...) det er vigtigt som modvægt til det andet, fordi så (...) er der åbenhed og gennemskuelighed, og 
det er sådan det er. Og så kan man tage et valg; vil jeg have en pels eller vil jeg ikke?” (Bilag 7 - F3, 
Anja: 45:42). 
 
Det er her interessant, hvordan klip 3 og 4 generelt har vundet større indpas hos deltager-
ne end de første to. Disse to klip har kunnet overbevise dets publikum, og vi kan derfor 
argumentere for, at disse klip opfylder Morgan og Dennehys (1997) karakteristika for den 
gode historie. Cecilie fra fokusgruppe 1, der grundlæggende er uenig i Kopenhagen Furs 
forretningsgrundlag er positiv og mener, at disse klip for hende eventuelt kan afværge 
nogle forestillinger, hun har om pelsdyravl. Samme respons oplever vi fra Anders i fokus-
gruppe 2, der ligesom Cecilie er uenig med Kopenhagen Furs forretningsgrundlag, men 
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som ligeledes er positiv, da klippene imødekommer hans krav om nuanceret kommunika-
tion, som dermed øger hans tillid. Det er derfor interessant, at klip 3 og 4 vinder større 
indpas hos deltagerne. I den forbindelse kan vi benytte Kaye og Jacobsens (1999) sekven-
ser og udlede, at fokusgruppedeltagerne opnår ny og bredere forståelse af Kopenhagen 
Furs dyrevelfærd og issues management igennem en fælles forståelse. Klip 3 og 4 opfylder 
endvidere alle fire karakteristika beskrevet af Morgan og Dennehy (1997), og det er gen-
nem disse, Kopenhagen Fur formår at overbevise publikum om sit budskab samt skabe 
fælles forståelser. Klip 3 er forbundet med den rationelle myte, og klip 4 er forbundet med 
Kopenhagen Furs bæredygtighedspotentiale. De første to klip er ikke forbundet med den 
rationelle myte eller virksomhedens opportunity issue, og vi vil i den forbindelse argu-
mentere for, at dette kan være årsagen til, at Kopenhagen Fur ikke formår at overbevise 
publikum. Dette beviser yderligere, at storytelling er et effektivt værktøj til at imødekom-
me omverdenens forventninger og endvidere kommunikere åbent og transparent om de 
fremtrædende issues. Rønning udtaler ligeledes, at filmen kan anses som et tiltag, hvor 
minkavlerne selv “bliver bekræftet i den her historie og lader sig forføre af historien. Og så samti-
dig så prøver de jo med storytelling og forføre alle os andre i historien om det fantastiske minkavleri 
i Danmark” (Bilag 3 - Rønning: 12:07). Filmen kan dermed forføre omverdenen gennem 
historier. Ligeledes vurderer Rønning Kopenhagen Furs brug af storytelling som velekse-
kveret og succesfuld, da virksomheden; “bruger jo i høj grad storytelling. Det synes jeg, de gør. 
Det synes jeg, de gør godt. Jeg synes (...) Det er en meget veleksekveret. De når rundt om (...) man-
ge emner. Det er jo en lidt lang film, men jeg synes alligevel, jeg blev optaget af den” (Bilag 3 - 
Rønning: 11:36). 
 
Vi vil dermed argumentere for, at filmens brug af storytelling er effektfuld, når Kopenha-
gen Fur fortæller historier om dyrevelfærd, som netop kan afværge den rationelle myte, 
eller fortælle historier om den bæredygtige proces. Historier, der kan overbevise, vil kun-
ne udligne den tidligere analyserede legitimitetskløft, der er forbundet med issuet dyre-
velfærd. Ovenstående vidner om, at storytelling er den måde, omverdenen ønsker, Ko-
penhagen Fur skal håndtere deres issue - dyrevelfærd. Baseret på ovenstående delanalyse 
vil vi således argumentere for, at filmen fungerer mest optimalt, når der åbent fortælles 
historier om dyrevelfærden og bæredygtighedsprocessen. Dermed må det vurderes, at 
storytelling kan benyttes af Kopenhagen Fur til håndtering af de fremtrædende issues 
samt muligvis aflive den rationelle myte. 
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Under interviewet med Jespersen spurgte vi ham endvidere, om man kunne forestille sig, 
at Kopenhagen Fur ville istandsætte flere tiltag med storytelling som virkemiddel, hvortil 
han svarede: “Det kunne man meget vel gøre” (Bilag 1 - Jespersen: 33:29). I den forbindelse er 
det derfor være interessant at diskutere, hvordan Kopenhagen Fur skal udnytte storytel-
ling fremadrettet som et led i deres issues management strategi. På baggrund af ovenstå-
ende resultater, kan vi udlede, at Kopenhagen Fur kan opnå legitimitet ved brug af storyt-
elling, når fortællingerne er tilknyttet den rationelle myte og opportunity issuet. Det for-
drer således, at virksomheden kan fortælle om de issues, de står overfor på en levende og 
mindeværdig måde. Samtidig kan Kopenhagen Fur gennem denne kommunikation imø-
dekomme og aflive den rationelle myte, da det muliggør, at omverdenen både kan se og 
høre, hvordan virksomheden håndterer de fremtrædende issues. Storytelling anses der-
med ligeledes som et redskab for Kopenhagen Fur til at agere transparent. Vi vil således 
anbefale, at Kopenhagen Fur fremadrettet fortsat benytter sig af storytelling som led i de-
res issues management strategi, men for at øge virksomhedens legitimitet skal fokus i hi-
storierne hæfte sig til den rationelle myte, således at denne kan aflives hos omverdenen 
samt virksomhedens opportunity issue. 

Delkonklusion: Storytelling 
Ovenstående har analyseret filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ udarbejdet af 
Kopenhagen Fur som tiltag i virksomhedens nuværende issues management. Vi kan på 
baggrund af fire klip, der er vist til fokusgrupperne, evaluere og konkludere effekten af 
Kopenhagen Furs storytelling.  
 

Klip 1, Verdensmestre, og 2, Åben farm, modtog overvejende negativ respons fra vores 
fokusgrupper, da det for dem ikke blev vurderet som relevant i forhold til virksomheden. 
Kritikken fra fokusgruppedeltagerne lød på, at disse klip inddrog virkemidler, der for del-
tagerne virkede ligegyldige. Vi kan derfor konkludere, at disse klip ikke at overbevise dets 
publikum og danner dermed ikke fælles forståelse i forbindelse med de historier, der for-
tælles. 

Omvendt oplevede vi positiv respons på klip 3, Dyrevelfærd og klip 4, Bæredygtig-
hed, hvor deltagerne gennem fælles forståelse opnåede ny og bredere indsigt i disse is-
sues. Det positive ved klip 3 var, at deltagerne anså historierne som autentiske og relevan-
te forbundet med virksomhedens foretagende. Flere deltagere, der ellers er tilhængere af 
den rationelle myte, udtalte, at for dem kunne denne historie overbevise og imødekomme 
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de forestillinger, der findes angående dyrevelfærd. Klip 4 fokuserede på den bæredygtige 
proces, der er forbundet med minkavl, som ydermere overraskede positivt. Disse to klip 
formåede at overbevise publikum samt danne fælles forståelse, hvori deltagere opnåede 
ny og bredere indsigt i disse to issues. Derfor kan vi konkludere, at Kopenhagen Fur i hø-
jere grad bør fortælle historier, der er direkte koblet med virksomhedens rationelle myte, 
og at storytelling kan udligne den opståede legitimitetskløft forbundet med dette issue. 
Samtidig kan vi konkludere, at Kopenhagen Fur i højere grad bør fortælle historier om 
deres opportunity issue - bæredygtighed. Det kan derfor konkluderes, at for at Kopenha-
gen Fur opnår legitimitet gennem brug af storytelling som led i deres issues management 
strategi, skal historierne, der fortælles, være forbundet med virksomhedens rationelle my-
te, således at denne eventuelt kan aflives samt deres opportunity issue. 
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Kapitel 7: Diskussion & konklusion 

KAPITEL 7: DISKUSSION & KONKLUSION  
Afhandlingens sidste kapitel vil først diskutere analysernes resultater i en 

teoretisk diskussion koblet til strategisk transparens. Herefter vil vi 
præsentere afhandlingens strategiske anbefaling til Kopenhagen Fur. 

Dernæst konkluderer kapitlet på afhandlingens problemformulering baseret 
på vores metodiske og videnskabteoretiske tilgange. Afrundingsvist sætter vi 

afhandlingens konklusion i en perspektivering med ethosbaseret strategisk 
kommunikation
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Diskussion: Strategisk transparens 
Den følgende diskussion har til formål at diskutere afhandlingens resultater fra de tre ana-
lysedele koblet med Christensen og Cheneys (2013) forståelse af begrebet transparens. I 
den forbindelse vil vi diskutere, hvorvidt Kopenhagen Fur er af den overbevisning, at 
transparens kan skabe legitimitet, og hvorvidt dette reelt er tilfældet for virksomheden. 
Yderligere ønsker vi at diskutere, hvorvidt strategisk transparens kan udnyttes til virk-
somhedens fordel. 
 
Som vi tidligere har analyseret gør Kopenhagen Fur sig transparente i deres eksterne 
kommunikation. Søren Jespersen udtrykker jævnfør analysedel 1 og 2 ligeledes, at Kopen-
hagen Furs kommunikation har til formål at sikre og demonstrere transparens. Det kan 
diskuteres, hvorvidt Kopenhagen Fur klynger sig til en forkert overbevisning og forståelse 
af transparens i deres kommunikation, og hvorvidt virksomheden overbruger dette i deres 
issues management. Christensen og Cheney (2013) argumenterer for, at transparens oftest 
bliver misforstået af virksomheder, fordi de sætter lighedstegn mellem information og 
transparens (Christensen & Cheney, 2013: 8). Det kan diskuteres, om Kopenhagen Fur li-
geledes knytter sig til denne misforståelse, eftersom Kopenhagen Fur gennemsigtiggør 
mange faktuelle informationer blandt andet om deres dyrevelfærd og andre issues i deres 
kommunikation. Det kan i den forbindelse anskues som om, at Kopenhagen Fur er af den 
overbevisning, at jo mere transparent virksomheden er, jo mere legitim vil de fremstå og 
samtidig sættes lighedstegn mellem information og legitimitet. Dette udleder vi fra må-
den, hvorpå Kopenhagen Fur forsøger at opnå legitimitet ved issuet dyrevelfærd. Dette 
kan yderligere ses i lyset af de mange kommunikative indsatser og facetter fra kommuni-
kationsafdelingen, som Jespersen nævner.  
 
Ydermere kan det diskuteres, om Kopenhagen Fur er af den overbevisning at transparent 
kommunikation kan aflive den rationelle myte. Jespersen udtaler blandt andet, at kom-
munikationen for Kopenhagen Fur er bundet op på at demonstrere åbenhed i forhold til 
gode rammebetingelser for minkavl og dermed også dyrevelfærden på de danske mink-
farme. Baseret på Christensen og Cheneys (2013) forståelse af transparens vil vi i den for-
bindelse argumentere for, at det er en utopisk og naiv tilgang at tro, at 100 % transparens 
kan aflive den rationelle myte og dermed fordre til legitimitet. Dette fordi Kopenhagen 
Fur omfangsrigt kommunikerer informationer angående dyrevelfærd i faktuelle data. Det 
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fordrer umiddelbart ikke til legitimitet blot at kommunikere åbent, men det handler i langt 
højere grad om indholdet, der bliver kommunikeret. Kopenhagen Fur bør derfor spørge 
sig selv om, hvorvidt omverdenen i virkeligheden ønsker al den transparens vedrørende 
faktuelle informationer om dyrevelfærd. Christensen og Cheney (2013) argumenterer net-
op for, at befolkningen i virkeligheden ignorerer flere informationer. I forlængelse af dette 
kritiserer Christensen og Cheney (2013) yderligere, at virksomheder oftest tror, at informa-
tion kan reducere virksomheders opacitet og usikkerhed. Det er således ikke transparent 
information, der nødvendigvis skaber legitimitet for Kopenhagen Fur. Snarere vil det væ-
re væsentligere for virksomheden at skabe indsigt i bæredygtighed, der kan fremme virk-
somhedens legitimitet og dermed skabe blinde punkter i deres issues management angå-
ende faktuelle data ved dyrevelfærd. Således kan strategisk transparens gøre Kopenhagen 
Furs eksterne kommunikation både gennemsigtig, men også sløre andre aspekter, de kriti-
seres for (Christensen & Cheney, 2013: 14). I den forbindelse vil det være interessant at 
diskutere, hvordan Kopenhagen Fur kan belyse enkelte aspekter af deres issues manage-
ment for strategisk at mørklægge andre og dermed fremme deres legitimitet. 

Sluk lyset, tak! 
At kaste lys over noget og dermed mørklægge andet kalder Christensen og Cheney (2013) 
for det dobbelt-sidede koncept af strategisk transparens (Christensen & Cheney, 2013: 14). 
Med dette koncept er vi som oftest ikke bevidste om, hvad vi går glip af. Dette synes 
umiddelbart som en interessant pointe, Kopenhagen Fur kan benytte sig af, hvormed de 
kan udnytte strategisk transparens i deres issues management. Det kan i den forbindelse 
diskuteres, hvorvidt det er positivt eller negativt for Kopenhagen Fur at benytte strategisk 
transparens i deres issues management.  

Det positive for Kopenhagen Fur ved at udnytte transparens strategisk er, at de i 
langt højere grad kan kaste lys over deres opportunity issue, bæredygtighed og dermed 
fokusere på at fremme virksomhedens legitimitet. I den forbindelse kan Kopenhagen Fur 
mørklægge aspekter i deres issues management angående dyrevelfærd. Uddybende skal 
det forstås således, at Kopenhagen Fur kan mørklægge de faktuelle informationer tilgæn-
gelige angående dyrevelfærd. Som tidligere kritiseret argumenterer vi netop for, at Ko-
penhagen Fur er for faktuel i deres håndtering af issuet dyrevelfærd. Ved strategisk trans-
parens kan Kopenhagen Fur udvælge historier om dyrevelfærd, som befolkningen even-
tuelt i højere grad kan relatere til, fremfor at dyrevelfærd er baseret på målbare data og tal. 
Gennem historier som Kopenhagen Fur kan belyse, kan disse snarere give et retmæssigt 
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billede af deres dyrevelfærd, som befolkningen kan forstå. Således kan virksomheden sta-
dig fremstå som transparent, men i stedet bevidst fravælge informationer som synes irre-
levante for den almindelige befolkning. Den strategiske transparens synes i højere grad at 
imødekomme de forventninger, udledt af vores empiri og kan dermed udligne den analy-
serede legitimitetskløft. 

Yderligere kan det diskuteres, hvorvidt denne strategiske transparens kan være 
medvirkende til at sløre virksomhedens stiafhængighed. Som nævnt er bæredygtighed et 
opportunity issue, som virksomheden kan udnytte for at fremme legitimitet. Dette issue 
skal Kopenhagen Fur håndtere nu og her, men samtidig skal det være en del af en fremti-
dig strategi for virksomheden. Ved at sætte offentligt fokus på dette og dermed kaste lys 
over fremtiden for pelsindustrien, kan Kopenhagen Furs mørke fortid eventuelt sløres. 
Såfremt strategisk transparens kan være et værktøj til dette, kan værktøjet yderligere ska-
be legitimitet, da fortiden til en vis ikke længere vil påvirke virksomheden.  
 
Trods de positive aspekter forbundet med strategisk transparens er der ligeledes en risiko 
forbundet hermed. Dette udspringer sig af, at når Kopenhagen Fur bevidst mørklægger 
faktuelle informationer angående dyrevelfærd for at belyse bæredygtighed, kan der i vær-
ste fald opstå kritiske holdninger til denne organisatoriske adfærd. Disse kritiske holdnin-
ger vil eventuelt opstå, hvis de mørklagte informationer vil anses af omverdenen som om, 
Kopenhagen Fur bevidst tilbageholder informationer, der beviser ringe dyrevelfærd, til 
trods for dette ikke er tilfældet. Der er således en risiko for, at den strategiske transparens 
bliver misforstået af omverdenen. Denne risiko understøttes af Christensen og Cheney 
(2013), der argumenterer for, at virksomheden forsigtigt skal håndtere grænsen mellem 
åbenhed og lukkethed i den eksterne kommunikation (Christensen & Cheney, 2013: 18). 
 
Baseret på ovenstående diskussion samt Christensen og Cheneys (2013) udlæg af begrebet 
strategisk transparens er det derfor oplagt for Kopenhagen Fur at benytte sig af dette. 
Dermed vil Kopenhagen Fur kunne fokusere på bæredygtighed, der kan fremme virk-
somhedens legitimitet og samtidig mørklægge faktuelle data angående dyrevelfærd. 

Generaliserbarhed af resultater 
Ifølge afhandlingens reliabilitet er vi bevidste om, at vores socialkonstruktivistiske tilgang 
samt singlecasestudie kombineret med kvalitativ empiri gør det svært at overføre resulta-
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ter fra én case til en anden. Set i retroperspektiv af vores resultater fra afhandlingens ana-
lysedele vil vi dog diskutere, hvorvidt vores resultater kan overdrages til andre tilfælde. 

Vi er på baggrund af analysens resultater kommet frem til, at storytelling kan anses 
som effektiv del af issues management i jagten på legitimitet. Anser vi dette tilfælde hos 
andre virksomheder, er det ikke sikkert, at dette vil være lige så effektivt hos dem som hos 
Kopenhagen Fur. Det interessante ved Kopenhagen Fur er netop, at deres forretnings-
grundlag er bundet op på noget så etisk udfordret som at avle dyr til brug for pelsens 
skyld. Kobler vi vores resultater på andre virksomheder, der ikke befinder sig i etisk ud-
fordrede brancher, er det således ikke sikkert, at vi opnår samme resultat. På den anden 
side kan der argumenteres for, at alle virksomheder på sin vis har issues tilknyttet virk-
somheden. Dette fordi virksomheder altid jævnfør Vibbert og Bostdorff (1993) kan udnytte 
trends i samfundet til egen fordel. Således er der tale om, at virksomheder, selvom de ikke 
befinder sig i udfordrede brancher, kan udnytte issues til egen fordel. I den forbindelse vil 
vi argumentere for, at storytelling stadig kan være et redskab i en virksomheds issues ma-
nagement strategi i forsøget på at skabe legitimitet. Virksomheder i alle brancher kan altså 
benytte sig af storytelling til at udnytte samfundet issues. Ved at disse virksomheder ska-
ber en historie og udnytter samfundets trends som et issue, vil vi altså argumentere for, at 
dette kan skabe værdi og legitimitet for en given virksomhed. 
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Strategisk anbefaling 
Strategisk Anbefaling!
!
Denne strategiske anbefaling vil være baseret på afhandlingens tre analysedele samt diskussionens !

resultater. !

!
I forlængelse af den ovennævnte legitimitetskløft der findes i det kulturelt-kognitive element, den 

rationelle myte samt legitimitetskløften i Kopenhagen Furs issues management vedrørende krise-

issuet dyrevelfærd, vil vi anbefale, at Kopenhagen Fur fremadrettet belyser mindre faktuelle 

informationer, når de håndterer issuet dyrevelfærd. På baggrund af vores empiri kan vi udlede, at 

måden, hvorpå virksomheden håndterer dette issue på nuværende tidspunkt, ikke stemmer 

overens med forventningerne i samfundet, og at befolkningen ikke kan relatere til dette. Derfor vil 

vi anbefale, at Kopenhagen Fur i stedet for at kommunikere faktuelle informationer skal anvende 

storytelling som en del af virksomhedens issues mangament, således at Kopenhagen Fur kan 

fortælle historier knyttet til deres værdier angående dette issue. Såfremt virksomheden fortæller 

levende og mindeværdige historier om deres dyrevelfærd, kan virksomheden i højere grad aflive 

den rationelle myte. Denne strategiske anbefaling vil dermed være løsning til den udfordring, 

mediechef Søren Jespersen klarlægger som den fælles forståelse for, at dét, der foregår på 

minkfarmene, er dyrevelfærdsmæssigt i orden.!

!
Yderligere vil vores strategiske anbefaling lyde, at Kopenhagen Fur fremadrettet holder fast i 

tiltaget ’åben farm’ og eventuelt istandsætter flere tiltag af denne slags. Samtidig vil vi anbefale, at 

Kopenhagen Fur holder fast i deres transparente information, men at denne transparens ligeledes 

skal være strategisk anlagt, således at virksomheden netop kan belyse flere aspekter af deres 

bæredygtige proces. Samtidig vil vi anbefale, at virksomheden til dette issue ligeledes anvender 

storytelling, der kan fortælle og dermed oplyse befolkningen om dette tiltag. I den forbindelse vil 

vores strategiske anbefaling være, at Kopenhagen Fur istandsætter flere bæredygtige tiltag, hvori 

virksomheden kan udnytte denne trend i samfundet. Således vil vores strategiske anbefaling ikke 

blot opretholde virksomhedens legitimitet, men endvidere fremme denne, hvilket kan føre til en 

stærkere markedsposition. Vores strategiske anbefaling bygger således på, at Kopenhagen Fur i 

højere grad anvender storytelling og strategisk transparens i deres issues management.
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Konklusion 
Det følgende afsnit har til formål at konkludere på afhandlingens problemformulering. Vi 
vil her inddrage konklusioner fra afhandlingens tre analysedele samt diskussionen. Af-
handlingens overordnede formål har været at klarlægge Kopenhagen Furs nuværende 
issues management strategi i et institutionelt perspektiv og dermed virksomhedens hånd-
tering af de fremtrædende issues med henblik på at skabe legitimitet. I forlængelse heraf 
har formålet været at undersøge, hvorvidt storytelling kan benyttes i Kopenhagen Furs 
issues management strategi. Således vil vi i det følgende konkludere på afhandlingens 
forestående problemformulering: 
 

 
 

Denne afhandling har undersøgt vores genstandsfelt ud fra en socialkonstruktivistisk til-
gang. Grundet denne forståelsesramme er det derfor ikke muligt at drage fuldstændige 
sandheder og konklusioner, da denne afhandling blot er en konstruktion af vores virke-
lighedsopfattelse. Afhandlingens konklusion skal således ikke anses som en endegyldig 
sandhed, men giver omvendt et øjebliksbillede af vores genstandsfelt - Kopenhagen Fur. 
Formålet med afhandlingen har ligeledes været at bedrive viden via sociale processer ba-
seret på kvalitative studier og indsamlet empiri understøttet af teoretiske rammer, som vi 
vil præsentere i det følgende. 
 

Kopenhagen Fur står overfor et institutionelt pres og er derfor underlagt isomorfier, der 
presser virksomheden i en ensliggjort retning for at fremstå legitim. Disse isomorfier be-
står af den tvangsmæssige, normative og mimetiske isomorfi. Den tvangsmæssige isomor-
fi tvinger Kopenhagen Fur til at agere gennem formelle og uformelle instanser. Kopenha-
gen Fur er blandt andet underlagt ‘Bekendtgørelse om beskyttelse med pelsdyr’, der op-
stiller regler og rammebetingelser for virksomheder, der har med pelsdyr at gøre. Samti-
dig er Kopenhagen Fur grundet det institutionelle pres underlagt den normative isomorfi, 
der presser virksomheden til at sætte standarder for professionalisering og certificering. 
Dette certificeringsarbejde har blandt andet til formål at kunne dokumentere høj dyrevel-
færd på de danske minkfarme. I den forbindelse har Kopenhagen Fur istandsat et samar-

Hvordan arbejder Kopenhagen Fur med issues management med henblik på at skabe legitimitet? 
Og hvordan kan storytelling anvendes som en del af Kopenhagen Furs issues management  

strategi? 
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bejde med Designskolen Kolding og Dansk Pelsdyravlerforening, hvori de professionali-
seres i forbindelse med bæredygtighed. Som en reaktion på den mimetiske isomorfi har 
Kopenhagen Fur imiteret andre succesfulde aktører i deres organisatoriske felt og har ud-
arbejdet tiltaget ‘åben farm’, som er en praksis kendt fra Landbrug Fødevarer og Arla. Vi 
har ydermere undersøgt det kulturelt-kognitive element, der ligeledes er et produkt af 
Kopenhagen Furs institutionelle pres. Her kan vi konkludere, at der ikke hersker en fælles 
forståelse for, at dét, der foregår på de danske minkfarme, er dyrevelfærdsmæssigt i or-
den. Dette er ligeledes den udfordring, som Søren Jespersen, mediechef hos Kopenhagen 
Fur, anser som værende den største udfordring. Vi kan konkludere, baseret på empiri fra 
vores fokusgruppers uenighed om dette, at der findes en legitimitetskløft ved dette ele-
ment, som netop er den udfordring, Kopenhagen Fur skal håndtere i deres issues mana-
gement. Yderligere kan vi kan konkludere, at Kopenhagen Fur til stadighed er påvirket af 
dokumentaren ‘Pels på vrangen’. Denne stiafhængighed kan ligeledes være forklaring til 
den ovenstående legitimitetskløft, der findes i det kulturelt-kognitive element hos Kopen-
hagen Fur. Stiafhængigheden har medført, at der eksisterer en rationel myte fra omverde-
nen om, at Kopenhagen Fur ikke behandler deres dyr forsvarligt. I forlængelse heraf og 
baseret på vores empiri har vi kunnet identificere, hvilke issues der er fremtrædende for 
Kopenhagen Fur, som de skal håndtere i deres issues management. Vi har identificeret 
disse som; dyrevelfærd, transparens og bæredygtighed. Dyrevelfærd er direkte koblet til 
den rationelle myte og anses derfor som et krise-issue. Transparens er et ikke-krise-issue, 
der kan tilkobles de resterende issues. Sidst er bæredygtighed et opportunity issue, der 
såfremt Kopenhagen Fur håndterer dette korrekt kan fremme virksomhedens legitimitet. 
Alle tre issues har en afgørende status, der betyder, at Kopenhagen Fur skal håndtere dis-
se med det samme. 
 

I forlængelse af hvorfor og hvilken rationel myte, der knytter sig til Kopenhagen Fur, samt 
hvilke issues der er fremtrædende, kan vi således konkludere på, hvordan Kopenhagen 
Fur håndterer disse i deres issues management strategi og baseret på vores kvalitative 
studier, hvordan omverdenen reagerer på dette. 

I forbindelse med issuet dyrevelfærd har Kopenhagen Fur istandsat flere tiltag samt 
udarbejdet omfangsrige kommunikationsindsatser, der alle har til formål at bevise høj dy-
revelfærd på de danske minkfarme. Kopenhagen Fur håndterer issuet faktuelt i deres is-
sues management, da kommunikationen primært bygger på at informere om, hvordan de 
måler dyrevelfærd. Dog oplevede vi blandt vores fokusgruppedeltagere og Noura Mah-



Side 108 af 188 

fouz Kindler, stifter af Meat Free Monday Denmark, primært en negativ respons hertil. 
Derfor kan vi konkludere, at der trods omfangsrig håndtering af issuet foreligger en legi-
timitetskløft mellem virksomhedens issues management og de forventninger, der findes i 
omverdenen. Ydermere har denne håndtering ikke formået at aflive den rationelle myte. 

Kopenhagen Fur forsøger at imødekomme issuet transparens via flere kommunika-
tive tiltag; fagblad, magasin, hjemmeside og diverse sociale medier. Vi kan heraf konklu-
dere, at Kopenhagen Fur i høj grad er transparente. ‘Åben farm’ er ligeledes et tiltag, der 
forsøger at imødekomme omverdenens forventninger om åbenhed samt aflive den ratio-
nelle myte. Vi kan konkludere, at dette issue i forbindelse med tiltaget ‘åben farm’ er kor-
rekt håndteret og er et tiltag, der skal fortsætte i jagten på virksomhedens legitimitet. 

Bæredygtighed er yderligere et opportunity issue med stort potentiale for Kopenha-
gen Fur. Kopenhagen Fur håndterer issuet bæredygtighed i deres issues management ved 
at istandsætte en bæredygtig proces, hvilket har givet positiv respons. Samtidig kommu-
nikerer Kopenhagen Fur i deres issues management, at pels er et bæredygtigt produkt. 
Baseret på vores analyse kan vi konkludere, at Kopenhagen Fur skal kommunikere om 
den bæredygtige proces i sin issues management strategi fremadrettet. Dermed skal Ko-
penhagen Fur ikke kommunikere om, at det er selve produktet, der er bæredygtigt, da 
fokusgruppedeltagerne ikke var enige i denne påstand. Derfor må det konkluderes, at 
Kopenhagen Fur kun bør fokusere på deres bæredygtige proces fremadrettet i deres issues 
management. 
 

Baseret på ovenstående konklusioner kan vi således konkludere og udlede, hvorvidt sto-
rytelling kan knyttes til virksomhedens issues management i håb om at udligne legitimi-
tetskløften. Filmen ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ kan anskues som et tiltag i 
virksomhedens issues management. Vi har udpeget fire klip fra filmen forbundet med de 
fremtrædende issues, som vi præsenterede for vores fokusgruppedeltagere. Klip 1, Ver-
densmestre, og klip 2, Åben farm, modtog overvejende negativ respons, og kritikken fra 
fokusgruppedeltagerne lød på, at indholdet virkede for irrelevant. Disse klip kunne der-
med ikke overbevise publikum eller fremme legitimiteten for Kopenhagen Fur. Dog ople-
vede vi positiv respons forbundet med klip 3, Dyrevelfærd, og klip 4, Bæredygtighed. Ved 
klip 3 anså deltagerne historierne som autentiske og relevante forbundet med virksomhe-
dens foretagende. Flere deltagere, der ellers er tilhængere af den rationelle myte, udtalte, 
at for dem kunne denne historie overbevise og imødekomme de forestillinger, de havde 
angående dyrevelfærd. Klip 4 fokuserede på den bæredygtige proces, der er forbundet 



Side 109 af 188 

med minkavl, som ydermere overraskede deltagerne positivt. Deltagerne delte således 
fælles forståelse og opnåede ny og bredere indsigt til disse to issues. Det kan derfor kon-
kluderes, at Kopenhagen Fur i højere grad bør benytte storytelling i deres issues manage-
ment til at udligne legitimitetskløften, der direkte er forbundet med den rationelle myte 
om dyrevelfærd. Samtidig kan det konkluderes, at Kopenhagen Fur bør fortælle flere hi-
storier om deres opportunity issue - bæredygtighed - for at fremme virksomhedens legi-
timitet. For at Kopenhagen Fur skal opnå legitimitet, kan det ud fra dette konkluderes, at 
Kopenhagen Fur gennem brug af storytelling som led i deres issues management strategi 
skal knytte historierne til den rationelle myte, der således vil kunne aflives. Storytelling 
skal således benyttes til at fortælle historier om dyrevelfærd og bæredygtighed hos Ko-
penhagen Fur. Dette fremgår ligeledes af afhandlingens strategiske anbefaling. 
 

Diskussionens resultater har endvidere belyst, hvordan strategisk transparens eventuelt 
kan benyttes af Kopenhagen Fur i deres issues management strategi. Her har vi diskuteret, 
hvorvidt det er tilfældet, at Kopenhagen Fur misforstår formålet med at agere transparent 
i sin kommunikation, da virksomheden kommunikerer mange informationer, der synes 
irrelevante for omverdenen. Vi kan konkludere, at Kopenhagen Fur i stedet bør benytte 
sig af strategisk transparens til at fremme issuet bæredygtighed, der er et opportunity is-
sue, og dermed mørklægge faktuelle data, der er forbundet med dyrevelfærd. Dette bety-
der, at Kopenhagen Fur strategisk kan mørklægge data, der ikke er forbundet med de 
mindeværdige historier, som virksomheden anbefales at benytte til fortælling af virksom-
hedens issues. 
 

Vi kan derfor konkludere, at Kopenhagen Fur i højere grad bør benytte sig af storytelling 
som virkemiddel til at aflive den rationelle myte samt til udnyttelse af deres opportunity 
issue; bæredygtighed. Derfor kan det konkluderes, at Kopenhagen Fur i højere grad skal 
tilkoble storytelling til deres issues management, såfremt der fortælles historier som er 
direkte koblet til de fremtrædende issues. I den forbindelse kan vi konkludere, at Kopen-
hagen Fur, kan skabe legitimitet, såfremt de håndterer deres fremtrædende issues korrekt i 
en issues management strategi tilkoblet storytelling. 
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Perspektivering 
Forestående afhandling har analyseret og konkluderet, hvordan Kopenhagen Fur fremad-
rettet skal benytte sig af storytelling som led i sin issues management strategi for at aflive 
rationelle myter og derved skabe legitimitet. Det følgende afsnit vil således sætte afhand-
lingens primære konklusion i perspektivet af ethosbaseret strategisk kommunikation. 
 

Det findes relevant at undersøge, hvordan Kopenhagen Fur skal benytte storytelling. Altså 
hvilke specifikke retoriske og sproglige virkemidler, der kan forstærke storytelling i virk-
somhedens issues management. Niels Møller Nielsen (2003) skildrer i ’Corporate Branding 
og den retoriske grundsituation’ en ny determinisme indenfor strategisk kommunikation, 
hvor han argumenterer for, at marketing og reklame ikke længere er styret af økonomiske 
markedskræfter, men i højere grad styres af sociale og kommunikative lovmæssigheder 
(Nielsen, 2003: 3). Det essentielle ved Nielsens artikel (2003) er, at legitimerende kommu-
nikation i offentligheden kan skabes i retorikkens klassiske ethosbegreb (Nielsen, 2003: 2). 
Som tidligere konkluderet kan storytelling anvendes i Kopenhagen Furs issues manage-
ment, men det vil yderligere være interessant at undersøge, hvorvidt det retoriske ethos-
begreb kan anvendes, når virksomheden fortæller historier om deres krise-issue; dyrevel-
færd og opportunity issue; bæredygtighed. I den forbindelse vil det således være interes-
sant at undersøge, hvorvidt den ethosbaserede kommunikation yderligere kan skabe legi-
timitet for Kopenhagen Fur. Nielsen (2013) argumenterer netop for, at ethos er et effektivt 
værktøj i strategisk kommunikation. Dette skyldes, at den vellykkede ethosappel kan ska-
be tillid fra omverdenen, fordi argumentationen bliver fornuftig og oprigtig baseret på 
den talendes faktiske mening og værdier (Nielsen, 2013: 8). Denne appelform synes umid-
delbar nyttig for Kopenhagen Fur, da virksomheden ville tale fornuftigt og oprigtigt om 
dyrevelfærd og bæredygtighed baseret på virksomhedens holdninger og værdier gennem 
historier. Fremadrettet vil det således være interessant for en eventuel ny forsker at tage 
fat i vores resultater og koble disse til Nielsens (2013) artikel og pointer. At inddrage Niel-
sen til en analyse (2013) vil yderligere give mulighed for at stikke et dybere lag ned i fil-
men ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’ for at analysere filmens retoriske virkemidler 
tilkoblet til storytelling i virksomhedens issues management. 
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Kapitel 8: Bilag 

KAPITEL 8: BILAG  
I dette kapitel finder du afhandlingen 8 bilag. 
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Bilag 1 – Jespersen 
Interview med Søren Jespersen, mediechef i Kopenhagen Fur  
Dato: 18. Maj 2016 
 
Interviewguide 
 
Opgavens mål: Vi ønsker at undersøge Kopenhagen Furs eksterne kommunikation i forbindelse med bran-
chens etiske udfordringer. I den forbindelse ønsker vi at undersøge, hvilket pres Kopenhagen Fur oplever 
fra omverdenen, og hvorvidt Kopenhagen Fur imødekommer dette gennem issues management. Fremadret-
tet finder vi det interessant, hvordan storytelling kan benyttes af Kopenhagen Fur i den eksterne kommuni-
kationsstrategi til at bibeholde sin status på markedet samt tilliden fra omverdenen. 
 
Opgavens faglige discipliner: Issues Management, Legitimitet og Storytelling 
 
Opgavens empiri: I forbindelse med ovenstående ønsker vi et interview med Søren Jespersen, mediechef i 
Kopenhagen Fur, der kan klargøre Kopenhagen Furs eksterne kommunikationsstrategi og issues manage-
ment. Ud fra denne dialog samt teori fra vores uddannelse - her især storytelling - ønsker vi at teste forbru-
gernes holdning til Kopenhagen Fur samt reaktion på forskellige kommunikationsformer.  
 
Interviewet kommer til at forløbe således; Vi har en række spørgsmål, vi gerne vil have besvaret, men opstår 
der interessante emner undervejs, håber vi stadig, at du vil være behjælpelig med uddybelse. Såfremt du 
finder andet yderligere væsentligt for at fremme din pointe, er du meget velkommen til at indskyde dette. Vi 
anser dette interview som dialog frem for “spørgsmål-svar”. 
 
Funktion i Kogenhagen Fur 
Hvad er din funktion hos Kopenhagen Fur?  
Hvor mange sidder I ca. med den eksterne kommunikation i virksomheden? 
Hvilke kanaler bruger I, når I kommunikerer eksternt? 
Hvad er det væsentligste for jer i jeres eksterne kommunikation? Hvordan ønsker I at fremstå? 
 
Omverdenens krav og legitimitet 
Oplever I et stort pres fra omverdenen bl.a. forbrugerne i forhold til etiske dilemmaer? (Må meget gerne uddybes) 
Hvis ja, hvordan oplever i omfanget af dette pres? Er det voksende eller aftagende? 
Hvordan ser I selv jeres interessenter? Hvor vigtige er de for jer? Kunderne, deltagerne på auktionerne, minkfarmene, 
andre? 
Hvordan vil du selv beskrive jeres position på markedet? 
I hvilket omfang mener du Kopenhagen Fur imødekommer omverdnens krav og forventninger? 
 
Udfordringer og issues management 
Hvad er jeres primære udfordring i pelsbranchen?  
Hvilke issues/udfordringer møder I?  
Hvordan håndterer I disse udfordringer? 
Hvilke kanaler bruger I, når I imødekommer disse issues? Er det bestemte medier og kanaler eller er det primært de 
medier, der viderebringer informationerne? 
Ser du nogen forskel på, hvordan I før har kommunikeret vs. hvordan I kommunikerer nu? Har I større fokus på noget 
andet nu frem for tidligere? 
 
Opdigtet scenarie 
En gruppe aktivister frembringer en historie om Kopenhagen Fur, som kommer i mediernes spotlys an-
gående mistanke om forringet dyrevelfærd på flere danske minkfarme. Du/Kopenhagen Fur bliver stillet 
ansvarlig for historien og bliver kontaktet af nogle medier.  
Hvordan reagerer du og Kopenhagen Fur? Hvilke områder lægges vægt på i kommunikationen? Hvor mange medarbej-
dere sættes i værk? Har I en standardiseret strategi og kommunikationsberedskab klar? Når stormen har lagt sagt, hvad 
gør I så?  
 
Fremadrettet kommunikation og storytelling 
På vores uddannelse har vi haft en del fokus på, hvordan storytelling i kommunikations- og brandingstrategier kan 
være et effektivt værktøj. Har I gjort jer nogle overvejelser om brugen af dette fremadrettet? Er det noget I gør brug af 
nu? I så fald hvordan? Hvis ikke, hvorfor? 
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Hvad er jeres tanker omkring fremtiden for Kopenhagen Fur? Istandsætter I tiltag der gør, at I møder mindre udfor-
dringer end I gør nu? 
 
Transskribering 
 
00:12 Simone: Som jeg også nævnte overfor dig i telefonen, så vil vi jo primært snakke om jeres eksterne 
kommunikation og mere fremadrettet i stedet for at kigge på, hvordan I har håndteret nogle sager førhen.  
00:21 Søren: Ja. 
00:23 Simone: Egentlig så starter vi lidt ud med at klarlægge, hvordan situationen er for jer nu, hvad I gør 
nu, og hvilke tanker I har fremadrettet, som vi så kan gå ud og teste på forbrugerne ud fra, hvad du siger, og 
hvad vi så har af teori osv., vi gerne vil teste også. Men som sagt er det primært Louise, der kommer til at 
stille dig nogle spørgsmål. 
00:45 Louise: Ja. Søren gider du starte med sådan at fortælle, hvad din funktion er i Kopenhagen Fur. 
00:49 Søren: Ja det gider jeg sådan set godt. Jeg er mediechef. Det vil sige, jeg sidder i en funktion i vores 
Kommunikationsafdeling, hvor vi laver vores egne medier og eksterne medier. Vi laver et fagblad, der hed-
der Dansk Pelsdyravl, der kommer ud til de danske minkavlere, altså vores ejere, kan man sige. Vi sender 
også ud til svenske, altså avlere, der kan læse dansk i udlandet får det selvfølgelig også, ikke. Så sender vi 
det til politikere og beslutningstagere, kommuner og interesseorganisationer. Alle som på en eller anden 
måde har en berøring fagligt eller professionelt med minkerhvervet. Banker, kreditinstitutter og den slags 
ting. 
Så laver vi et magasin, der hedder Kopenhagen Fur News, som vi sender til vores auktionskunder. Et en-
gelsksproget magasin, som også udkommer på kinesisk. Og det vil sige, at det kommer fem gange om året, 
og er egentlig et salgsprogram, der fortæller, hvad vi har af udbud på vores næste auktion, som så bare er 
bygget det her magasin omkring, og fortæller, hvad sker der i branchen, hvilke initiativer, har vi i gang i. Og 
der er en leder, hvor vi sådan, altså, prøver at slå nogle holdninger an eller nogle veje an, kan man sige i 
branchen. 
Så laver vi Kopenhagenfur.com, som er en ret stor hjemmeside, som kører på en dansk og engelsk version, 
som henvender sig meget bredt. Vi har jo selvfølgelig vores avlere som målgruppe, vores ejere. Vi har leve-
randører i resten af Europa, USA, Canada. Vi har igen vores kunder, som selvfølgelig også er en vigtig inte-
ressent der. Så har vi alle mulige andre kan man sige almindelige mennesker, presse, bred offentlighed. Alle 
som har en eller anden form for interesse eller berøring med minkavl, kan man sige og pels i det hele taget, 
som gerne kunne gå på kopenhagenfur.com. 
Så driver vi en del sociale medier. Vi har en Facebookside. Vi har en Instagramside. Vi har en Twitterprofil, 
og vi har en, hvad hedder det, en LinkedInprofil også. Så udsender vi et nyhedsbrev. Og de der ting linker 
alle sammen op til vores hjemmeside, kan man sige, som er motoren på en eller anden måde. Så har vi de 
her kanaler, vi distribuerer, via.. hvad hedder det, distribuerer ud via, ikke. 
Så laver vi.. Hvad laver vi mere.. Så laver vi Fur TV, som er vores, altså en YouTube-kanal, hvor vi laver små 
nyhedsindslag om pelsbranchen, og hvad der sker, som er rettet jamen alle mulige målgrupper igen, ikke. 
Det kan være rettet mod, det kan være meget fagspecifikt. Det kan også være mere bredt, modeagtigt, f.eks. 
Det kan være sådan en forholdsvis bred målgruppe på den kanal, kan man sige. 
Så laver vi pressearbejde, pressehåndtering. Altså hvor vi primært sælger, prøver at sælge historien ind til de 
danske medier. Altså. I øjeblikket prøver vi at sælge historier om nyfødte hvalpe ind til diverse regionale 
TV-stationer f.eks., ikke. Altså se om der kommer nogle indslag ud af det. Men ellers generelt hvad vi kan 
finde på af historier om os selv og også meget gerne bundet op igen på vores ejere. 
03:33 Simone: Altså minkejere?  
03:35 Søren: Minkejere, ja minkavlerne i Danmark. Vi er et andelsselskab, som er ejet af de danske minkavle-
re. 
03:40 Louise: Ja. 
03:40 Søren: Så det er vores, det er vores, det er vores base – vores fundament, kan man sige, ikke. 
03:44 Louise: Og hvordan i den afdeling, som sidder og håndterer alt jeres eksterne kommunikation. Hvor 
mange medarbejdere sidder der, altså ca.? 
03:50 Søren: Jamen der sidder i den der medieproduktionsfunktion, der sidder vi 6 mennesker. Og så har vi 
så en projektlederfunktion, der laver sådan noget som åbent hus, åben minkfarme, dyreskuedeltagelse – alt 
sådan nogle ting. Og så har vi et andet ben, der laver, hvad hedder det, Public Affairs arbejde, altså den di-
rekte politikerkontakt og sådan nogle ting. Høringssvar på lovforslag, alt sådan noget. Og tingene hører jo 
sammen, kan man sige. 
04:20 Simone: Det alt sammen er bundet sammen? 
04:21 Søren: Ja, lige præcis. 
04:23 Louise: Og hvad er det væsentligste for jer, når I sidder der med jeres eksterne kommunikation? Nu 
snakker du både om, at I har nogle nyhedsbreve osv. Hvad er det for noget information, I ønsker, der kom-
mer ud eksternt, og hvordan ønsker I sådan at fremstå som virksomhed. 
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04:37 Søren: Det var et meget meget specifikt spørgsmål, som er uendeligt bredt. 
04:41 Louise: Meget. 
04:41 Søren: Og som er umuligt at besvare, altså. Altså vores primære fokus i vores kommunikationsafde-
ling, det er at sikre gode rammebetingelser for minkavl i Danmark. Vores udfordring er jo, at vi eksporterer 
99,9 %, og meget af vores produktion bliver eksporteret, men vi har hele produktionen i Danmark. Og for at 
man skal have den her produktion, så skal der være en forståelse for, at det der foregår på minkfarmen det 
både er dyrevelfærdsmæssigt i orden, og at det er etisk forsvarligt, osv. osv. osv. Så det er egentlig det meget 
af vores kommunikation er bundet op på at sikre, hvad hedder det, transparens, men også at sikre og de-
monstrere den her åbenhed, som man gerne vil vise, kan man sige. Og man vil gerne invitere folk ind på 
farmen – det er derfor vi laver åbent farm. Det er derfor vi prøver at sælge minkhvalpe-historien ind osv., så 
man ikke får den her idé af, at minkavl er noget specielt lukket, men det faktisk er et sted, du kan komme 
ind og opleve og se, hvordan har dyrene det, og hvordan er dyrevelfærden, og hvordan oplever folk det at 
komme på en minkfarm. 
05:34 Louise: Så det er sådan almindelige mennesker? 
05:35 Søren: Det er sådan almindelige, lige præcis. Hr. og Fru Danmark, der bare har en minkfarm tilfældig-
vis, ikke. 
Så vil vi jo samtidig gerne positionere os som en stor dansk, international virksomhed, som er verdensføren-
de. Jeg tror minkavl er vel nærmest det område i hele verden, hvor vi.. Altså vi er verdensførende kan man 
sige, og det er et af de meget meget få positioner, hvor Danmark kan sige, at vi faktisk er verdensførende. Og 
vi er verdens største pelsauktionshus og vores brancheindflydelse strækker sig ned over hele kloden, kan 
man sige, ikke. Og vi vil gerne kommunikere, at vi er en vækstdynamo, ikke. Vi skaber arbejdspladser på 
Vestegnen – vi er Vestegnens største 3F arbejdsplads. Vi har gode arbejdspladser, højtlønnede arbejdsplad-
ser til ufaglærte f.eks. Samtidig har vi vores modedel f.eks., som er med til at skabe en forbindelse mellem 
pelsbranchen og modebranchen og genskaber nogle synergier og er med til at kvalificere danske modevirk-
somheder f.eks. Vi er en stor spiller i modeugen, så på den måde er der rigtig mange facetter i de der kom-
munikationsindsatser, ikke. 
06:38 Louise: Jo, jo bestemt. 
06:38 Søren: Og det er jo så fordi, at vi er den her virksomhed, som rækker helt ud fra yderste yderste klit i 
Vestjylland til Catwalken i Paris og alle de der led, der er ind imellem, som omfatter, hvad hedder det, mo-
debranchen, pelskøbmænd, garverier, buntmagere, butikker og alle mulige led. 
06:59 Simone: Det spænder bredt? 
07:00 Søren: Det er meget meget meget bredt, ja. 
07:02 Louise: Ja. Og nu var du selv lidt inde på det ift. nogle udfordringer, I står overfor. Altså hvad vil du 
anse som værende sådan Kopenhagen Furs største udfordring i den her pelsbranche? 
07:14 Søren: Plasmacytose lige pt. Ej det er så ikke det du tænker på, det ved jeg godt. Det var bare noget, 
ikke. Det kommer jo an på, hvordan man vægter ting. Jamen vores største udfordring er vel, hvis man skal 
tage de meget langsigtede briller på, at sikre, at der er en forståelse for, at vi skal have minkavl. Og at pels er 
et bæredygtigt, godt produkt, som man kan købe med god samvittighed. Det tror jeg er vores.. Øhm. Sådan 
er det nu, men der er jo så en kommunikativ indsats, der skal laves og sådan noget, ikke. Hvad hedder det, 
noget certificeringsarbejde og sådan nogle ting og sager, ikke. Som skal på plads for at kunne tale til den 
moderne forbruger i virkeligheden ikke. 
07:58 Louise: Jo jo bestemt. Og hvad i forhold til, altså som du selv siger, sådan er det jo nu. Hvordan før-
hen? Altså oplever du, at der er en stor forskel i hvordan I har kommunikeret før, fremfor hvordan I kom-
munikerer nu? 
08:09 Søren: Øhm. Nu har jeg jo kun været her i 16 år, så kan ikke… Det var et godt spørgsmål. 
08:18 Louise: Nej men i din tid måske? 
08:21 Søren: Jamen det er der. Det er jo fordi, at altså vi befinder os i en verden, hvor der er nogle organisati-
oner og nogle tendenser og nogle mennesker, der mener, at vi som mennesker ikke skal have lov til at bruge 
dyr. Og der er veganermiljøer osv. Det er sådan nogle ret store internationale organisationer, som har ret 
store, hvad hedder det, medlemsbaser, rundt omkring i verden. P.t. USA, alle europæiske lande har de her 
dyrerettighedsorganisationer, som mener, at mennesker og dyr er ligestillede væsener, ikke. Og vi må ikke 
bruge pels, og vi må ikke spise kød, og vi må ikke have kæledyr, vi må ikke bruge forsøgsdyr, og vi må ikke 
noget som helst, og mennesker er sådan set bare nogle, der går og ødelægger planeten for de små søde, dej-
lige dyr, ikke. Det er sådan verdensbilledet på en eller anden måde, ikke. 
09:04 Louise: Jo jo. 
09:05 Søren: Og det er der så nogle mennesker, der bruger hele deres liv på at arbejde for det og gennemføre 
det. Og det er jo sådan set fair nok, hvis man har den holdning. Jeg har jo så den modsatte holdning, og det 
har Kopenhagen Fur jo som helhed, at selvfølgelig kan vi bruge dyr. Vi skal bare gøre det under ordentlige 
forhold. Men hele den der dyreretstankegang og måden og tænke og opfatte dyr på ændrer sig i øjeblikket, 
ikke. Og har ændret sig igennem nogle år. 
09:28 Simone: Men er det pga. de her organisationer, der kommer op? 
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09:31 Søren: Ja det er det, ja som presser på, og som hele tiden spreder billeder af ulykkelige dyr ude på 
internettet f.eks. ikke. Altså en side der hedder stopdyremishandling f.eks. som har 800.000 følgere i Dan-
mark, som er drevet af Anima, som er en dyrerettighedsorganisation, ikke. Som mener, at vi ikke skal bruge 
dyr, ikke. Men der er en meget stor appel i, hvad hedder det, søde grisebasser og dyr, der lider og de der 
ting, ikke. Altså i øjeblikket kører de en kampagne mod en cirkuselefant, ikke, der hedder Rambalina eller 
Rombalina eller et eller andet, ikke, som som hvor de har taget et billede af den og siger ”se de her sørgmo-
dige øjne, der er frihedsberøvede”, ikke. Og man kigger på den elefant og sammenligner øjnene med den 
elefant på en vildtlevende øjne, ikke, så ser de sådan lige sørgmodige ud. Elefanter ser bare sørgmodige ud, 
ikke. Men hele den der følelsesting ”tænk sig hvis det var mig, der var elefant, der var spærret inde i et cir-
kus”, ikke. Det er de meget dygtige til at udnytte. Og når man så sælger pels, som nogen vil opfatte som et 
unødigt luksusprodukt, så er man derhenne, hvor man synes, at det skal vi ikke have. Og det synes jeg jo så, 
at man skal have, og det synes vi, fordi vi lever af det, og vi synes det er et fuldstændigt godt, bæredygtigt 
alternativ til plastikpels f.eks. eller modetøj med kort levetid osv., ikke. 
10:45 Louise: Så der er blevet stillet skarpere på jeres kommunikation på dyrevelfærd? 
10:48 Søren: Helt bestemt på dyrevelfærd og på hvad er det for nogle… altså hvor vi oplever en stigende 
interesse for forbrugere, men også for de mellemliggende led, altså hvor kommer ting fra, transparens i vir-
keligheden hele værdikæden, fuldstændigt som du oplever ift. alle mulige andre produkter, ikke. Altså hvis 
man går i Irma eller går i Brugsen eller i Føtex eller hvor man nu går hen, så er der flere og flere mennesker, 
der gerne vil vide, hvor den der mælk, de køber, hvor kommer den rent faktisk fra, ikke. Hvor kommer kaf-
fen fra, hvor kommer chokoladen fra, hvad er der sket i de mellemliggende led, ikke. Den tendens er noget, 
som vi selvfølgelig også oplever. Vi oplever den i stigende grad. Og indtil videre er det jo altså meget fines-
mekker, der går så meget op i de der ting, ikke, men jeg tror det er en trend, der vil forstærke sig, ikke, og 
som stiller krav til en værdikæde, at du kan dokumentere, hvor dine ting kommer fra, og hvordan forar-
bejdningen er foregået undervejs. Der arbejder vi med noget, der hedder Welfare [red. Welfare Quality], som 
er et projekt på europæisk niveau, som handler om at kunne måle dyrevelfærd på den enkelte minkfarm ud 
fra nogle fastsatte kriterier, som er baseret på faktisk, faglig viden produceret på universitetsniveau gennem 
de sidste 20-30-40 år, ikke. Der er meget stor viden om mink og minkavl og dyrevelfærden derude osv. Og 
så har man i EU-system lavet en protokol for, for hvad hedder det, for dyrevelfærd, hvor man har lavet det 
for, hvad hedder det, svin, køer og kyllinger, som er sådan en måde, hvor du går ud og tager temperatur på 
dyrevelfærden på den enkelte besætning baseret på nogle parametre, som er velbeskrevet. Og det er vi så 
ved at lave en tilsvarende protokol på mink, som er under afprøvning i øjeblikket. Øhm, har stået på i nogle 
år, og jeg tror vi har syv europæiske universiteter blandet ind ift. at lave, altså forskningen bag, lave proto-
kollerne, lave den her statistiske beregning på, hvordan, hvis du går ud og måler på.. Altså man måler på 
sådan noget har de adgang til vand, har de adgang til fodder, har de adgang til udfoldelse af, hvad hedder 
det, af naturlig adfærd, alle sådan nogle parametre, som man nu måler på, ikke. Og man kvalificerer en må-
ling af dyrevelfærden på den enkelte besætning vha. nogle faste parametre, ikke. 
13:16 Louise: Det er jo også et stort tiltag at tage, ikke? Kan man sige netop for at imødekomme… 
13:20 Søren: Ja, det er et meget stort, altså kæmpe projekt på europæisk niveau, ikke. Altså det er jo også 
noget, der har taget tid. Men det er jo selvfølgelig for kunne imødekomme det der krav om at vide, jamen 
hvad er det, hvis jeg går ud og køber en pels, hvordan kan jeg så være sikker på, at den er baseret på noget, 
hvor der er god dyrevelfærd. 
13:35 Louise: Og hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort jer ift. det projekt ift. jeres eksterne kommuni-
kation? Altså hvordan vil I kommunikere om det? 
13:40 Søren: Jamen det er jo. Ja altså det er vi jo dårligt nok nået til endnu, ikke. Fordi, altså vi er nået langt i 
den faktiske afprøvning af tingene og er i gang med det osv., ikke, men spørgsmålet er, når vi så har den her 
måling, hvad så? Hvordan skal vi så? Fordi én ting er jo også råvarerne, kan man sige, den vi leverer, ikke. 
Så er der jo også det efterfølgende led, ikke. Hvordan sikrer du så sporbarheden igennem de der led osv. Så 
det er jo ikke noget, man bare lige gør fra dag til dag. Så det er en proces, ikke, som er sat i gang, men som er 
et svar på, at folk selvfølgelig gerne vil vide om. I et eller andet omfang måske også krav på at vide, jamen 
hvad er det, man går ned og køber dernede i hvad hedder det i modebutikken eller buntmageren, eller hvor 
man nu køber sine varer henne, ikke. 
14:22 Louise: Nu snakker du også lidt om, at netop det her omverdenens krav og forventninger til jer som 
virksomhed og inden for den branche I befinder jer i. Føler I også, at det også er noget med forbrugernes 
tillid at gøre? Altså føler I, at de har meget tillid til jer eller? 
15:38 Søren: I høj grad. Jeg tror, det kommer meget an på, hvem du spørger. Nogle vil have høj tillid, og 
nogle vil have meget lav tillid. Jeg tror, det er... Altså for det første er det jo uendeligt få mennesker, der fak-
tisk har købt en pels, fordi det er jo ikke noget, man bare lige gør. Det er en investering, ikke. 
14:56 Louise: Jo det er mange penge. 
14:57 Søren: Det er mange penge. Pels koster mange penge. Det er en investering, som er forbeholdt nogle 
mennesker, som er altså forholdsvis well-off, ikke. Må man jo erkende. Og der tror jeg, at man i høj grad har 
tillid til, at hvis man går ned til en anerkendt buntmager eller du går i en findiforretning, jamen så de ting du 
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køber, de er i orden, ikke. Uden man egentlig stiller ret mange spørgsmål til præcis, hvor de kommer fra osv. 
Så der tror jeg, der er sådan en grundlæggende tillid til, at de der har inden for retail i hvert fald har orden i 
deres ting, ikke. 
Så er der nogle igen, der nogle gange fortæller, at der er forfærdelig dyremishandling på minkfarme. Og så 
florerer der et billede engang imellem, og det er klart, det er selvfølgelige med til at nedbryde en tillid. Og 
det er jo så noget af det, vi skal reparere på, kan man sige ved så at åbne vores farme bl.a. invitere folk in-
denfor. Øhm lade folk komme ind og se, hvordan ser en mink rent faktisk ud, hvordan foregår produktio-
nen, hvordan opleves til at være på en minkfarm? Er det sådan en flok vilde dyre, der er spærret inde, som 
løber fuldstændig forvirret rundt, og er lige ved at dø af skræk og stress osv., ikke? Eller er det et sted, hvor 
man kommer ind, og der kan være måske 10.000 dyr, der er fuldstændigt fredeligt, og de ligger og, hvad 
hedder det, på ryggen og, hvad hedder det, fordøjer den seneste foderklat, ikke. Og det er sådan set det sid-
ste billede, der er.. Det er sådan, det er derude, ikke. Det er bare, det kan være meget vigtigt, at folk ser det, 
oplever og føler det med egne øjne, ikke. Altså hvis man kan føle med øjnene, det kan man måske også i en 
eller anden omfang eller være med til at påvirke en følelse på en eller anden måde, ikke. 
16:32 Louise: Nu snakker du også om, altså netop omverdenens krav og forventninger til jer som virksom-
hed og branche og sådan nogle ting. Føler du, at Kopenhagen Fur som helhed rammer, altså imødekommer 
alle de forventninger, der er? Eller er der nogle indsatser, hvor du tænker fremadrettet, der skal arbejdes 
med? 
16:53 Søren: Jamen der hvor jeg tænker, hvor vi som virksomhed tænker fremadrettet, det er transparens 
gennem værdikæden, ikke. Og hvordan sikrer vi, at der er transparens? Hvordan sikrer vi, at hvis du står 
nede i, hvad ved jeg, Madrid og vil købe en pels, ikke, og du siger jamen, hvordan har, hvis jeg køber den 
her pels, hvor kommer det så fra? Hvordan har de dyr haft det, ikke? Og kan du dokumentere, at de har haft 
det godt? Og at det i øvrigt har været gode arbejdsforhold f.eks. Og garvningen er foretaget efter gængse 
regler ift. EU's reachdirektiv og forurening og hvad ved jeg, kemi osv. osv. osv., ikke. Jamen det skal du så 
kunne, på en eller anden måde kunne ikke bare sandsynliggøre, men også kunne vise, jamen det er sådan, 
det foregår. Og det, tror jeg, bliver mere og mere et voksende krav, at man skal kunne det. 
17:41 Louise: Så det er bestemt noget, der er voksende, det her krav, som I oplever? 
17:45 Søren: Helt bestemt, helt bestemt, ikke. Altså det vi jo egentlig måler på, hvis man skal være sådan 
fuldstændig bundlinje-agtig, så er det selvfølgelig prisen oppe i auktionssalen, ikke. Og der er ikke noget 
der, der påvirker prisen endnu, kan man sige. Men det er noget, vi tror vil komme på et tidspunkt. 
18:03 Simone: Det er også, hvis fokus bliver mere og mere på, altså hvis folk bliver mere og mere opmærk-
somme på det, så kan det også være, at det ender der. 
18:06 Søren: Ja lige præcis, og der er jo også nogle andre tendenser i spil. F.eks. hele den her klimaudfor-
dring og bæredygtigheden, og kan vi overhovedet overleve som, hvad hedder det, på den her jord her, hvis 
ikke vi ændrer vores forbrugsmønster, vores måde at leve på. Altså man taler meget om fast fashion contra 
slow fashion, ikke. Hvor den her H&M T-shirt, man går ned og køber for 7,87 eller et eller andet er produce-
ret under tit umenneskelige forhold ude i Bangladesh eller i hvert fald barske forhold, eller i Kina eller hvor 
man er henne. Og bomuld kræver, jeg ved ikke hvor mange tusinde liter vand, ikke, for at producere et kilo 
bomuld osv. Det er jo også noget af det, vi undersøger. Det er f.eks. hvordan er pels’ bæredygtighed ift. al-
ternativet til at gå med pels, ikke. Altså f.eks. fake fur eller et eller andet andet stykke vinterbeklædning. Det 
er jo så også noget af det, der er interessant, at pels har nogle… Vi har lavet et samarbejde sammen med 
Kolding Designskole, som i de sidste 3 år sådan har forsket i bæredygtighed med nogle kriterier, der handler 
om netop om slow fashion og fast fashion og sådan nogle ting der. Og noget af det, der karakteriserer en 
pels, er, at den har en meget lang levetid, og du kan omforandre den undervejs i dens levetid, ikke. Så det er 
ikke et stykke tøj, du køber for at gå i det to gange, og så ryger det i øvrigt hen i hjørnet. Det er noget, du 
investerer nogle penge i. Du investerer også noget følelse, du investerer noget… Altså det gør, at pelsen har 
en høj værdi, opleves som noget, der har en høj værdi. Pels går også i arv f.eks., og har dermed også en høj 
værdi. Og det gør, at du har nogle bæredygtighedskarakteristika i en pels, som også er noget af det, vi skal 
arbejde med, ikke. Og også kommunikere i forhold til. Og der er det her samarbejde med Designskolen Kol-
ding har været sådan et første step i den retning. 
20:01 Louise: Hvordan har I oplevet det er gået? 
20:02 Søren: Jamen det er gået, det er gået super super fint. Der kom en rapport fra dem i, nu skal jeg tænke 
mig om, hvad er vi i, vi er i maj nu. Januar, februar, jeg tror det var i april – 15. April havde vi så en.. Den 
kom i starten af april, og så havde vi en konference på Christiansborg, som blev lavet sammen med Design-
skolen Kolding og Dansk Mode og Tekstil med Morten Bødskov som vært for det og formand for folketin-
gets erhvervsudvalg. Hvor man så diskuterede altså bæredygtighed og modebranchen, og hvad kan man 
gøre for at skubbe modebranchen i en mere bæredygtig retning, hvor pels så var et af de emner, der var på 
dagsordenen den dag. Med basis i Designskolens afrapportering. 
20:38 Louise: Meget spændende. 
20:42 Søren: Ja det er nemlig spændende. Også fordi det giver jo.. Altså... Ofte vil folk jo påstå, at pels er 
noget.. Et luksuriøst overflødigt, ikke bæredygtigt produkt, ikke. Men når man så går nærmere ind i sub-
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stansen i det, jamen så har det altså den her bæredygtighed ibygget i sig, ikke. Og selvfølgelig kan man for-
bedre processer undervejs, og du kan formindske energiforbrug, og man kan gøre så mange ting, ikke. Selv-
følgelig kan man det. Det kan man gøre indenfor alle områder. Man kan også kigge på kemi og garvning og 
alle de der ting, ikke. Men der er et bæredygtighedspotentiale, som er stort, og som vi så også skal arbejde 
videre med. 
21:19 Louise: Vi har prøvet at lave sådan et lille scenarie til dig. Så hvis du forestiller dig, at en gruppe akti-
vister, de frembringer en historie om Kopenhagen Fur, og den kommer så i mediernes spotlight ang. noget 
mistanke om forringet dyrevelfærd på nogle af de danske minkfarme. Kopenhagen Fur bliver stillet til an-
svar overfor denne her historie og bliver kontaktet af pressen. Hvordan reagerer I, som det ser ud nu? 
Hvordan reagerer Kopenhagen Fur, og hvad er din indsats i det? 
21:52 Søren: Jamen det vil aller aller først være at finde ud af, hvad er det for en påstand? Er den dokumen-
teret, er den ikke dokumenteret? Hvad er det for et materiale, der ligger til grund for at påstå, at der er dårlig 
dyrevelfærd? Det vil være det aller aller første step at få at vide, jamen hvad er det, vi arbejder med her. 
Vi har selv vores.. Vi har et forholdsvis godt kendskab til vores ejere, og omvendt i øvrigt, ikke. Altså vi har 
vores eget, hvad hedder det; ”Tjek på farmen”. Hvad skal man kalde det – initiativ – som handler om, at vi 
de seneste, efterhånden, del år har været ude på samtlige farme og tjekke af; jamen altså lever de op til de 
her love, der nu engang er, ikke. Der ligger også en dansk lovgivning om, at man skal have min. fire sund-
hedsrådgivningsbesøg om året af en dyrlæge. Det er lovpligtigt, at du har sådan en aftale. 
22:44 Louise: Fire gange om året? 
22:45 Søren: Ja mindst fire gange om året – op til seks gange om året. Hvis du altid har orden i dine ting, og 
du er god, kan man sige – så er det fire gange om året. Hvis du har noget problematisk på din farm, så er det 
op til seks gange om året, ikke. Så der ligesom er en, hvor man kan skalere op og ned afhængig af, hvordan 
er den enkelte avler. 
23:00 Simone: Så det bliver sådan vurderet lidt fra gang til gang eller fra år til år? 
23:02 Søren: Ja lige præcis. Hvis der nogle særlige problemer, der gør, at du skal have en særlig agtpågiven-
hed på et givent sted, ikke. 
Så er der den offentlige kontrol, som bliver udført af Fødevarestyrelsen. Som laver det der hedder en.. Altså 
lidt afhængigt af hvordan de laver kontrollen. Normalt laver de en stikprøvekontrol, hvor de går ud og un-
dersøger, jeg tror, det er 5 % fem-seks gange om året et eller andet, hvor der tegner sig et billede af, hvordan 
ser det ud derude? Er der noget, vi skal være særligt opmærksom på? Så er der veterinærrejsehold, som 
laver sådan nogle stikoperationer så at sige. Præriens skrappe drenge var jeg lige ved at sige, som der går ud 
og tager måske 50 eller 100 farme ud, og siger, at nu går vi ud og kigger på deres medicinbog f.eks. Er den 
ført til punkt og prikke, ikke. De kommer så ud og laver sådan et ekstraordinært kontrol.  
23:44 Simone: Er det så uanmeldt eller? 
23:45 Søren: Det er uanmeldt. Alle besøg er.. Dyrlægerne er selvfølgelig ikke uanmeldte, fordi det er sund-
hedsrådgivernes aftale ikke. Det er jo et tillidsforhold selvfølgelig mellem en dyrlæge og en avler. Så det er 
klart, at det er ikke. Men den offentlige kontrol er en uanmeldt kontrol. Men det vil sige, der er sådan set… 
Vi har et meget godt billede af, hvordan forholdene er på de enkelte farme derude. 
24:06 Louise: Og en god dialog? 
24:08 Søren: Og en god dialog, ja lige præcis. Og jeg tror, der er meget opmærksom gennem nogle sager, 
ikke. Så der er sådan en god opmærksomhed derude på, at omverdenen har en interesse i, hvad foregår der 
derinde. Og måske også en legitim interesse i. Og hvis man gerne vil have lov til at være her, jamen så skal 
du altså også sørge for at få det der halm strøget ud. Og du skal også sørge for at få enten få fundet, hvis du 
har et dyr, der har en skade eller er søgt, jamen så skal det enten behandles, eller også så skal det aflives. Så 
der er sådan en, jeg tror, der er en generelt god og høj opmærksom på de ting. 
24:40 Louise: Og hvad i forhold til, lad os sige, vi er inde i scenariet…. 
24:43 Søren: Og i øvrigt er det klart, at hvis der i øvrigt er noget problematisk – at hvis det er rigtigt, at der 
kommer en dokumentation, som er rigtig, jamen så må man jo erkende, at det er sådan det er. Og så må man 
jo holde op med det, ikke. Der har vi bl.a. mulighed for at eksludere medlemmerne, hvis vi synes, hvis der er 
noget som ikke overholder gældende lovgivende regler osv. Så kan vi ikke. Så ekskluderer vi folk fra deres 
pelsomgang. 
25:00 Louise: Okay. Altså simpelthen minkejere? 
25:02 Søren: Ja lige præcis. 
25:03 Louise: Ja ja okay. Men har I egentlig sådan en, altså nu kan man jo sige, at det er jo ikke nogen hem-
melighed, at der har været nogle omtaler, nogle kriser I førhen har stået i. Hvad så nu? Altså har I en form 
for sådan standardiseret kriseberedskab klar, hvis I står i en situation, eller? 
25:16 Søren: Mmm.. Jeg vil sige, at vi har jo en vis erfaring på rygraden, kan man sige, ikke. Altså det står jo 
ikke skrevet ned i store tykke manualer eller noget. Jeg tror enhver god krise starter jo med, at man prøver at 
kortlægge, hvad er det rent faktisk, vi taler om? Hvad er fup og fakta, ikke? Og ud fra det kan du så beslutte, 
hvordan du skal agere, ikke. 
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25:37 Louise: Men hvad så i forlængelse af det, du snakkede lidt om før? Nu tænker I jo meget transparens 
ind i netop at kunne imødekomme de her forventninger og det pres, som I oplever. Er det også noget, der vil 
tænkes ind ift. altså, hvis man står i en situation fremadrettet ift. en krise, mindre eller større uanset omfang? 
Altså er det sådan noget, I vil tænke ind?  
25:59 Søren: Jamen det vil det jo givetvis være, ja. Men det er klart, at hvis du har et konkret tilfælde med en 
konkret avler, der har gjort noget, som han ikke skal. Eller har haft forkerte rutiner eller mishandlet dyr eller 
været sløv eller et eller andet ift. at passe de der dyr, jamen så er det jo ikke noget, så vil vi jo ikke gå ud og 
sige, jamen vi har et fint wellfare-program, som dokumenterer god dyrevelfærd f.eks. Det vil jo være at ska-
de det og alle de andre, som i øvrigt passer deres ting. Det er jo klart, at hvis du har én, som er et broddent 
kar eller en eller anden, der måske skulle lave noget andet – hvad ved jeg? – så vil vi jo ikke gå ud i sådan en 
situation. Jeg tror bare, vi vil sige, at selvfølgelig skal tingene være i orden, ikke.  
26:45 Louise: Nu på vores uddannelse, så har vi jo haft rigtig meget fokus på sådan et begreb som storytel-
ling, som er blevet dokumenteret til at være et effektivt, eller kan være et effektivt kommunikationsværktøj 
ift. både branding, og nu snakkede vi også tidligere om det her med, altså at købe en pels er jo ikke noget, 
som er en dagligvare – det er jo en lidt dyrere vare, det kan være en investering. Og der handler det måske 
netop også om en oplevelse. Altså hvad kan man kalde det? 
27:16 Simone: Man tilknytter jo en følelse til produktet. 
27:18 Louise: Ja nogle følelser til selve produktet. Hvad ift., nu ved jeg ikke, om du er klar over det, men ved 
du om man ift. fremadrettet, altså er det noget, I kunne bruge I jeres storytelling ift. både den måde jeres 
issues management? Altså gå ud og fortælle historier? Og nu snakkede du også lidt om det der med at 
komme ud på farmene, og man kan opleve de her Hr. og Fru Danmark, der ejer de her minkfarme. Er det 
noget, som… 
27:42 Simone: Altså er det noget, I tænker ind i måden, I kommunikerer nu? 
27:45 Søren: Jeg tror ikke, vi sidder og siger ”Nu må vi lave noget storytelling”. Altså… Hver gang der 
kommer sådan nogle som jer, ikke. Så har I altid jeres teorier på plads osv. osv. og det hedder et eller andet 
fint hver gang. Og det er sådan lidt, hvordan passer man lige ind i den der skabelon. Og det er jo ikke sådan, 
at man sidder ude i den virkelige verden og tænker ”jamen nu sker der det, at den siger dét, og så finder jeg 
teori A frem, og så gør jeg sådan”. Sådan fungerer det jo ikke. Men det er da klart, at sådan noget som story-
telling, altså hvis du kigger på vores åbent hus-kampagner, så vil du se, at vi kører sådan en ret fast skabe-
lon, der hedder, at man går ud og tager et billede af den avler, der nu har åbent hus f.eks. og kører dem som 
annoncekampagne eller som annoncer i diverse aviser, ikke. Så der hele tiden er det der med at få sat ansig-
tet på, ikke. 
28:31 Louise: Det visuelle?  
28:32 Søren: Ja lige præcis, ikke. Komme ud og besøge avler-Hansen på søndag. Så på den måde ligger der 
en linje hele vejen igennem, og det handler meget om fundamentet, som er de her ejere og de her almindeli-
ge mennesker, som går og passer deres ting derude. Der er selvfølgelig noget storytelling i det, ikke. 
28:47 Louise: Jamen jeg tænker også ift. det Fur TV I har, altså jeres YouTube-kanal. Der handler det jo også 
om at fortælle en masse historier om jeres produktionsprocesser. 
28:56 Søren: Ja det gør det. 
28:57 Louise: Alle de her ting. Og det er vel også en eller anden. Der er vel også, kunne jeg forestille mig, en 
strategi bag at gøre det på den måde, eller hvordan? 
29:05 Søren: Ja det er der jo. Og det er jo fordi, at TV må enhver jo have nu om dage altså med respekt for sig 
selv, altså det kan man jo ikke leve uden. Det har jo vist sig at være et godt produkt på mange måder eller en 
god ting, fordi det har en lang rækkevidde. Du kan bruge det på de sociale medier, du kan bruge det i alle 
mulige sammenhænge. Man kan dokumentere en proces, man kan bruge det til undervisningsbrug, man 
kan lave et helt almindeligt nyhedsindslag om et, hvad hedder det, en Elle awardshow i går aftes f.eks. ikke, 
hvor et af vores datterselskaber var nomineret til året accessory-pris. Så man kan jo bruge det på rigtig man-
ge måder, ikke. Man kan fortælle historier om kendisser på Copenhagen Fashion week, man kan interviewe 
politikere på besøg her i huset f.eks. og fortælle om, at ”ih hvor er det dog en fantastisk innovativ virksom-
hed, det havde jeg slet ikke troet, at det fandtes på Vestegnen” eller sådan noget, ikke. Så man kan bruge det 
til rigtig mange sammenhænge og også en god måde at dokumentere, hvad hedder det, ambassadører for en 
selv, kan man sige. Altså vise hvad folk tænker og føler osv. og igen få sat ansigtet på. Folk kan stille sig op i 
Fur TV og sige, at de synes, at minkavl er virkelig godt og fantastisk og et stort aktiv for Danmark f.eks. Det 
er klart, der er det mere virksomt end en lang artikel i et fagblad f.eks. Så det har nogle andre… en anden 
gennemslagskraft. 
30:33 Simone: Det er også lidt nemmere lige og sætte sig ned og bruge 2 minutter og lige se. 
30:36 Søren: Ja. Vi har lige lavet en ny film, faktisk, der hedder ”Danske Minkavlere – en Verdenssuccess”, 
som er sådan en næsten 12 minutter lang fortælling om minkavl og hele processen. Som i øvrigt også er 
bundet op på minkavl og rigtige personer i branchen, som fortæller om hele årscyklus for farmene osv. Man 
ser, hvordan de parrer, hvornår de parrer og hvordan hvalpene bliver født, og man ser, hvordan de bliver – 
hvad hedder det – valgt ud til avlsdyr, og hvordan de bliver aflivet, og hvordan de bliver pelset, og hvordan 
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de bliver til – hvad hedder det – kommer ind i vores sorteringer og kommer op i auktionen og kommer ud i 
den store modeverden. Så den film lancerede vi for, hvad er det, 3-4 uger siden tror jeg eller et eller andet, 
hvor vi lagde den på Facebook, og den faktisk var oppe og blive vist på 164.000 visninger. 
31:23 Simone+Louise: Hold da op. 
31:24 Søren: Ja for en 12 minutter lang film, ikke? Jeg var også lige ved at falde ned fra stolen. 
31:27 Simone: Det er meget godt klaret. 
31:28 Louise: Ja det er det, bestemt. 
31:29 Søren: Og vi havde… 
31:30 Simone: Især på de sociale medier. 
31:31 Søren: Ja. Og lige knap 1.000 delinger. 
31:33 Louise: Hold da op. 
31:33 Søren: Ja. Hvor vi havde en reach på 140.000 mennesker det første døgn uden, at vi boostede vores 
opslag i øvrigt. Det var sådan… 
31:40 Louise: Det er ret vildt. 
31:41 Søren: Ja det var faktisk ret vildt. Men det viser også noget om, hvad film kan og også hvad storytel-
ling kan i virkeligheden. Fordi det er jo så igen historien om de mennesker, der er bag ved i virkeligheden, 
ikke. 
31:50 Louise: Det er den der autencitet, ikke? Som folk jo godt kan lide.  
31:54 Søren: Ja ja lige præcis. 
31:55 Louise: Og især i sådan en branche her, ikke. Altså jeg kunne forestille mig, at der er mange der tæn-
ker, at det er fedt ligesom at møde mennesket bag. Der står med en farm altså en helt reel mand eller dame, 
eller hvem der nu end ejer det, ikke. 
32:08 Simone: Ja og at det ikke bare er det der store auktionshus, men at man ligesom får hele værdikæden 
med på en eller anden måde. 
32:13 Søren: Ja ja. Og den har så også nemlig minkavlerne som afsender. Altså i speaken hedder det også 
minkavlere og ”vi minkavlere” osv., ikke. Altså det har den der tilbage til.. 
32:24 Simone: Så det lidt er minkavlerne, der fortæller… 
32:25 Søren: ….der fortæller deres og ikke Kopenhagen Fur eller en ekstern, men det er deres fortælling, det 
er deres ord, det er deres hverdag, det er deres erhverv i virkeligheden. Det er deres livsgrundlag, som er i 
fokus. 
32:38 Louise: Er det så jeres afdeling, altså der hvor du sidder? 
32:40 Søren: Ja. 
32:41 Louise: Som sidder og producerer sådan nogle film bl.a.? 
32:43 Søren: Ja. 
32:43 Louise: Og er med til at lave.. Jeg kunne forestille mig, at der var noget storyboard indover, ikke? 
Hvordan gør vi og lige få koordineret. 
32:48 Søren: Ja ja ja. Få lavet nogle… Ja. 
32:53 Louise: Jamen så sådan afslutningsvis, altså hvordan… hvad er tankerne for Kopenhagen Fur altså 
sådan i fremtiden?  
33:00 Søren: Ja at vi jo fortsat skal være verdens største pelsauktionshus og verdensledende og kvalitet i alt 
hvad vi gør og de bedste skind og de bedste alt ting. Det er det, der er tankerne. 
33:09 Louise: Det er det, der er tankerne, ja? 
33:12 Simone: Jo jo, men altså… 
33:13 Louise: Kunne man forestille sig, at i fremtiden nu f.eks. den her video. Nu er det jo så kun 3 uger si-
den, at den er blevet lanceret, men som jo oplever rigtig meget succes. Kunne man forestille sig, at I istand-
sætter flere af den slags tiltag for at fortælle en historie? 
33:29 Søren: Det kunne man meget vel gøre, ja. 
33:31 Louise: Ja? Altså også for at imødekomme, tænker jeg, omverdenens krav og de udfordringer, I står 
overfor. 
33:38 Søren: Altså så bliver hele vores welfare projekt bliver så også et fundament, kan man sige, på noget 
der skal pege fremad, og som der skal ramme forbrugerne i virkeligheden ikke. Det der med dokumentation 
af det konkrete dyrevelfærdsniveau på en konkret farm, ikke. 
33:54 Louise: Jo. Det er sådan noget, der kommer. Hvornår kunne man forestille sig, at sådan noget blev 
lanceret? Hvor lang tid er der på sådan noget?  
33:59 Søren: Jamen der er lang, altså det er meget meget komplekst ikke. Altså det er virkelig komplekst. 
34:05 Simone: Nu tænker jeg lige ift. den her 12 minutters video osv. Er det noget I egentlig kun gør natio-
nalt, eller har I også noget internationalt fokus ind over det nogle gange? 
34:12 Søren: Den er også lavet på engelsk. Så det har vi, ja. Altså vi har jo et internationalt fokus også i og 
med, at vi sidder i øhm.. Altså der findes jo interesseorganisationer for pelsdyreavl. Der er Fur Europe, som 
er en europæisk, Bruxelles baseret organisation, som vi selvfølgelig er medlem af, som samler alle avlere og 
også hele trade-delen i en fælles interesseorganisation, som så sidder i Bruxelles. Hvor man koordinerer 
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samarbejdet på kryds og tværs af grænser, og man koordinerer arbejdet ift. Bruxelles og alle de der ting, som 
foregår i EU og alt sådan noget der. Så har vi det der hedder IFF, som er International Fur Federation, som 
har hele kloden som sådan som arbejdsfelt, hvor de har et regionalt kontor i Asien og i USA og Nordameri-
ka, hvor vi har så Europa i midten kan man sige. Så har vi IFF til ligesom at samle hele de der ting på kryds 
og tværs. Der er vi selvfølgelig en del af det arbejde også. 
35:08 Louise: Men hvordan altså ift. at I jo er en virksomhed, som har rigtig mange markeder ikke. Hvordan 
er forventningerne, føler du, fra Danmark vs. Internationalt? Er der nogle andre krav og forventninger til 
jer? Altså er danskerne anderledes? 
35:26 Søren: Jamen danskerne er jo anderledes i og med, at det er jo her, at øh… Altså jeg tror, at for det før-
ste er der en meget høj kendskabsgrad til minkavl i Danmark ift. andre lande, fordi vi er så store, som vi her 
– vi har så mange farme, som vi har, ikke. Altså hvis du tager ned til Italien, så er der jo – hvad ved jeg – 8 
farme eller sådan et eller andet. Det gør jo selvfølgelig, at det giver en helt anden…  
35:43 Louise: Awareness? 
35:44 Søren: Ja.. Altså hvis man gerne vil ind og se en minkfarm i Danmark, jamen så er det forholdsvis nemt 
at komme til det, ikke. Man kan altid finde en eller anden og sige ”Kan jeg komme ud og kigge?”. Det er der 
mange, der gør. Vi har mange, altså hvad hedder det, skoleelever, der laver projektopgave i 9. Klasse eller 
hvad ved jeg, som jo så også går ud og finder en avler og kommer ud og kigger osv. Så der er sådan en høj 
grad af – hvad hedder det – gensidighed kan man måske kalde det. Altså hvor det selvfølgelig er sværere 
ude i den store verden, ikke. Øhm. Og hvor det så igen handler om, hvor kommer den der… altså hvis du 
går ned i forretningen, hvor kommer så det her konkrete produkt fra? Og det er jo så noget af det der skal, 
der er et potentiale i at få udviklet den del af branchen. 
36:26 Simone: Men der er vel også en eller anden tilknytning eller hvad man skal sige, for danskerne ift. at 
man går ned og køber et luksusprodukt, at man så ved ”jamen det her, det stammer fra Danmark”. 
36:36 Louise: At det er et dansk produkt. 
36:36 Søren: Ja. 
36:37 Simone: Er der ikke også mange danskere, der ligesom har den? 
36:39 Søren: Både ja og nej, fordi der igen er vi jo en råvareleverandør, ikke. Så selvfølgelig, mange ved godt, 
at vi har en stor minkproduktion, men altså nogle ved ikke. De vil også hellere have – hvad ved jeg – Birger 
Christensen og aldrig Kopenhagen Fur f.eks. for det er stadig finere ikke. For det er trods alt den fineste 
pelsbutik i kongeriet stort set ikke. Det er i hvert fald den gængse opfattelse. Og jeg tror heller ikke, at Birger 
Christensen vil stoppe et Kopenhagen Fur label i. De vil formentlig sige, at skindet kommer herude fra, hvis 
der er nogen, der spørger, men han vil ikke have to konkurrerende varemærker til at sidde oppe i nakken på 
pelsen, ikke. Og sådan er det at være råvareleverandør. 
37:16 Simone: Det er rigtig nok. 
37:16 Louise: Men hvad ift., altså jeg tænker, at det jo også er noget, jeg synes, man oplever meget, at der er 
en meget stigende – som du også sagde tidligere – tendens især fra det danske samfund om økologi, bære-
dygtighed, det veganske samfund; de der ting. 
37:32 Søren: Kødfrie mandage og andre rædselsfuldheder… 
37:36 Louise: Ja lige præcis. Så jeg tænker vel også, at det også især er det danske marked, som stiller meget 
skarpt på nogle forventninger til jer? 
37:44 Søren: Ja og der er vi jo nok i Danmark på mange måder foran ift. forbrugeradfærd og forventninger 
osv. Det, tror jeg da, er fuldstændig rigtigt. Og der er det jo så så heldigt, at vi har en veldokumenteret høj 
dyrevelfærd. Vi har bæredygtighedspotentialet. Altså vi har lavet bæredygtighed yderligere potentiale. På 
den måde taler vi ind i lige præcis det, du taler om, nemlig med bæredygtighed og måske mindre forbrug og 
alt sådan nogle ting. Gode holdbare produkter, som man kan bruge i mange år. Alt sådan noget der. Og der 
ligger selvfølgelig en kommunikationsindsats i at få den pin-pointet sådan, at folk forstår. Ikke bare forstår, 
men også synes ”ja selvfølgelig, det giver da sig selv”, ikke. Og der er selvfølgelig et stykke vej. 
38:29 Louise: Jo, men jeg tænker også, at det vel også… 
38:30 Søren: …man skulle tro, at folk der holder kødfrie mandage, at de måske pr. Definition måske vil være 
en lille smule skeptiske ift. at købe en pels f.eks. ikke. Eller hele det her speltsegment osv., men jeg tror, der 
et stort potentiale, hvis man forstår og tale til det de gerne vil, nemlig at købe noget, som faktisk giver me-
ning i en verden med begrænsede ressourcer. 
38:52 Louise: Mmm. Ja eller har en større bæredygtighed fremfor plastiskpels eller sådan noget. 
38:54 Søren: Lige præcis eller hvad ved jeg, den der vinterjakke, du skifter ud efter to år eller hvor meget 
man nu bruger en vinterjakke afhængigt at – hvad hedder det nu – hvordan man nu er indstillet, ikke. 
39:08 Louise: Så jeg tænker, det også stiller nogle større krav på det danske marked til jeres kommunikati-
onsindsats ift. hvordan I sådan eksternt skal kommunikere og netop imødekomme især det danske sam-
funds forventninger. Er mit umiddelbare bud? 
39:25 Søren: Ja det er klart, der vil selvfølgelig være en indsats. Netop fordi har base her, der skal være en 
forståelse for, at det vi gør er i orden her. Ellers vi kan jo ikke være her, hvis ikke man har en generel accept, 
ikke, altså. Det tror jeg gælder alle former for produktion altså, du bliver nødt til at have en accept af, at det 
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du gør er i overensstemmelse med – hvad hedder det – med samfundets grundlæggende værdier i virke-
ligheden, ikke. Altså du skal være meget sådan højt flyvende. Der er nødt til at være en forståelse for, at det 
man laver er i orden. 
40:03 Louise: Jeg synes, vi er nået meget godt igennem egentlig. Jeg ved ikke lige, vil du måske ift. det med 
de interessenter der? 
40:11 Simone: Det snakkede vi egentlig også lidt tidligere om ift. sådan…. 
[Louise og Simone snakker om næste spørgsmål] 
40:32 Simone: Jamen ift. det her med jeres interessenter. Hvor væsentlige er de for jer? Hvem vil du betegne 
som den væsentligste interessent for jer, Kopenhagen Fur? Altså er det minkavlere eller er vi ude i, at det er 
kunderne, eller hvor er vi henne? 
40:45 Søren: Det kommer meget an på, hvilket fokus du har, hvad det er du laver, ikke. Det er virkelig, altså 
men det er klart, at vores ejere og vores avlere er selvfølgelig en hovedfokus, fordi uden dem ingenting, ik-
ke. Så det vil være den vigtigste, eller en meget meget vigtig interessent. 
41:00 Louise: De har også anpart og alle de der ting? 
41:02 Søren: Alle de der ting der. Men vores kunder er selvfølgelig også vigtige, fordi jamen det er dem, der 
kommer i huset og køber skindet, ikke. 
41:08 Louise: Hvad ift. jeres eksterne kommunikation? 
41:09 Søren: Hr. og Fru Jensen er også vigtige, fordi det er dem, der skal have en forståelse for, hvorfor vi er 
her, og altså de skal også have lyst til at søge et arbejde her f.eks., når vi en gang imellem slår et job op, så er 
det også meget rart, at der faktisk er nogle, der gerne vil arbejde her altså. Gudskelov er der mange der ger-
ne vil, ikke. Så på den måde er der også den der lidt generelle offentlighed, som er vigtig for os og som er 
svær at definere, fordi det er ikke sådan altså… 
41:30 Louise: Men hvad ift. altså hvis man skulle kigge på de interessenter I har og i jeres eksterne kommu-
nikation. Hvor er det, de to møder hinanden? Altså hvor er det, der bliver stillet skarpt i jeres eksterne 
kommunikation? Hvem er vigtigst for jer? Eller for dig som mediechef i Kopenhagen Fur at kommunikere 
ud til? 
41:51 Søren: Jamen jeg synes faktisk virkelig, det er svært at svare på. Jeg ved godt, jeg burde kunne sige det 
er duttelidut, men jeg synes, fordi at det er så komplekst som det er. Jeg synes det er svært at rangdele og 
sige, at nogle er vigtigere end nogle andre. 
42:02 Simone: Når man er den der mellemmand.. 
42:04 Søren: I nogle sammenhænge der er det 175 medlemmer af Folketinget, der er de absolut væsentligste, 
ikke. I andre sammenhænge så er det presse, i andre sammenhænge så er det helt almindelige mennesker, 
ikke. Det er virkelig helt afhængigt af, hvad du laver og hvad det er for en kommunikation, man gerne vil 
have ud i det her konkrete tilfælde. 
42:24 Simone: Men hvis vi snakker ift. det her med issues management ift. at imødekomme de her forvent-
ninger, der er i samfundet. F.eks. med den her rapport I er ved at udarbejde, eller I er i et samarbejde om. 
Hvem er de væsentligste, I skal ramme der i jeres eksterne kommunikation? 
42:41 Søren: Jamen i sådan en sammenhæng er det jo selvfølgelig… Der starter vi jo så med den her Christi-
ansborg konference, ikke, som vi laver for Dansk Mode og Tekstil og Designskolen Kolding, og det er selv-
følgelig for at få en politisk forankring kan man sige, eller opmærksomhed på ”gud ja det er selvfølgelig 
noget bæredygtigt”, det kan man jo godt… altså grøn omstilling, bæredygtighed det er selvfølgelig positivt i 
en Christiansborg sammenhæng, og det er også positivt sådan i en bredere offentlighed, ikke. Øhm… Og på 
sådan en konference jamen der kommer så alle mulige interessenter fra modebranchen f.eks., som måske får 
øje på ”nå ja men det kunne jo godt vi skulle inkorporere noget pels” f.eks. for at kunne lave bæredygtig-
hedsbudskab i vores kollektioner, ikke. Og så breder tingene sig jo ligesom ned derfra, ikke. Altså så skulle 
det gerne sive ud på en eller anden måde. Så på den måde er det jo… 
43:27 Simone: Det er sådan lidt rundt omkring? 
43:28 Søren: Ja det er lidt rundt omkring. 
43:29 Simone: Det starter oppefra… 
43:29 Søren: Det starter lidt oppefra nogle gange. Andre gange så starter det nede fra, ikke, og når vi har 
åbent hus, jamen så er det jo klart, at så inviterer vi jo bredt i lokal- og regionalaviser, og – hvad hedder det – 
distriktsaviser og de der ting, så annoncerer vi der ”Kom og se”, ”Kom og se minkfarmen på søndag”. 
43:43 Louise: Kunne det være anderledes i fremtiden altså netop med et meget meget voksende krav altså 
fra omverdenen, altså kunne det være nogle andre interessenter, eller er der en gruppe I stiller skarpere på i 
jeres eksterne kommunikation? 
43:55 Søren: Jamen så skulle det måske.. altså hvis man skulle noget i den der sammenhæng, og det er meget 
muligt, jamen så ville det jo nok være en potentiel forbruger, ikke. Hvem kunne finde på at købe en pels, 
som måske afholder sig fra at gøre det nu, fordi de måske har en tvivl ift. dyrevelfærd eller har tvivl ift. bæ-
redygtigheden eller så videre. Altså prøve at definere dem. 
44:13 Louise: Forstår jeres koncept? 
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44:13 Søren: Lige præcis, ikke. Og som accepterer. Det kunne f.eks. være jamen hvad ved jeg – lidt populært 
at kalde det speltsegmentet, ikke, som jo er optaget af det der med transparens, og at spelten kommer fra 
den rigtige mark, ikke. Det er bæredygtigt, det er håndmalet og altså håndbåret, lokalproduceret på Lolland 
eller man kender bondemanden bag ved – alle de der ting, ikke. 
44:43 Louise: At der er en god historie i det… 
44:45 Søren: Den gode historie i det, ikke. Altså det er selvfølgelig, altså et forholdsvis lille privilegeret seg-
ment, ikke, som ikke er særlig stort, men som kunne være interessant at arbejde med. Sådan ift. bæredygtig-
heden og dyrevelfærden og det der med at gå ud og købe et stykke bæredygtigt pels i stedet for at gå ned og 
købe en et eller andet andet mærkelig jakke et sted. 
45:10 Louise: Ja fordi I har jo mange produkter, altså man behøver jo ikke at købe et produkt hos jer der ko-
ster 90.000, man kan jo også købe – I har jo det der Oh!. Altså der er jo også nogle gængse produkter, som 
henvender sig til nogen forbrugere, som os, som er studerende. 
45:27 Søren: Lige præcis. Og som måske så på et tidspunkt kunne overveje at gå ud og købe en fuld fur 
f.eks., ikke. 
45:35 Louise: Ja ja og træde skridtet opad. 
45:37 Søren: Ja lige præcis, ikke. Men man skal jo starte et sted, ikke. 
45:40 Louise: Jo helt bestemt. 
45:42 Søren: Så øhh.. Jamen alt det der med målgrupper altså, fordi vi jo på en eller anden er en meget kom-
pleks virksomhed på den måde ikke. 
45:48 Simone: Det er jo også, når I både er foran og bagud i værdikæden, I skal jo have alle led med jo. 
45:53 Søren: Ja ja og så har vi så Oh! By Kopenhagen Fur, som jo så er noget helt andet, ikke. Der er vi jo så 
ude at sælge noget konkret, ikke. 
45:59 Louise: Jo – hvor lang tid har den egentlig eksisteret kollektion? 
46:03 Søren: Åh ha. 3 år tror jeg. 3-4 år tror jeg. 
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Bilag 2 – Kindler 
Interview med Noura Mahfouz Kindler, Stifter af Meat Free Monday Denmark 
Dato: 06. Juni 2016 
 
Interviewguide 
 
Opgavens mål: Vi ønsker at undersøge Kopenhagen Furs eksterne kommunikation i forbindelse med bran-
chens etiske udfordringer. I den forbindelse ønsker vi at undersøge, hvilket pres Kopenhagen Fur oplever 
fra omverdenen, og hvorvidt Kopenhagen Fur imødekommer dette gennem issues management. Fremadret-
tet finder vi det interessant, hvordan storytelling kan benyttes af Kopenhagen Fur i den eksterne kommuni-
kationsstrategi til at bibeholde sin status på markedet samt tilliden fra omverdenen. 
 
Opgavens faglige discipliner: Issues Management, Legitimitet, Storytelling 
 
Opgavens empiri: I forbindelse med ovenstående ønsker vi et interview med Søren Jespersen, mediechef i 
Kopenhagen Fur, der kan klargøre Kopenhagen Furs eksterne kommunikationsstrategi og issues manage-
ment. Herudover ønsker vi interview med Noura Mahfouz Kindler, stifter af MeatFreeMondays.com i Dan-
mark. Interviewet med Noura Mahfouz Kindler medtages for at italesætte hvilke eventuelle udfordringer 
Kopenhagen Fur, som pelsproducent, står overfor. Ud fra disse dialoger samt teori fra vores uddannelse - 
her især storytelling - ønsker vi at undersøge forbrugernes holdning til Kopenhagen Fur samt reaktion på 
forskellige kommunikationsformer.  
 
Interviewets forløb: Interviewet kommer til at forløbe således; Vi har en række spørgsmål, vi gerne vil have 
besvaret, men opstår der interessante emner undervejs, håber vi stadig, at du vil være behjælpelig med ud-
dybelse. Såfremt du finder andet yderligere væsentligt for at fremme din pointe, er du meget velkommen til 
at indskyde dette. Vi anser dette interview som dialog frem for “spørgsmål-svar”. 
 
Kort om dig og Meat Free Mondays 
Hvad går konceptet Meat Free Mondays ud på? 
Hvorfor startede du Meat Free Mondays i Danmark?  
Hvad er din interesse i det? 
 
Din holdning til Kopenhagen Fur og pelsindustrien 
Hvad er din holdning til pelsindustrien? 
Kender du Kopenhagen Fur? 
Hvad mener du om deres forretningsgrundlag? 
Hvad er din holdning til Kopenhagen Fur? Og hvordan mener du, de håndterer branchens etiske udfordrin-
ger? 
Mener du, at Kopenhagen Fur som virksomhed er åbne og imødekommende nok i deres kommunikation?  
 
Forventninger og fremtid 
Kopenhagen Fur mener, at en vinterjakke af pels er et bæredygtigt produkt, eftersom det er et produkt, der 
holder i lang tid kontra en vinterjakke, der er lavet af ikke-bæredygtigt materiale, som kun holder i et par år. 
Hvad tænker du om dette? 
 
Samtidig udtaler Kopenhagen Fur også, at selve produktionen af pels er en bæredygtig proces. Eksempelvis 
bliver de dele af dyret, der ikke bliver brugt til pels, brugt til biodynamisk fodder. Hvad er din holdning om 
dette? 
 
Hvad tror du er omverdenens forventninger og holdninger til pelsindustrien? Og hvad er dine egne for-
ventninger? 
Ser du nogen umiddelbare stigende tendenser i vores samfund? 
Hvordan ser fremtiden ud for pelsindustrien efter din overbevisning? 
 
Hvordan tror du Kopenhagen Fur, kan imødekomme pelsbranchens naturlige etiske udfordringer i fremti-
den? 
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Transskribering 
 
00:05 Simone: Noura, det bliver primært mig, der kommer til at stille dig spørgsmål, og Louise hun byder 
lidt ind med lidt ekstra, hvis det er. Det kan godt være, at hvis du siger noget, at vi ikke siger så meget “ja”, 
men måske bare nikker. 
00:19 Louise: Ja den der.  
00:20 Simone: I forhold til at transskribere osv. Hvis vi sidder hele tiden “ja, ja, ja”, så bliver det et mareridt 
at transskribere. 
00:30 Noura: Jeg tror nogle af udfordringerne er, at jeg taler for meget. Så… 
00:38 Simone: Nå men det kommer til at fungere således, at jeg stiller dig de her spørgsmål, og du taler bare 
frit fra leveren. Kommer med alt hvad du har til det, og hvis der er noget interessant undervejs, så tager vi 
bare det. Men du har fået spørgsmålene, og så kan vi tage det derfra. Men til at starte med kan du så ikke 
kort fortælle det her koncept Meat Free Mondays.  
01:00 Noura: Ja, jeg vil sige en lille rettelse her. Vi hed faktisk ‘meatfreemondays.dk’ eller ‘Danmark’ eller 
‘meat free mondays Danmark’, men med vores nye visuelle image har vi fået lavet ny identitet, og der hed-
der vi så Meat for sig selv, Free for sig selv, Monday uden S. 
01:20 Simone: Uden S, okay.  
01:20 Louise: Okay, nå det er meget godt lidt at vide. 
01:23 Noura: Og så Danmark, ikke.  
01:24 Simone: Og Danmark.  
01:25 Noura: Eller Denmark som altså english Denmark.  
 
[01:25-01:38 Snak om hvordan det staves] 
 
01:37 Noura: Ja, der var sådan lidt frem og tilbage. Det er fordi, der er mange forskellige variationer af, 
hvordan man udtaler det verden over, ikke. Så.  
01:46 Simone: Meat Free Monday Denmark.  
01:48 Noura+Louise: Yes. 
01:49 Simone: Så har vi det på plads. Men kan du fortælle lidt om det? 
01:52 Noura: Ja. Jamen hvad går konceptet ud går? Det er sådan meget… Helt enkelt går det ud på, at vi 
opfordrer til at holde en kødfri dag om ugen. Og det er noget af det, vi gør, altså hvordan vi gør. Altså hvad 
kan man sige. Det er sådan mere en, det er en kampagne, en vedvarende. Altså en kampagne der bliver ved. 
Det er jo ikke en tidsbegrænset kampagne. Så det er sådan både en bevægelse og en kampagne faktisk side-
løbende. Og det er som sagt det at holde en kødfri dag om ugen. Og vores tema, kan man sige, de ting 
“hvorfor” vil man spørge sig. Det er for miljøet, for sundhed, for dyrektikken kalder jeg det - ikke velfærd, 
fordi i mine øjne er der ikke noget, der hedder dyrevelfærd. Dyreetik, og så fordi verdens ressourcer... 
(02:37-02:40). Det har vi ikke så meget med, fordi det bliver så. Altså det bliver meget sådan. 
02:46 Louise: Favner for bredt, måske? 
02:47 Noura: Ja, altså lige som overskrift, ikke. Men når man går ind i dybden med tingene, så kan man 
komme ind på det også, ikke. Og det er klart en af tingene, miljømæssigt f.eks., som alle ved efterhånden, 
eller mange ved efterhånden, det er, at når du producerer kød, så belaster det miljøet og mere sådan også. 
Altså man bruger så meget vand, altså 15.000 liter vand på et kilo kød, ikke. Så alene dét siger sig selv, at det 
er, det er så verdens ressourcer, kan man sige. Det er der, hvor der er mangel på vand verden over. Der er 
nogle steder, hvor der er tørke, og så kan man sige, sammenlignhedsmæssigt 1 kilo kød bliver der brugt 
15.000 liter vand på, ikke.  
 
[Tjener snakker] 
 
03:35 Noura: Øh ja, men altså som sagt konceptet går ud på at inspirere til at holde en kødfri dag om ugen.  
03:43 Simone: Jeg blev lige interesseret ift., du siger det her med dyrevelfærd. Det mener du ikke, der er 
noget, der hedder? 
03:49 Noura: Øh det er min personlige, det er min personlige holdning ikke. 
03:52 Louise: Interessant 
03:53 Simone: Vil du uddybe det? 
03:57 Noura: Altså det er det samme som at slå et levende væsen, humant f.eks., og så slå ihjel humant. 
Hvordan kan man slå humant ihjel? Altså i min opfattelse, i mit verdensbillede, har jeg meget svært ved at 
forstå det. Og det er det, når man taler om dyrevelfærd, så sad jeg og læste det her [Noura sidder med ud-
print fra Kopenhagen Furs hjemmeside], hvor de taler meget om bæredygtighed. 
04:17 Louise: Med Kopenhagen Fur? 
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04:19 Noura: Altså med Kopenhagen Fur, ja. Og man kan sige, altså lige som de siger her, de undersøger, og 
der er undersøgelser og beskrivelser af velfærd. Hvordan gør de det? Spørger de dyrene, hvordan dyrene 
har det? Fordi det med velfærd, det, i mine øjne, er noget som en kommunikation, en dialog, hvor du spør-
ger nogen “hvordan har du det, har du det godt?”. 
04:37 Simone: Det er noget, man ligesom selv skal bringe på banen? 
04:39 Noura: Du skal jo have.. Du skal have et svar på, altså vi af gode grunde ved ikke, hvordan dyrene har 
det. Og fordi de skal gå rundt og se nuttede ud, så synes man, de har det godt.  
04:49 Simone: Men vi ved det i realiteten ikke? 
04:50 Noura: Men vi ved det jo ikke, vel.  
04:51 Louise: Så du kalder det for dyreetik? 
04:54 Noura: Jeg tænkte, ja. Fordi i starten var det dyrevel… altså for Meat Free Monday, som hvis man 
oversætter det fra andre lande. Det er jo, altså det er jo i over 40 lande Meat Free Monday. Det startede i USA 
som Meat Less Monday, og så har det spredt sig bare efterhånden især de senere år altså. Jeg kom til der i 
2011, slutningen af ‘11. Der var der 20 lande, der var med. I dag er der 42 lande, der er med, ikke. 
05:18 Louise: Hold da op.  
05:19 Simone: Ja det er mange. 
05:19 Noura: Så der sker virkelig meget. 
05:20 Simone: Men hvordan kan det være, at du så dengang i 2011 besluttede dig for at starte - nu starter vi i 
Danmark? 
05:26 Noura: Jamen jeg faldt over Poul McCartney’s Meat Free Monday faktisk på Facebook. Og så sad jeg 
og læste lidt om det. Der kendte jeg det overhovedet ikke - jeg havde aldrig hørt om det før. Og jeg har selv 
været vegetar i snart 20 år. Og det kom fra den ene dag til den anden. Jeg har ikke engang sådan gået inden. 
Altså det kom virkelig fra den ene dag til den anden. 
05:47 Simone: Så din interesse i også at starte det…? 
05:49 Noura: Så min interesse var selvfølgelig, fordi at jeg havde altså klart fokus på dyrenes… Altså på den 
del af det med dyr og så selvfølgelig…miljøet kom faktisk mere og mere efterhånden jo mere jeg læste om 
det også, ikke. Fordi jeg var ligesom så mange andre mennesker, anede det ikke. Vidste slet ikke. Man hørte 
lidt om, at øhm, hvad hedder det - køer og prutter og så noget. Og det er jo så ikke så godt for miljøet altså.  
06:15 Louise: Co2 belastning… 
06:16 Noura: Ja… Men det er bare så lidt. Altså det var sådan noget der, man hørte bare med et halv øre. Så 
det var hovedsageligt selvfølgelig tænkt for mit vedkommende hvert fald.  
05:25 Simone: Ja okay. 
06:26 Noura: Men så da jeg kiggede altså på Poul McCartney’s Meat Free Monday, så faldt så mange ting på 
plads, ikke. Og kender I det? Så under en “Idea takes a hold of view”, at det er ikke dig, der får ideen, det er 
ideen simpelthen, der har sat sig fast. Og jeg kunne ikke få det ud. Altså jeg kunne ikke få det ud af hovedet. 
06:45 Simone: Du havde bare brug for at sprede budskabet i Danmark også? 
06:47 Noura: Ja altså det var bare en… det mest… Det eneste rigtige at gøre faktisk, ikke. Og jeg tænkte “var 
det så nemt og så enkelt?”. Og jeg elsker at holde events og lave alle mulige arrangementer og sådan noget, 
ikke. 
07:00 Simone: Og sprede budskabet? 
07:01 Noura: Ja. Og jeg tænkte, det skal være med glæde. Altså budskabet skal spredes ud på en glad måde 
og sådan mere med fællesskab, og folk kommer og får en oplevelse og forbinder det med noget godt i stedet 
for det der med at pege fingre. Jeg er virkelig træt af at høre på det der… 
07:18 Simone: Folk der har en holdning? 
07:19 Noura: Ting som vi ikke skal og må, og vi skal spare, vi skal spare, vi skal spare. Og jeg synes bare 
ikke… Altså det ord er meget begrænsende, ikke. Altså også regeringen hvor man siger altid, at man skal 
spare. Nu er jeg ikke så politisk, overhovedet, med Meat Free Monday. Tværtimod. Jeg holder mig langt 
væk fra politik, hvad det angår, ikke. Men generelt altså det der ord med at spare alle steder på arbejdsplad-
ser og sådan noget. Jeg synes, det er en form for stress på en eller anden måde, der bygger...hober sig op, 
ikke. Fordi med det med at spare, der giver det altid dårlig samvittighed, fordi det betyder, at vi bruger for 
meget, og nu skal vi så ligesom stramme op. Og hvor lang tid skal vi blive ved med det, ikke? Fordi man kan 
sige det sådan, det er finanskrisen og alt det der, det var jo så, hvad det var, men så på bølgen af det, så er 
det bare blevet ved i al evighed. 
08:09 Simone: Men er det ift. altså produktion af kød og sådan noget, du tænker, altså… 
08:15 Noura: Nej altså jeg tænker bare på det der med… Altså i stedet for ligesom at sprede budskabet, og 
fordi det er klart, at vi skal begrænse vores kødforbrug for eksempel, ikke. Men i stedet for ligesom at gøre 
det noget forkert, og det skal vi bare cutte, og vi skal ikke gøre det, og vi skal spare ned i det også og sådan 
noget. Så hvad med alternativer? Altså bare fremhæve alt det andet, der er der - det gode. Og så få lækket 
hen på det, der virker i stedet for det, der ikke virker. Og det der ikke virker, forsvinder bare stille og roligt.  
08:46 Simone: Ja okay. 
08:47 Noura: Det er jo sådan det er, som jeg tænker i hvert fald, ikke. 
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08:51 Louise: Må jeg spørge, hvad for nogle tiltag tager I i brug i Meat Free Monday? Altså du siger, I er ude 
at holde foredrag osv., det lyder interessant.  
09:00 Noura: Altså vi har, vi har.. Det er et kæmpe… Altså det der har været udfordringen, det er at begræn-
se det, fordi der uendelig muligheder. 
 
[Snakker om kaffen på bordet] 
 
09:11 Noura: Øhm der er uendelig muligheder. Og da jeg blev engageret i det her, så var det så bare lige 
meget, hvad jeg så næsten, så tænkte jeg “det der kan vi flette Meat Free Monday ind i”, ikke. Så det har 
taget faktisk måske 2-3 år for at begynde for alvor at have strategi. Og så kører det frem på en smart måde, 
altså hvor man ikke brænder ud og ikke bruger alt for meget energi og kræfter på noget, som ikke giver så 
meget, ikke. Så sådan… Der er mange ting i det, altså det er det, hvor vi går… vi…. altså har meget fokus på 
samarbejde med organisationer f.eks., ikke. Øhm. Eksempelvis det sidste, det er med nemlig.com - vi har 
lige lavet en aftale med nemlig.com. Altså samarbejdsaftale fordi der er jo ikke noget sådan underskrevet 
kontrakt eller noget, fordi vi får jo ikke noget ud af det økonomisk set, ikke. Men de har indført en meat free 
monday. Jeg ved ikke, det har I ikke lagt mærke til? 
10:09 Simone: Ikke umiddelbart. 
10:10 Louise: Ikke på.. nej. 
10:10 Noura: Nej? Men det er faktisk kun fra 2 uger siden. Så i deres… i deres, hvad hedder det, ugens… 
altså mad menu på ugen der. 
10:20 Simone: Den der madplan, de kommer med? 
10:21 Noura: Madplan, ja. Der er i stedet, altså i stedet for, at der plejede at stå “mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag”, så nu står der “Meat Free Monday”. Og så har de meget fokus på, at selvfølgelig er det kun vegeta-
risk om mandagen. Fordi deres vegetariske ret var tilfældig.  
10:35 Simone: Nå den var bare placeret en af dagene? 
10:36 Noura: Ja. 
10:37 Simone: Og nu har de sat den fast? Men det er jo fint. 
10:38 Noura: Og det er det, der gør også en meget stor forskel, fordi det er det budskabet. Altså sådan lige-
som at få det samlet, fordi det er ikke et ligegyldigt, synes jeg, hvad for en dag på ugen, man spiser kødfrit 
eksempelvis, ikke. Fordi det forstærker, synes jeg, synergieffekten at få flere og flere med. 
10:53 Louise: Fællesskabet omkring det? 
10:55 Noura: Altså på verdensplan er der jo mange mange mange 100.000, der holder kødfri mandag, ikke. 
Så det giver sådan også en energi i det, ikke.  
11:03 Simone: Spændende. 
11:04 Noura: Så det er jo så de der samarbejdspartnere som Corn også - det er en af vores rigtig gode samar-
bejdspartnere, ikke. Hvor vi går ud og laver demo i Kvickly og Irma og sådan noget, ikke. Øhm. Restauran-
ter… Der er 3 restauranter nu, der er kommet med nu. Den seneste faktisk nu her i dag… I dag er den første 
dag, hvor de har lavet sådan en speciel meat free monday menu. Det hedder… Tribca NV… Ja, nordvest. 
11:29 Simone: Er det her i København eller hvad? Tribeca? 
11:33 Noura: Tribeca, nå Tribeca, ja. 
11:36 Simone: Jeg bor lige ved siden af.  
11:37 Noura: Er det rigtigt? Ej de har lige indført meat free monday. 
11:40 Simone: Nå det er spændende.  
11:41 Noura: Ja. 
11:41 Louise: Ej det er meget pudsigt.  
11:42 Simone: Ja.  
11:43 Noura: Og Atlas bar selvfølgelig, altså Urten.  
11:44 Simone: Ja.  
11:46 Noura: Og der er en i Vejle. Onkel A i Vejle. Så der kommer flere og flere. Og det er jo så noget, jeg 
lægger meget vægt på også. Fordi én ting det dækker så det, at vi ligesom får fat i forbrugerne, mens de lige-
som går med kurven og skal handle - det er den ene side af det, når man laver mad derhjemme. Og den an-
den side er der utrolig mange, der går ud og spiser. Så det er også...det dækker rigtig rigtig mange, kan man 
sige på den måde. Så jo flere, jo bedre restauranter og cafeer og sådan noget, der er med, ikke. Øhm ja, men 
altså vi kan blive jo ikke. Men det er nogle af de der ting, ikke. 
12:26 Louise+Simone: Jo.  
12:27 Noura: Og så selvfølgelig events. Altså vi var f.eks. til Ørestads Bjergløb i går og i samarbejde med en 
af vores samarbejdspartnere også, der laver sådan Natuzone. Hun laver sådan noget pulver, proteinpulver, 
men det er plantebaseret proteinpulver. Der er ikke ret mange af dem. 
12:46 Louise+Simone: Okay. 
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12:47 Noura: Fordi altså de fleste proteinpulver der er der mælkepulver i. Arla er lige kommet med en ny 
serie, sports. Så der må vi lige sådan… 
12:58 Simone: Ja dem har jeg været ude at sample. 
13:00 Noura: Ja? Er det rigtigt? Så det var sådan en fantastisk skøn oplevelse, ikke. At stå der og der var 
børn, altså familier og sådan noget løb, ikke. Så stod vi og delte smoothies. Vi lavede smoothies med alt mu-
ligt lækkert, ikke, og så det der proteinpulver i.  
13:17 Simone: Og folk er meget åbne også for det, selvom de ikke er veganer eller selv…? 
13:20 Noura: Ja, ja. Altså fordi det handler jo faktisk slet ikke om veganere eller vegetarer. Altså vi holder 
meget fokus på, det handler om at have fokus på at skære ned i kød. Og så starte med én dag om ugen, fordi 
min erfaring er i hvert fald, at når man først starter med én dag om ugen, så begynder man at ændre sit syn 
på tingene, ikke. 
13:40 Simone: Fordi så er det nemmere? 
13:42 Noura: Altså jeg var vegetar der, som sagt som kom fra den ene dag til den anden. Så det må være 
underbevidst, har jeg set nogle ting, som har gjort et eller andet ved mig, ikke. Men jeg har ikke tænkt nær-
mere over det. Det var kun mig selv, altså. Og jeg stoppede med at spise kød, men jeg købte kød stadigvæk, 
og jeg lavede kød, altså jeg lavede det almindelige mad til mine børn, altså som jeg plejer, dengang da de var 
små og sådan noget, ikke. I dag ville det have været helt anderledes jo. Men det var sådan en proces som 
rejse, ikke. Og nu efter Meat Free Monday, hvor jeg har netop fået meget mere kendskab til tingene, hvordan 
dyrene har det f.eks. og miljøet og sådan noget, så er jeg faktisk veganer nu mere eller mindre. Altså ikke 100 
%, men meget tæt på.  
14:21 Louise: Ja? 
14:21 Noura: Så det er en ganske altså.. Jeg føler bare en ganske naturlig proces. Dermed sagt ikke at alle der 
skal holde en kødfri dag om ugen, at det er med henblik på at blive vegetar eller veganer overhovedet.  
14:33 Simone: Men hvordan ser du så egentlig den her tendens i samfundet? Nu f.eks. hvordan du selv har 
det, at dit.. for dig er det kommet løbende? Og nu var i ude i går til noget løb, hvor folk kommer glædeligt 
hen og ser. Altså hvordan ser du tendens ift. om folk netop går samme vej som dig, eller om, tror du mere 
det bare bliver sådan noget “jamen så gør vi det én gang om ugen sammen”, eller hvad tænker du? 
14:58 Noura: Nej altså jeg tænker bare, at der er mange ting, der sker i øjeblikket i verden generelt, ikke. Og 
det er jo generelt afspejling af alt. Og det er det samme også med det der f.eks. vores madvaner og sådan 
noget, ikke. Og vores etisk holdning til dyrene og sådan og miljøet også og alle de her ting, ikke. Og der er 
mange forskellige grupperinger. Det er ligesom om, der er forskellige trin. Altså folk er på mange forskellige 
trin, og jeg tror aldrig nogensinde verden har været, som den er i dag. Det er så spændende, fordi det er 
ligesom om, det er stenalder, og så er der bare total evolution, så bevidsthedsevolution og så bare total op-
lyst, ikke. Altså nogen hvor de stadigvæk har en lang vej at gå for, at de overhovedet bliver opmærksom på 
alt det, der sker. Øhm sammenhæng mellem det der sker og deres indtagelse eller deres måde at leve på. Og 
andre der er utrolig bevidste, ikke. Så midtimellem... er der bare så selvfølgelig den største gruppe, er midt-
imellem. Men det der sker nu f.eks., som er kæmpe stor forskel, det er, at for 4 år siden da jeg begyndte at 
tale med det der med at skære ned i kød og holde en kødfri dag om ugen, der kiggede de bare på mig. Jeg 
fik rigtig mange, der blev rigtig gal på mig faktisk. Og nogle af mine venner, et par venner, ville slet ikke 
altså nærmest se mig en overgang, ikke. Øhm eller de vil i hvert fald ikke høre om det, og det havde jeg stor 
respekt for. Det er fordi, når jeg brænder for noget, så siger jeg det jo, ikke. 
16:20 Simone: Ja ja selvfølgelig. 
16:23 Noura: Øhm ja. Men øhm forskellen er enormt stor nu, og det kan jeg mærke bare på, da vi stod og 
lavede demo. I januar måned startede vi i Irma, og fra januar til nu er der sket en kæmpe forskel. 
16:36 Simone+Louise: Okay. 
16:37 Noura: Og det er i kraft af medier, i kraft af det nye politiske parti, der er kommet - Alternativet. Og alt 
det, der er eksploderet i øjeblikket, er de producenter, der har fået øje for, at der er forbrugere, der gerne vil 
have noget andet end kød, ikke. Og det der er, det er, altså dem der producerer, de der forskellige produkter 
- om det er kød, eller hvad det er - ikke Danish Crown, selvfølgelig endnu, men deres interesse ligger i om-
sætningen. Et eller andet sted er de ikke så.. Altså hvis de kan få bonus, altså ekstra bonus, at det er godt for 
miljøet osv., så det er også selvfølgelig rigtig dejligt. Plus at der selvfølgelig er nogen, der gør det også, fordi 
det er deres livsfilosofi. Men generelt handler det om at tilfredsstille forbrugeren. Og lige så snart forbruger-
ne begynder at ændre - altså vi forbrugere… Der har jeg altid haft faktisk den holdning, som mange har 
været ikke sådan helt enige med mig i. Fordi der er selvfølgelig mange aspekter, og det er ikke kun det. Men 
jeg mener helt klart, at den største del ligger i forbrugerne. Altså det ligger hos os. Det ligger ikke hos pro-
ducenterne og politikerne eller sådan noget. Det ligger… Hvis vi bliver virkelig bevidste om, hvad det er, 
hvordan vi gerne vil se verden og begynder at handle efter det, og så bare have tålmodighed og blive ved, så 
ændrer de det. Fordi så så så får de øjnene op for “nå, ja, der er nogen, der har brug for det”, ikke. Så begyn-
der Kvickly f.eks. at have en hel montre med veganske varer og sådan noget, ikke. 
18:08 Louise: Men tror du det er en, tror du det er en trend? Altså som i en fase eller tror du det er noget, der 
sådan fortsætter? Altså det er sådan en generel udvikling simpelthen i vores samfund? 
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18:17 Noura: Helt klart. Altså jeg tror faktisk, det er begge dele. 
18:20 Louise: Ja? 
18:20 Noura: Jeg tror, det er en trend på den måde, ligesom f.eks. mindfullness er. Eller har været. Jeg ved 
ikke helt rigtigt, hvor meget mindfullness er nu. Det er sådan peaket, altså.  
18:27 Louise: Jo.  
18:28 Noura: Altså det er der stadigvæk, men det ikke ligesom det var trend dengang, hvor man snakkede 
om det alle steder, altså. 
18:34 Simone: Ja lige præcis.  
18:35 Noura: Fra at man ikke kendte til det, og man næsten ikke kunne tale om det til at “nå laver du ikke 
mindfullness, har du ikke en instruktør, der ikke er på jeres arbejdsplads - en mindfullness instruktør”. Og 
det er en udvikling, der skete også på meget kort tid. Altså få år, ikke. Og det kan godt sådan, at det ebbede 
lidt ud, men det underlæggende det er altså, det er sådan en skala, der går sådan der [fakter der viser en 
skala, der gå op og ned]. Altså i min opfattelse, at det bliver ved. Det er bestemt ikke en trend. 
19:02 Louise: Vedvarende? 
19:02 Noura: Bestemt ikke. Altså det er en livsændring. 
19:05 Louise: Ja? 
19:06 Noura: Og det er en bevidst, altså virkelig bevidstheden der åbner sig. Vi bliver mere bevidste om nog-
le ting.  
19:10 Louise: Ja. 
19:11 Noura: Som jeg sagde også - vi bliver mere humane, altså.  
19:13 Louise: Og vi bliver mere oplyste om, hvad det er vi… Og bevidste om, som du siger, hvad det er, vi 
indtager. 
19:18: Noura: Ja. 
19:19 Louise: Og holdninger til økologi, bæredygtighed og så meget andet. 
19:20 Noura: Og man kan sige, i dag kan man ikke lyve sig væk fra det, fordi der er tusindvis af videoer på 
YouTube og information både på sociale medier og sådan noget. Så det er ikke ligesom før i tiden, hvor man 
kunne pakke det ind og sådan noget. Ligesom det med økologiske æg f.eks. altså eller burhøns og sådan 
noget. Det er næsten på vej væk nu. Altså for alvor, ikke. Og det er fordi folk har set, hvad det er. Og når du 
ser sådan noget der, så når du får sandheden sådan ligesom smidt i hovedet, så kan man ikke ignorere det, 
altså. Det er svært i hvert fald, ikke.  
19:53 Simone: Helt enig.  
19:54 Noura: Så, nu kommer vi jo rundt om alt muligt, ikke. 
19:56 Simone: Ja ja, det er helt vildt godt.  
19:57 Louise: Ja.  
19:59 Noura: Så hvorfor spørger jeg. Hvorfor jeg startede, det er helt klart, fordi jeg synes, det var så ligetil 
og nemt. Og det vil være dumt andet.  
20:08 Louise: Det er nemt - godt svar. 
20:09 Simone: Godt svar, ja. Hvis vi hopper videre til Kopenhagen Fur og selve pelsindustrien. 
20:15 Noura: Ja? 
20:16 Simone: Hvad er din generelle holdning til pelsindustrien, og ja deres formål med at være her? 
20:23 Noura: Altså nu har jeg generelt, fordi nu er jeg meget sådan inden for.. Også meditation har jeg været 
i mange år og sådan noget. Altså dyr kan meget sådan i hvert fald prøver så meget jeg kan at have medfølel-
se med alle mennesker. Og det er det, der er så svært i nogle situationer, ikke. Og det er et dilemma, ikke. 
Altså det kan være svært nogle gange, hvor man tænker bare altså de der kæmpe.. Altså hvor man, hvor 
man, altså hvor jeg tænker bare sådan, det er en meget, meget, meget voldsom industri. Altså der utrolig 
meget smerte forbundet med det og altså elendighed, som... som ubeskrivelig. Altså det er ubeskriveligt 
simpelthen, det der sker, ikke. 
21:05 Simone: For dyrene, tænker du?  
21:05 Noura: For dyrene, ikke. 
21:06 Louise+Simone: Ja.  
21:08 Noura: Øhm.. Og så samtidig tænker jeg, bag dét, ligger der meget... Det er ikke sort og hvidt, fordi 
der er også mange lande, der er afhængige f.eks. af det der. Der er jo fattigdom. Så længe der er fattigdom, så 
får det også folk til at gøre nogle ting, som de… Hvor de bliver… hvor de kommer lidt væk fra deres medfø-
lende gen, kan man sige, ikke. Fordi de er nødt til at brødføde alle deres børn og eksistere og alle de her ting 
og sådan noget. Og så kan man godt vende det på en eller anden måde og sige, jamen så er det ikke så slemt, 
ikke. Altså dem der bliver f.eks. tvunget til at tage sådan noget… eller ikke tvunget… Men dem der er sådan 
efter omstændighederne…. 
21:43 Louise: Desperation? 
21:43 Noura: Omstændighederne har gjort, ja, præcis, ikke. Så det er ikke dem, men det er mere dem, som er 
på toppen. Altså ligesom alt muligt andet. De mennesker der er meget - de ved lige præcis, hvad der sker 
hele vejen rundt.  
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21:56 Louise: Og velhavende eller hvordan? 
21:56 Noura: Og det handler om penge, ikke. Penge og magt. 
21:57 Louise: Ja. 
22:00 Noura: Og det det kan se her hele vejen. Det med, altså den måde hvor man ser “jamen vi er én af de 
største industrier i verden faktisk”. Altså Danmark.  
22:09 Simone: Ja altså Kopenhagen Fur? 
22:10 Noura: Kopenhagen Fur f.eks. Det eksempelvis, ikke. Det er jo bestemt ikke noget, jeg kunne være stolt 
af, at Danmark er det for det første. Men det der hvor man ligger politisk pres, fordi det bliver på en helt 
anden, et helt højt niveau, ikke. Og det er det samme ligesom, når der er krig i verden og sådan noget, så 
bliver det på et helt højt niveau. Meget akademisk og har intet med følelse at gøre, har intet med mennesker 
at gøre, det har intet med alle de lidelser, der sker i verden, at gøre. Så sidder nogen og taler over hinanden 
og sådan filosoferer lidt lidt over nogle bestemte kommaer, hvor det skal være henne og sådan noget, ikke. 
Øhm.. 
22:45 Simone: Så Kopenhagen Fur som virksomhed tænker du mere, at de tænker ikke, selvom at de frem-
står som, at de tænker rigtig meget på bæredygtighed og dyrevelfærd osv., så ser du dem mere som, at det 
hele det det vender tilbage til bundlinjen?  
22:58 Noura: Jeg ser det, jeg ser det simpelthen som, ja. Helt sikkert. Altså jeg kan overhovedet ikke se, at det 
kan på nogen måde være bæredygtigt. Altså det har jeg rigtig rigtig svært ved at se. Og det der med at tage 
nogle ord, ligesom man kan også komme til at gøre nogle gange som politiker, ikke. Sådan sige nogle ord 
der er meget, der fanger. Altså besparelser, bæredygtighed, miljøbevidsthed osv. Og så indholdet bliver 
glemt lidt, fordi man siger “hov ja, men de er med på bølgen” osv., ikke.  
23:36 Simone: Så du siger, at de lidt siger noget for at skjule noget andet, tænker du? Eller hvordan? 
22:41 Noura: De ridder på bølgen simpelthen. Altså havde det været f.eks., at det er meget vigtigt nu ikke at 
være miljøbevidst f.eks., så ville de kunne ændre de der, kan man sige, det der står her til at følge med det, 
ikke. Så de giver folk, hvad folk har brug for...gerne vil høre, vil jeg sige, ikke.  
24:06 Louise: Så du mener, at de kommer… Altså man kan jo ikke komme uden om, at det er jo en pelsindu-
stri, Kopenhagen Fur, bygger på. 
24:12 Noura: Ja, ja.  
24:13 Louise: Så det er igennem ordlyd, at de ligesom kommer uden om selve…? 
24:17 Noura: Øh jeg tror måske, at de… Altså det kan godt være, at de… Altså nu skal jeg virkelig også pas-
se på, fordi så meget kender jeg ikke til dem. Altså andet end det der, jeg læser her, ikke. Og det er helt klart, 
er jeg helt sikker på, at det er en meget anstændig virksomhed, og de følger reglerne, og de prøver virkelig at 
gøre så meget, så godt som muligt, kan man sige, ikke. Det der bare er rigtig rigtig svært, det er at gøre noget 
så godt som muligt, når drejer sig om det her. Fordi hvordan kan du gøre det godt? Altså det er igen det der, 
hvordan kan dyr have velfærd, så de skal alligevel ind i et bur hele sit liv og så skal slagtes for at blive brugt 
til pels, ikke. Altså det har jeg rigtig svært ved, ikke.  
25:01 Simone: Men nu kan jeg se, at du har printet noget ud fra deres hjemmeside osv.  
25:04 Noura: Ja. 
25:05 Simone: Øh Kopenhagen Fur de er jo selv bevidste om, at der er de her udfordringer i samfundet, 
fordi de netop, ja, rent ud slags slagter dyr for at få en vare til sig selv. 
25:14 Noura: En vare. Der har du sagt det.  
25:16 Simone: Lige præcis. 
25:16 Noura: De reducerer et levende væsen til en vare.  
25:20 Simone: Men hvad tænker du ift., at nu kan jeg se, at du har printet det her ud - hvad tænker du ift. 
hvordan de håndterer de her udfordringer? 
25:26 Noura: Jeg synes, de er geniale. Altså de håndterer det rigtig rigtig godt.  
25:28 Louise: Ja? 
25:28 Simone: Okay.  
25:30 Noura: Det synes jeg. Altså de er meget meget professionelle, og de er ikke i tvivl om, at de bruger 
rigtig mange penge på at få nogle til at håndtere det rigtigt. Så de håndterer det, altså.. Når jeg læser det her, 
så er det bare A1.  
25:40 Louise: Ja. 
25:41 Simone: Så du ville stole på det, de siger?  
25:44 Noura: Hvis jeg var ikke inde i alt det, ja. Ja helt sikkert. Det jeg også tænkte på, det er, for at...øhm.. Ja 
altså jeg har f.eks. nogle af mine rigtig gode veninder, rigtig skønne dejlige kvinder, som jeg elsker meget 
højt. Og de har pelse alle sammen. Og de elsker, altså de elsker at gå med de der pelse, og de skal sådan lige 
sammenligne og “neeej nu har jeg også fået en mink”, hvis vi bare står her. Og jeg siger ikke noget. Altså jeg 
siger slet ikke noget, fordi det er ikke noget, man skal ind på sådan. Jeg synes, man skal have respekt også 
for… Altså jeg vil sige, at jeg kan ikke… Altså de er et helt andet sted, kan man sige, ikke. Og jeg ved en dag 
på et eller andet tidspunkt, så bliver de sådan ligesom - så åbner de øjnene op også for, hvad det er, det 
handler om, ikke. At det er faktisk et dyr, de har på, ikke. 
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26:36 Simone: Men tænker du, at det her pelsindustri og pelsproduktion, tænker du, det er et meget følsomt 
emne for mange eller? 
26:44 Noura: Ja.  
26:45 Simone: Ja? 
26:45 Noura: Altså følsomt på den måde, at det…. Øhm det er det samme med kød. Altså det er fuldstændig 
det samme, men i dag er det blevet sådan - det der sker sådan, jo flere der tør sige deres mening, jo mere tør 
man, kan man sige, ikke. Så der er flere og flere, der kommer ud med det, men før var det bare et tabu-emne 
uden lige. Og pels er stadig, også stadigvæk tabu. Og jeg synes bestemt ikke, altså selvom der har været 
igennem mange, mange, mange, mange år, dem der ligesom har smidt farver på pelse og sådan, det er jo 
ikke noget nyt det her, men de bliver altid betragtet som en græsrodsbevægelse eller et eller andet sådan 
nogle. I dag er det på en helt anden måde. Altså i dag er det meget mere på en.. Altså på den måde at man… 
Der er nogen, kan man sige, der har vægt. Altså der er nogen af de mennesker, som folk lytter til, som be-
gynder også at komme frem med de her argumenter, ikke.  
27:42 Simone: Så der er nogle, hvad kan man sige, ambassadører, som folk lytter til? 
27:47 Noura: Der er ambassadører, ja. Ja. Øhm.. Ja.  
27:57 Noura: Det der er aller vigtigst kan man sige, og det er det samme som med kød, det er, at man ikke 
forbinder de to ting med hinanden. Altså du forbinder ikke en pels med et levende dyr, og du forbinder ikke 
et stykke, altså en bøf, med et levende dyr. Så det er jo det. 
28:11 Simone: Og det er lidt den der, at man lever med skyklapper på en eller anden eller hvad? 
28:14 Noura: Ja, fordi det er sådan en vane. Det har altid været sådan, og man forbinder det med noget godt 
og dejligt og sådan noget. Så vores opgave er ligesom også f.eks. med Meat Free Monday også at stille og 
roligt at sige “jamen der er nogle andre ting, og du behøver ikke at spise det her”. 
28:27 Louise: Ja så man laver koblingen bag.. 
28:28 Noura: Du kan lave koblingen bag, ja. Og så samtidig passe på det ikke bliver en skræmmende kam-
pagne, fordi det er bestemt ikke. 
28:34 Louise: Ja, nej, nej. 
28:38 Simone: Øhm.. I forhold til nu har vi haft et møde med Søren Jespersen, der er mediechef inde ved 
Kopenhagen Fur. 
28:43 Noura: Ja? 
28:44 Simone: Og han, han har blandt andet udtalt overfor os, at øh.. at de anser vinter, en vinterjakke af 
pels som et bæredygtigt produkt, fordi at det netop holder, det her længe, rigtig længe, altså lang tid og han 
ser det som en investering. Øh.. Kontra hvis du går ind i H&M og køber en jakke, der holder i et til to år. 
Hvad tænker du om det? 
29:03 Noura: Altså jeg tænker for det første, at der er så få mennesker, der kan investere i det her, så der taler 
til nogen mennesker, så jeg ved ikke, hvor meget procent fordi det har jeg jo ikke været inde og undersøge. 
Men det er så få mennesker, altså det er, det er virkelig noget, som langt de fleste ikke har råd til, kan man 
sige ikke? Øhm.. 
29:21 Simone: Så det er lidt mere, han taler til den der upper-class? 
29:23: Noura: … Så han taler med the Upper-Class, helt klart. Han taler ikke om altså generelt til alle menne-
sker vel? Fordi langt de fleste vil ikke have råd til at købe en pels, måske har de lyst til det, men de har i 
hvert fald ikke råd til det ikke? En anden ting tænker jeg sådan lige, da jeg læste om omkring det her mod-
argumentation, kunne bare lige være, eller hvis man bare lige tager det i dialog ikke? Øh.. Det kunne være at 
det, det køber jeg ikke helt fordi, at hvis det var sådan, så ville modebranchen, så ville pelsindustrien lukke. 
Hvis det virkelig sådan at hver kvinde at dem der købte pels, købte en pels der varer tredive år. Så ville de 
ikke være der i dag. 
29:58 Louise: Nej det er rigtigt… 
29:58 Noura: Så de er nødt til at lave, selvfølgelig, nogen mode.. altså anderledes… det kan godt være pelsen 
kan holde i evigheder, men moden ændrer sig. Jeg kan jo ikke gå, hvis nu en af dem der køber pels og sådan 
noget, så vil jeg ikke kunne gå med en pels, fordi dem, der køber pels, er meget modebevidste ikke? 
30.13 Louise: Ja.. 
30:13 Noura: Så vil jeg ikke gå med en pels, der er fire år gammel, fordi moden ændrer sig. Det er...syningen 
har ændret sig og sådan, og du kan se med det samme at model 2012... 
30:23 Simone: Ja.. 
30:23 Noura: “..uh det kan man ikke have på i dag” jo. Så.. 
30:25 Simone: Ej, så det er lidt… øh? 
30:26 Noura: Så det er sådan, det er meget manipulation. Altså rigtig meget det der, der står der, er meget 
manipulation, hvis man ikke er vågen og fanger nogen af de tingene.. 
30:35 Louise: Altså i deres eksterne kommunikation med Kopenhagen Fur? 
30:38 Noura: Ja, det synes jeg, det synes jeg. 
30:39 Simone: Interessant… 



Side 136 af 188 

30:41 Noura: Men altså er det… De skal jo selvfølgelig, de skal jo, det er jo deres jo, altså, så det er jo klart de 
skal argumentere for, hvor godt det er jo, ikke? Men jeg synes bare at forbinde det med noget, der er bære-
dygtigt, det er, det er næsten værre end ikke at gøre det for mig, faktisk. 
30:41 Simone+Louise: Ja.. 
30:41 Noura: Altså det provokerer mig faktisk, og det er meget sjældent, jeg bliver provokeret. Jeg skulle 
have læst det for flere dage siden, fordi jeg sad bare: “Åh nej min…” 
31:09 Simone: ...Det er godt du.. 
31:10 Noura: “...min vejrtrækning”... 
31:11 Simone: Det er godt, du stadig er lidt irriteret over det. 
31:13 Louise: Reagerer, ja. 
31:14 Simone: Men også i samme interview med ham - med Søren her - der udtaler han også, at selve pro-
duktionen af pels er bæredygtig… 
31:22 Noura: Ja? 
31:23 Simone: Fordi alt i dyret bliver brugt. F.eks. så bliver de dele af dyret, der ikke bliver brugt til pels, det 
bliver omdannet…. 
31:33 Louise: Omdannet til biodynamisk fodder. 
31:35 Noura: Ja..  
31:36 Simone: Hvad tænker du om, at han kalder sådan en proces for bæredygtig? 
31:43 Noura: Altså igen er det sjældent, at jeg ikke har ord til at beskrive det. Fordi det er ikke nødvendigt. 
Det er jo ikke en vare, der mangler. Altså hvis nu f.eks., man sagde, at det erstattede noget andet, man havde 
brug for. Det fodrer nogle mennesker, der var lige ved at dø af sult f.eks., så ville jeg sige “det er fint, det 
bliver brugt til noget fornuftigt”, ikke. Men det er fuldstændig overflødigt et eller andet sted. Det giver ingen 
mening. Det er kun, fordi der er noget til overs, og så tænker de “nå men så må vi gøre det sådan på den 
måde, fordi det nok bliver betragtet som bæredygtigt”, ikke. Men hvem får gavn af det? Altså who cares? Who 
cares? Dyrene er ligeglade, de er jo altså. Så... Så det er ikke et behov, de opfylder ikke et behov. Og i mine 
øjne, sådan hvis de ikke opfylder det, hvis der ikke er et behov, der bliver opfyldt her, så kan jeg ikke se, at 
det er bæredygtigt. Altså det kan jeg ikke. 
32:36 Louise: Men Kopenhagen Fur udtaler også selv i deres eksterne kommunikation - også på deres 
hjemmeside - at produktion af pels er etisk forsvarligt. Og det er det fordi, at pelse ikke er en luksusvare, det 
kan sidestilles med at købe kød. 
32:51 Noura: Det var rigtig spændende det der. Det var.. De skal altså virkelig… Fordi jeg har bare streget 
det.. Som sagt har jeg lige læst det, ikke. Det kan jeg få så meget ud af.  
32:58 Louise: Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du synes?  
33:02 Noura: Men det er faktisk rigtig interessant. Altså det er rigtig, rigtig interessant det her, ikke. Fordi 
det er netop… Altså nu prøver jeg lige sådan lige at se, hvad det var, jeg havde skrevet her. Øhm... Altså det 
med kød… Nu skriver jeg et eller andet sted, synes jeg.  
33:20 Louise: Ja de skriver det et sted, at det er etisk forsvarligt, fordi det kan sidestilles med… 
33:23 Noura: Det kan sidestilles, ja. Men altså nu kan man… Men kan man sige, det er præcis rigtig godt for 
os [Meat Free Monday Denmark], fordi han sidestiller det med kød. Og det er det, der er et stort dilemma i 
dag. 
33:34 Louise: Ja? 
33:35 Noura: Og der er så stor fokus på, at kød er ikke på nogen måder hverken godt for miljøet eller for 
sundheden eller alle de her ting. Så det han sidestiller med, det er faktisk noget, som undergraver hans ar-
gument faktisk. 
33:48 Louise: Sig selv? Ja. 
33:50 Noura: Fordi… Men det var før, han måske havde tænkt, altså før der havde været så meget fokus på 
kød. Men det er jo super godt, at han har gjort det.  
33:56 Louise: Ja? Kan man næsten sige, at han skyder sig selv i foden eller hvordan? 
34:02 Noura: Ja det gør… Ja det vil jeg mene faktisk med den udtalelse der. Det der undrer mig rigtig rigtig 
meget, det er, altså det er ikke Det Etiske Råd, vel?  
34:13 Louise: Nej det er ikke etisk råd, det er noget, de selv skriver. At det er etisk forsvarligt at… 
34:17 Noura: Ja fordi jeg tænkte bare, det er bare… Ville jeg have været virkelig chokeret over.  
34:20 Louise: Ja, nej det er det nemlig ikke, de skriver det på den måde...  
34:21 Noura: Ja, nej. Så, så altså det jeg skrev, altså ja det er lige præcis, jeg giver ham fuldstændig ret og det 
er lige præcis det, der skal laves om på nu. 
34:30 Louise: Ja. 
34:30 Noura: ...Faktisk det med kød, så det er jo så, derfor er det endnu en grund til, at de skal komme væk 
fra det. Jeg tænker nu, jeg havde virkelig, havde kunnet tænke mig, men det kan godt være jeg sender til det 
jer, nogle links omkring, altså nogle forskellige firma, der har, der har… 
34:37 Simone: Nogen data? 
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34:37 Noura: ...der har, der har boykottet.. Ja altså, altså alle de, altså lige, hvad er det de hedder? De danske 
også? Mode… Vera Moda.  
34:56 Louise: Vera Moda, ja.  
34:58 Noura: Blandt andet for eksempel ikke? 
34:59 Louise: Det er rigtig ja, det ved jeg. 
34:59 Noura: De sælger ikke pels mere. 
35:02 Louise: Ne,j okay. 
35:03 Noura: Det har de ikke gjort de sidste par. Og der er rigtig mange, altså rigtig mange, efterhånden 
verden over ikke? 
35:07 Simone: Ja. 
35:08 Noura: Og dét der er i det i dag er.. Du kan lave en pels der imiteret, der er fuldkommen lige så smuk 
som en, som en mink eller... Altså innovationen og teknologien der kommer, der skal komme os til gode og 
komme dyrene til gode simpelthen, fordi det er latterligt. Der er jo ingen grund til det. Før i tiden.. 
35:27 Simone: Men hvad…? 
35:27 Noura: … var det, men det er det ikke i dag og varmer lige så meget det kunstige pels. 
35:32 Simone: Hvad tænker du så nu, du siger selv ‘det skal vi, det skal vi tænke over’, hvad tænker du om, 
om altså, omverdenens forventninger og holdninger til den her pelsindustri, og sådan og hvad tænker du 
sådan fremadrettet? 
35:42 Noura: Altså jeg tænker som lige så meget andet, som sker i dag i verden, altså jeg tænker, at det er 
noget som gamle levner, og det kører stadigvæk på nogen, på nogen niveau kan man sige. Det er jo ikke 
noget, der forsvinder over en nat. Det er, det er jeg helt klar over. Dagene er talte. Altså det mener jeg virke-
lig… 
36:02 Louise: For pelsindustrien… 
36:02 Noura: Og det begynder nu, det begynder stille og roligt nu. Jeg sad faktisk, altså jeg stod og talte med 
én i går. Det er meget interessant omkring det her med at være veganer og kød og så videre og alle de her 
ting. Og da sagde han så, at han refererer til en forsker, der havde udtalt, at det om 250 år ville vi kigge til-
bage på den tid, vi lever i nu som barbarisk tid, og vi vil alle sammen være veganere. 
36:32 Louise: Nå, spændende.. 
36:33 Noura: Og jeg er faktisk… Mener helt bestemt, at der ikke går 250 år.  
36:37 Simone: Nej? 
36:37 Noura: Det mener jeg bestemt ikke, at der gør. 
36:39 Louise: Kan du komme med en tidshorisont på, hvad du tænker sådan? 
36:42 Noura: ...120. 
36:42 Louise: 120? Ja?  
26:43 Noura: Ja. Det er sådan bare. 
36:46 Louise: Ja. 
36:47 Simone: 120. 
36:50 Noura: Vi skal altså virkelig blive gamle, fordi jeg skal kunne.. Vi skal sidde her om 120 år og sige 
“hvad sagde jeg”.  
36:56 Louise: Så er vi her endnu. 
36:58 Simone: Så mødes vi her igen. 
37:00 Louise: Ja lige præcis. 
37:00 Noura: Men vi er jo så sunde, fordi vi ikke spiser kød jo. 
37:02 Simone: Ja. 
37:02 Louise: Lige præcis. Så lever man længere. Men må jeg spørge dig egentlig Noura.. 
37:06 Noura: Ja? 
37:06 Louise: Fordi jeg synes jo, det er interessant det her med, at altså man kan sige, det at Kopenhagen Fur 
lever jo i en pelsindustri, hvor de jo selv beretter og mener, at de har bæredygtige processer bag deres pels-
produktion. 
37:19 Noura: Ja? 
37:19 Louise: Hvis man sidestiller det med eksempelvis tøj, der kommer fra U-lande, hvor der bliver produ-
ceret under ikke særlig humane forhold og ikke er et bæredygitig produkt, altså bomuld, som bliver… ja… 
37:33 Noura: Når man udnytter…. 
37:34 Louise: ...ja lige præcis. Hvad tænker du sådan egentlig om den problemstilling? Det er jo begge to 
beklædning. 
37:38 Noura: Altså der er ikke noget, der er bedre end det andet, ikke. 
37:40 Louise: Nej? 
37:40 Noura: Fordi det er jo klart, altså vi har jo mange opgaver. Det ene udelukker ikke det andet ude, kan 
man sige. Det er ikke sådan, fordi man fokuserer på det, at man glemmer slavearbejde eller børnearbejde 
eller sådan noget. Det skal også tages hånd om. Altså der skal tages hånd om det hele, hele vejen rundt. Og 
vi som forbrugere har simpelthen ansvaret i sidste ende. Og det er os, der har været med til, at der er mange 
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steder, hvor de sådan har lukket, fordi det er børnearbejde osv. Fordi vi boykotter det. Fordi vi vælger noget 
andet, der er godt og sundt. Og jeg har generelt, altså jeg tænker bare, holistisk set er vi alle sammen for-
bundet med hinanden. Og det er mit verdensbillede i hvert fald, ikke. Og det inkluderer alt. Altså det inklu-
derer også dyr. Man kan se på den måde, vi behandler, lad os sige, dyrene på og selvfølgelig også, kan man 
sige, altså som konsekvens af det, kommer der miljøbelastende ting, ikke. Jeg vil faktisk sige, at man skal 
tænke på, altså de konsekvenser af den måde vi har spærret tusindvis af dyr inde et sted, som er ikke natur-
ligt, altså det er jo ikke… hvis man kigger bare i 70’erne, var det noget helt andet jo. Der var måske en land-
mand havde, hvad? 6 køer eller sådan noget, ikke. I dag har de 60 køer eller 80 køer eller sådan noget. Så det 
er den måde, det er den grådighed, og det er den mentalitet, der har sørget for, at vi skal have mere og mere 
og mere og mere. Og så bilder vi os selv ind, at vi dør, hvis vi ikke får det, fordi der ikke er mad nok, hvilket 
er en løgn simpelthen, som nogen spreder et eller andet sted, ikke. Fordi selvfølgelig har vi mad nok. Det det 
handler om, hvad vi dyrker af afgrøder og sådan noget som. Altså der er mange argumenter også for det, 
ikke. Øhm.. Men nu mistede jeg tråden lidt… Øhh.. 
39:32 Louise: Jamen jeg tror, jeg fik svar med det med, ja ja …. 
39:34 Noura: Ja? Ja men altså sidste, jo… Det påvirker… Altså jeg tænker, at et dyr der er stresset, når nu vi 
tænker på - nu er der ikke så mange, der forbinder de to ting med hinanden - men jeg ser det meget.. Altså 
jeg ser meget store forbindelser med det. I dag hvor der er, stress er en hverdagsting. Vi er alle sammen 
stressede mere eller mindre, ikke. Øhm.. Ja som man læser om det i avisen, og der er så meget sygefravær på 
arbejdspladser pga. stress og… Det er virkelig noget, som vi kan mærke alle sammen, ikke. Der er mange 
ting, der gør, at vi bliver stressede. Også hastigheden i den måde vi lever på osv. Men i rigtig høj grad, me-
ner jeg i hvert fald, det kan godt have noget med det mad, vi spiser, og ikke bare grøntsager der er sprøjtede 
og forgiftede og sådan noget. Det har man meget fokus på. Men det er det kød, som vi spiser, som er så 
stresset i det øjeblik, at de bliver slagtede eller i den måde, de lever på og sådan noget som angst og stress. 
Angst og stress sidder i cellerne, og når man spiser noget kød, så spiser du et levende dyr. Altså man tror, at 
det hele er slået ihjel, men det er det jo ikke. Du kan jo ikke slå… 
40:39 Louise: Cellerne ihjel? 
40:39 Noura: ...øhh cellerne ihjel. Så de lever videre i vores celler. Og vores celler bliver bygget op af det, de 
spiser. Så det giver meget mening, at vi bliver også stressede, når vi spiser noget stresset kød… 
40:49 Louise: Meget interessant. 
40:50 Simone: Interessant, ja. 
40:52 Louise: Jo helt sikkert.  
40:52 Noura: Så... Men det er jo en anden vinkel. 3. og 4.  
40:56 Simone: Du har rigtig godt fat i de vinkler. Nå men Noura hvad tror du Kopenhagen Fur.. Altså hvor-
dan tror du Kopenhagen Fur, de kan imødekomme pelsbranchens, øhm, de her udfordringer i fremtiden? 
Hvad tænker du - hvis de skal - nu har du selv sagt, at du ser dem som, at om 120 år så er de væk - men hvis 
vi kigger på nu. Hvordan tænker du, at de skal imødekomme det? 
41:22 Noura: Altså jeg tænker, at det de kunne gøre. Altså det er jo selvfølgelig det, der er deres livsbrød 
eller levebrød, ikke. De kan jo ikke skære.. De kan ikke lukke fra den ene dag til den anden. Det er jo… 
41:32 Louise: Det er deres grundlag? 
41:33 Noura: Det er deres grundlag, hvis man kigger på dem som eksisterende virksomhed, ikke. Det jeg 
tænker, det er at virkelig være etisk forsvarlig. Altså på den måde at stille og roligt skære ned i produktio-
nen, fordi det er logik for høns - simpelthen - at jo flere dyr man har, jo mindre dyrevelfærd som de kalder 
det; dyrevelfærd. Jo mindre godt har dyrene det. Det er… Så man kan sige, hvis det er en proces, der skal 
ændre sig efterhånden, så for det første skal de bruge innovation til at gå en anden vej og producere pels, der 
ikke er lavet af dyr. De kunne de jo, de er så dygtige jo. Så.. Og de har de bedste designere og de bedste fa-
brikanter og alt muligt. Brug det på det, altså brug deres dygtighed og deres viden og alle de her ting, tekno-
logi på at begynde og skabe en ny mode med god samvittighed og med en god smag i munden. Og så sam-
tidig måske kunne de altså skære ned i den produktion, de har i dag, så der bliver færre og færre dyr som til 
sidst, at man så har et valg. At forbrugerne har et valg, at der kommer det der nye på markedet og siger “nå 
okay dem der gerne stadigvæk vil holde fast i pels, så har de en mulighed for at købe det stadigvæk”. Så kan 
det godt være, at priserne bliver endnu dyrere, fordi de bliver endnu mangelvare, ikke. Men så er det jo så, 
at de kan jo… Altså dem, der køber det til høje priser, kan også købe det, om det er 100-200.000 mere. De vil 
give pengene for det. Især hvis det er noget mangelvare, ikke, for nogen som har behov for det, ikke. Så det 
kunne være en måde i hvert fald at gå frem, altså på den måde stille og roligt. Der er ingen, der siger, at det 
er fra den ene dag til den anden, men stille og roligt begynde at kigge en anden vej - se en anden mulighed. 
Fordi de fokuserer kun på det. Altså min opfattelse af det er på den måde, at for det første, kan jeg mærke 
virkelig, at de kan mærke, der er modgang. Og de skal forsvare sig. 
43:28 Louise: Ja? 
43:29 Noura: Og når du forsvarer dig, så angriber du også, ikke. Altså… Og ligesom prøver at flytte fokus et 
andet sted. Så i stedet for det - tag det til sig og sig “jamen tiden har ændret sig, og måske er der noget om 
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det. Måske er der noget om det her, ikke. Lad os lige sådan bare vente og begynde stille og roligt at se en 
anden løsning på det”, ikke. Og de skal nok tjene deres penge lige så meget, altså. 
43:54 Louise: Men hvad i forhold.. Det er jo så meget, kan man sige både langsigtet det her med, hvis Ko-
penhagen Fur skulle gå ind og sådan simpelthen ændre noget af deres forretningsgrundlag og producere 
fake fur. Men hvad med nu og her? Altså de er jo i den her branche. Det er jo deres grundlag, og det er deres 
levegrundlag, kan man sige, som virksomhed. Hvad tænker du sådan rent kommunikativt? 
44:14 Noura: Altså nu og her? Jeg vil sige rent kommunikativt, så gør de det, de skal gøre. Fordi de vender 
det, og de prøver virkelig at have fokus på det bæredygtige. Altså både bæredygtig og dyrevelfærd; og de to 
punkter som alle taler om i øjeblikket. Og det er lige før, at man skulle faktisk købe en pels for at opfylde det 
der og være bæredygtig. 
44:36 Simone: Nu bliver jeg næsten overtalt. 
44:36 Noura: Jeg bliver næsten overtalt til at købe pels nu. 
44:41 Louise: Men du mener lidt, det er en illusion, altså? 
44:44 Noura: Jamen altså både og. Altså det er sådan ligesom… I mine ører, det her, altså det sådan, når jeg 
læser det, de er jo bare så langt væk fra det, det handler om, fra virkeligheden. Synes jeg i hvert fald, når 
man taler netop om, hvordan dyrene har det og alle de her ting og miljøet. Men når det er sagt, som du siger 
også, altså hvad skal de gøre? Jamen de skal gøre det, de gør nu faktisk, ikke. De skal arbejde på at gøre det 
endnu mere bæredygtigt og forsvarligt osv., ikke. 
45:15 Simone: Nu snakkede du om - i starten - ift. det her på deres hjemmeside osv., der snakker de meget 
om bæredygtighed og om dyrevelfærd osv., men det så du lidt mere, som at det skal de bare sige, og så får 
de det bare til at passe til, at jamen så er vi bæredygtige. Altså tænker du, at de måske mere skal fokusere på, 
måske er de ikke bæredygtige, men hvad er de så? Eller hvad tænker du, de skal fortsætte den vej? 
45:40 Noura: Det ville være mere ærligt i hvert fald, ikke. Altså et eller andet sted, ikke. Altså der nogle ting 
der bare så stor… Altså sådan noget… Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogen… Fordi der var det der med, 
at de presser regeringen, ikke. Og de skal have, de skal have regeringen til at støtte sig. Altså de skal have 
støtte direkte fra regeringen, ikke. Fordi “vi er verdens største producent af minkskind”, ikke. Der er et sted 
her, hvor de i hvert fald ligesom lægger pres på det politiske, altså på politikerne. De lægger pres på politi-
kerne, ikke. Øhm.. Og det tænker jeg bare, det er jo ikke dem.. Selvfølgelig, de skal overleve, men det er jo 
slet ikke den vej, vi skal lægge pres på politikerne for at ligesom at sige, at Danmark går fallit, hvis Kopen-
hagen Fur ikke får en hel masse tilskud og al mulig støtte osv. af politikerne, ikke. Og det er bare noget, altså 
jeg ved… jeg har ikke ord, altså… Jeg prøver virkelig at være diplomatisk.  
46:43 Simone: Det skal du ikke. Du skal bare fyre løs. 
46:46 Louise: Ja. 
46:48 Noura: Ja.. Det er bestemt ikke den vej, men det man kan sige, så er det igen det med regeringen - hvor 
har regeringen fokus henne osv., ikke? Fordi der er også… Altså det er det der med hele tiden at sige, jamen 
vi har arbejdspladser, og vi har sådan og sådan, og hvis vi lukker, så verden forsvinder… Altså Danmark 
eksisterer nærmest ikke. Og der er der også nogle andre medicinalvirksomheder og sådan forskellige, når de 
siger, jamen vi er grundlag.. Altså det er os, der skaber arbejdet, men det er ikke godt. Altså skaber arbejde, 
så er der flere og flere, flere elendigheder, der…. altså der kommer ud af det. Så det er jo ikke godt. Det er 
ikke bare… Fordi arbejdet er der, det er jo bare at omdanne, altså om.. om… Man kan sige, hvis vi kigger på 
før i tiden, hvor vi var, de fleste af verden end Danmark i hvert fald, var landbrugs… Altså de lande f.eks. 
der har været meget landbrugslande, de er blevet industrilande, ikke, osv. Og så ændrer det sig til noget 
andet - nu er det teknologi, noget er information, man tjener på. Du kan hele tiden tjene på noget, det er 
afhængigt af, hvordan du mingelerer med tingene. Altså pengene er der, det er sådan en ressource, der er 
uendelig. Det er vores tanker omkring det, der gør det, ikke. Så det der med at sige, jamen hvis de virksom-
heder lukker, så vil Danmark gå fallit - det er så langt væk fra virkeligheden, og det er så.. Det er den største 
løgn, simpelthen, og manipulation. Såe… Men det bliver spist, ikke. Og det bliver sådan… Og de jo sådan 
dus.. Altså det er der med at være dus med hinanden, ikke. Og så er det bare den menige mand og siger “nej 
jeg skal bare købe en pels for bare for at redde Danmark”, ikke.  
48:27 Simone: Så har vi reddet Danmark. 
48:32 Louise+Noura: Ja… 
48:32 Simone: Har du….? 
48:35 Louise: Ja… jamen øhm.. Jeg sidder lige og tænker lidt. Det ved jeg ikke, hvad har du? Har du noget? 
48:44 Simone: Nej for jeg tænker, vi startede jo lidt ift. det her med fremtid og forventninger osv. 
48:48 Louise: Ja? 
48:49 Simone: Øhm.. Så sådan rent… 
48:53 Louise: Ja jeg synes egentlig vi er kommet ret godt omkring egentlig. 
48:56 Noura: Altså jeg sidder bare og tænker her, hvordan kan Meat Free Monday samarbejde med Kopen-
hagen Fur.  
49:02 Louise: Så bliver der lavet forretning.  
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49:05 Noura: For jeg har det sådan, at jeg ser altid det positive i alt. Altså med hensyn til samarbejde, ikke. 
Det er jo det der, jeg altid… altså… har tænkt fra starten af med konceptet af Meat Free Monday og det gode 
liv. Der er ikke noget, der ikke kan flettes ind i.  
49:19 Louise: Ja? 
49:19 Noura: Altså det vil jeg vove og påstå, har jeg sagt hele tiden, ikke.  
49:23 Simone: Så vi laver en Meat Free Production. 
49:24 Louise: Produktion, ja. 
49:26 Noura: Ja!  
49:27 Simone: Vi producerer ingen dyr om mandagen. 
49:28 Noura: Præcis! 
49:28 Louise: Om mandagen er der produktionsfridag. 
49:31 Noura: Jamen det er faktisk en god idé. 
49:32 Louise: Ja? 
49:33 Noura: Hold da op!  
49:33 Louise: Ja!  
49:33 Noura: Produktionsfri! Ej det er jo fedt!  
49:37 Louise: Så er der forretningsideer. 
49:38 Noura: Pelsfri… Pelsfri dag. 
49:40 Simone: Ja om mandagen må du ikke gå med pels. 
49:41 Louise: Ja.. Ja.. 
49:41 Noura: Nej! Jamen det er produktion… Jeg kan godt lide det der produktionsfri. 
49:46 Simone: Ja… Så hjælper vi lidt hinanden her.  
49:52 Louise: Ja. Lige præcis. 
49:52 Noura: Ja! Så det kan I foreslå dem, at I laver sådan en her…. Vi kan sagtens samarbejde.  
49:58 Louise: Ja? 
49:59 Noura: Der er plads til alle!  
50:00 Simone: Jamen det er så godt, Noura!  
50:02 Louise: Ja jamen… 
50:04 Simone: Altså vi har ikke så meget mere på.... 
50:07 Noura: Vil du have lidt mere… 
50:08 Louise: Åh ja tak, meget gerne. Næ jeg tænker, at vi skal slukke den her. 
50:12 Simone: Ja.  
50:12 Louise: Skulle jeg til at sige… 
50:13 Simone: Har du mere guldkorn, inden jeg slukker for båndoptageren. 
50:18 Noura: Jamen altså ikke andet end selvfølgelig jeg vil sige, det der med Meat Free Monday, at det for 
mig er det bare en fantastisk, spændende, og skøn og givende rejse. Og så igen det at man møder så mange 
fantastiske, dejlige mennesker og ja… Og der er.. Og jeg spår virkelig til, at fremtiden.. at der sker noget, kan 
man sige, virkelig stort for Meat Free Monday i hvert fald, sådan at… Og det kan vi mærke allerede nu, ikke. 
50:44 Simone: Ja? 
50:45 Noura: Så det… det er bare… det er simpelthen, fordi vi ikke har kapacitet til at kunne følge op på alle 
de her projekter og alle der ting, vi gerne vil være med i, ikke.  
50:53 Louise: Hvor mange sidder I i det? 
50:56 Noura: Altså det er jo med frivillige, kan man sige. 
50:57 Louise: Ja? 
50:58 Noura: Så det, altså det… Jeg vil sige, der er måske, i kernen er der mellem 7-10, der stiller op tit, ikke. 
Og så havde jeg så en praktikant, som var der i kort tid. En meget meget sød, dygtig pige, men hun har så 
ikke tid. Og det er det der med tid, kan man sige også, fordi det er på frivillig basis, ikke. Og vi har ikke 
økonomi til det. Så jeg arbejder meget nu her på at tænke på, hvor vi kan ligesom skabe os mere sådan.. Alt-
så skaffe os nogle økonomiske midler simpelthen til at om ikke andet få ligesom Dansk Vegetar Forening 
også gjorde på et tidspunkt, hvor de ansatte en til at.. sådan en kommunikationsmedarbejder eller… til at 
tage sig af det, fordi det er meget med kommunikation også og sådan noget.  
51:42 Louise: Ja rigtig meget. Også i forhold til det kampagnearbejde der jo også ligger bag, ikke. Altså der 
kunne man jo også udvikle det rigtig meget, hvis man havde tiden til det. 
51:50 Noura: Rigtig meget. Altså nu er det der, hvertfald det, jeg har arbejdet på i 4 år, er lykkes med hjem-
mesiden. Og nu har jeg lige fået en til også at arbejde med ligesom løbende hjemmesiden osv., så vi skal.. 
Det er jo hjemmesiden, det er skabelonen nu. Det er jo ikke, altså vi er lige blevet færdige, men nu skal vi 
sådan ligesom fodre det så med alt det der, der sker osv. ikke. Såå… Men altså.. Ja. 
52:13 Louise: Men det er jo virkelig spændende. Må jeg slukke den her? 
52:15 Simone: Ja jeg slukker den også så. 
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Bilag 3 – Rønning 
Interview med Patrick Rønning, Partner og Kreativ konsulent hos Signifly  
Dato: 14. Juli 2016 
 
Interviewguide 
 
Opgavens mål: Vi ønsker at undersøge Kopenhagen Furs eksterne kommunikation i forbindelse med bran-
chens etiske udfordringer. I den forbindelse ønsker vi at undersøge, hvilket pres Kopenhagen Fur oplever 
fra omverdenen, og hvorvidt Kopenhagen Fur imødekommer dette gennem issues management. Fremadret-
tet finder vi det interessant, hvordan storytelling kan benyttes af Kopenhagen Fur i den eksterne kommuni-
kationsstrategi til at bibeholde sin status på markedet samt tilliden fra omverdenen. 
 
Opgavens faglige discipliner: Issues Management, Legitimitet og Storytelling 
 
Opgavens empiri: I forbindelse med har vi foretaget interview med Søren Jespersen, mediechef i Kopenha-
gen Fur, samt stifter af Meat Free Mondays Denmark, Noura ahfouz Kindler. Herudover finder vi det inte-
ressant at interviewe Patrick Rønning, stifter af det digitale bureau Signifly, der kan være med til at uddybe 
og forstå hvorfor storytelling har vundet så stort indpas i virksomheders eksterne kommunikation, samt 
hvilke virkemidler der skal til. 
 
Interviewet kommer til at forløbe således; Vi har en række spørgsmål, vi gerne vil have besvaret, men opstår 
der interessante emner undervejs, håber vi stadig, at du vil være behjælpelig med uddybelse. Såfremt du 
finder andet yderligere væsentligt for at fremme din pointe, er du meget velkommen til at indskyde dette. Vi 
anser dette interview som dialog frem for “spørgsmål-svar”. 
 
Begrebsdefinition: 
Storytelling 
Den narrative fortælling virksomheden bruger i sin markedsføring og fremstilling internt såvel som eks-
ternt. Storytelling anses som et strategisk kommunikationsværktøj. 
 
Issue management 
De tiltag virksomheder gør sig for at imødekomme samfundets udfordringer. Vi anskuer et issue som en 
uafklaret udfordring, men samtidig forstår, at et issue kun kan være fremtrædende, når én eller flere sam-
menkobler betydning til den givne situation. 
Funktion i Signifly 

• Hvad er din rolle i Signifly? 
• Hvilke kunder arbejder i med, og hvad laver i for dem? 

Tendenser og udvikling 
• Hvordan ser du branding billedet har ændret sig de seneste år? Er der nogle specifikke tendenser? 

Efterspørgsler fra kunder som du/i oplever? 
• Hvordan mener du, man sikrer stærke brandpositioner? Hvilke virkemidler skal til for at styrke 

virksomheders position i dag? 
Storytelling 

• Hvorfor tror du, at storytelling har vundet så stort indpas i virksomheders eksterne kommunikati-
on? 

• Hvad kan storytelling? Og hvordan oplever du det på de kunder, i arbejder med i Signifly? 
• Hvordan ser fremtiden ud for storytelling, er det noget, vi kommer til at se mere og mere af?  

Storytelling som led i issues management 
• Tror du man kan benytte storytelling, som normalt forbindes med reklamer og brandpositionering, 

til issues management? Og til virksomheder som faktisk håndterer mere seriøse emner? 
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Transskribering 
 
00:03 Louise: Men Patrick tusind tak fordi du vil deltage. Det er vi meget glade for. Vi har jo sendt dig den 
her interviewguide til dig med lidt spørgsmål, og det kommer til at forløbe sådan, at vi har de her spørgs-
mål, som vi stiller dig, men dukker der interessante emner op undervejs, så diskuterer vi selvfølgelig det og 
snakker lidt om det. Ja.. Og du byder jo bare ind med, hvad du også synes kunne være interessant. Hvis vi 
lige starter med, hvad er din rolle så i Signifly? 
00:30 Patrick: Jamen jeg var med til at starte Signifly for 6 år siden. Vi var tre partnere, der startede op. Min 
rolle er sådan set mere eller mindre den samme i dag, som den var dengang. Det handler om, for mig, at få 
nogle spændende kunder i hus. Det handler om at rådgive kunderne ift. de løsninger, vi leverer. Så på den 
måde, så har jeg en Account Management Funktion, en konsulentfunktion og en salgsfunktion. Og så er vi jo 
17 medarbejdere i huset, så jeg har også en daglig ledelsesfunktion af den ene eller den anden art.  
01:03 Louise: Hvor lang tid har du… Hvor lang tid har Signifly eksisteret? 
01:07 Patrick: 6 år. 
01:07 Louise: I 6 år? Så du startede det for 6 år siden? 
01:09 Patrick: Yes.  
01:10 Louise: Ja. Hvad for nogle kunder arbejder I med i dag, og hvad er det I laver for dem? 
01:15 Patrick: Jamen vi arbejder med en bred vifte af kunder. Det der er fælles for de her kunder og for de 
opgaver, vi løser for dem, det er, at for dem og de mål, vi prøver at løse, så handler det om long-term legiti-
mitetsopbygning mere end kortsigtet salgsoptimering. Så det handler om branding, det handler om at skabe 
relationer mellem de brands, vi arbejder med og de kunder, som vi arbejder med. Vi er jo et digitalt bureau, 
så for os er det det digitale, der er i centrum. Og vi laver websites, vi laver webshops, vi laver film, og så 
binder vi det hele sammen om strategisk kommunikation. I forhold til de brands, vi arbejder med, så har vi 
en meget bred vifte. Vi har en lang række business-to-business virksomheder, som TDC-erhverv, Mærsk 
Line, Gear-net-com [lyder det som] osv. osv. Over sådan mere consumer-baseret som Taffel og 3x34 Trans-
port. Så har vi også en række uddannelser som kunder. Det er sådan noget som Politiskolen, det er en lang 
række gymnasier, det er business schools. Og så har vi et segment, som er sådan interesseorganisationer 
såsom Cevea eller Dansk Industri eller andre. Altså alle sammen nogle virksomheder, hvor at branding be-
tyder rigtig meget, og hvor at relationer til enten en kunde eller en omverden betyder meget. 
02:52 Louise: Ja. Hvis vi kigger lidt nærmere på sådan tendenser og udviklingen både i brandingbilledet og 
den branche, du befinder dig i, hvordan ser du så måske brandingbilledet har ændret sig de seneste år? Er 
der nogle specifikke tendenser, du oplever? 
03:06 Patrick: Jamen det der jo er sket, det er, at flere og flere virksomheder vil gerne have en stemme i of-
fentligheden. Virksomheder som før ikke har noget at gøre på consumer-markedet eller ude i den brede 
offentlighed, som f.eks. business-to-business virksomheder eller andre, de begynder at råbe højt. Og det er 
svært for den menige forbruger at forstå, hvorfor man nu skal se reklamefilm for produkter eller for virk-
somheder, for brands som man ikke kan købe eller ikke kan gøre noget ved. Og det er jo en tendens, at qua 
af at vi som medarbejdere i vores virksomheder...eller den virksomhed vi nu arbejder i, har en interesse i 
hvad det er vi… hvor det er, vi arbejder. Det er en del af vores eget brand, personlige brand, vores eget så-
dan selviscenesættelse, hvad det er for en virksomhed, man nu arbejder i. Så vil virksomhederne gerne give 
medarbejderne nogle historier, de kan fortælle i deres egen fortælling af, hvem de er. 
04:17 Louise: Ja. 
04:17 Patrick: Det lyder lidt, lidt komplekst. Men men.. Så så så der er mange forskellige grunde til, at virk-
somheder, der ikke nødvendigvis skal ud og sælge noget lige nu, gerne vil ud og positionere sig. Der er også 
et public affairs spor, som før har været meget sådan under radaren, snakke med politiske aktører rundt om 
kaffemøder osv. osv., hvor man i dag ser en større tendens til, at man prøver at mobilisere hele befolkningen 
til, at synes et eller andet eller til at tage stilling og til at have en holdning. Så ift. de tendenser så tror jeg, der 
er flere, der gerne vil, der gerne vil spille med. Samtidig så så er der også lidt isomorfi over det, hvis vi ser på 
sociale medier f.eks. Alle virksomheder synes, de skal være på sociale medier, men ingen ved rigtig hvorfor. 
Der er nogle, der har en klar strategi og en klar forståelse for, hvorfor de skal være der, og så er der nogen, 
der bare skal være der, fordi det synes de nu, de skal, men har ikke fundet ud af, hvad det er, der egentlig er 
målet eller grunden til at være på. Så transparens og kommunikation i en kæmpe skala, det er ligesom det, 
jeg ser på tværs af hele virksomhedsbilledet og selv virksomheder, som man ellers ikke før synes, man burde 
høre noget om, begynder at spille ind. 
05:37 Simone: Men går I ind og vejleder virksomheder i f.eks. det her med sociale medier? Om de skal være 
der, eller om de ikke skal være der, eller? 
05:44 Patrick: Ja. Det gør vi. Og der er også flere, vi siger, at det skal I ikke, eller I skal i hvert fald finde ud 
af, hvad det er, I vil bruge mediet til. Mediet er rigtig godt til employer branding, rekruttering for større 
virksomheder. Men nogle gange må man også vurdere, om f.eks. sociale medier er det rette medie til at sæl-
ge et produkt business-to-business-mind. Måske er det, men man må ligesom gå ind og finde ud af, hvad det 
er, man konkret vil bruge mediet til.  
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06:12 Louise: Ift. nogle af de her tendenser, som du nævner, er det også noget, som du oplever i… Altså har 
det rød tråd ift. de efterspørgsler, som I får fra jeres kunder, som I arbejder med herinde?  
06:22 Patrick: Ja det har det jo i høj grad. Man kan sige, der er en større og større efterspørgsel blandt almin-
delige mennesker til… eller… eller… at man har… man har et eller andet.. Man stiller nærmest et krav til 
organisationer om at være meget transparent i alt, hvad de laver. Kommunikerer helvedes masse materiale. 
Så hvis du går ned og køber et eller andet i en butik, eller du har hørt om et eller andet, så kan du i hvert fald 
gå ind og google det og finde en masse information. Det er den forventning, man har. Men hvis virksomhe-
den slet ikke har noget på deres hjemmeside, måske slet ikke har en hjemmeside eller noget… noget infor-
mation om, hvad det er, de laver, så tænker man “hvad er det? Skjuler de et eller andet?”. Og vi er jo et digi-
talt bureau, så vi hjælper med digital tilstedeværelse i høj grad, og der kan jeg klart se en efterspørgsel. Vi 
rådgiver også vores kunder til at fortælle nogle historier digitalt mere end sådan hardcore information. Prø-
ver at åbne op og vise nogle… Ja fortælle nogle historier digitalt… Og så ser jeg måske også, at folk i højere 
grad - og det er jo måske også qua at digitale medier går ind og undersøger, hvad det er, det brand eller den 
virksomhed, man nu er interesseret i, gør og laver. Jeg tror også, medarbejderne i højere grad går ind og 
undersøger, hvad er det egentlig for en virksomhed, jeg er ansat i osv. Så på den måde så… så… stilles der et 
eller andet sted højere krav til, at vi i hvert fald kan finde noget information blandt andet. 
08:00 Louise: Som forbrugere tænker du? 
08:01 Patrick: Som forbruger. 
08:01 Louise: Ja. 
08:02 Patrick: ...eller som medarbejder, eller som leverandør eller modsat, at man som… som forhandler af et 
eller andet produkt, ja.  
08:10 Louise: Nu snakkede du lige før også om brandpositionering, som jo også er noget, som…. som I ar-
bejder med herinde for jeres kunder. Hvordan mener du, at man sikrer en… en stærk brandposition ift. det 
marked, man agerer på? Hvad for nogle virkemidler skal der til? 
08:28 Patrick: Altså det kommer jo meget an på produktet og virksomheden, hvad det er, man søger at gøre. 
Er det… Forsøger man at brande en produktserie i en virksomhed, eller er det hele virksomheden, der skal 
brandes? Er det målrettet B2B eller B2C? Er det sådan fast moving consumer goods? Altså står man nede og 
vælger mellem en Taffel… en pose Taffel-chips eller en pose KIMS-chips? Altså der er mange forskellige 
måder at gøre det på. Nogle af… Altså den virksomhed, I har jo har taget fat i, Kopenhagen Fur...det var 
også det, vi snakkede om lidt her inden, er jo en virksomhed, som i…. altså er så langt forsyningskædemæs-
sigt fra forbrugeren, som man kan være. Altså det er… der er så mange steps, inden man når Kopenhagen 
Fur. Hvorfor fanden skal de ud og kommunikere? Nu taler jeg lidt i øst og vest, jeg ved ikke… jeg kan ikke 
huske, hvad spørgsmålet var, men men… 
09:28 Louise: Nej men det.. Nej.. Jamen jeg tror vi fik svar på det. Men nu hvor vi netop snakker om Kopen-
hagen Fur, så inden interviewet her, så har du jo set filmen… 
09:35 Patrick: Ja. 
09:35 Louise: ...der hedder ‘Danske Minkavlere - en verdenssucces’. Og hvis du sådan lidt overordnet kan snak-
ke om, hvad synes du generelt om den her film? 
09:45 Patrick: Jamen jeg synes… Altså jeg ser jo tydeligt, at dem, der har lavet den her film, har lavet en liste 
af bekymringer, af udfordringer, kommunikationsudfordringer, som Kopenhagen Fur står overfor. Og så 
prøver de at løse det med den her film. 
10:01 Louise: Ja? 
10:03 Patrick: Det er meget tydeligt, at nogle af de diskussioner og diskurser, der har været omkring minkavl 
i vores omverden, har været det dårlige for miljøet. Altså at man kun bruger en del af dyret, får de meget 
tydeligt forklaret, det er hele dyret. Altså de får nærmest fortalt, at det er samfundsgavnligt at gøre det her 
ift. til… til dyrevelfærd er de de bedste overhovedet, og man ser ligesom, hvor meget de ‘carer’ [red. tager 
hånd om] om de her dyr og holder dem oppe og kæler med dem osv. osv. Så mange af de ting får de jo, eller 
forsøger de i hvert fald at modbevise med den her video, og det synes jeg faktisk, de gør udmærket. Jeg sy-
nes, det kan man jo altid diskutere, om den får for meget eller for lidt. Jeg tror, hvis man ser på den med et 
kritisk blik, så vil man jo altid synes, at det er noget pladderromantik. Jeg synes også, de holder det relativt 
til pointen. Altså jeg synes faktisk, de er ret gode til at sige, jamen vi ER minkavlere, og det gør… Altså vi 
producerer dyr til pels…. 
11:02 Louise: Ja ja. 
11:02 Patrick: ...men vi kan godt gøre det ordentligt alligevel. Det samme når man… når man…. når man 
snakker hakket oksekød, at når det bliver lavet osv. osv. Det er jo dyr, der skal slåes ihjel for menneskers 
bedstbefindende, men man kan godt gøre det på en ordentlig måde, og det synes jeg faktisk, de får kommu-
nikeret ret fint.  
11:16 Louise: Ja. De bruger jo også i høj grad i filmen storytelling som… som virkemiddel, og fortæller både 
hele historien fra… Altså hele processen af produktion med mink og så også indimellem fortælle lidt om det 
her åben farm-koncept, de har osv. Hvad er sådan din vurdering af deres brug af storytelling i den her film?  
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11:36 Patrick: Ja.. Altså de bruger jo i høj grad storytelling… Det synes jeg, de gør… Det synes jeg, de gør 
godt. Jeg synes, det er… Det er en meget veleksekveret… De når rundt om mange, om mange emner. Det er 
jo en lidt lang film, men jeg synes alligevel, jeg blev optaget af den.  
11:59 Louise: Ja? 
12:00 Patrick: ...fordi det er en verden, som vi bliver lukket ind i, som ingen forstår, men som mange har en 
holdning til.  
12:06 Louise: Ja. 
12:07 Patrick: Og igen - jeg… uden at vide det, men kigger vi 20 år tilbage eller 30 år tilbage eller jeg ved det 
ikke, så er det jo ikke sikkert, der har været de her holdninger til minkfarm, men så har der været nogle an-
dre, som har haft en interesse i at bringe det her på banen og sikkert med en meget negativ klang, og så 
må...må...må de jo spille tilbage og vise… modbevise nogle ting, men også stå ved, hvem de er. Den her film 
skal jo heller ikke træde minkavlerne over tæerne og sige, at det er et dårligt stykke arbejde, de laver. 
Tværtimod skal de jo bekræftes i den her historie. Så jeg tror, der er mange, der - hvis man ser internt mel-
lem, blandt minkavlerne - så tror jeg, de bliver bekræftet i den her historie og lader sig forføre af historien. 
Og så samtidig så prøver de jo med storytelling og forføre alle os andre i historien om det fantastiske min-
kavleri i Danmark. 
13:00 Simone: Men når du ser filmen, hvem tænker du så, den er rettet til? 
13:04 Patrick: Øhm.. Jeg tror, den er rettet til kritiske… eller eller… Jeg tror, det er et modsvar til en offentlig 
debat, der har været. Og til nogle… til nogle andre historier, narrativer.. Altså det mod… Det prøver og 
modbevise nogle andre narrativer og nogle opfattelser, der er af minkavl… 
13:30 Louise: Ja. 
13:31 Patrick: ...hos den brede befolkning. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en… en… en salgsvideo til… til 
deres kunder.  
13:40 Simone: Nej men… Nu tænker jeg også bare lige, før som du siger, det her med at en virksomhed som 
Kopenhagen Fur kan være svær ift., hvordan man… Hvorfor skal de gå ud og kommunikere noget til for-
brugerne? Selvfølgelig de har en kollektion, der går direkte til forbrugerne, men primært er det jo eksport af 
pels, så det var mere det, at hvad tænker du om, at de så går ud og laver den, sådan en film? 
14:02 Patrick: Nu kender jeg jo ikke sådan rigtigt til, hvor...hvor… hvor hængt ud de har været i pressen 
osv., men det har de jo. Altså der har jo været meget negativ omtale, så… så det giver jo rigtig fin mening at 
svare igen med.. Altså de åbner også meget op, og det er jo også sådan… Altså den sender jo i sig selv et 
signal om transparens samtidig med de her åbne minkdage osv. osv. Så jeg tror, det er for at prøve at lægge 
låg på den sådan generelle holdning, lidt negative holdning, der er om minkfarmeri i Danmark. 
14:38 Simone: Ja. 
14:39 Louise: Ja. Kunne de egentlig have gjort… gøre nogle andre… Altså ting anderledes i filmen? Måden 
de stiller op på? Den historie de fortæller? Virkemidlerne?  
14:52 Patrick: Altså det er jo svært, for de prøver at ramme en rigtig rigtig bred målgruppe. Og jeg tror, der 
er mange, som… Jeg tror, hvis man går ud og spørger de her minkavlere, eller hvis man går ud, kommer lidt 
væk fra København Centrum, hvor alt skal være vegetarisk og sådan osv. osv., så tror jeg man vil grine lidt 
og sige, “jamen hold kæft hvor ser deres arbejdstøj pænt ud” osv. osv., ikke. Sådan ser det sgu ikke ud på en 
gård eller en minkfarm. Men det er jo for at… Det er jo sådan en glorificering af hele det her… Og som jeg 
sagde før, man kan altid være kritisk og skulle det så være sådan et go-pro kamera oppe i hjørnet, hvor man 
skal lave en film - altså det vil man jo heller ikke fortælle historien af. Hvad de konkret kunne gøre anderle-
des? Altså jeg tro… Jeg vil jo - og det har de måske også gjort - men jeg ville nok se det sådan samlet. Altså… 
Og det er det jo nok også - en led i en samlet kampagne, hvor der er nogle forskellige historier, de gerne vil 
fortælle, og det her er måske den film, der så samler alle historierne. Der er mange narrativer i den her film.  
15:53 Louise: Ja. 
15:56 Patrick: Ej jeg synes faktisk, den er rimelig veleksekveret.  
16:00 Louise: Hvis vi lige går tilbage til… til storytelling som…. som også begreb, altså hvorfor tror du, det 
har vundet så stort indpas generelt i virksomheders eksterne kommunikation? Det er jo noget, man ser me-
get.  
16:10 Patrick: Ja. Øhm.. Jamen det må jo være, fordi det virker.  
16:16 Louise: Ja? 
16:20 Patrick: Storytelling er jo… Vi sad også som sagt og diskuterede det før, det er jo virkelig noget, der 
boomer. Altså man kan jo ikke.. Det er meget sjældent, at ting er… Og igen det kommer også an på, hvad 
det.. hvad det er for nogle produkter. Man kan sige, den type virksomhed, vi har her, hvis man gerne vil ud 
med et budskab og fortælle nogle ting, så bliver… så så er storytelling super godt, fordi en historie er bare 
rigtig god. Altså hvis en historie er god, så synes folk, den er interessant at lytte til. Især noget omkring min-
kavleri som ingen jo bør have… altså som folk måske er ligeglade med - hvis man kan pakke det ind i en 
historie, hvor man følger den her landmand osv. osv., næsten ligesom at se en film, så kan vi nok ramme en 
bredere målgruppe på en eller anden måde. I stedet for de hårde facts om minkavleri.  
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17:17 Louise: Ja. Hvordan mener du, fremtiden ser ud for storytelling? Er det noget, vi kommer til at se mere 
til?  
17:25 Patrick: ...så blev klokken seks… Øhm… Ja det tror jeg. Det tror jeg. Altså jeg tror jo grundlæggende, at 
endnu flere virksomheder prøver at finde ud af at gøre ekstra meget ud af at kommunikere, hvad det er for 
en gøren og laden, de gør i omverdenen. Hvorfor de er til stede. En virksomhed er ikke bare en virksomhed 
for at tjene penge længere - alle har en eller anden forventning om, at i et eller andet led så er der en sam-
fundsgavnlig effekt af, at den her virksomhed eksisterer. Og det, tror jeg, bliver ved med at blive kommuni-
keret. Og samtidig så er der jo et behov for at kommunikere, at man hele tiden bliver bedre. Og at man hele 
tiden prøver at forbedre sig. Og det er jo også sådan lidt et issues management perspektiv, hvis man vil ligge 
det over det - “at vi siger ikke, vi er de…. vi kan godt sige, vi er de bedste, men vi siger ikke, at vi er gode 
nok. Altså vi prøver hele tiden at kommunikere, at vi vil gerne være bedre”. Altså vi gør, hvad vi kan, og vi 
ved, der er nogle udfordringer. Vi ved, der er nogle udfordringer med de der dyr, der slår sig engang imel-
lem, men hvert år bliver vi bedre til at ændre det. Og der tror jeg, storytelling vil være et fint værktøj at for-
tælle de her historier ud fra. Jeg tror også nogle gange, det kan blive for altså for abstrakt. Jeg tror nogle gan-
ge, så skal der også nogle konkrete punkter på bordet. Fordi på sigt, så tror jeg, at vi som forbrugere også 
begynder at lukke lidt ned for det. Storytelling kom jo højest sandsynligt ind, fordi at almindelig marketing, 
push markedsføring, ikke vandt lige så stor indpas, så fandt man ud af, okay men kan vi på nogle andre 
måder fortælle nogle historier eller gøre et eller andet, sådan så folk ikke hurtigt bladrer videre i avisen eller 
gør nogle andre ting. Kan vi vække en eller anden interesse? Og det har man jo så fundet et virkemiddel i 
storytelling. Måske er der noget nyt på vej, som er mere interessant. Og noget af det nye, som er på vej, tror 
jeg, det er det digitale. Det er de digitale brugeroplevelser. Det er der, hvor at virksomheder giver forbru-
gerne en mulighed for selv at gå ind og opsøge information, selv gå ind og… altså…. og hjælpe sig selv på 
en eller anden måde. Så i højere grad, at de ting som… de ting som virkelig rykker digitalt, det er jo sådan 
noget som Mobilepay, eller at man selv kan gå ind og ændre i sin… i sin Danica Pension på nettet osv. osv. 
Vi vil rigtig meget selv, og så må de her ekspertfunktioner gå ind og finde nogle andre måder at være ek-
sperter på. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte ovre i ekspertdiskussionen. Men så så… Jeg tror det næste, eller 
det der er nu en efterspørgsel på, det er digitale platforme, hvor folk selv kan gå ind og søge information. 
Men man kan jo sagtens kommunikere digitalt vha. storytelling. Man kan jo sagtens fortælle en historie digi-
talt på andre måder en film. Storytelling kan jo bruges på alle mulige måder. Det kan også bruges i tekst og i 
billeder uden at det… det behøver ikke være en film. 
20:54 Louise: Men så ift. det.. det du siger, at det er en fremmende tendens måske med de digitale brugerop-
levelser, hvad tænker du så ift. Kopenhagen Fur? Altså kan du sætte det i led til det?  
21:04 Patrick: Jamen nu har jeg ikke været inde og undersøge så meget, men jeg kunne forestille mig, at de 
havde et… altså at de forsøger at generere noget trafik og nogle brugere over på deres hjemmeside, hvor der 
står noget mere, og hvor de igen på alle mulige måder forsøger at fortælle den her historie og forsøger at 
forføre folk i historien om den gode minkavler. 
21:24 Louise: Ja. 
21:25 Patrick: Og der… Der… der er digitale medier jo fantastiske. Og samtidig så konkurrenten i det her, 
som jo er de her interesseorganisationer for bedre dyrevelfærd osv. osv., de har også digitale medier til at 
kommunikere. Så på den måde så...så….så er der ikke længere én stemme i de her diskussioner. Og det kan 
give sådan lidt information overload til forbrugeren, men det gør også, at forbrugeren selv kan gå ind og 
navigere mellem de forskellige aktører i diskussionen. 
21:57 Louise: Lige her til sidst - hvad tænker du så om storytelling som virkemiddel, om det kan bruges i et 
led til issues management for Kopenhagen Fur? 
22:05 Patrick: Jamen det synes jeg jo faktisk, de gør på en eller anden måde i den her video. 
22:09 Louise: Ja. 
22:10 Patrick: Det kunne man godt gøre tydeligere. Igen så må man jo ind og prøve at finde ud af, hvad det 
er for nogle… for nogle issues, de ser. Det er jo helt sikkert sådan noget shitstorms i medierne om “nu er der 
X antal dyr, der har det dårligt eller dør” eller jeg ved ikke, hvad det var for nogle issues, de ligesom prøver 
at dække. Men det er klart, der er nogle helt klare ting, de ikke vil… altså som de et eller andet sted prøver at 
lægge et fundament for at kunne sige “jamen det har vi altså. Det gør vi noget ved. Vi forsøger hver dag at 
blive bedre”. Så de taler meget i, at de hele tiden prøver at blive bedre. Og det er jo også sådan en issues 
management på en eller anden måde; at de er klare over, at der er nogle udfordringer, men de vil stadig 
gerne være de bedste.  
23:00 Louise: Ja. Jeg synes egentlig, vi er kommet godt rundt. Har du noget, du lige vil...tænker? 
23:06 Simone: Nej ikke lige.. 
23:09 Louise: Nej?  
23:12 Simone: Så slukker vi. Har du mere, du tænker, du lige….? 
23:17 Patrick: Nej det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har. 
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Bilag 4 – Fokusgruppeinterview invitation 

 

Hej med dig! 
!
Først skal du have et stort hjerteligt tak, fordi du har vist interesse i vores afhandling og deltager i 
vores fokusgruppeinterview. Vi sender dig her både lidt praktiske oplysninger samt nærmere 
information om vores problemfelt og hvad vi skal snakke om på dagen. !
Opgavens mål: Vi ønsker at undersøge Kopenhagen Furs eksterne kommunikation i forbindelse 
med branchens etiske udfordringer. I den forbindelse ønsker vi at undersøge, hvilket pres 
Kopenhagen Fur oplever fra omverdenen, og hvorvidt Kopenhagen Fur imødekommer dette 
gennem issues management. Fremadrettet finder vi det interessant, hvordan storytelling kan 
benyttes af Kopenhagen Fur i den eksterne kommunikationsstrategi til at bibeholde sin status på 
markedet samt tilliden fra omverdenen. !
Opgavens faglige discipliner: Issues Management, Legitimitet og Storytelling !
Fokusgruppeinterviewet kommer til at forløbe som dialog både mellem os og jer samt jer 
imellem.  !
Vi forestiller os, at du inden forestående fokusgruppeinterview har gjort dig lidt tanker om 
følgende: 

• Pelsindustriens etiske udfordringer. Mener du at pelsavl er etisk forsvarligt, hvorfor, hvorfor 
ikke? 

• Kopenhagen Fur. Hvad er dine holdninger til Kopenhagen Fur som virksomhed og deres 
forretningsgrundlag? 

• Hvad skal der til for at du stoler på en virksomhed og dens kommunikation? !
Du kan finde mere information på Kopenhagen Furs egen hjemmeside:  
http://www.kopenhagenfur.com/da !!
Såfremt du er forhindret i at deltage skal du melde det senest den 25. juni til:  
Louise på 23 67 62 63 eller Simone på 60 24 38 32. !!
Husk; vi serverer spandevis af kaffe og kage, du ikke ønsker at gå glip af. !!!!!
Vi mødes kl. 17.15 den 27. juni hos Simone på adressen: 
Tomsgårdsvej 95, 2. tv. 
2400 København NV
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Bilag 5 – F1 
Fokusgruppeinterview 
Til stede: Louise, Simone, Viktor, Aleksander, Cecilie, Ida, Sebastian 
Dato: 22. juni 2016 
 
00:04 Simone: Nå, til at starte med vil jeg bare gerne lige byde jer alle sammen velkommen. Tak fordi i hav-
de lyst til at deltage og hjælpe os. 
00:08 Louise: Det betyder meget. 
00:09 Simone: Yes, det er vi meget glade for. Som sagt så denne her fokusgruppe den skal bruges i forbin-
delse med vores afhandling på Cand.Merc.Kom, hvor vi ønsker at klarlægge befolkningens holdninger til 
Kopenhagen Fur, pelsindustrien og den kommunikation der er omkring alt det her, med pelsindustri og så 
videre. Og formålet er altså sidst at diskutere om vi kan påføre Kopenhagen Fur, deres eksterne kommuni-
kation en ny dimension. Så er det vigtigt i ved, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar. Vi vil meget 
gerne bare gerne høre jeres tanker og jeres holdninger. For at finde ud hvilken kommunikation der netop 
kan tiltale jer.  
00:45 Louise: Ja, og det som også er vigtigt, det er at vi gør jo ikke ind i vores opgave og vurderer hvorvidt 
etisk rigtigt at avle dyr til pels eller ej. Det er mere kommunikationen omkring det. Hvordan kommunikerer 
man omkring de udfordringer, der er i sådan en branche. Sådan helt lavpraktisk, kan man sige, ikke. 
01:02 Simone: Og i kan selvfølgelig være anonyme i vores afhandling hvis i ønsker det, så skal i bare lige 
nævne det for os når vi er færdige og så, så sørger vi for at jeres navn det bliver overskrevet hver gang vi 
eventuelt bruger noget i siger i dag. Vi kommer til at fungere som moderatorer og vi indskyder nogle for-
skellige spørgsmål og så, ja, så vil vi meget gerne høre jeres holdninger til de forskellige. Det bliver primært 
mig der stiller spørgsmålene og Louise der nok indskyder noget forskelligt, hvis vi ønsker noget uddybet. 
Og det kommer til at fungere som en dialog mellem jer primært, men selvfølgelig også mellem jer og os i 
forhold til spørgsmålene her. I må meget gerne se om i kan lade være snakke i munden på hinanden, fordi 
det her transkriberings-mareridt det bliver bare værre af det. Men hvis vi starter helt ‘basic’, jeg ved ikke om 
vi skal starte herovre fra. Hvis i kort vil fortælle jeres navn, alder og jeres beskæftigelse, så vi har det på 
plads. 
01:55 Louise: Du starter. 
01:55 Ida: Jeg hedder Ida. Jeg er 26 år og jeg er kvalitativ konsulent, og arbejder lidt med sådan noget i sidder 
og laver. 
02:12 Cecilie: Jeg hedder Cecilie og jeg er 26 år. Og jeg arbejder på et bosted lige nu. Har en bachelor i social-
videnskab og kommunikation. Øhm.. Ja. 
02:26 Aleksander: Jeg hedder Aleksander, 26 og jeg er ved at skrive speciale i jura.  
02:31 Viktor: Jeg hedder Viktor. Jeg er 22. Lige færdiggjort 4. semester i business og IT ude på IT-
universitetet. 
02:38 Sebastian: Og jeg hedder Sebastian og skriver speciale på CBS i det samme som pigerne, 
Cand.Merc.Kom og er 25 år gammel. 
02:47 Louise: Ja, super. 
02:48 Simone: Super. Jamen sådan helt overordnet, når en virksomheder kommunikerer, hvordan får i, får i 
tillid til virksomheden. Altså hvad, hvad, hvordan skal en virksomhed agere, før i stoler på det der bliver 
sagt. Jeg ved ikke om vi skal starte med dig. 
03:02 Sebastian: Øhm.. Det er jo.. Der er mange ting synes jeg. Tillid er jo. Tillid bunder rigtig meget for mig 
i, at jeg kan se at det de siger giver mening, det de laver også. Så, er jeg nok lidt hyklerisk på det punkt at jeg 
ikke undersøger specielt meget på, det produkter jeg bruger eller anvender. Jeg stoler måske som oftest på, 
at dét de siger måske giver meget godt, meget god mening i forhold til måden de agerer på også. Så, men det 
er i hvert fald en ting der er vigtig, synes jeg. At jeg kan se at de har handlinger med. 
03:40 Ida: Kan man få spørgsmålet igen? 
03:41 Simone: Ja, altså hvordan får du tillid til en virksomhed. Når der er en virksomhed der går ud og 
kommunikerer noget, eller en virksomhed gør noget. Hvad, hvad skal de gøre for, at du ligesom tror på at 
det er rigtigt det de gør og de stoler på at den virksomhed agerer i god tro, eller hvad man skal sige. 
03:56 Ida: Ja. 
03:57 Viktor: Jeg vil sige, at som udgangspunkt, så er jeg enig. Måsker også sådan lidt mere, sådan praktisk 
anlagt når komme til de der ting der. Hvis det virker så virker det, sådan rent produkt-mæssigt, men ellers 
også når der sådan bliver sagt, sådan samspillet mellem den måde virksomheden agerer kontra den måde 
virksomheden kommunikerer, ikke. Hvis de siger noget i A, men agerer B så er det meget svært at skabe 
sådan tillid til virksomheden. 
04:22 Louise: Så de skal gøre hvad de siger? 
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04:23 Viktor: Ja, præcis. Men også sådan der tager, altså tiltag mod og ligesom, hvis de prøver at kommuni-
kere et budskab, så er det ligesom de ting de gør, agerer mod det budskab.  
04:35 Louise: Ja. 
04:36 Aleksander: Jeg synes den er lidt svær, fordi at, altså. Selvfølgelig skal man altid have i bagtankerne at 
den her virksomhed jo, skal tjene nogle penge. Og det er sådan set det der er det overordnede mål. Altså 
‘priority number one’. Men så længe at... Jeg ved ikke. Jeg har det sådan lidt at jo mindre virksomheden er, 
jo mere tillid har jeg også til den på en eller anden måde og det, er jo, giver jo slet ikke nogen mening, over-
hovedet. Men sådan, det er bare lidt den følelse man har.  
05:02 Simone: Er det fordi du tror, der er en eller anden dækhistorie i forhold til større virksomheder, eller 
hvad tænker du? 
05:06 Aleksander: Jeg tror det er den der: jo større en virksomhed jo koldere er den. Jeg tror det er sådan lidt 
den, som ikke rigtig bunder.. 
05:11 Ida: Så er der også den anden vej rundt ikke. At man sådan, hvis en virksomhed kan bliver så stor i 
Danmark, så bliver de jo også nødt til ligesom og have spillet inden for reglerne i en vis mængde år og sådan 
ikke. 
05:22 Aleksander: Ja, det bliver i hvert fald mere fokus… 
05:23 Ida: Hvor at, hvor at sådan mindre virksomheder, så kan det jo bare være en, en mand der sidder 
hjemme. 
05:28 Aleksander: Ja. 
05:28 Ida: I sin stue og… 
05:30 Aleksander: ...og lurer 
05:31 Ida: ...og sælger, sælger slankepiller eller et eller andet ikke. Altså 
05:31 Aleksander: ja præcis. Jo det er rigtig nok, men jo større en virksomhed er, jo mere er fokus jo også på 
den, og jo mere bliver den måske også nødt til, ligesom og spille indenfor reglerne. Det er et tricky spørgs-
mål synes jeg, men… 
05:45 Cecilie: Det er også meget et stort spørgsmål. 
05:48 Louise: Mmm 
05:49 Cecilie: Det er meget rigtig hvad der bliver sagt. Men.. 
05:51 Louise: Ja. 
05:52 Cecilie: Jeg tror bare jeg var, eller jeg tror jeg ville have en tendens til også at, altså ud fra en virksom-
heds ry og sådan tidligere omdømme. Det jeg vil have ret stor betydning for.. 
06:02 Louise: Ja. 
06:03 Cecilie: ...hvordan jeg ligesom vil modtage.. 
06:05 Louise: Ja, sådan f.eks. sådan en virksomhed som der har været igennem mange kriser, kan man må-
ske have tendens til at stole mindre på? 
06:09 Cecilie: Ja, ja, det tror jeg vil have ret stor betydning. Og så også, hvad det er i det hele taget for en 
virksomhed, hvordan det ligesom stemmer overens med måske også min politiske overbevisning, så tror jeg 
også jeg vil have større tendens til og sådan, at være modtagelige overfor det de siger fremfor noget jeg slet 
ikke kan forene mig med. 
06:28 Sebastian: Jeg tror også tillid bunder rigtig meget i at deres handlinger skal ligge i forlængelse med 
det, som man rent faktisk forbinder med virksomheden med. Jeg synes der er mange virksomheder efter-
hånden, der prøver at gå ind og sælge sig på nogle ting som de egentlig ikke kan bære. Som jeg ikke synes 
virker for dem. Det kan være virksomheder der vil, redde afrikanere fra sult, fra sult f.eks., men hvis deres 
virke ikke ligger i forlængelse af, af de handlinger, af det de lover, at det de vil hjælpe med, så synes jeg ofte, 
at, at der er en tendens til… Altså så kan jeg godt miste tilliden til dem, sådan, så er det jo bare hyklerisk, 
ting ikke.  
07:01 Simone: Men ser du, ser du da, altså ser du en tendens til, at folk de lidt bare, jeg ved ikke om man 
skal sige ‘ridder med på bølgen’, men at folk de netop bare kommunikerer noget fordi, det hipt, eller, hvad 
tænker du? 
07:09 Sebastian: Ja, altså det er jo… Jeg tænker der er et pres fra omverdenen om, at virksomheder skal være 
gode for at, før de kan virke legitime og for at kan virke, ja, før de kan vækste altså. Før, før forbrugere de vil 
tage imod dem altså, jeg synes det er som om der er en tendens til at forbrugere de vil, de vil gerne afspejle 
sit, sin identitet i deres forbrug på en eller anden måde, ikke. Og derfor vil de også gerne forbruge produkter 
de mener er ansvarlige og virksomheder, som gerne vil redde verden ikke. Og nogle af de der virksomheder, 
som gerne må redde verden synes jeg bare det er lidt søgt og lidt nemt, lidt letkøbt, den måde de vil redde 
verden på.  
07:55 Viktor: Det er også blevet væsentlig lettere at kommunikere på den måde, altså sociale medier gør at 
du, altså sådan, gør du spreder ting sådan her og det der med at lave sådan nogle kampagner og ‘challenges’ 
på Facebook og Snapchat og sådan nogle ting. Det er jo bare blevet så stort og så let og skabe, skabe sådan 
positiv energi ikke. Fordi, altså meget sådan nyhedsmedier og sådan noget der, det er jo meget fokus på 
negativ energi og så går man måske som ‘avarage’ borger og lige og, og leder efter sådan der lidt glade og 
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leder efter sådan som du siger, vil gerne have at ens adfærd afspejler ens, eller ens produkter afspejler ens 
adfærd. Vil gerne købe produkter der ligesom, sådan, enten udstråler noget, noget, det ved jeg ikke, noget 
kvalitet eller udstråler en, en holdning. Køber måske ting der, altså der, drikker Fairtrade kaffe, eller spiser 
Palæo mad, fordi det er sundt eller Fairtrade, fordi det er sådan, det er godt for, for bønderne og sådan nogle 
ting. Det tror jeg meget, meget god pointe, og så, så sådan noget der med, med geografisk placering… Nu 
har vi jo noget med Kopenhagen Fur at gøre, som, altså ligger i Danmark, ikke. Og er en dansk virksomhed 
og Danmark er meget sådan, et kvalitetsstempel på sådan nogle ting ikke. Man går ikke ud fra at en dansk 
virksomhed behandler dyr dårligt på det punkt. Det er i hvert fald ikke min holdning, ligesom man har en 
overbevisning om, at tyske biler det repræsenterer kvalitet og sådan nogle ting og måske amerikansk mad er 
junkfood og sådan nogle ting ikke. Der vil jeg sige, at, at det at det er dansk, måske trækker rigtig meget op 
for Kopenhagen Fur, fordi de ligesom har det der kvalitetsstempel, hvorimod hvis det var, øhm, nu skal 
man ikke træde nogen over tæerne, men hvis det østeuropæisk, eller hvis det var, kinesisk eller sådan noget 
der, hvor der måske er lidt mere sådan: “Vi gør bare.. Springer lidt over hvor gærdet er lavest”, for at få den 
højeste… 
09:43 Louise: Der er nogle andre reglementer? 
09:46 Cecilie: Tænker du at det er et kvalitetsstempel for omverdenen eller for dig? 
09:48 Viktor: For både og.  
09:49 Cecilie: Ja.. 
09:49 Viktor: ...fordi.. 
09:50 Cecilie: Det er jeg slet ikke enig i. 
09:51 Viktor: Nej? 
09:51 Cecilie: Eller sådan, i hvert fald ikke med at behandle dyr ordentligt, overhovedet.  
09:55 Viktor: Nej, øhm, men det er.. Ja det er måske sådan en, en generel holdning, tror jeg. Altså det er både 
lidt for mig selv, at, at jeg tænker når jeg køber noget der er dansk, f.eks. med, det ved jeg ikke, hvis, nu tager 
jeg nogle kosttilskud og sådan nogle ting, sådan noget proteinpulver, og sådan noget der. Der stoler jeg me-
get mere på det, hvis jeg køber noget dansk-produceret, fremfor at købe noget kinesisk-produceret. Det tror 
jeg altså, måske underbevidst, det er ikke noget jeg sådan går og tænker over med pelsindustrien til daglig, 
men jeg tror underbevidst, at man overflytter noget af det her til Kopenhagen… Eller til virksomheder som 
Kopenhagen Fur, der bevæger sig på en lidt etisk balance, hvor at; er det okay med pels og sådan? 
10:33 Aleksander: Der vil jeg faktisk give Viktor ret, på det punkt han snakkede om at ‘Kopenhagen’ det er 
et kvalitetsstempel og rent etisk ville jeg også, altså jo tættere på, på mig selv, altså rent geografisk, jo mere 
stoler jeg også på det. Og samtidig vil jeg give Cecilie ret, hvor jeg til gengæld ikke aner, om det passer eller 
ej, men det er bare noget, jeg tænker.  
10:49 Louise: Ja ja. 
10:51 Aleksander: Så egentlig uden overhovedet at vide noget om det, så er det det der med, at det er 
“dansk”, “Kopenhagen”, der er kvalitet og der er en eller anden etik. Der er noget dansk, ligeså stille og 
roligt gøre det på en ordentlig måde-stemning ved det. På trods af, at det måske slet ikke passer.  
11:04 Louise: Ja ja. 
11:05 Aleksander: Jeg aner intet om det. 
11:06 Viktor: Ja præcis. 
11:06 Aleksander: Ja præcis. Kaster en holdning ud, ikke.  
11:09 Louise: Ja. 
11:09 Simone: Cecilie vil du ikke uddybe din holdning til, både ift. kommunikationen, når man har med dyr 
at gøre på den måde, som Kopenhagen Fur har. Hvad er så vigtigt for dig? 
11:19 Cecilie: Øh.. Ja, jeg ved ikke, hvad der er vigtigt for mig. Nej det var mere i forhold til det med, at det 
automatisk er et kvalitetsstempel eller sådan.. Jeg kan forst… Eller sådan jeg er egentlig også enig i. Jeg tror 
også, at sådan i resten af verden tror jeg også sådan noget som Kopenhagen Fur, navnet i sig selv, vil være 
en… Det er et fint navn eller sådan, dansk, god kvalitet-agtigt. Men for mig selv er det ikke noget kvalitets-
stempel, overhovedet. Ja altså for mig klinger… Nu har jeg været inde og kigge lidt på Kopenhagen Fur, 
eller sådan… Jeg vidste heller ikke særlig meget om det inden i dag. 
11:50 Louise: Nej? 
11:51 Cecilie: Men det klingede rigtig negativt i mine ører. 
11:53 Simone: Ja?  
11:54 Louise: Hvad er din holdning til… Er det pelsavl? 
11:56 Cecilie: Jamen det er minkfarme og minkproduktion. Eller sådan.. Og jeg synes, der har været så man-
ge dokumentarer og så mange billeder af, at de der minke bare har det elendigt eller sådan… Og det er det, 
jeg forbinder med sådan noget som Kopenhagen Fur.  
12:10 Louise: Ja? Hvad tænker du, Ida? 
12:13 Ida: Om sådan tillid i det hele taget, så tænker jeg, at det tit egentlig er noget som, altså.. Det er jo virk-
somheder, som skal tjene nogle penge, ikke. Altså og det er dem, der har interesse i tilliden og ligesom lave 
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det der tillidsspil mere end det egentlig er forbrugerne, der har glæde af det. Eller sådan.. Det at sådan.. Så-
dan er det jo med mange af de der brands, ikke. 
12:37 Simone: Ja? 
12:38 Ida: At det egentlig er… 
12:40 Simone: Men hvad så i forhold til en virksomhed, der arbejder med dyr og produktion af dyr? Altså 
hvad forventer I af sådan en virksomhed? Hvad skal de gå ud og kommunikere, for at I stoler på, hvad de 
egentlig siger? 
12:52 Aleksander: Altså jeg vil give Cecilie ret i det der med, at minkfarme det har en meget dyster klang. 
Altså der har man, som du [Cecilie] sagde, hørt meget om det. Så jeg vil sige, det handler om at modarbejde 
det indtryk, man har af det med helt præcis minkfarme. Hvor jeg må sige generelt med ting, der har med 
dyr at gøre, vil jeg have tiltro til dem, hvis det var dansk. Men lige minkfarme, der er sådan en.. Der har jeg 
sgu lige hørt noget.  
13:13 Simone: Hvordan kan det være? Er det fordi, du har hørt noget før? 
13:16 Aleksander: Det er fordi man ser, hvad hedder de der forbrugerprogrammer? 
13:19 Louise: Operation X? 
13:19 Aleksander: Ja præcis - alle de der ting. Det er jo sådan… Især minkfarme har jo et meget dårligt ry. 
13:24 Ida: Ja og minkfarmere kommer lidt sådan.. Altså i stedet for at være sådan i gruppe med jægerne, som 
er sådan nogle fine mennesker, der godt kan lide natur, så kommer de i gruppe sammen med landmændene, 
som hælder pestisider i grundvandet og som bare skal.. Altså..  
13:38 Cecilie: Jamen det er rigtigt. 
13:38 Ida: Kun bryder reglerne sådan lige indtil, der er nogen, der siger “det er altså…” som egentlig ikke 
holder af natur. Altså. De virker ikke til at være særlig glade for naturen.  
13:50 Cecilie: Nej det virker jo meget sådan som svineproduktion, ikke.  
13:53 Ida: Ja. 
13:53 Cecilie: Eller som jeg heller ikke har særlig gode billeder af i mit hovedet.  
13:56 Louise: Nej? 
13:57 Cecilie: Med mindre det sådan er økologisk nok. Jeg ved ikke, om der er økologiske mink, men det 
tvivler jeg på. 
14:02 Ida: Det lyder dyrt. 
14:03 Cecilie: Ja, ja, ja.  
14:04 Louise: Det lyder nemlig dyrt. Hvad tænker du om det, Dam? 
14:07 Sebastian: Jeg tænker først, når nu du spørger, at det bliver konstrueret på en måde som at, hvad der 
skulle til, før jeg ville stole på dem. Der er ikke nogen, der siger, at jeg nogensinde vil stole på det, de siger. 
For jeg synes, de er enormt hykleriske i det de siger og gør. De slår sig rigtig meget på dyrevelfærd og på ja, 
altså på danskheden, som er blevet nævnt, og jeg kan slet ikke se dyrevelfærd i det der. Altså man kan sige, 
hvis den konstruktion, de laver af sig selv, er jo, hvad kan man sige, det bedste billede, der kan laves af dem, 
og det synes jeg ikke er godt. Så kan det ikke være særlig godt, tænker jeg bare. Så jeg tænker det er sgu en 
svær opgave at få det gjort sådan, så den almindelige borger vil sådan synes, de kunne godt. 
14:48 Simone: Altså er det fordi, du mener ikke, altså, at de overhoveder det, de kommunikerer eller hvad 
tænker du? 
14:53 Sebastian: Jeg tror måske det bunder i, at jeg er mod den måde at drive forretning på. Altså at det skal 
være på så hårde kår for dyrene. De siger jo det er gode kår for dyrene, men sådan 1 sekund efter, så putter 
de jo en mink ned i aflivningskassen, ikke. Det virker... det virker ikke… 
15:13 Ida: Jeg tror også, det har noget sådan med.. Altså det er den ene ende; det er de der mink, der bider 
hinanden. Og det i den anden ende det er sådan nogle rige, Hellerup-damer, ikke.  
15:20 Cecilie: Ja! 
15:21 Ida: Det er den der, den der, sådan, konstellation af to ting, der sådan stritter imod det, man godt kan 
lide, ikke. Altså det er ikke sådan rigtig… 
15:29 Sebastian: Man har en idé om, at virksomheden og den endelige forbruger måske ikke rigtig forstår 
hinanden. Eller sådan. Måske forstår virksomheden godt forbrugeren, men forbrugeren sætter sig ikke - dem 
der rigtig godt kan lide pels - sætter sig måske ikke så meget ind i postulatet, det ved jeg ikke.  
15:43 Cecilie: Men jeg synes, det er rigtigt, altså.. Eller det ved jeg ikke.. Så ser man lidt, at den der mink 
ender som sådan en krave eller sådan. Jamen det er bare.. Det er sådan meget.. Altså jeg ved ikke, om det er 
så meget anderledes end svineproduktion, det er bare meget tydeligt. Eller sådan. Det kan vi jo ikke så godt 
lide. Det bliver tydeligvis for dyrene, eller..  
16:00 Viktor: Så for sådan, altså. Nu har jeg ikke sat mig ind i, hvordan der bliver produceret mink sådan 
særlig meget, og jeg kan 100 % følge det der med, at Kopenhagen Fur de opstiller sådan et idealbillede af sig 
selv, hvor de siger, at sådan vi følger 100 % reglerne, vi gør det sådan her, og det er tæt på perfekt. Hvilket 
gør det lidt svært at skabe den der tillid, fordi det virker næsten for godt til at være sandt. Også fordi man er 
så kritisk overfor minkfarme generelt. Men derudover så sådan det der med at opstille forbrugeren som 
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sådan en Hellerup-dame, det er jeg meget imod, fordi hvis du opstiller det sådan, hvad så med sådan noget 
som at købe æg? Altså fordi de ender jo også bare som omeletter? 
16:39 Ida: Ja men det bliver sådan en karikeret billede på hele sådan.. 
16:42 Viktor: Det er jeg bare total uenig i, fordi jeg mener ikke, du kan basere produktet og virksomheden 
ud fra forbrugeren på den måde. Fordi det.. Altså sådan de spiser jo også omeletter. Det ændrer ikke noget 
som helst med den måde, du behandler minken på. Jeg synes, at sådan rent produktionsmæssigt, der bliver 
du nødt til at kigge på det på den måde. Nu har jeg.. Jeg har arbejdet på Kopenhagen Fur, som noget der 
hedder Sampleman - dvs. du er praktisk talt bare en slave. Du viser bare pels frem for folk, der vil købe det. 
De giver dig intet indblik i det, men det giver så det indblik, at det er meget sådan, det er en familievirk-
somhed, så vidt jeg har forstået i hvert fald. At mange af ‘jobsene’ går sådan i arv og det er sådan en utrolig 
gammel virksomhed, som har været meget dansk erhverv og sådan nogle ting. Og det, for mig, gav en lille 
smule tillid, det der med, at det sådan, det er jo selvfølgelig… Det stammer jo fra sådan noget bondesam-
fund ligesom så meget andet landbrug og dyreavl og sådan noget der. Men det der med, at den måde man 
ligesom har lært at gøre det på, er blevet overført sådan som familiearv ligesom sådan noget som madlav-
ning eller sådan noget der. Det gjorde noget for mig. Ikke at det har gjort, at jeg bakker op om minkavl, jeg er 
sådan lidt indifferent omkring det, men altså.. Det var i hvert fald noget, der gjorde noget for mig; det der 
familieaspekt med at det er… 
18:00 Louise: Men er der egentlig nogle af jer, der har en pels? Eller har pels?  
 
[Alle ryster på hovedet] 
 
18:04 Louise: Hvad med lædervarer? 
18:06 Viktor: Læder og russkind.  
18:08 Louise: Ja. 
18:12 Viktor: Men det tror jeg umiddelbart fra min side, i hvert fald, der har det mere noget at gøre med at 
pels måske ikke lige er min stil. Altså sådan…. 
18:22 Ida: Jeg vil sygt gerne have en pels. 
18:24 Cecilie: Vil du det? En minkpels? 
18:25 Ida: Ja, nej men så ville, så ville jeg jo nok købe den brugt og tænke at nu er det 60 år siden, så er det 
sgu okay. 
18:33 Simone: Altså, hvor… Vi har haft et interview med Søren Jespersen, der er mediechef i Kopenhagen 
Fur og han udtaler faktisk, at dét at købe en pels, at det er bæredygtigt fordi det er en investering. Eller de 
ser det som en investering fordi den netop holder, som du selv siger, 60 år. Altså den holder meget længere 
end det vinterbeklædning man måske køber hver, hvert andet år… 
18:51 Louise: … I H&M eller et eller andet. 
18:52 Simone: Lige præcis. Altså hvad tænker i om det? I forhold til… Ser i det… 
18:55 Ida: Jeg tænker det er jo som jeg sagde før, med den forbruger som man ser som sådan kernekunden 
for dem. Det er måske heller ikke sådan, at det smitter af, at jeg måske ikke føler mig så velkommen, eller 
sådan. At jeg føler lidt at det er en lukket klub. 
19:11 Simone: Sådan lidt mere prestigefyldt, eller hvordan?  
19:12 Louise: luksusvarer, tænker du det? 
19:14 Ida: Ja! Meget. 
19:16 Cecilie: Ja også bare meget altså.. Jeg synes en mink.. Nej det ved jeg ikke. Jeg synes Kopenhagen Fur 
lyder det måske ikke rigtigt, du siger, det er sådan en gammel familie.. Eller det lyder ikke forkert, at det 
skulle være sådan en gammel familiedrevet virksomhed for mig. Det lyder også sådan ældgammelt eller 
sådan. Jeg kunne aldrig.. Altså sådan.. Nu så jeg de vidst nok har sådan et eller andet moderne… 
19:34 Louise: Oh! By Kopenhagen Fur. 
19:35 Cecilie: Det overraskede mig meget. Det havde jeg ikke.. Fordi jeg synes Kopenhagen Fur lyder for 
mig sådan virkelig damet og ja.. Det ved jeg ikke. Ikke som noget for mig. 
19:44 Louise: Nej? Hvad tænker du om det Sebastian? 
19:46 Ida: Du vil se godt ud i pels. 
19:48 Louise: Det som Søren han siger? 
19:48 Sebastian: Jeg går ikke i pels, nej. Jeg ved ikke. Altså jeg synes - hvad var det han sagde igen - det var 
noget med oplagt tid? 
19:54 Simone: Altså han siger, at det er bæredygtigt og det er en investering, fordi det holder længere.  
19:57 Sebastian: Det er jo, altså det er jo hans holdning. Og det er jo fint. Det ved jeg ikke, det synes jeg ikke 
nødvendigvis er rigtigt.  
20:06 Simone: Hvordan, ja? Altså hvad tænker du da ellers? 
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20:09 Sebastian: Jamen altså jeg tænker, der er mange jakker, der kan holde i lang tid, altså. Man kan sagtens 
finde en kvalitetsjakke der kan holde i, altså 60 år - det ved jeg heller ikke, om en pels kan. Det siger alle den 
kan. Det kan en kvalitetsjakke også, tror jeg, hvis sådan en kan. Det ved jeg ikke. 
20:22 Aleksander: Det er måske egentlig rigtig nok, at det kan en almindelig jakke godt. Men jeg tror folk 
måske har større tendens til at købe en ny vinterjakke hver, måske ikke hvert år, men hvert andet eller tredje 
år. Hvor en pels det er ikke sådan en køb og smid ud-produkt. 
20:37 Sebastian: Nej det er heller ikke en man går i hverdagen til gengæld. 
20:39 Aleksander: Nej det har du fuldstændig ret i. Men det er en vinterjakke heller ikke. 
20:43 Sebastian: Nej men det er på sådan en hverdag over vinteren, ikke? 
20:45 Aleksander: Der vil jeg sige, at jo det er en vinterjakke. Altså hvis man har en pels er det ikke, er det jo 
udemærket at gå i den hver dag, hvis det bare er koldt nok? 
20:53 Sebastian: Det ved jeg ikke, altså. 
20:53 Simone: Altså de bliver jo.. Pelsene bliver jo lavet, når dyrene har deres vinterpels, så. Det er jo. 
21:02 Sebastian: Ja min kæreste har en pels, og hun siger tit citat: “kan jeg tage den her på i dag?”. Og så 
vurderer hun det i forhold til lejligheden, ikke. Så det, altså jeg er ret sikker på, at det ikke er noget, hun går i 
hver dag, når det er vinter.  
21:16 Louise: Jeg kom til at tænke på noget andet. Kopenhagen Fur de holder jo noget, der hedder åben 
farm, som er et tiltag, de laver, hvor helt almindelige borgere og alle slags familier og mennesker kan kom-
me ud og se de her minkfarme, som bliver åbnet op for en dag. Og så kan du møde ham farmeren, som ejer 
den her minkfarm, og han kan fortælle om produktionen, om produktet osv. Hvad tænker I om sådan et 
koncept? 
21:37 Viktor: Det er jo taget ud af Arla. Altså bag på mælkekartonen sådan noget “få din skoleklasse ud og 
se en ko malke mælk”. Altså jeg synes egentlig det er et fint koncept. Også, det ved jeg ikke. Skabe noget 
trans.. Noget gennemsigtighed i virksomheden og i produktionen, fordi som.. Altså nu sidder vi her 5 men-
nesker til den her fokusgruppe, og der er ikke nogen der har nogen idé om, hvordan det reelt foregår. Og det 
har man da alligevel med mælk, ikke. Og til en vis grad med burhøns og sådan nogle ting, hvor man allige-
vel sådan også tager stilling til det. Det her det er sådan, for mig i hvert fald, en forudindtaget sådan hold-
ning af, hvordan jeg synes pels er.  
22:19 Ida: Så tænker man lidt det ligesom er en anmeldt doping-kontrol, ikke? 
22:21 Viktor: Lige præcis.  
22:22 Cecilie: Jamen det vil jeg altså også sige. Jeg synes også, det er super fint eller sådan, så kan man 
komme ud og se, hvordan de der farme er, men jeg har også sådan en idé om, at så er det sådan udvalgte ti 
farme og så resten af dem det er bare sådan vildt suspekt og virkelig dårlig dyrevelfærd. Altså jeg synes ikke 
det… Jo det er fint eller sådan. Men for mig vil det ikke. 
22:43 Louise: Det vil ikke ændre din holdning til noget? 
22:44 Cecilie: Nej. Nej, jeg synes stadigvæk det lyder sådan lidt, ja.. 
22:47 Sebastian: Altså nu så jeg også, som jeg lige fortalte pigerne, jeg så faktisk den der film der lige inden 
vi kom her. Og den farm, de filmer fra, hvor de siger, det er god dyrevelfærd her, det er stadig i små kasser, 
de ligger i. Altså de har måske, det ved jeg ikke, 20x40 cm at bo på pr. mink. Altså og det synes jeg bare, 
forbinder jeg stadig ikke med dyrevelfærd sådan. Jeg tror ikke, det er optimale forhold for en mink. 
23:10 Cecilie: Nå men stadigvæk. Altså nu var jeg også lige inde og google lidt. Og så vidt jeg kan se, altså 
sådan noget som Dyrenes Beskyttelse, altså, sætter jo virkelig store spørgsmålstegn ved hele det her med, 
hvorvidt en mink skal holdes i bur, fordi det er et rovdyr eller sådan. Så allerede der er det bare sådan, ja jeg 
kan godt se den søde mink, men den er stadigvæk i bur. Og det er ikke… 
23:27 Sebastian: Men så igen, hvis man sammenligner det med svineproduktion, ikke. Altså der har man 
efterhånden bare accepteret, at sådan er det. Og det går fint. Altså grisene er jo nogle dyr, der minder endnu 
mere om os mennesker end hvad minken gør, ikke. Så på den måde er vi jo enormt hykleriske, at vi sidder 
og siger I må ikke gøre det med mink. Men man har bare.. Jeg tror måske det er også noget med, at man flår 
den og på den måde bruger dens skind kun, og så siger de, at de bruger resten af minken til noget, ikke. 
23:54 Ida: Og fodrer den selv med.  
23:55 Sebastian: Ja ja. Det er sådan noget fodder sikkert, og så gødning ikke.  
23:59 Louise: Kannibalisme. 
24:00 Sebastian: Det virker bare lidt barbarisk, det der med at man opdrætter de her minke kun for at bruge 
deres skind. Hvor at svinene bruger man faktisk til mad, til at leve af og sådan. Det virker lidt som sådan en 
luksusgode, at vi, at vi udnytter nogle dyr. 
24:11 Cecilie: Men det er rigtigt, det er super hyklerisk et eller andet sted, men det er jo… For os er det vel 
bare fordi at vi ikke har, altså vi ikke er nået til et punkt, hvor det er naturligt at gå med minkpels, eller så-
dan. Hvorimod dét at spise… 
24:22 Sebastian: ...om hundrede år… 
24:33 Cecilie: ...svinekød det er sådan, det er naturligt nok, så det kan vi godt lidt lukke øjnene for ikke, eller 
sådan. Det tror jeg har rigtig meget at sige. 
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24:29 Viktor: Nu snakkede vi om at det der med, at sådan at spise svin det er sådan for overlevelse og sådan 
noget der. Det kan man sige det var det jo også dengang du starter med at lave pels ikke? Der er det for at 
holde varmen, man kan sige at man så fundet har alternativer nu, hvilket, altså sådan noget bomuld, altså 
laver det af, hvad hedder sådan noget? Planter. Det er jo sådan, det er jo ligesom med mad, du vil jo sagtens 
kunne overleve som vegetar, men folk fuldstændig ligeglade, ikke. Altså nogle er i hvert fald, altså sådan… 
24:56 Aleksander: Jeg tror også at, det der med at ‘gris’ det er bare et eller andet klamt dyr, som vi skal have 
noget bacon ud af. Og mink “ej men den har en pæn pels og se hvor synd det er for den” og folk har sådan.. 
25:05 Ida: …og rævene 
25:07 Viktor: Har du set en mink? Altså mink er reelt et hæsligt at kigge på. 
25:10 Cecilie: Den er bare ulækker… 
25:12 Aleksander: Men en gris sådan, en gris det har jo alle dage været et skælsord, altså “din dumme gris”, 
og “so” og “svin”. Det er jo bare et eller andet, vi skal have et svin ud af og spise det. Hvor det sådan “ej den 
har en sød pels og den er, ej hvor er det synd for den”. 
25:26 Sebastian: Det er rigtig nok, hvor mink det klinger lidt.. 
25:28 Aleksander: Det lyder meget fint og meget “ej hvor er det fantastisk”. Jeg siger heller ikke at det ikke 
kunne være bedre for grisene men det er som om der er lidt mere fokus mink og den slags ting. 
25:42 Louise: Det er et andet slags dyr måske? 
25:44 Aleksander: Ja præcis. Måske har det også noget at gøre med, at vi på en eller anden måde i baghove-
det er sådan lidt “ej vi skal sgu have noget bacon”, men pels det er sgu en luksusgode, ikke altså? Det ved 
jeg ikke, det kan godt være sådan. 
25:57 Viktor: Jeg tror måske også det har noget at gøre med den der sammenligning mellem dét, som vi i 
Danmark forstår som husdyr, altså der er meget langt fra en hund og en kat til en ko. men der er virkelig 
ikke ret langt fra en kat til en mink. Altså det er sådan, det er jo også det med sådan. Hvis i serverede hund i 
dag ikke, så ville, altså der jo ikke nogen der ville røre det jo. Folk ville være sådan “what, i kan jo servere 
hund, sådan, hvad har i gjort ved hunden og sådan noget der”. Altså det ville være totalt grænseoverskri-
dende. Og jeg tror det er den der sådan sammenhæng der, mellem de to dyr, som måske er med til at folk er 
sådan lidt afskrækkede omkring det, uden reelt at vide noget om minkproduktion og minkfarme og sådan 
noget der. 
26:39 Ida: Ja fordi jeg har ikke rigtig noget indtryk, om man kan lave sådan human minkfarm, hvor at de 
ligesom græsser ude på en eng og så slår man dem i ihjel, lige før de når deres sidste efterår. 
26:53 Cecilie: Det siger Dyrenes Beskyttelse at man ikke kan. 
26:55 Ida: De siger man kan ikke… 
26:56 Cecilie: Nej.. 
26:58 Ida: ...man kan ikke gøre det på en nogen god måde, fordi de slår hinanden ihjel? 
27:01 Cecilie: Ja lige præcis, fordi sådan er ter.. hvad hedder det? Territoriale rovdyr. Så det fungerer ikke 
med bur og de går tæt. Det var jeg nemlig inde og undersøge. 
27:11 Aleksander: Men var spørgsmålet ikke om det var det der med, om det var bedre at de havde små 
børn ude og kigge. 
27:16 Louise: Jo det var egentlig det vi kom fra, vi kom fra åben farm. 
27:19 Aleksander: Ja der var min pointe nemlig at, er der ikke i forvejen en masse, folk der skal ud og under-
søge om vilkårene er ordentlige og sådan noget. Altså er den ting ikke allerede på plads? 
27:30 Cecilie: Jo, altså de har… 
27:31 Aleksander: Og så kan det godt være de skal være lidt pænere, nu når 4B kommer ud, end når.. 
27:35 Ida: Det kræver så også at man stoler på den danske lovgivning. 
27:37 Aleksander: Det var nemlig, det var så det næste; altså bare fordi at altså det er loven, så er det jo ikke, 
så betyder det jo ikke at det er dyrevelfærd. Men der er vel allerede et eller andet i spil, for at der ligesom 
bliver kigge igennem lidt i sømmene på de her farme, var min pointe. 
27:54 Simone: Vi har snakket lidt om den her video, som du har været inde og se Sebastian. Det er en video 
Kopenhagen Fur har lavet, vi vil lige vise jer et par klip og så har vi lyst til at høre jeres holdning til, hvad, 
om, hvad i tænker om det de siger? 
28:11 Louise: Kan i se alle sammen? 
28:13 Sebastian: Kan i skrue op for lyset? 
28:14 Ida: Ja… 
28:16 Viktor: Der bliver altså kørt nogle penge ud i det der lokale [peger på auktionslokalet]. Det er sådan 
der ude af proportioner. Nej men altså sådan vi snakker sådan i minutterne, der bliver der lavet ligeså meget 
som vi kommer tjene resten af vores liv. Altså sådan på minutter… 
28:30 Simone: Det er helt sindsygt. 
28:31 Cecilie: Måske man skulle blive minkfarmer… 
28:35 Simone: Nå, jeg sætter den her igang, der, det er lige nogle få sekunder. 
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28:39: Klip 00:33 - 00:53 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
29:00 Simone: Det var den ene, i får lige lov til at se en anden, også. 
 
29:09: Klip 05:56 - 06:28 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
29:42 Simone: Så! kom vi lige tilbage til det, åben farm. 
29:44 Louise: Ja, og de her klip og den her film, nu ved jeg ikke, Ida vil du prøve at snakke lidt om hvad 
synes du om sådan en film, det er jo sådan en længere film der tager 12 minutter, nu har vi vidst lidt af det.  
29:55 Ida: Altså jeg synes bare, som jeg sagde før at med de der landmænd, ikke, altså det virker som hele 
det der “Vi gør hvad vi skal, og alt er i den skønneste orden”, uden at man egentlig tager stilling til det man 
bliver spurgt om. Man finder alle de plus-ord man overhovedet kan og så smider man dem ud og så ignore-
rer, dét som egentlig er… 
30:18 Louise: ..den store udfordring? 
30:18 Ida: Ja, ja… 
30:20 Simone: Hvad tænker du Cecilie? 
30:21 Cecilie: Ja, jamen jeg er egentlig enig i det Ida siger. Altså sådan en film, altså jeg tror ikke den hen-
vender sig til mig, eller sådan det føler jeg i hvert fald ikke den gør, eller sådan. Jeg tror ikke på.. altså nej, 
jeg tror den taler til nogle andre, det håber jeg den gør. Jeg ved ikke. 
30:37 Simone: Du kan ikke overbevise til hvad de…? 
30:59 Cecilie: Nej synes det er sådan lidt komisk. Jeg ved ikke og jeg er bare så.. Den der landmand der kører 
og den der gode accent på stemmen, jeg synes, jeg ved det ikke. 
30:49 Louise: Den er ikke god? 
30:50 Cecilie: Nej! Det synes jeg ikke. 
30:51 Louise: Nej, hvad tænker du Aleksander?  
30:53 Aleksander: Altså jeg vil give Cecilie ret i, at den jo på ingen, altså. Det er lidt kildekritik. Det er jo dem 
der har lavet den her infomercial, det er jo bare en reklame. Der er jo ikke rigtig, vi bliver jo nødt til at se på 
den anden vinkel også, for det er jo virkelig ensidigt det her. Ja det var det jeg havde og sige til videoen. Men 
jeg ved ikke om vi skal tage andre spørgsmål bagefter? 
31:13 Viktor: Ja, altså jeg er 100 % enig. Men samtidig så, hvis du går ind og tager et hvilket som helst pro-
dukt og finder sådan en video om et produkt, det er fuldstændig ligemeget hvilket produkt det er, så kom-
mer det til at se sådan her ud. Det kommer til at være sådan der, altså der er jo ikke nogen der ville kommu-
nikere sådan der: “Ja vi har det her som er skide godt, så har vi det her som sådan er mindre godt, så nu 
viser vi lige vores promo-video”. Det er der jo aldrig nogen der ville gøre. Jeg tror, eller sådan problemstil-
lingen med sådan noget her, med det her video, minkfarm og sådan noget der. Det er på den ene side, der 
har du dem der måske også har set sig lidt, altså.. På den ene side har du Kopenhagen Fur og den måde de 
selv kommunikerer ud. På den anden side, der har du alle dem der bare hader Kopenhagen Fur ikke, og de 
hader dem bare som pesten, og så laver de bare videoer om alt det dårlige og de her laver videoer med alt 
det gode. Så finder aldrig det der sådan reelle midtpunkt, hvor, hvordan virkeligheden altså ser ud. Fordi du 
kun altså, enten så sidder du med dem på strøget, hvor du får en Snickers for at se en video for at se en vi-
deo på fem minutter og hvor de bare halshugger dyr og sådan noget der, eller også så ser du den der Ko-
penhagen Fur ikke. Altså sådan det er meget poler uden sådan rigtig realisme, synes jeg. 
32:19 Sebastian: Altså jeg synes de siger noget godt men de gør noget skidt i den. Jeg synes de siger det der 
med at der mange myter omkring minkavl. Det er jo rigtigt. De døjer jo med at folk laver en forestilling af 
hvad minkavleri er i Danmark. Og folk er ikke oplyst, altså de ved ikke en skid om det, basically. Det ved vi 
jo heller ikke, altså vores viden er i hvert fald begrænset ikke. Men vi har alle sammen en idé om, hvad det 
handler om. Det de så ikke gør godt, det er at de prøver ligesom at italesætte hvad det er, altså sådan, de 
prøver at italesætte den gode vinkel af det. Hvor at de meget mere skal lægge op til, at de, at de gerne vil 
vise, hvad det, altså sådan, hvad det rent faktisk er, istedet for at fortælle det. Det virker i hvert fald ikke for 
mig, altså jeg tror ikke på det ved at de siger, hvad der er godt. Det synes jeg bare at det kommer til at virke 
som en løgn.  
33:11 Viktor: Det er jeg helt enig i. 
33:12 Sebastian: Og det hjælper ikke til at aflive myterne. Der skal man.. 
33:16 Louise: Hvordan vise hvad… 
33:19 Sebastian: ...og få vist det på en eller anden måde. Og de her dage er jo gode ikke, så er spørgsmålet jo 
så bare hvordan man får folk ud til dagene.  
33:24 Louise: Altså åben farm tænker du?  
33:25 Sebastian: Ja, altså jeg synes umiddelbart det, det er et godt tiltag. 
33:29 Ida: Ja, men det er også pisse mærkeligt. Så render der sådan nogle ‘familien gule Danmark’ rundt og 
kigger på de der søde dyr og laver snobrød ikke. Men hvem er det så der køber pelsene? Eller sådan, man er 
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da sådan “Det er sgu lige meget at de synes okay” eller sådan. Det ligner lidt sådan en Dansk Folkeparti, 
næsten. 
33:49 Cecilie: Ja… 
33:51 Ida: Alle er så glade når de tjener og hygger sig.  
33:54 Simone: Skal vi lige tage de andre to? 
33:57 Louise: Ja, vi viser lige to klip mere.  
33:59 Sebastian: Jaaa. 
34:15 Ida: De har ikke været vilde endnu. 
 
34:17: Klip 06:40-07.20 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
35:01 Simone: Og i får lige én mere. 
 
35:07: Klip 07:32 - 08.10 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
35:50 Simone: Lige to mere. 
35:52 Louise: Hvad tænker i om det? Aleksander? 
35:53 Aleksander: Altså jeg vil starte med at sige, at jeg er ikke sart. Og altså det er jo helt klart at vi har med 
døde dyr at gøre. Så jeg har intet, altså det overrasker mig, eller chokerer overhovedet ikke det der med at 
du propper dem ned og så, aflivet. Man kan jo ikke vente på at de dør af sult, eller dør af alderdom og så 
bruge pelsen. Det synes jeg ligesom, det var ikke overraskende. Det her aspekt af det. Når du æder en bøf så 
ved du også der er en død ko, altså sådan er det. 
36:17 Simone: Men vi ville jo gerne… 
36:17 Aleksander: Og der blod og der er, og på et eller andet tidspunkt så skal pelsen af, og så ser det klamt 
ud og sådan det. 
36:22 Simone: Ville du gerne have de viste mere om det, for at du sådan altså… 
36:24 Aleksander: Ja, altså, altså, nu synes jeg at jeg kunne mærke lidt, at der var nogen som synes det var 
sådan lidt “okay, slap af agtig”. Og så kan det godt være at der er nogen der synes det er lidt forkert, men 
jeg synes bare det sådan er meget; hvad havde i forestillet jer, trods alt? 
36:39 Ida: Jeg synes heller ikke det er dér, man tænker problemet ligger. 
36:42 Aleksander: Nej præcis. 
36:43 Ida: Problemet ligger i, i, sådan levevis, har jeg indtryk af og så i, at man overhovedet gør det. Det lig-
ger ikke i alle de der ting, for det er jo bare, altså almindelig slagtergi. Det er jo sådan set fint nok. 
36:55 Cecilie: Til gengæld, jeg synes, det er en fin, altså. Jeg synes det bedre film den anden. Jeg synes stadig 
det hele er lidt komisk og virker sådan lidt dumt. Men det er er så hvad det er. Men egentlig synes jeg det 
fint, det der med ligesom at være.. forsøge at være lidt åben om, hvordan er det den her mink dør, eller så-
dan. Det er da meget fint. 
37:13 Aleksander: Det er jeg helt enig i. 
37:14 Louise: Afliver det nogle myter i forhold til produktionen som minken kommer igennem for dig? 
37:20 Cecilie: Næ, det ved jeg ikke. Eller jo, det ved jeg ikke. Det er måske. Eller nej. Jeg ved ikke helt hvor-
dan jeg havde tænkt at en mink dør. Men det er da måske meget rart at se at det ikke som… Nu har man jo 
set billeder af hvordan kyllinger bare bliver suget ned i sådan en ‘dræbermaskine’, det der ser sådan allige-
vel lidt mere mildt ud, måske. Det er tæt på dens bur, jeg ved det ikke. 
37:44 Simone: Hvad siger du Aleksander? 
37:46 Aleksander: Jamen det er jo så, jeg ved ikke om det har så meget med filmen at gøre, det er mere det 
der… Nu sagde du (peger på Cecilie) det tidligere, var det Dyrenes Velfærd? Eller, hvad det hed?  
37:53 Cecilie: Dyrenes Beskyttelse, ja. 
37:55 Aleksander: Dyrenes Beskyttelse de havde udtalt, at det kan ikke gøres på en åben mark, hvor de så 
bare leger for så slår de bare hinanden ihjel og så bliver det endnu værre, altså. Det skal gøres i bure. Og så 
bliver spørgsmålet sgu nok lidt mere, okay, skal vi have minkpels, minkavl i Danmark eller ej? Og rigtig, så 
har jeg det, så kan man sige så, skal de i nogle større bure, men altså det er jo stadig et bur lige meget hvad 
altså. Så er det mere et spørgsmål, hvis du er for det eller er du i mod? Punktum. Altså, hvis, det… Det kun-
ne helt sikkert gøres meget værre og det kunne åbenbart ikke gøres bedre end det er lige nu. Altså i forhold 
til de her billeder, så kan det selvfølgelig godt være at der er en anden virkelighed, hvor man ser det der 
Operation X og den slags. Men hvad har set her, der vil jeg så sige, med mindre man synes det helt skal af-
skaffes, så synes jeg det ser fint ud. 
38:46 Louise: Virker det autentisk, ærligt? 
38:48 Aleksander: Jamen, nu hvor vi ser dyrene dø, det synes jeg var meget autentisk. Altså, der ligger de 
ikke skjul på noget. Der ser man at de får revet pelsen af og det hele. 
38:55 Viktor: Også meget god stil at hun smider den der mink ned i den der kasse der. 
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38:57 Aleksander: Ja, præcis. Det er ikke noget med, og så næste klip så er den så død. Man ser på processen 
på en eller anden måde ikke. 
39:03 Cecilie: Men det er jo stadig super opsat.  
36:06 Aleksander: Det vil jeg give dig ret i. 
39:07 Cecilie: Det virker stadig sådan lidt dumt. 
39:09 Aleksander: Men det er stadig en levende mink de fyrer ned i en kasse og så, næste billede står der en 
gur og hiver pelsen af et dødt dyr. Det er stadig, det er stadig autentisk på det plan, vil jeg sige.  
39:20 Viktor: Jeg tror du har rigtig meget ret at det ikke er så meget en vurdering af, hvorvidt altså produk-
tionen er okay eller ej, for, altså sådan… Mit indtryk er at man gør jo hvad man kan. De skal overholde nogle 
reguleringer samtidig med at de skal have så meget for deres penge som muligt ikke. Altså de skal jo lige-
som lave noget cost-benefit af; okay hvor meget kan det betale sig og gøre det godt for dyrene og hvor meget 
kan det betale sig for forretningen. Og de har tydeligvis fundet en måde hvor de får meget for pengene og de 
samtidig overholder reguleringer. Så jeg tror faktisk det reelle spørgsmål ligger mere til personen, synes du 
det er okay og farme mink som dyr eller er det ikke okay. Kontra, vi har snakket om svinet, eller ko, eller et 
eller andet, eller høns, hvor jeg tror reelt mere det er dét der er spørgsmålet. 
40:04 Sebastian: Ja helt enig. Altså jeg, jeg er sådan markedskapitalist på den måde at så længe der er en 
efterspørgsel så kan der også, der kan bære til der er et udbud, så skal det være der. Det er ligesom, som 
svineproduktion, du kan ikke sige det her ikke er okay, fordi så ville svineproduktionen heller ikke være 
okay. Så derfor synes jeg også at minkavleri i Danmark, har sin ret til at være her, altså 100 %. Jeg står bare 
med et ben i begge lejre, fordi jeg synes det er lidt barbarisk stadig. Og det vil jeg synes stadig, tror jeg, at 
man opdrætter dyr for at flå dem. Og det er jo som det er, nu er det måske hyklerisk, men… 
40:45 Viktor: Jeg synes også det der så er spørgsmålet, nu snakker vi om hvorvidt det er overlevelse eller ej, 
alt det der med maden, hvor at opkøbe pels, det koster jo ikke 45kr i netto og købe pels jo. Det, altså vi er jo 
oppe i tocifrede tusind-beløb, hvis du skal have noget, altså der bare dækker ned over navlen, til pels. Nej 
men helt reelt. Det er jo hjenedyrt jo. Det er altså, ude i Kopenhagen Fur deres fremvisningslokaler, der lig-
ger jo to butikker; Rolex og så ligger der deres egen. Altså det sætter standarden derude. Det er bare sådan… 
Det der spørgsmål om det er okay, altså sådan når det er så segmenteret, hvem det er der kan bruge det her, 
hvem får reelt gavn af den her mink-ting, det er også sådan lidt.. Det sætter også en fod i en anden lejr synes 
jeg. 
41:36 Louise: Man kan sige Kopenhagen Fur har jo lavet den her video og til en, formodentlig, bred mål-
gruppe også til sådan nogen som os. Men hvad skal der til for at i kan stole på det forretningsgrundlag de 
har, fordi de lever godt på deres forretning. Det går godt for dem, men hvad skal der til for at sådan nogle 
som jer, f.eks., stoler på dem som virksomhed? Hvordan kan du kommunikere, altså, skal der være noget 
mere transparens, skal der…? 
42:10 Cecilie: Næ, jeg ved ikke om det ville komme til at ske, eller sådan. Jeg synes hele den der minkpro-
duktion, og pelsproduktion er sådan, mærkelig. Det tror jeg måske ikke kommer til at ske for mit vedkom-
mende. 
42:24 Louise: Hvad tænker du Aleksander? 
42:25 Aleksander: Der tror jeg nemlig, at Cecilie er et rigtig godt eksempel på min pointe, om at enten synes 
du det er forkert eller også synes du det ikke er forkert, og så vil du sgu egentlig skide på hvor transparent 
det er. Nogen synes det er okay, og nogen synes ikke det er okay. Og sådan er det bare. 
42:40 Simone: Hvordan tænker du så at fange dem, fordi, der må vel være  nogen der kan overtales? 
42:44 Aleksander: Tydeligvis. 
42:45 Simone: Hvordan tror du sådan nogle som dem.. eller nu ved jeg ikke om… 
42:46 Aleksander: Jamen der vil jeg sige, at det der at gøre det mere gennemsigtigt, få fjerde klasse ud og se 
på det og selvfølgelig så handler det også meget om tillid om at de overholder de regler de skal og ikke… Én 
ting og jo direkte at bryde loven, en anden ting er ligesom og prøve at lave nogle smutveje og sådan. Men 
det handler jo mere om at der bliver holdt snor i de forskellige ting og at man stoler på reguleringerne og 
man stoler på dem der holder øje med producenterne og stoler på producenterne. Og det vil jeg så, sådan, 
gennemsigtighed med, alstå hvor man ser farmene og den slags, det er jo vejen frem. Men der er altid nogen 
der synes det er skrækkeligt og ikke vil stole på dem lige meget hvad og sådan er det jo bare. 
43:23 Louise: Cecilie, du… 
43:24 Cecilie: Ja det var bare lige en lille tilføjelse; måske det godt kunne komme til at ske, hvor jeg vidste 
der kunne være en eller anden form for, det jeg ved ikke, frilands-øko mink, hvor jeg slet ikke på nogen må-
de var i tvivl om, at de der mink de havde det virkelig virkelig godt. 
43:36 Ida: Det bliver dyrt. 
43:36 Cecilie: Hvis det kunne ske, så kunne det godt være at jeg ville, sige det var fint, det er okay. 
43:42 Louise: Viktor? 
43:42 Viktor: Men tror du så at hvis der var forskel i markedet. Lad os sige du kunne købe en rigtig billig 
pels, mink pels-jakke ikke, så ville du købe den til 2000, men så de der mink der, de har bare haft det pisse 
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hårdt, altså ville du så tænke sådan; “Kopenhagen Fur de gør det godt, de er dyrevelfærd” og sådan noget 
der. Ville du så gå ud og købe deres?  
44:03 Cecilie: Næ, jeg kommer aldrig til at købe en pels, det er også det der er… 
44:06 Viktor: Som regelt i , sådan, altså sådan... Hvis man ser dem som at de lige pt. der er de jo idealet i 
forhold til, hvordan man skal gøre det. Tydeligvis så overholder alle fødevare.. jeg ved ikke om man kan 
kalde det Fødevarestyrrelsens reguleringer, men alle reguleringer der er og som du selv siger, de kan ikke 
avle på frit areal, for så slår de bare hinanden ihjel. 
44:30 Cecilie: Men, men, ja… 
44:31 Viktor: Så det er jo faktisk rimelig øko biodynamisk og hele.. 
44:34 Cecilie: Ej, det er det ikke, fordi altså alle konventionelle landbrug f.eks hvis… Svinekød de lever også 
op til alle krav det synes jeg stadigvæk er noget lort. Så på den måde er det jo lidt det samme. Det kan godt 
være de lever op til alle krav, men jeg synes bare ikke det er… 
44:48 Viktor: Så får aldrig den der ideelle mink jo. 
44:50 Cecilie: Nej, hvis ikke den kan eksistere. 
44:54 Viktor: ...hvis det ikke kan lade sig gøre, så altså.. 
44:54 Cecilie: Nej men det ville jeg nok heller ikke være så ked af, eller sådan… 
44:59 Viktor: For at vende tilbage til spørgsmålet med virksomheden og det der med transparens og sådan 
noget der… Altså jeg tror meget det handler om varene, nu har vi snakket meget om det. Fordi altså varer 
som Adidas og Nike, som også møder rigtig meget, sådan noget børnearbejde og rigtig meget sådan pro-
blemer på dét punkt, det er meget sådan… Jeg er forbruger af de ting og det køber jeg bare og så er det altså 
lige meget hvor store kriser de er i. Jeg tror deres.. Altså det er svært at overkomme de her, ja de her proble-
mer de har med at nå nogle flere kunder, eller hvad man skal kalde dem, fordi deres bare ikke rækker så 
langt. Og jeg tror folk har svært ved at støtte dem som virksomhed fordi de er jo ikke engang kunder, hvor-
for skulle jeg gå ud og have en holdning til minkproduktionen? 
45:53 Ida: I bund og grund er de ligeglade med mig.  
45:55 Viktor: Ja og jeg er fuldstændig ligeglade med dem. Så på den måde så tror jeg de har et stort problem 
med at kommunikere det her ud. Fordi hvad rager det mig? 
46:07 Simone: Hvad tænker du? [Peger på Sebastian] 
46:08 Sebastian: Jeg tror en ting der havde… Spørgsmålet hvad der ville gøre det.. 
46:11 Louise: Ja, altså hvordan at du skal.. Hvordan at de… 
46:15 Sebastian: Hvordan vi ville komme til at stole på dem? 
46:16 Louise: Ja, det var det jeg mente. 
46:17 Sebastian: Jeg tror hvis havde gjort mere ud af hvorfor det er at minken faktisk har et godt liv. Det 
siger de jo det er. Men det synes jeg ikke jeg får en fornemmelse af, at jeg forstår, hvorfor det er det. Det 
kunne måske være virkemiddel der ville hjælpe mig. Fordi hvis jeg forstår noget om hvorfor dyrene har et 
godt liv på måde de siger de har et godt liv, så tror jeg måske at jeg ville forstå det bedre. Og så synes jeg 
også man er nødt til, at inddrage alternativet i den her diskussionen. Hvis nu minkavleri havde været ulov-
ligt, så havde vi jo stået med nogle minkfarme der havde haft langt værre kår og uden regulationer. Så hav-
de vi også haft nogle billigere minke måske, eller pelse, men så havde det bare været en branche der havde 
været ulovlig fra top til bund ikke. Og reguleringerne, de her tjek her havde jo ikke fundet sted. Så på den 
måde så synes jeg måden det bliver gjort på er hæderligt nok, altså. Selvom jeg stadig synes det er lidt barba-
risk, men sådan er det jo. 
47:17 Louise: Hvad tænker du? [peger på Ida] 
47:18 Ida: Ej, det er jo måske ikke nødvendigvis sandheden. Du kan sige elfenben kan jo godt finde ud af at 
afvikles, sådan rimelig, blive enige om at det skal vi ikke have mere. Og så er det selvfølgelig nogle få, men 
det er jo ikke… 
47:31 Sebastian: Men jeg tror branchen er stor, det.. Jeg tror ikke de ville lukke. Jeg tror ikke de ville stoppe. 
47:35 Viktor: Der bliver eksporteret så meget pels til de.. Asien og det er fuldstændig utroligt. Og som du 
(red. Sebastian) sagde tidligere, udbud/efterspørgsel, ikke. Så altså, så vidt jeg har forstået så er Kopenhagen 
Fur en af verdens største producenter af pels og lad os sige at vi lige pludselig ikke skulle producere pels i 
Danmark. Så skal der til at produceres minkpels nogle rigtig slemme steder og som du siger, så synes jeg 
alternativet er bedre her. Og det er nok også meget godt for den danske økonomi. 
48:07 Louise: Aleksander du havde hånden oppe? 
48:08 Aleksander: Det var bare det med elfenben, jeg ved ikke om det var, det var nok ikke en hovede-
pointe, men er det ikke mere vi synes det er noget svineri, fordi det er en truet dyreart og den måde det bli-
ver gjort på nemlig er jo fordækt og ulovligt. De skærer… Det slår jo lortet ihjel og så skærer de elfenbenene 
af og så lader de resten ligge. Så man føler bare det er lidt spild på en, i forvejen truet dyreart. Hvor mink er 
sådan lidt en anden kategori, der er ikke helt de samme ting der gør sig gældende, vil jeg sige. 
48:32 Ida: Det var lidt hårdt sat op, men pointen, pointen var ligesom at hvis man ligesom… Noget vender i 
stemningen i forhold til et bestemt dyr eller en måde og behandle et dyr på. Så kunne man jo godt altså… 
Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror godt man kan kræve at sige ‘nej tak’ til noget på markedet. 
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48:56 Louise: Men hvordan ser fremtiden ud for pelsindustrien, altså, helt egen personlige holdning. Du har 
‘thumbs up’ [Peger på Viktor] 
49:04 Viktor: Ja den er ‘boomin’ [red. eskalerende]. Hvis jeg skulle investere 50.000kr lige nu så skulle det 
enten være i xxx eller i pelsindustrien. 
49:15 Aleksander: Boom ‘bold statement’ mand.  
49:18 Viktor: Nej helt reelt, altså sådan, det tror jeg jeg sgu. 
49:24 Louise: Hvad tænker… 
49:26 Sebastian: Kan jeg så sige at jeg ikke tror det er godt nu, eller hvad? Jeg ved jo ikke, hvad jeg kunne 
høre og hvad, hvis efterspørgslen er så stor, så.. Det er også det indtryk jeg har og også har haft før i dag, så 
er det selvfølgelig en industri der er kommet for at blive. Og jeg synes det er fint den er der.  
49:45 Ida: Jeg vil sige at jeg synes det kunne være fedt, hvis den ligesom red med på recycle-bølgen. Sådan 
ligesom gjorde noget i den retning, sådan noget med at indsamle gamle pelse, eller opdatere eller sådan 
noget… Gjorde et eller andet… Ja jeg ved godt det er lort, men hvis du har købt den her pels så er der livs-
lang udlægning og re-design på den, eller et eller andet, sådan så man kunne gøre et eller andet. Det ville 
selvfølgelig være overfladisk, men det ville… 
50:11 Louise: Sådan et bæredygtigt koncept inden over det de producerer. 
50:14 Viktor: Jeg synes det er en rigtig god pointe. Men jeg synes faktisk at de kommer det ret godt til livs i 
videoen, hvor de siger det der med at alle dem de ikke kan bruge de bliver lavet til benzin. Og alt det er 
minken du ikke kan bruge det bliver lavet til gødning. 
50:27 Cecilie: Var det ikke frakkerne du tænkte på?  
50:30 Ida: Ja, jo det var frakkerne. 
50:32 Viktor: Nå ja ja, men sådan generelt… 
50:35 Ida: Ja altså hele processen… 
50:36 Viktor: Ja altså hele...Virksomheden eller koncernen eller hvad man, hvordan man skal definere den. 
Så er jeg helt enig, jeg synes de gør det godt med produktionen, men jeg synes helt klart produktmæssigt, 
ville det gøre meget. Hvis jeg gik ud og investerede 5000 kr i et stykke pels, og så var sådan, og så havde jeg 
muligheden for at komme tilbage med 500 kr og så kunne jeg få det sat et andet sted, eller gjort anderledes 
med pelsen, sådan så… Sammenlign det med aktier ikke, fordi det er jo pisse meget værd og ligesom have 
noget frihed med det her pels, sådan så at når du en eller anden dag er træt af din bikerjakke med pels over 
det hele og sådan noget der. Så kan du gå ned og få lavet et par pels bukser i stedet for. 
51:14 Ida: Ja at det ikke bare bliver sådan noget rigmand som køber. 
51:15 Viktor: Præcis. 
51:17 Louise: Det bliver lidt mere… Ja hvad tænker Cecilie? Fremtiden for pelsindustrien… 
51:22 Cecilie: Jeg ved det ikke, det lyder da meget rigtigt. Ej jeg vil sige… 
51:24 Ida: Du vil gerne have sådan en Jon Snow-ting måske? 
51:26 Cecilie: Ja, jo det vil jeg faktisk gerne. Hvis de kan lave det så vil jeg gerne. Nej jeg.. Jo jamen jeg synes, 
altså hvis man kører videre på det der argument med holdbart, at det kan holde, hvad sagde i, 60 år? 20 år? 
Det hørte jeg ikke. Nå det synes jeg, altså det kunne måske godt være sådan noget der i fremtiden kunne 
spille en ret stor rolle, fordi jeg tænker vi bliver sådan mere og mere sådan kvalitetsbevidste men også be-
vidste om, at man ikke bare smider det ud året efter, agtigt. At det ikke kun holder en sæson. Så hvis man 
kørte videre på den så kunne det da godt være at man… Jeg ved ikke om folk køber flere pelse i fermtiden. 
Jeg har svært ved at se sådan, altså mig selv eller nogen i min omgangskreds. Jeg kan ikke forestille mig at vi 
lige pludselig kommer til at gå med pelse alle sammen. Men det kan da godt være. 
52:14 Viktor: Jeg tror måske mere det er fordi man har det der blik, som vi har snakket om, det der med at vi 
ser hende der den gamle, eller ældre dame på Hellerup station med en, knælang minkpels, og bare sådan 
fået store perleøreringe og hvad ved jeg. Jeg tror mere det er det der, altså… Hvis jeg fik lavet sådan, det ved 
jeg ikke, sådan en lækker jakke med pelsfor, som hvor at du så kunne genbruge pelsen næste år, hvor du så: 
“Nå okay, så næste år vil jeg hellere have det her”. Der tror jeg, at vi har et marked ikke. Men så er spørgs-
målet så, fordi mink er sådan en dyr vare og det der med så at gemme den dyre vare, eller bruge den som 
sådan et, altså den kommer jo ikke i fokus, hvis du har den i foring eller sådan noget der. Så er spørgsmålet 
om det ikke er for mange penge at investere i, ud over at det så har det der bæredygtige element, som folk så 
er villige til at betale for, som vi snakkede om, med image, hvis folk sagde sådan: “Ja jamen jeg sgu noget 
pels, men det er så det jeg bygger min jakker på de næste 60 år. I modsætning til jer andre, der har gåsedun 
og hvad ved jeg altså.”. Så tror jeg da at det er noget rimelig holdbart vi har fat i.  
53:27 Aleksander: Altså jeg vil personligt ikke stå inde for.. det aner jeg ikke noget om. Men som Cecilie 
sagde så tror jeg at der er et større.. Folk bliver mere kvalitetsbevidste, både med hensyn til selve produktet 
og så også.. hvad hedder den slags ting.. Det vi har siddet og pitchet herinde i dag, det kunne da sagtens 
fungere tror jeg. Jeg tror i hvert fald noget fremtidige generationer vil tage mere imod, end det gamle.. Nu 
siger du sådan en gammel Hellerup-dame der har en eller anden tyveårig gammel pels og den kan ikke bru-
ges til andet. 
53:58 Louise: Det er skal være et nyt segment på en eller anden måde? 
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54:00 Aleksander: Ja det kunne godt være. Men jeg skal ikke kunne udtale mig om… 
54:05 Cecilie: Må jeg lige tilføje noget? Altså jo, jeg tror vi bliver mere kvalitetsbvidste, men jeg tror også folk 
bliver mere og mere, sådan, opmærksomme på også bevidste om sådan noget som dyrevelfærd. Så det tror 
jeg virkelig også man kommer til at skulle… 
54:19 Louise: En udfordring? 
54:20 Cecilie: Det skal man klare lidt bedre end det vi lige har set, hvis man skal komme over den. 
54:25 Aleksander: Det tror jeg hun har ret i. 
54:26 Louise: Meget økologi og bæredygtige bevidste. Ja, så tror jeg faktisk vi nåede rundt om det hele.  
54:34 Simone: Vi har i hvert fald ikke så meget mere. Jeg ved ikke om der er nogen der har, noget de bræn-
der for at komme ud med? 
54:38 Louise: ...Noget de lige vil tilføje? 
54:41 Ida: Altså jeg synes sælerne på Grønland. Nej men det er jo også pels, men det synes jeg er fint. Det er 
jo helt hysterisk, som at folk… 
54:51 Aleksander: Det er jo fordi de er så nuttede, tror jeg at det er derfor. 
54:55 Ida: Så ødelægger man de der stakkels grønlændere, eller sådan. Fordi der er nogle regulativer og så-
dan noget. Det er jo hul i hovedet, men det er noget andet, fordi kernen netop ligger, i at opdrættede.. og i 
dyret.  
55:10 Aleksander: Jeg tror også hvis man så blev enige om at afskaffe pels, sådan opdrætte helt og den slags, 
altså så er det jo heller ikke noget argument for, hvorfor man skulle blive ved med at opdrætte grise og køer 
og høns og den slags. Og det kan man jo også have en helt reel mening og siger at det er noget svineri. DEt 
kan man jo, det er jo et fint nok argument at have, en fin nok holdning. Men det er nok ikke… Jeg tror ikke 
det er noget der sker indenfor det næste 100 år, 200 år. 
55:40 Ida: Genmanipulerede pels… 
55:41 Aleksander: Det er jo fremtiden. Men min pointe er altså, hvis man hiver lidt i en tråd og den altså når 
man først har, når først den tråd løs så er enderne jo, så skal vi alle sammen, men det er jo meget meget bæ-
redygtigt. Altså ligesom for at kunne stå helt inde for alt hvad vi gør som samfund og forbrugere. Der har vi 
nok langt igen. Selvom man kunne mene det var det rigtige at gøre. 
56:05 Viktor: Jeg tror også der er længere til at vi forbyder at lave mink, end der er mellem at forbyde at lave 
mink og forbyde og spise gris. Eller farme gris, så altså sådan… Når du først siger nej til at sige “Nej det er 
sgu ikke okay at farme mink”, så bliver man nødt til at tage det op med grise ikke.  
56:25 Louise: Så er der nogle problematikker der også kommer frem. 
56:28 Cecilie: Nej det er jeg egentlig ikke helt enig i fordi det er jo forbudt i ret mange lande og opdrætte 
mink. Jeg har ikke hørt om lande det er forbudt at opdrætte svin. Tænker jeg. 
56:43 Aleksander: Det er jeg ikke helt enig i. 
56:43 Cecilie: Er det ikke? 
56:44 Louise: Jeg ved det faktisk ikke lige.  
56:47 Cecilie: Det er jeg ret sikker på. 
56:48 Sebastian: Altså jeg synes, at hvis man går ind for at vi have svin og vi vil have grisekød på den måde 
vi gør det i dag, så må det også være okay at vi har en ansvarlig minkproduktion herhjemme i Danmark. 
56:59 Ida: Det er også bare ret farligt at sige ‘all or nothing’ ikke.  
57:03 Aleksander: Min pointe er bare jeg synes det er lidt hyklerisk at hvis man står inde for at minkfarme er 
noget svineri, hvilket er en helt fair pointe, så er der også lidt de samme argumenter og hensyn at tage til alle 
andre former for produktion der har med dyr at gøre. Jeg mener… 
57:19 Sebastian: Altså man kan jo godt sige… 
57:20 Aleksander: Jeg siger ikke at det kan stå med mink, jeg siger bare, så er det lidt hyklerisk og så gå med 
de andre ting. 
57:27 Sebastian: Den største magt vi som forbrugere har det er jo også igennem det vi forbruger. Du kan jo 
sagtens sige “jamen det er okay det er der, jeg vil bare ikke forbruge det, jeg er stadig imod det som princip”. 
Og så hvis efterspørgslen falder på det på den lange bane, jamen så sker der ofte automatisk noget med Ko-
penhagen Fur. 
57:45 Louise: Ja lige præcis. 
57:47 Sebastian: Vi ville bare modsige os selv hvis vi gjorde det ene ulovligt og.. det synes jeg.  
57:51 Viktor: Det ville være super underligt. 
57:56 Sebastian: Det var en lille ekstra. 
58:01 Simone: Skal vi stoppe den? 
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Bilag 6 – F2 
Fokusgruppeinterview 
Til stede: Louise, Simone, Kevin, Heidi, Belinda, Martha, Frederikke, Anders og Peter 
Dato: 27. juni 2016 
 
00:11 Louise: Godt. Jamen hej alle sammen og velkommen til. Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at deltage 
i vores fokusgruppe. Og vores fokusgruppe, det vi kommer til at snakke om i dag, det bliver brugt i forbin-
delse med vores afhandling på Cand.Merc.Kom, hvor vi ønsker at klarlægge befolkningens holdning til Ko-
penhagen Fur og så pelsindustrien og til kommunikationen rundt omkring det her. Så det er vigtigt, at I 
forstår, at vi skal ikke diskutere, hvorvidt det er etisk korrekt eller ukorrekt at avle dyr til pelsforbrug, men 
mere omkring kommunikationen. Det er det, vi synes der er interessant ved det. Der er selvfølgelig ikke 
nogen rigtige eller forkerte svar. I skal jo bare sige, hvad I synes - jeres tanker og holdninger til de forskellige 
ting. Og som sagt må I rigtig gerne være anonyme, hvis I har lyst til det - så skal I bare sige det til os, så slet-
ter vi jeres fornavn, selvfølgelig.  
Vi kommer til at fungere lidt som moderatorer, Simone og jeg, så vi indskyder nogle spørgsmål og så ellers 
kommer det til at fungere som en dialog mellem jer og mellem os og jer. Nej hvad hedder det. 
01:07 Simone: Jo jo.  
01:08 Louise: Godt. Så vi starter helt basic. Jeg ved ikke, om du vil starte, Kevin, med lige at fortælle bare dit 
navn, din alder og din beskæftigelse. Ja? 
01:16 Kevin: Jo, jeg hedder Kevin Wael. Arbejder i Udlændingestyrelsen. Jeg er 28 år. Sidder som sagsbe-
handler i Udlændingestyrelsen.  
01:24 Louise: Ja. 
01:26 Heidi: Jeg hedder Heidi Thomsen. Jeg er 26 år, og er også sagsbehandler inde ved Udlændingestyrel-
sen.  
01:33 Belinda: Jeg hedder Belinda Schamaitat, jeg er 24 år, og jeg er kommunikationsmedarbejder. 
01:38 Martha: Jeg hedder Martha Maria Rewers, og jeg arbejder som tjener. 
01:44 Frederikke: Jeg hedder Frederikke Bøgh Thomsen. Jeg er 26 år, og jeg er vel studerende lidt endnu.  
01:51 Anders: Jeg hedder Anders Brøndum Mortensen. Jeg er Projektleder i Dansk Arkitekturcenter, og jeg 
er 32. 
01:57 Peter: Jeg hedder Peter Bagge Grimstrup, og jeg er 25 år, ja ja ja. Og jeg var studerende indtil i man-
dags. 
02:06 Flere: Tillykke  
02:10 Louise: Godt. Vi starter sådan lidt overordnet. Hvordan er det, at I som forbrugere får tillid til en virk-
somhed? Hvordan skal de agere før, at I stoler på dem? Peter, vil du måske starte? 
02:25 Peter: Ja. Jeg tror, der er mange ting, der gør det. Hov den er meget crunchy [snakker om kagen]. Jeg sy-
nes, det der først poppede ind i mit hoved, da I stillede spørgsmålet det var, at jeg tror, jeg lægger stor vægt 
på de personer, der repræsenterer virksomheden og det indtryk, de gør. Både i reklamer og annoncer, men 
også især når virksomheden udtaler sig i forbindelse med en nyhedsudsendelse eller debatter eller lignende. 
Så hvis jeg kan relatere til personen, der repræsenterer virksomheden på sådan et værdimæssigt plan, så får 
jeg mere tillid til det, virksomheden gør - alt andet lige. Med mindre vi er ude i nogle ekstremiteter som 
f.eks. British American Tobacco eller Monsanto eller sådan noget, så betyder det meget for mig.  
03:06 Louise: Ja? Nogle andre der har noget de vil byde ind med? 
03:11 Belinda: Jamen jeg tænkte også, at hvis de virker oprigtige og ærlige overfor en og ligesom, at det også 
afspejles i deres kommunikation.  
03:20 Simone: Hvad med dig Heidi? 
03:20 Heidi: Jeg tror, jeg lægger meget mindre vægt på, hvem det er, der siger noget, hvis de kommer fra 
virksomheden, fordi så er jeg meget tilbøjelig til bare at tænkte “du vil bare have mig til at kunne lide din 
virksomhed, så du lyver sikkert”. Så jeg tror, at jeg bliver meget mere, hvis jeg hører noget, der kommer fra 
en eller anden tredjepart fra en eller anden journalist, som jeg formoder ikke har en eller anden aktie i virk-
somheden. Altså. Det betyder meget mere for mig, fordi jeg stoler ikke på, at virksomheden fortæller mig 
hele sandheden.  
03:45 Anders: Jeg har det lidt på samme måde. Altså, mobilsælgere - det er dem, der taler rigtig rigtig meget, 
ikke, når man er inde i en butik, og de siger en helt masse ting, og man kommer ud og ved faktisk ikke helt, 
hvad det er, de har fortalt. Så er det tit dem, der sådan overgør det, dem har jeg ikke så meget tillid til. 
Brugtvognsforhandlere osv. Dem der taler alt om den her Toyota, at den kan det ene og det andet, ikke. Men 
dem der ligesom går lidt mere til benet og fortæller kort og godt, hvad det er uden sådan at snakke det hele 
op. 
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04:14 Peter: Jeg tror måske også, man kan - nu kan jeg kun tale på egne vegne - men kan måske differentiere 
mellem at sige én ting er, om jeg kan knytte an til værdien… til virksomhedens sådan overordnede værdier 
og hvem deres identitet. Og det har måske meget at gøre med, eller i hvert fald hvordan man ser virksom-
heden udefra, der stadig repræsenterer den. Noget andet er måske, hvad får mig til at tage en købsbeslut-
ning? Og der kan det godt irritere mig helt vildt at snakke med personlige sælgere. Og der er en vens anbe-
faling måske meget mere gældende. Så kan jeg få et helt irrationelt godt forhold til virksomheden, bare fordi 
mine venner synes det. 
04:44 Anders: Ja ja, det er rigtigt. 
04:46 Peter: Men det er ikke.. Det har selvfølgelig en sammenhæng, men jeg synes ikke det har en 1:1 sam-
menhæng mellem virksomheden som… Altså jeg kan virke som, at IBM er en fed virksomhed, fordi jeg sy-
nes, de siger nogle fede ting uden, at jeg nødvendigvis køber deres produkt.  
05:03 Anders: Enig. 
05:03 Louise: Hvad tænker du, Frederikke? 
05:05 Frederikke: Jamen altså jeg stoler heller ikke særlig meget på journalister. Jeg stoler meget mere på 
mine venner. Ja.  
05:11 Louise: Så noget social kapital? 
05:14 Frederikke: Ja hvis mine.. Altså hvis virksomheden kan drive mine venner til at købe det og tale om 
det, så er det nok også noget, jeg ville synes var fedt. 
05:21 Simone: Hvad med dig, Martha? 
05:22 Martha: Jeg tænker lidt mere ift., at der også er nogle upartiske sådan noget som Forbrugerrådet Tænk 
måske er inde over, ikke. Som ikke har nogen interesser. Eller hvis nu jeg skal købe sådan cremer eller pro-
dukter på den måde, at de er Svanemærket eller Neutral. Altså der også er sådan nogle stempler, der lige-
som godkender. Fordi så kan jeg også som forbruger sige “det vil jeg være med til” og “det vil jeg ikke”, 
ikke.  
05:45 Louise: Jo navigere? 
05:46 Martha: Ja lige præcis.  
05:49 Louise: Har du nogen? 
05:50 Kevin: Ja jeg synes også, det er vigtigt, når man er… Hvis man f.eks. går i en butik, at man kan mærke, 
om de ligesom vil sørge for, at man får en god service, eller man er der ligesom for dem. Altså de skal have 
solgt noget frem for, at de vil mærke, hvad kunden ligesom gerne vil have. Det synes jeg i hvert fald er vig-
tigt. Ligesom når man går ind i en telefonbutik, og de overdynger en med tilbud - det er jo egentlig ikke 
derfor, jeg er der. Det er for at finde et eller andet godt produkt. Der har de det meget svært ved at målrette, 
og det, synes jeg, er vigtigt, når man går ud og handler. Og så igen også det der med labels osv., der er det 
vigtigt, at man ligesom kan træffe en beslutning selv, fordi man godt ved, hvor man vil hen, ikke. Så det skal 
være synligt, hvad man ligesom kan få, og hvad de står inde for af produkter. 
06:28 Peter: Jeg synes, det er rigtig svært det der med at finde labels eller anmeldelser af ting. Hvis jeg gerne 
vil downloade den bedste app til et eller andet, så ender jeg tit med at sidde og lede efter… Mængden af 
anmeldelser er så stor, så du kan sidde og lede efter ting, der bekræfter min eksisterende holdning, så jeg 
sidder bare og googler “best app”, og så leder jeg efter den, hvor det jeg leder efter er på listen og ikke i ste-
det for at få en objektiv mængde af information. Fordi der er simpelthen så mange mærker og kvalitetstem-
plinger og sådan noget, så man kan næsten altid finde nogen, der synes… Det er virkelig svært at få et objek-
tivt overblik over, hvor godt… Altså selv de der sammenlinusider osv. de er alligevel så biased, fordi det 
hele er annoncepenge og sådan noget, så jeg synes, det er ekstremt svært. Og så ender jeg bare med at tænke 
på “nå ja Christian han har også det her, så fuck det”.  
07:14 Simone: Hvad så i forhold til, nu nævner flere af jer det her med, at det lidt skal være en ekstern part, 
som lidt sætter et - jeg ved ikke - et kvalitetsstempel eller, at det er Forbrugerrådet Tænk, der har skrevet om 
dem. Hvad så i virksomhedens egen personlige kommunikation, hvad er vigtigt for jer der, når I skal gå ind 
og kigge på en virksomhed? Hvad er vigtigt for jer, at de kommunikerer? 
07:36 Martha: Altså internt? 
07:37 Simone: Bare eksternt. Det kan også være internt. Mere virksomhedens egen kommunikation og ikke 
så meget, hvad folk siger om dem. 
07:43 Martha: Ja okay.  
07:45 Frederikke: De skal være transparente jo. I hvert fald så man skal kunne. F.eks. nu tjekkede jeg lige 
hurtigt Kopenhagen Furs hjemmeside, og jeg synes - nu var det godt nok på mobilen, jeg ved ikke, om det 
gør en forskel - men sådan noget med ansvarlig, CSR stod der ikke særlig meget. Så står der bare “Vi støtter 
Global Compact” f.eks. Flot, men altså hvad betyder det? 
08:02 Martha: Ja man skulle ind og downloade de der PDF’er. Og sådan noget - det ved jeg ikke om det.. 
Mig og teknologi, det er et projekt, synes jeg, ikke. Altså sådan og så skimtede jeg lige lidt, men der var ikke 
sådan en kort opsummering af hvordan og hvorledes, ikke. 
08:16 Frederikke: Nej. Man skulle klikke mange gange. 
08:19 Martha: Ja klikke mange gange! 
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08:22 Simone: Hvad tænker du, Anders? 
08:23 Anders: Jamen jeg synes også, altså de virksomheder som formår at kommunikere nuanceret om deres 
produkt eller den service, de nu har. Altså både det som ikke nødvendigvis er top-godt og hvis den så er 
top-godt, ikke. Altså så det er nuanceret, det gør, at det bliver mere troværdigt, det de så kommunikerer er 
godt ved produktet.  
08:41 Simone: Så om alt både godt og skidt? 
08:43 Anders: Ja altså de skal selvfølgelig ikke nedgøre deres eget produkt og sige, det er dårligere end kon-
kurrenten ved siden af, men altså, jeg synes, jeg oplever i højere grad, når jeg er inde at købe noget, og hvis 
jeg ikke lige kan få det i dén butik, så er de faktisk gode nok til at sige, konkurrenten har det faktisk ovre på 
den anden side af gaden. Det gør, at jeg får lyst til at komme igen. Så det her med at være sådan en lille smu-
le objektiv som virksomhed og så sige, at der er altså også andre virksomheder, som har noget lignende vo-
res, og vi er ikke nødvendigvis det bedste på det hele, men sådan og sådan. De små få gange man møder 
det, så virker det enormt troværdigt for mig. 
09:18 Belinda: Men det er også, fordi det virker som om, de vil ens bedste og ikke bare sælge. 
09:22 Anders: Ja lidt som du også var inde på. 
09:24 Kevin: Ja.  
09:24 Anders: Så er det mere sådan produktet og mig som kunde, der er vigtigt og ikke deres salg selvfølge-
lig. 
09:26 Belinda: Ja end at få salget.  
09:30 Kevin: Det er som også vigtigt, at de anerkender, hvis de ikke kan hjælpe en og netop, at de henviser 
til noget andet. Det gør nemlig også, at man kommer igen. Men ellers har jeg ikke rigtig nogen… Det er ikke 
noget, jeg overvejer som sådan. 
09:40 Simone: Har du noget, Heidi? 
09:41 Heidi: Altså jeg kunne godt følge op på det, Frederikke sagde, fordi jeg synes, hun har ret i det der 
med, at så sidder man som forbruger og lige skal - nu vidste jeg ikke noget om Kopenhagen Fur - så går jeg 
ind på deres hjemmeside, og så var jeg bare sådan, hvad fanden er det? Der var alt for meget. Og det var alt 
for besværligt at finde rundt i. Hvis nu de havde lavet en eller anden punktopstilling med, hvis man trykke-
de.. Der var en, der hed “Ansvarlighed” nemlig, ikke. Og hvis man så trykkede på den, og de bare havde 
lavet en simpel punktopstilling med “det gør vi for at være ansvarlige”. Og så kunne man jo trykke videre, 
hvis man gider at læse mere. Men altså jeg lærte ikke så meget. Så det skal være…. 
10.11 Louise: Så det blev for uoverskueligt for dig? 
10:12 Heidi: Ja. Det skal være meget mere overskueligt og nemt tilgængeligt. Og så ved jeg jo godt, jeg kan 
trykke videre, hvis jeg vitterligt gerne ville lære mere. Men ja.. 
10:20 Anders: Der kunne man… Det der Global Compact der, der kan man jo i virkeligheden… Altså nu 
kender jeg det en lille smule, at der er nogle ting, man gør, hvor man lever op til Global Compact. Så er der 
også nogle ting, hvor man ved, at man ikke lever op, men at man vil gøre det på sigt og sådan nogle ting. 
Den der nuance der, for at vende tilbage til den, kunne man godt kommunikere... 
10:41 Heidi: Ja. 
10:41 Anders: ... op mod det der.  
10:44 Frederikke: Det der var irriterende ved deres hjemmeside eller det, de havde skrevet om Global Com-
pact var, at de bare skriver principperne i Global Compact i stedet for at skrive, hvad det er, de gør.  
10:51 flere: Ja. 
10:52 Frederikke: For det, altså så vil jeg gå ind på Global Compacts hjemmeside, hvis det var det, jeg gerne 
ville vide. 
10:54 Louise: Ja? 
10:58 Martha: Jeg tænkte på i forhold til det, vi snakkede om før, det der med, at der er en tredjepart, der 
godkender. Det første, der dukkede op, da jeg var derinde, det var sådan en video fra folkemødet på Born-
holm, hvor de var ude og gå Catwalk, politikerne, ikke. Hvor der er jeg sådan en, der tænker “nå men hvis 
politikerne fra alle mulige forskellige partier oven i købet siger god for det og bla bla” så tænker jeg også, 
jamen så er det okay på en lidt anden måde end… Selvom det var lidt mærkeligt. Men det der med, at man 
har en stemme fra nogen, som man tillægger en stor tillid på et vis plan. Lidt forskellig, men nogle der har 
en autoritet også sådan samfund og forhåbentligt også har et hold moral, for ellers så kommer de til at høre 
for det, ikke. 
11:47 Louise: Jo.  
11:48 Martha: De står jo til ansvar på en lidt anden måde, ikke.  
11:53 Louise: Hvad i forhold til, altså hvad forventer I af en virksomhed, der generelt arbejder med dyr og 
produktion af dyr? Det kan være alt lige fra svinelandbrug til Kopenhagen Fur. Hvad for nogle forventnin-
ger sådan sætter I i stævne? Kan I fortælle lidt om det? 
12:10 Kevin: Altså jeg synes, det er vigtigt, at dyrene har det godt og jeg kan som person ikke gå ind og sige, 
hvornår en gris har det godt, og hvornår en mink har det godt, så der ved jeg, der ligesom er nogle der har 
styr på det. Men altså udadtil skal det i hvert fald se ordentligt ud, og jeg skal ligesom vide, at det er det 



Side 163 af 188 

rigtige fodder, de får. Fordi hvis det er en ko eller et eller andet, jeg selv skal spise, så synes jeg, det er vig-
tigt, at man ved, at fødevarerne er iorden. Derfor synes jeg også, det er rart, at der er kommet så meget fokus 
på økologi f.eks. Men jeg synes, det er svært at vurdere, hvornår et dyr har det godt, og hvornår det ikke har 
det godt, fordi jeg har ikke, altså forstand på dyr. Jeg kan bare se, hvornår det ikke har det godt. Og man kan 
sige med pels, der er de jo, der ser vi jo rigtig mange grimme ting med mink, der ikke har det godt osv., men 
jeg har jo ikke være ude ved en minkfarm og kan stå og se, hvordan dyrene har det, vel. Så jeg synes, det er 
svært at sige, hvordan - om det er godt eller skidt. Men jeg ved bare, at en mink ikke hører til i et bur, men… 
Det er det eneste, jeg ligesom kan vurdere ud fra det.  
13:01 Belinda: Men der vil jeg også sige, jeg blev positivt overrasket over at læse på deres hjemmeside om-
kring deres dyrevelfærd. Med at de bruger hele minken, når de så bruger den. Og det havde jeg nok ikke 
lige forventet af sådan en virksomhed, de gjorde. 
13:11 Louise: Nej? Hvad tænker du, Peter? 
13:18 Peter: Jeg tror, det er vigtigste når det kommer til dyrevelfærd, for mig, det er ærlighed og transparens. 
For der findes - og specielt i Danmark bliver debatten hurtig så baseret på værdier og narrativer, der sker 
hurtigt en fordømmelse af nogen ting og en forhælgelse af andre ting. Jeg tror det vigtige er for begge parter 
eksempelvis økologisk og kommerciel landbrug, at man er ærlig omkring det, fordi der er både noget, der 
hedder “mink burde ikke være i bur”. Det er én ting, man kan knytte an til, noget andet er også - hvis vi nu 
tog udgangspunkt i Kopenhagen Fur - hvis vi i Danmark stopper med at lave pels, så betyder det ikke, at 
markedet forsvinder, men det betyder, at de mink, der bliver til vil jo alt andet lige få det dårligere, fordi vi 
har en højere generel standard i Danmark. Og den form for transparens er man ikke nået til, fordi man sta-
digvæk har travlt med ofte at fordømme kommerciel landbrug eller kommercielle minkfarme eller sådan et 
eller andet. Så jeg tror det vigtigste, det er ærlighed omkring det og ikke kun i det nationale perspektiv, men 
også hvad vil alternativet være? Men jeg er nok… Jeg er utrolig biased, fordi at hele min familie har kom-
merciel landbrug. Og derfor så har jeg altid, hvad hedder det, været vant til at skulle forsvare det overfor 
folk, som udelukkende spiser økologi eller har en forestilling om, at det er bæredygtigt udelukkende at have 
økologisk produktion.  
14:32 Louise: Ja. Hvad tænker du, Anders? 
14:36 Anders: Jamen igen - jeg synes, det er vigtigt, at man skal være nuanceret i det, man formidler. Hvis 
man har et budskab, der er positivt, så synes jeg, at det når længere ind til mig, hvis jeg også hører dem sige 
noget, som er lidt negativt. Altså den der nuance der, det gør, at jeg kan navigere i det. Ellers så bliver det 
fladt for mig på en eller anden måde. Så hvis der er noget, der træder ud, altså hvis man kan forestille sig 
sådan, at nuancerne det er sådan en - hvad skal man sige - en graf, at den ikke bare er flad eller hele tiden 
positiv, så er det, at jeg begynder at lytte efter, hvad de siger. 
15:09 Louise: Mhm.. Hvad tænker du, Martha? Nu har du lige mad i munden… Det ved jeg ikke, vil du starte 
Frederikke så? 
15:17 Martha: Jeg har ikke rigtigt noget. 
15:17 Frederikke: Jeg har heller ikke rigtigt lige noget. 
15:21 Louise: Nej? Nu når vi lidt videre til Kopenhagen Fur, vi stiller lidt mere skarpt på det. Kender I alle 
sammen Kopenhagen Fur? 
15:30 Anders: Jeg så dem faktisk på Folkemødet. 
15:31 Louise: Hvad siger du? 
15:31 Anders: Jeg så dem på Folkemødet.  
15:33 Louise: Nå okay, ja? 
15:34 Heidi: Altså hvordan kender? Jeg kender det kun af navn. Og det er også det. 
15:37 Louise: Kun af navn? Også hvad med før du var her? 
15:40 Heidi: Ja så var jeg stadig sådan, jeg ved godt, det er en virksomhed, og jeg ved godt, at de sælger pels, 
og det var det… 
15:46 Louise: ..og det var det, okay.. 
15:47 Heidi: Så gik jeg ind på deres hjemmeside, og så var jeg sådan, hvorfor fanden sælger de ikke noget 
pels? Og så så jeg længere nede, at der var en shop, så.  
15:55 Louise: Men hvad er sådan jeres holdning til Kopenhagen Fur som virksomhed? 
16:02 Simone: Det kan være, vi lige skal fortælle, hvad det er, de så.. At de er.. 
16:05 Louise: Det kan du fortælle? 
16:08 Simone: Det er en af verdens største auktionshuse for pels. Og de er ejet af de danske minkavlere, så 
det er egentlig Kopenhagen Fur, der ligger ude i Glostrup, den er ejet af alle minkfarmere i Danmark. 
16:19 Louise: Det er et anpartsselskab. 
16:20 Simone: Ja. Så der er både det her med alle minkfarmerne, men der også auktionshuset, der ligger ude 
i Glostrup, hvor faktisk - hvad kalder man det - verdensprisen på mink, den bliver… Den bliver sat derude, 
fordi det er der, auktionerne kører for mink. 
16:35 Louise: Så det er sådan en stor international handel med folk fra hele verden, som kommer og skal 
købe pels. 
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16:44 Peter: Det er lidt et andelsmejeri på steroider. 
16:46 Louise: Ja? 
16:50 Anders: Jeg synes, det en super fed case, I har taget fat i, fordi netop, hvis man taler landbrug og øko-
logi og sådan noget, så er det jo et produkt, vi rent faktisk bruger for at overleve. Altså vi spiser kød, vi drik-
ker mælk og sådan nogle ting og sager, men lige præcis med mink, der tager vi deres pels, og så klæder vi os 
med den, og det er i øvrigt, altså det giver os nogle associationer til Gentofte og de… til dyre folk, der har 
nok i forvejen, som bare bliver nødt til at sætte det ekstra stærkt det signal og så klæde sig med sådan en 
mink fyldt med dyr. Det er sådan meget sådan ekstremt. 
17:23 Frederikke: Ingen fordomme… 
17:24 Anders: Nej men det er jo sådan meget meget ekstremt eksempel på, at vi mennesker vi er grådige og 
tager fra naturen eller ligesom sætter os selv i centrum for alt. Og det er sådan en ret fed case, I har taget fat 
på, synes jeg. Det svarede overhovedet ikke på spørgsmålet.  
17:42 Louise: God pointe, ja? 
17:44 Belinda: Men der var da også inde på hjemmesiden, der synes jeg faktisk, de snakkede om, at det ikke 
skulle ses som et luksusprodukt, som det netop bliver set som. Og det synes jeg var lidt pudsigt, at man 
prøver at vinkle det på den måde, fordi det fandt jeg ikke særlig troværdigt f.eks. Det var ikke ligesom min 
opfattelse af det. 
17:58 Simone: Hvad tænker du da? 
17:59 Belinda: Jamen jeg tænker lidt ligesom, at det er sådan lidt mere luksusvare, man går rundt i. For det 
er netop ikke nødvendigt, at man har en pels.  
18:06 Heidi: Jeg så også - undskyld - … 
18:08 Peter: Nej endelig… 
18:08 Heidi: Jeg så inde på deres shop - meget relevant - så gik jeg jo derind, fordi det kunne jeg lige over-
skue, at man kunne købe sådan en keyhanger i ægte pels til 500 kr. Og så var jeg bare sådan, så er man.. Så 
har man altså også lidt penge, ikke. Hvis man køber en fucking keyhanger med rigtig pels til 500 kr. Jeg siger 
det bare. Så de skal da ikke komme og sige, at det ikke er en luksusvare. 
18:28 Peter: Jeg synes, det er interessant, at de vælger overhovedet at byde ind på den diskurs der hedder 
“hvad er luksusprodukter”. Hvorfor skal vi overhovedet diskutere det? Fordi kan du overhovedet argumen-
tere for, at nogen form for dyreavl er andet en et luksusprodukt? Strengt taget har du så behov for bacon? 
Ikke..  
18:43 Martha: Argh? 
18:44 Peter: Nej jamen nu siger jeg det bare. Så én ting er - så kunne man jo så have forskellige forhold til 
luksus, og nogen har måske et behov for bacon - men hvorfor vil man overhovedet tage den debat? Fordi det 
er der aldrig nogen, der kommer til at holde med Kopenhagen mink i den.  
18:56 Frederikke: Men det er jo også præcis det, der var deres pointe, at hvis du begynder at tale om pels 
som et luksusprodukt, så er kød også et luksusprodukt. 
19:01 Peter: Ja, men hvorfor så overhovedet nævne ordet luksusprodukt. 
19:03 Frederikke: Ja ja. 
19:04 Peter: Fordi så er du jo.. Så har du taget det valg, hvis du bruger det.  
19:08 Louise: Hvad tænker du, Martha? 
19:10 Martha: Øhm en af mine gode veninder Barbara, hun laver pelse for noget, der hedder SAKS POTTS, 
som er de der sådan lidt farverige pelse. Jeg ved ikke.. Der er mange rigtig unge - også Gentofte tøser - der 
render rundt i dem. 
19:23 Peter: Hvorfor får de dem? 
19:23 Martha: Undskyld… Nej men jeg vil bare sige, de indgik nemlig et samarbejde med Kopenhagen Fur i 
sin tid. Så det er måske lidt der, jeg kender det fra. Og hun fik det fremlagt som, at det var bedre, fordi deres 
sådan forretningsgrundlag, da de startede, det var, at ville godt gøre pels mere affordable eller sådan …???.. 
. Kan man jo så.. Det er jo en helt anden etisk diskussion, ikke. Men så da de indgik det her samarbejde med 
Kopenhagen Fur, så er det jo også bedre vilkår - forklarede hun mig - og priserne de måtte så stige lidt på de 
pelse, selvfølgelig, men det jeg bare ville frem til var, at deraf så har jeg nok fået en idé om, at Kopenhagen 
Fur ligesom sørger for, at niveauet - også indenfor dyrevelfærd - er sådan noget, ligger på et hvis niveau, 
som er iorden. Så jeg tror egentlig også inden, jeg klikkede ind på hjemmesiden og sådan noget, så havde jeg 
en idé om, at det var as good as it gets, ikke. 
20:25 Louise: Jo. Hvad tænker du, Kevin? 
20:29 Kevin: Jamen jeg tror heller ikke, man er i tvivl om, at det er, at produktet er i orden, når det er med-
lem af Kopenhagen Fur, fordi jeg tænker, det er det, de lever af. Altså dyrene skal have det godt, og de kan 
jo ikke have dyr, der render og ikke har en pæn pels eller osv. Så jeg tror, det er virkelig vigtigt det der med, 
at ja dyrene skal have det ordentligt, og det er et luksusmærke, om man vil det eller ej, fordi det er et dyr, 
man klæder sig i.  
20:52 Martha: Ja ja.  
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20:52 Kevin: Men det gjorde man jo også for 1000 år siden, så der er jo ikke den store forskel i det. Men jeg 
tror bare, at ja.. Så tabte jeg tråden. Ja… Pointen er jo... 
21:04 Frederikke: Jeg tænker, i spurgte holdningen… Hvad… altså? til virksomheden.. 
21:07 Louise: Ja hvad er jeres holdning? Ja? 
21:09 Frederikke: Jeg er sådan lidt, så længe der er en efterspørgsel efter pels, altså så eksisterer de jo, og så 
må de… Så er det jo så fint nok, at de har nogle standarder for dyrevelfærd og sådan noget.  
21:18 Peter: Hellere det end sortmarkedspels.  
21:19 Frederikke: Ja præcis. 
21:19 Anders: Ja. 
21:20 Martha: Så tænker jeg også, når politikerne er ude… Jeg ved det, jeg siger det bare lige igen, ikke. Så 
tænker jeg også, at så må det også være iorden. Jeg er også sådan, alt hvad politiet siger er rigtigt og altså 
virkelig autoritets…  
21:37 Louise: Ja.. Jamen Simone og jeg, vi har jo været ude og interviewe Søren Jespersen, og han er Medie-
chef for Kopenhagen Fur, og han udtaler bl.a., at det at købe en pels, det er en bæredygtig beslutning og en 
investering, fordi den holder længere end den vinterbeklædning, du evt. køber i H&M eller andet steds, som 
måske kun holder 1-2 år. Hvad tænker I om sådan en udtalelse? Peler? 
22:02 Peter: Det kommer også nok an på, hvad du bruger din vinterbeklædning til, tænker jeg. Jeg tror ikke, 
du skal styrte ret mange gange på cykel i en vinterpels før den kun holder 1-2 år.  
22:10 Frederikke: Stå på ski i pels? 
22:12 Peter: Ja men det skal han vel sige, fordi han skal jo forsvare, at du investerer.. at du laver så stor en 
up-front investering. Så er det selvfølgelig også rigtigt, at hvis man er en ældre dame fra indre by, der går 
med pelshat, så kan den hat holde i rigtig lang tid, så det skal jeg jo ikke modsige. 
22:25 Simone: Men er du enig i altså… Er du enig i hans udtalelse om, at det er bæredygtigt, og det er en 
investering, eller hvad tænker du sådan rent om den udtalelse? Udover du mener, at han skal sige det.  
22:37 Peter: Jeg tænker, den appellerer til folk, som tænker i den slags baner. Som er fokuseret på, at ting skal 
kunne betale sig i forvejen. Så han snakker til et pengebevidst publikum ellers ville han ikke bruge ord som 
investering og levetid. Og han laver ikke noget følelsesmæssigt argument, fordi han så godt ved, at så ender 
det lynhurtigt i, at det er luksusprodukt? Har man overhovedet brug det det? Og hvad med minkene? Og 
det er synd for dem. Ja.. 
23:03 Simone: Hvad tænker du, Anders? 
23:04 Anders: Jamen han taler ind i den der “køb og smid væk”-kultur, synes jeg. IKEA som bedste eksem-
pel, hvor man smider det ud 1-2 år efter, og så køber man nyt. Og det er i virkeligheden ikke særlig bære-
dygtigt. Så det synes jeg, han taler fint ind i med den der sætning der - det argument. At det faktisk er bære-
dygtigt, hvis det er noget, der kan holde længe.  
23:25 Simone: Ja. Hvad tænker du, Frederikke? 
23:29 Frederikke: Jamen jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke helt, om det er relevant, men jeg kom til at sidde og 
tænke på, at det også for mange er sådan lidt en.. Det er for mange et arvestykke også, sådan lidt en familie-
ting. Så på den måde, så ja det holder længe. Men ja jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke lige, jeg synes det er svært 
at begynde at sammenligne med andet beklædning, altså. Som der også blev sagt før. Det er to meget for-
skellige ting, synes jeg. Når man køber en vinterjakke og når man køber en pels.  
23:53 Belinda: Ja det vil jeg også sige. Det er jeg også enig i. Det er lidt et anderledes synspunkt end man er 
vant til at høre. At man skulle sammenligne det med en almindelig vinterjakke og så en pels. En pels virker 
bare lidt finere end en almindelig jakke, man cykler i. 
24:05 Frederikke: Ja. 
24:07 Martha: Jeg ville aldrig tænke fordi jeg købte en pels, så skal jeg ikke købe ny vintervinterjakke. Og 
sådan tror jeg egentlig der er mange der ville have det.  
24:16 Anders: Ej men jeg synes godt man kan sammenligne f.eks. IKEA og så en, eller en Wegner-stol med 
en pelsjakke overfor IKEA. 
24:23 Martha: Ja man ville jo passe på den, ligesom du siger, ikke? 
24:25 Peter: Men en Wegner-stol kunne måske holde til mere slid, er min fordom, fordi den er ‘built to last’. 
Men det ved jeg ikke, det må, jeg har aldrig gået med mink, men… 
24:32 Anders: Jeg har heller aldrig prøvet at trampe sådan en Wegner-stol. 
24:32 Frederikke: Men så, men så skulle du sammenligne, så skulle du sammenligne det med en fake fur 
jakke, synes jeg. 
24:26 Anders: Ja. 
24:37 Frederikke: Så hvis du går ned i H&M og køber en eller anden fake fur. Som.. 
24:40 Martha: ...fælder og.. 
24:41 Frederikke: ...holder et år og… ja bliver super grim og sådan noget. 
24:45 Louise: Er der nogen af jer der har en pels, eller skindvarer? Sådan noget læder.. 
24:48 Kevin: Jeg har skindvarer. 
24:51 Frederikke: Jeg har pelshandsker i sæl, men det er så også fra Grønland. 
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24:57 Simone: Det er nemmere at spørge at der nogen der ikke har? 
24:59 Peter: De der læder? ja, jo, jo. Så har man jo bælter og handsker og sko og.. 
25:04 Heidi: Det tænker man bare ikke over, når man siger pels. Så tænker man bare på noget blødt ikke, 
eller jeg ved ikke man ellers skulle… Ja jeg ved godt det ikke er sådan. Men jeg mener bare, altså.  
25:14 Peter: Det er jo sjovt han taler direkte til slutproduktet og ikke til de egentlige forhandlere, som er 
bønder af mink ikke. Eller laver Kopenhagen Fur også selv jakkerne? er det ikke primært et auktionshus der 
sælger? 
25:21 Simone: De har… De har et samarbejde med det danske, hvad hedder det, designere og de har selv et 
yngre mærke der hedder ‘Oh by Kopenhagen Fur’. 
25:32 Peter: Okay. 
25:32 Louise: Det er dem der laver… 
25:33 Flere: snak og grin 
25:36 Simone: Så de laver selv, men de er primært auktionshus. 
25:38 Louise: Ja. Lige præcis de er ikke sådan et fashion-brand som sådan på samme måde. 
25:45 Martha: Men de hænger ude i lufthavnen. 
25:47 Louise: Ja, det gør de. De har også en shop ude i Glostrup, som hvor, altså hvor deres auktionshus 
også er. Der har de sådan en shop.  
25:54 Frederikke: Jeg tænker egentlig også, altså at de er ude i lufthavnen. Det er da sådan ret internationalt 
anerkendt brand, er det ikke? Eller altså Danmark er kendt for Kopenhagen Fur bl.a.?  
26:04 Louise: Jo bestemt.  
26:04 Frederikke: Så på den måde er det jo også sådan… 
26:05 Louise: Jo det er altså det er verdens største auktionshus for pels, så der er mange, der kender det. 
Altså jeg tror det… 
26:10 Frederikke: Ja så på den måde er det ligesom Mærsk-agtig, giver det værdi for Danmark. 
26:13 Simone: Ja bestemt.  
26:16 Louise: Nå vi skal vise jer lidt klip. Vise jer lidt film, som er en film, som Kopenhagen Fur selv har 
udarbejdet. Og den handler en smule om dyrevelfærd og etik i branchen. Så nu ser vi to klip, og så skal vi 
snakke lidt om dem. Og så viser vi jer to klip mere, og så skal vi snakke lidt om dem. Ja? Nu håber vi I alle 
kan se.  
 
26:40 - Klip 00:33 - 00:53 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
27:04 Simone: Det var den ene. Så tager vi lige den næste. 
27:07 Heidi: Så vi skal ikke se det hele eller? 
27:09 Simone: I får lidt udklip fra filmen. Den varer 12 minutter. Nu skal vi se den næste her. 
 
27:18: Klip 05:56 - 06:28 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
27:51 Simone: Det var de første to. Hvad tænker I sådan umiddelbart om det, de siger i filmen? Stoler I på, 
hvad der bliver sagt?  
28:00 Heidi: Ej jeg glemte lidt at høre efter nogle gange.  
28:02 Anders: Jamen jeg synes sådan f.eks. i den første, der siger de “højeste kvalitet”. De er højest i forhold 
til hvad? Og de siger også “myter” her og sådan nogle ting. De er ikke sådan særlig præcise på, hvad højeste 
er og hvad det er for myter. Det er ikke sådan særlig. Det er i hvert fald sådan nogle ting, hvor jeg gerne vil 
have nuancerne med og svar. Eller har lyst til at spørge dem ind til, hvad det så er. 
28:26 Simone: Men hvad tænker du… Hvordan vil du så hellere hvad, at de gjorde det, hvis… Skal det være 
mere uddybende eller hvad tænker du? 
28:32 Anders: Jamen jeg tænker, det er nemt at sige “den højeste kvalitet”, og det er nemt at sige, at der er 
mange myter omkring… Altså det afvæbner ligesom alle os, der sidder og ser filmen. Så hvis vi har nogle 
ting, nogle kritikpunkter mod det, så bliver det jo nærmest kategoriseret som myter på en eller anden måde.  
28:51 Peter: Det bliver italesat som fiktion. 
28:52 Anders: Ja! Fiktion. Det som vi går og tror om dem. Så det er sådan en form for afvæbning at sige my-
ter, og den højeste kvalitet det er sådan en afsporing på en eller anden måde.  
29:00 Peter: Han italesætter dine overbevisninger som fiktion, og så bruger han ord, der antager, at det han 
mener er faktuelt og objektiv, ikke. 
29:05 Anders: Ja. Ja. Og det er sådan… 
29:08 Simone: Hvad med dig, Peter? Stoler du på, hvad der bliver sagt? Eller hvad tænker du? 
29:10 Peter: Jeg synes, den første video er sjov, fordi den er så ærkedansk. At vi lever i et land, der slår så 
hårdt ned på karteller, når det er håndværkere og alle mulige andre. Men ligeså snart man kalder det en 
andelsvirksomhed eller et auktionshus for mink, så er det helt okay. Alle avlere i hele landet fastsætter pri-
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sen sammen, og så bare tjener kassen på det, ikke. Og så prøver de at romantisere det ved at sammenligne 
sig med gammeldags andelsmejeri eller andelsslagteri eller lignende.  
29:35 Louise: Så den virker for dig eller virker den ikke for dig? 
29:38 Peter: Det ved jeg ikke. Jeg tænker måske også for meget over det. Jeg synes, den er fin, og den er 
charmerende i det sidste klip. Man får næsten lyst til at tage til åben-mink-dag. 
29:49 Frederikke: Ja så gik det op for mig, at jeg har været til sådan en åben-mink-dag, da jeg var lille.  
29:51 Louise: Ej har du? Nej… 
29:52 Frederikke: Det har jeg sgu. 
29:53 Louise: Ja ja.. 
29:54 Peter: Havde de det godt? 
29:55 Frederikke: Jeg kan ikke huske.. Det jeg husker bedst var, at der stinker af helvedes til inde i sådan en. 
29:59 Peter: Ja det gør der…i nærheden af dem også. 
30:02 Frederikke: Jamen ja, jeg tror, de havde det fint nok, dem jeg så. Jeg kan ikke huske, de ikke skulle 
have det godt.  
30:07 Heidi: Det er jo heller ikke dem, de viser jo.  
30:10 Frederikke: Nej du kommer bare ind i sådan en kæmpe hal, og så er der bare bure på rad og række 
med mink i. 
30:14 Simone: Hvad tænker du, Heidi? 
30:15 Heidi: Må jeg godt tale om det, der bliver vist?  
30:17 Simone: Ja ja. 
30:17 Louise: Ja! Endelig. 
30:18 Heidi: Det er sjovt, de viser en fed mink. Hvad fanden var det? Så ligger der bare sådan en tyk mink. 
Og så forstår jeg ikke, hvorfor vi skulle se så meget med noget landbrug og mænd, der høstede og sådan 
noget. Hold kæft hvor er det ligegyldigt for minkavleri.  
30:32 Simone: Ja? 
30:32 Peter: Fordi hvis du bare viser bure, så er det ucharmerende, ikke.  
30:34 Heidi: Ja ja, men det er jo det der virkelig, altså. Jeg tænker jo ikke på en træ.. Altså at de høster hø 
eller, hvad fanden det var, når jeg tænker på minkavleri. Altså det var sådan lidt halvt DF-valgvideo, ikke. 
Men... 
30:48 Louise: Ja? Så den virker ikke helt, du stoler… Stoler du på det eller? Det der bliver sagt? 
30:54 Heidi: Nej jeg tror altså, at jeg bliver mere sådan påvirket af alle de der videoer man ser med mink, der 
har det dårligt.  
31:00 Louise: Ja. 
31:01 Heidi: Og så sidder jeg igen og tænker, det er jo jer, der har lavet den video - I lyver! 
31:05 Belinda: Jeg synes også, de var gode til at snakke meget godt om sig selv. Sådan noget med, at de var 
verdensmestre og ja netop højeste kvalitet. Og det var sådan, det var toppen af poppen de nærmest referere-
de til hele tiden, og det virker bare måske ikke så godt på mig.  
31:18 Simone: Nej? Hvad ville have virket bedre på dig? 
31:20 Belinda: Jamen det ved jeg ikke rigtigt. Men der var netop heller ikke så meget af det der med, at der 
var altså man så marker og alt muligt, at man ikke lige tænker, at det har noget med det at gøre. Så er det 
som om, de prøver at associere noget andet godt med dem.  
31:35 Simone: Hvad tænker du, Kevin? 
31:35 Kevin: Jeg tænker, at grunden til, at de viser alle det der med de marker osv, det er for at de ligesom 
kan understøtte den der dyrevelfærd - at minkene har det godt, ved at hun stryger noget kvalitetsstrøg ned 
til dem, så de… Og det er taget lige ud fra marken-agtigt. Så de har det super godt. Også det der med, at de 
viser nogle unger, det er fordi de er fødedygtige, og de har det godt, så de trives og kan lave nogle unger. Så 
skal ligesom vise, at dyrene har det godt, og at det er dansk osv. Men altså videoen virker ikke for mig, fordi 
jeg synes, de skal gå mere ind i den dyrevelfærd, for det er ligesom der, folk stiller et spørgsmål. Hvordan 
har dyrene det? Så måske gå mere op i, at de har det sådan og sådan, og de bliver fodret med det og det og 
ja.. Jeg ved ikke hvordan, man sådan bedre kan stille det op, men måske nogle bedre punkter, sådan det 
bliver synliggjort, hvad de egentlig gør for dyrene frem for, at de bare sidder i et bur og får noget halm, som 
de ikke kan bruge til noget, altså. Ja, så det virker ikke rigtigt for mig.  
32:22 Simone: Nej? Hvad siger du, Heidi? 
32:23 Heidi: Altså jeg kom lige til at tænke på noget ift. Anders snakker om med sådan at nuancere det. Det 
ved jeg godt måske ville være at skyde sig selv i foden, men hvis nu man lavede en video, der ligesom viste, 
hvor dårligt de kunne have det. Og så kunne de jo vise, men prøv at se vores tykke minke, hvor godt de har 
det. Altså.. Fordi det der det var jo lutter lagkage, alle har det bare super dejligt. 
32:45 Simone: Hvad tænker du, Martha?  
32:47 Martha: Jamen jeg kan sagtens se det, nu når I sidder og siger det. Men jeg var sådan “ej det er sgu da 
meget hyggeligt det her”. Jeg hopper lige i!  
32:55 Frederikke: Det gør jeg også. Nej hold kæft hvor er det godt.  
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32:57 Martha: Og jeg kan jo godt se det nu, men… Jeg var bare på, altså. 
33:00 Frederikke: Men tror altså havde vi ikke siddet her. Havde vi ikke siddet nu og analyseret på det, så 
havde jeg slugt det råt, tror jeg. Så havde jeg bare kigget på det og tænkt…. 
33:05 Martha: Det havde jeg også. Jeg tænkte bare, at man ser de der mink, og så bliver jeg sådan “ej den skal 
ikke dø for at jeg skal have en jakke”. Så det er sådan lidt tosidet, ikke. Men ikke.. Altså… 
33:15 Peter: Lagde du også mærke til, hvordan de sprang direkte fra sødt dyr til færdigforarbejdet pels, der 
ikke ligner den.  
33:20 Martha: Ja ja ja. 
33:21 Peter: Der er ikke nogen mellemstadie. Der er ikke det der, hvor vi tager den afpelsede mink og skær 
det i små stykker og fodrer til de andre mink. 
33:26 Frederikke: Det har de nok lært at Marius. Det gør man ikke. 
33:37 Martha: Lige præcis.  
33:28 Heidi: Ej gør de det? 
33:30 Peter: Jeg mener de bliver brugt til fodder, men jeg kan ikke huske. 
33:32 Belinda: Ej jeg synes…  
33:32 Simone: ...det kommer. 
33:33 Heidi: Ej ej ej ej ej. 
33:33 Frederikke: Biofuel eller sådan noget. 
33:34 Peter: Jeg synes næsten, at det mest manipulerende i den er ikke, det er dels det her med velfærd, men 
det er også, de forsøger på en eller anden måde at placere sig selv som en naturlig del af dansk landbrug og 
kulturhistorie. Sådan at de kommer på lige linje med sådan den økologiske landmand og den økologiske 
mælkefarm og sådan noget simpelthen - det er da bare en minkfarm. De hygger sig også, og de holder også 
åben gård ligesom alle de andre landmænd. Som om de bare er en del af det.  
33:57 Louise: Ja? 
33:58 Peter: Hvad de måske også er, men har ry for at være lidt noget andet.  
34:01 Louise: Hvis vi lige tager fat i det her med, at de holder åben farm. Det er jo et tiltag, de laver for at 
man kan komme ud som helt almindelig borger eller som Frederikke, der har været 4 år, kan komme ud og 
se sådan en farm og opleve både farmerne selv, der fortæller om dyret, og man kan selv komme ud og ople-
ve dyrene på tæt hold. Hvad tænker I om sådan et koncept? 
34:21 Kevin: Jeg synes konceptet er godt, men det virker meget opstillet. Altså hvis man kan tage ud fra det 
der er. Og netop det der med, at der ligger en fed mink og det hele virker så opstillet. Der er alt muligt, som 
skal arrangeres i stedet for, at man kom ud i staldene og ser jamen hvordan har de det reelt. Altså jeg tror 
man vil mangle det der med, at man går ud i en eller anden går med nogle køer for at se, hvordan de egent-
lig har det. Det her virker lidt mere opstillet. Og så virker det også som om, at de prøver at tiltale publikum 
ved at komme ud og se, at jamen dyrene har det godt, og derfor kan I egentlig godt købe mink, fordi det er 
okay, og dyrene har det godt. Så de taler igen til det der velfærd, eller dyrevelfærden. Men ja. Altså jeg synes 
måske det der med åbent hus, der skal det måske foregå på en gård eller et eller andet. Ikke så opstillet som 
det der var.  
35:00 Peter: Var det ikke på en gård, undskyld? 
35:00 Simone: Ja. 
35:01 Frederikke: Jo jo du kommer ud og ser de der deres lader eller hvad man kalder dem, hvor de har de 
der mink. Så det, ja. 
35:05 Kevin: Okay. Ja. 
35:09 Louise: Hvad tænker du selv om konceptet? 
35:11 Frederikke: Altså jeg kan godt forstå, de gør det. Især med netop de ting, de bliver beskyldt for. Jeg har 
ikke rigtig. Jeg kan ikke se nogen grunde til, hvorfor de ikke skulle gøre det. Det ved jeg ikke.  
35:28 Heidi: Altså jeg sidder og tænker, det er jo meget fint, dyrene har det godt inde i de der bure, så lad os 
sige det. Men hvordan producerer man det så? Altså hvordan dræber de dyret, inden at de ligesom afpelser 
det? Og dræber de overhovedet dyret inden? Det kunne jeg måske godt tænke mig lidt åbenhed omkring.  
35:43 Louise: Ja? Jamen det skal vi faktisk se lidt nu her. Nu viser vi lige to klip og så skal vi lige snakke om, 
hvad I synes om dem.  
35:51 Simone: Der kommer to mere.  
 
35:53: Klip 06:40-07.20 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
36:37 Frederikke: Hvad var det for nogle, der fik lov at leve? Det fik jeg ikke fat i.  
36:40 Peter: De bedste pelsgener. 
36:40 Frederikke: Nåe? 
36:41 Louise: Ja. Så skal de avle videre på dem til næste produktion. 
36:43 Belinda: Så hvis ikke de var gode? Nå okay.  
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36:45 Heidi: Så er det ned i kassen, du. 
36:47 Simone: Der kommer lige en mere.  
 
36:49: Klip 07:32 - 08.10 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
37:28 Simone: Så. Det var de to. 
37:30 Louise: Så fik vi lige et billede af både hvordan de afliver minkene og også hvordan at produktionen 
foregår af det. Hvad tænker I om de her sidste film, vi har vist jer? Nu hvad tænker du, Heidi? 
37:43 Heidi: Altså jeg synes, at den der kasse der, det var helt forfærdeligt. Så ryger de først ned i et lille rør 
og så smider hun dem bare ned i en eller anden sølvkasse, så de dør hurtigt og smertefrit. Hold kæft det er 
en gang lort.  
37:55 Louise: Ja? 
37:55 Heidi: Det synes jeg er åndssvagt.  
37:57 Louise: Ja?  
37:58 Simone: Er det det, at de afliver eller det at de viser det? 
38:00 Heidi: Nej. Den måde, at de fortæller mig, at det foregår på. Så vil jeg faktisk hellere have, at de havde 
løjet for mig og bare været sådan “så giver jeg dem en sprøjte og begraver dem ude i haven”. Altså jeg synes 
det var meget inhuman eller uhuman eller hvad fanden det hedder. Det ved jeg ikke, det synes jeg var sådan 
lidt. Og så den sidste synes jeg bare er mega klam. Det havde jeg bare overhovedet ikke behov for at se. Nu 
bliver man jo mindet om, at pelsen kommer fra rigtige dyr.  
38:25 Louise: Ja? Martha du sad også og var lidt forarget. 
38:28 Martha: Nej men det er jo ikke noget, man ikke ved.  
38:29 Louise: Nej?  
38:30 Martha: Eller sådan. Jeg synes bare stadig ikke, det er rart at se. 
38:35 Louise: Nej? Hvad synes du så om de der film her? Synes du det er fint, de viser det eller ville du have 
været foruden? 
38:38 Martha: Ja ja for søren. Det var jo også det, vi sad og efterlyste før. Det var processen. Og nu får vi pro-
cessen.  
38:44 Louise: Ja.  
38:45 Martha: Stadig lige med sådan lidt filter indover. Et godt lys osv., ikke. Men det er jo bare sådan, det 
er. Og det var jo ikke noget, jeg heller ikke inden det her, hvis jeg skulle ud og købe en pels, så ved jeg jo 
godt, det er sådan det foregår, altså.  
39:01 Frederikke: Men jeg synes overhovedet ikke. Jeg kan ikke se, der var noget galt med måden det fore-
gik på. 
39:05 Martha: Nej jeg tænker også, at aflivningsmetoden… Altså sådan det var ikke rart at se, at jo nu kan vi 
faktisk se den der blive båret. 
39:11 Frederikke: Næ med altså hvordan.. Jeg kan ikke se, hvordan man skulle gøre det bedre, hvis det er. 
39:15 Heidi: Altså jeg har heller ikke en bedre idé. Overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvordan man finder på 
sådan noget, men jeg synes bare stadigvæk, at det var.  
39:21 Frederikke: Ja. Men altså ja okay, men så kunne man jo også tale om alt muligt andet, vi bruger dyr til. 
Så skal vi slå dem ihjel og så er det hele jo galt, 
39:28 Heidi: Ja ja.  
39:29 Martha: Brugte man også de mink, der ikke var gode nok til noget?  
39:34 Kevin: Ja. 
39:34 Martha: Eller kan man ikke det, når de har fået for meget kulilte? 
39:38 Louise: Det hele. Altså de mink der ikke bliver brugt, de bliver også brugt i de her biodynamiske pro-
cesser. 
39:44 Kevin: Jeg synes måske også, at videoen talte til kvaliteten. At altså minken skal ligne en million, før 
den bliver brugt, ikke. Men der er også meget sådan, altså hvad kan man sige, spilddyr, kan man sige. Altså 
hvis de bare avler for at aflive og bruge den til biogas. Men jeg synes, det er rart at vide, at det hele bliver 
brugt. At det ikke bare bliver smidt på en losseplads og brændt. Så det er dejligt, de har tænkt udover det. 
Men det er de også nødt til, fordi det er dyr, så der kan man ikke bare.. Så jeg tror virkelig, de har haft nogle 
skrupler med at tænke over, hvad kan vi bruge det her dyr til. Fremfor bare at smide det på en losseplads. 
Fordi det er virkelig vigtigt, at hver ting bliver brugt. For ellers ville der være nogen, der løftede pegefinge-
ren. Men det taler klart til kvaliteten, at de udvælger, som de gør, at det er de bedste af de bedste. 
40:24 Louise: Tænker du det er godt eller skidt så? 
40:26 Kevin: Det tænker jeg er godt for forbrugerne at vide, at det er kvalitet, man køber. Også det der med, 
at hver avler ligesom får et stamp, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tænker også dem, der sidder med lige-
som ved, jamen det her det er en god kunde at have og fortsætte med. 
40:43 Heidi: Det viser i hvert fald, der er noget kontrol med... 



Side 170 af 188 

40:44 Kevin: Ja. God kontrol. 
40:46 Heidi: ...hvem der laver hvad. Hvis jeg skal sige noget positivt.  
40:48 Kevin: Ja.  
40:50 Louise: Peter hvad tænker du? 
40:50 Peter: Jeg synes, vi begynder at få nogle af de her nuancer, som du (red. Anders) efterspurgte før, hvor 
man ligesom er ærlig omkring produktionen, hvor man viser det hele, og man er ikke bange for at sige, at 
pels det kommer altså fra et dyr, og bacon det kommer fra en gris.  
41:00 Anders: Ja. 
41:01 Peter: Og jeg synes også, det spænder godt i tråd med den åben gård i og med, at de er ikke bange for 
at være lidt - nu er dannende måske et stort ord - men de er ikke bange for at tage det her op med, at der er 
måske en distancering mellem folk der spiser kød, men ikke kan slå et dyr ihjel selv og folk der godt kan gå 
med pels, men aldrig kunne finde på af kvæle en kanin. Og det synes jeg er… Det gør det mere troværdigt i 
mine øjne, at de ikke er bange for at sige, at pelsen kommer fra et dødt dyr, og et dødt dyr ser sådan her ud. 
41:31 Anders: Jeg er også… Jeg synes.. Man kan godt.. Jeg forstår ikke helt produktet og industrien og sådan 
nogle ting der, jeg synes det er sådan… Men lad nu det ligge. Men jeg synes, at det her, det er sådan et for-
billedligt i forhold til sådan, hvordan det fungerer andre steder i verden, tror jeg. Altså den måde man er 
fuldstændig transparent og siger, det her det er processen og ting og sager. Så det synes jeg, hvis det er med 
til ligesom at løfte niveauet i resten af verden, så kan man godt være stolt over det, synes jeg.  
41:58 Louise: Ja?  
41:58 Anders: At det er den måde ligesom at sætte mærkat på fra de forskellige avlere og vise processen som 
den er og sådan noget. Begynde at romantisere det. Så mere af den der slags, synes jeg, det ville være rigtig 
godt. Og de taler også… Det taler også i øjenhøjde til forbrugeren. Det taler ikke sådan ned til forbrugeren. 
Det er rigtig godt.  
42:15 Simone: Vil du ikke prøve at uddybe det med, at du er uenig i deres, det de gør? Det vil vi meget ger-
ne høre om. 
42:22 Anders: Nå men jeg synes ikke.. Vi skulle vidst ikke diskutere, om det var etisk korrekt eller sådan 
noget, skulle vi? Men synes i hvert fald, at der er nødvendige produkter på en eller anden skala - så er der 
nogle, der er mere nødvendige end andre - og man kan diskutere, om kød er nødvendigt eller ej. Og du siger 
også, at vi har gået med pels for 1000 år siden, så der er ikke noget nyt i det på en eller anden måde. Men det 
er bare sådan gået hen og blevet totalt unødvendigt at gå med pels. Altså vi har.. Vi kan producere alle mu-
lige andre tøj tekstiler og gå med. Så hvorfor? Og det er sådan prestige, så det.. Jeg synes det er sådan ulæk-
kert på flere områder faktisk.  
43:02 Frederikke: Men ved vi noget om, hvad det kræver at producere mink ift. sådan noget almindeligt tøj. 
Altså fordi det kan jo godt være, at det faktisk er mere bæredygtigt.  
43:12 Louise: Altså tænker du ift. Co2 udslip eller hvad? 
43:14 Frederikke: Ja. 
43:14 Peter: Vandforbruget.  
43:15 Simone: Altså ift. bomuld der skal jo flere 1000 liter vand til 1 kg bomuld. 
43:20 Frederikke: Jamen præcis. Så derfor kan det jo godt være, at det rent faktisk er mere bæredygtigt at 
producere mink. Men… 
43:25 Martha: Men jeg tænker, alternativet til at holde varmen med pels er jo at holde det med dun for det 
meste, ikke, eller mest oplagt ….. Men der bruger man jo også - jeg ved intet om dunproduktion - men jeg 
går ud fra …. 
43:37 Anders: Nej det gør jeg heller ikke. 
43:48 Martha: Nej præcis. Men… Fordi helt tilbage brugte vi jo pels, og så er der kommet dun og andre teks-
tiler til og på den måde. Så jeg kan sagtens følge jer, at pels ikke er nødvendigt.  
43:48 Anders: Men det er stadig… Hvis der er en historie og fortælle her, så synes jeg, de skal få den fortalt. 
Altså hvis de kan sige noget med i sammenligning med tøjindustrien eller bomuld, så forbruger vi halvdelen 
af vandforbruget og alternativet vil være dun, som gør sådan og sådan. Altså lave en eller anden film, som 
fortæller det der narrativ der. Facts på den måde der - det vil være fedt.  
44:11 Martha: Jeg kan huske dengang Canada Goose jakker de var rigtig inde, ikke. Der var der jo også så-
dan en hel debat om, at dunene fra de gæs heller ikke blev produceret på en god måde. 
44:23 Peter: Nej. 
44:23 Kevin: Det gjorde de heller ikke. 
44:26 Martha: Nej nej nej. Men det var måske også bare ….. 
44:31 Anders: Ja så i forhold bæredygtighed kunne man lave sådan et totaløkonomisk regnskab…. 
44:34 Martha: Ja et eller andet, ikke. 
44:34 Anders: ...både socialt og miljømæssigt. 
44:37 Louise: Så har man selvfølgelig også bare et slutprodukt, som koster mere. 
44:40 Anders: Ja det afskærer også.  
44:41 Frederikke: Men det kan man bedre forstå hans argument om, at det er en bæredygtig investering.  
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44:44 Flere: Ja [og nikker]. 
44:45 Belinda: Så vil man jo bedre forstå, at prisen var så høj, fordi det netop var et bedre produkt end alt 
muligt andet.  
44:50 Louise: Men nu har I også - nu har I set lidt film både som Simone og jeg har vist jer. Det virker også 
til, at I inden, vi skulle holde det her fokusgruppe, har kigget lidt på deres hjemmeside, som I også har haft 
nogle holdninger til. Hvad er jeres sådan generelle holdning til Kopenhagen Furs eksterne kommunikation? 
Synes I den er god, synes I den er dårlig?  
45:11 Heidi: Det ved jeg sgu ikke. 
45:13 Simone: Hvis I går ind på hjemmesiden - Heidi, du var ikke og se tidligere - hvad tænker du om det 
der står derinde? Mangler der noget eller er det noget, du synes der er godt eller? 
45:19 Heidi: Altså så meget læste jeg ikke lige, fordi jeg blev lige i første omgang sådan lidt forvirret og 
tænkte, hvorfor står der nyheder herinde? Jeg troede det var en - igen jeg troede vitterligt, at de bare solgte 
pelsprodukter. Så jeg åbnede bare hjemmesiden og tænkte, det er sgu den forkerte. 
45:34 Kevin: Altså når du åbner den, der er en masse link. Det virker lidt som sådan en nyhedsavis, du går 
ind og åbner, og så kan du klikke rundt som sådan et forum på en eller anden måde. Altså jeg synes, man 
mangler lidt at vide, hvem de er. Altså at man får det kastet i hovedet. Og så samtidig deres shop, der skal 
man helt ned - og det er jo egentlig det, de lever af. Altså jeg tænker det er det, der er brandet, og det har de 
gemt godt væk. Så de virker som om, at de har behov for at formidle en masse ting omkring dyr fremfor 
egentlig deres produkt, som er pels, som vi andre skal gå i. Det går meget på det der med, at så har de klædt 
nogle politikere på, fordi så ser de bedre ud, og dyrene har det godt, og vi er medlem af den her forening og 
alt sådan noget. Så måske lidt mere branding af dem selv, og hvem de er.  
46:13 Peter: Kan det være, fordi at den største omsætningsdriver for Kopenhagen Fur er ikke salget af deres 
produkt specifikt, men salget af mink generelt, fordi de har så mange flere outlets end bare dem, vi selv kon-
trollerer? Så det er bedre for dem at bruge 1 krone på, at du accepterer mink som person end at du gerne vil 
have deres specifikke produkt.  
46:30 Kevin: Ja, men jeg tror bare når du går ind på hjemmesiden, du bliver kastet over i en anden.. Altså du 
bliver kastet over i noget andet. Du skal tage stilling til dyr, og det er jo ikke det, du skal, når du skal ind og 
købe en pels egentlig. Altså jeg bliver nærmest selv sådan “er det okay, at jeg køber den her pels”. 
46:41 Martha: Så har man taget stilling jo, ikke. 
46:42 Heidi: Ja. 
46:42 Kevin: Fordi det er levende dyr og så skal jeg ind og læse om, hvor godt de har det, så jeg skal tage 
stilling til rigtig mange ting omkring de her dyr, inden jeg går ind og klikker, at jeg gerne vil købe en mink-
pels.  
46:52 Heidi: Også fordi hvis man vil vide noget om dyrevelfærd og sådan noget, så vil jeg ikke gå ind på 
Kopenhagen Fur. Altså det vil jeg ikke tænke, at det er der, jeg får de mest objektive informationer om dyr. 
47:01 Kevin: Nej for der ved man, at der er det der violinspil, fordi de kan jo ikke stå og sige det. 
47:04 Heidi: Det går jeg i hvert fald ud fra som kritisk forbruger tydeligvis. 
47:08 Simone: Hvad tænker du, Belinda? Nu sidder du jo som kommunikationsmedarbejder. 
47:12 Belinda: Ja men jeg læste heller ikke så meget, vil jeg sige. 
47:14 Heidi: ...hos Kopenhagen Fur [ironi]. 
47:15 Belinda: Så det var ret begrænset, hvad jeg kiggede på. Det var mest, jeg kiggede på noget af deres 
ansvarlighed og læste omkring det. Men ellers så har jeg ikke kigget på så meget andet om hvem de var. 
47:24 Louise: Virker det troværdigt for dig? 
47:26 Belinda: Altså noget af det gjorde, men noget af det gjorde heller ikke. Det der med at man...med dis-
kursen om et luksusprodukt eller ej - den købte jeg ikke. Men ellers så det der med dyrevelfærden og miljø-
et, og de brugte til biogas og sådan nogle ting, det var overraskende, og det var positivt. Jeg ved ikke rigtigt, 
jeg har ikke så meget.. 
47:42 Kevin: Det kunne de måske også have uddybet noget mere med det der ansvar. Altså at de ligesom 
tager et ansvar, at hele dyret bliver brugt og lave en eller anden statistik over, hvad det bliver brugt til og 
hvor meget det kan hjælpe det ene sted og det andet sted, hvilke industrier de hjælper ved, at de bliver til 
Co2 eller hvad de blev et eller andet. 
47:57 Heidi: Biogas? 
47:58 Kevin: Biogas! Altså du ved at fortælle lidt mere om det inde under ansvar. Altså der står sådan en 
linje omkring ansvar, og det ligner noget, der er lavet på en eller anden kedelig hjemmeside, når man går 
derind, ikke. Og det er ligesom der deres største issue egentlig er, og det har de ikke gjort noget ud af. 
48:12 Heidi: De havde ikke rigtig noget, der sådan lige fangede ens øje, synes jeg sådan. Jeg savnede noget 
overskueligt. Nogle punkter. Et eller andet.  
48:22 Louise: Hvad tænker du, Anders? 
48:23 Anders: Jamen jeg har ikke været inde og se på deres hjemmeside ærlig talt, men jeg har set dem på 
Folkemødet. Og det er ekstern kommunikation. 
48:27 Louise: Det er det.  
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48:28 Anders: Og det synes jeg er jo i virkeligheden.. Hvis vi nu lige skal glemme, hvad jeg synes om det der. 
Så synes jeg egentlig, at det var meget friskt, at det handlede ikke om dyrevelfærd, det handler om, hvor 
smukke de var, de der pelse der. Og det er også en del af det jo. Så hvis man skal slå på flere ting som virk-
somhed, så er det fint nok at prøve ikke at sige alle ting på én gang, men prøve ligesom at have lidt siloop-
delt, så for sådan nogle som os, der går op i dyrevelfærd, så kan man finde den form for information på de-
res hjemmeside. Det vil være godt. Den her, hvis der er en historie at fortælle om det der totaløkonomiske 
regnskab, hvis man gør det hele op, det kunne være fedt med en video omkring det, men også.. Det skulle 
også være muligt at trykke på en video, hvor man kan se, hvor flotte og cool og fashion-agtige de her også er 
uden at man blander de der ting sammen. Så hvis der var noget af det der lækkerhed, som var på Folkemø-
det faktisk, hvis der var det på hjemmesiden - det jeg ikke, om der var - så kan jeg.. 
49:17 Heidi: Der var ikke noget. 
49:17 Anders: Nå det var der ikke? Okay. Så.  
49:22 Simone: Hvad tænker du, Frederikke? 
49:24 Frederikke: Jamen det første jeg kigger på, det er CSR. Og det syntes jeg var irriterende, det der stod 
der. Jeg synes det bare var copy paste f.eks. fra Global Compacts hjemmeside, ikke. Og så var jeg også lige 
inde på den side, hvor de linker til artikler. Og så tænkte jeg, nej hvor sjovt, nu skal jeg lige se, om der er 
nogle negative… noget negativ omtale af dem, og det - nu kiggede jeg også lige meget hurtigt - det var der 
ikke. Altså ud fra overskrifterne, kunne jeg ikke se noget negativ omtale, og så tænker, gad vide om det er 
fordi, der ikke er noget. Det har der været en gang i hvert fald. Eller om det bare er fordi, de kører nogle 
bestemte nøgleord, og så er det kun dem, de vælger ud. Det ved jeg ikke. 
50:01 Louise: Ja. Sådan her afslutningsvis, hvad er jeres egen personlige holdning til sådan pelsindustrien og 
Kopenhagen Fur? Hvordan tænker I fremtiden er? 
50:10 Simone: Og der må I meget gerne være helt.. Jeres helt egen mening. Hvad tænker I fremtiden er? 
50:17 Louise: For pels. 
50:17 Heidi: Jeg tænker, det går fint.  
50:19 Louise: Det går fint? Ja. 
50:20 Heidi: Der er da altid mennesker, der gerne vil købe noget, der virker lidt luksus-agtigt. Om så det 
ikke skal være luksus-agtigt, men jeg ser det ikke lige sådan gå ned. 
50:28 Martha: Men det er jo også blevet ret in igen. Eller sådan. Det er både.. Altså både også med f.eks. pro-
duktionen af fake fur. Du kan jo altid finde noget, hvis du går i sådan noget Zara, H&M… Meget af det der 
high street Topshop. Altså sådan.. Og de kopierer jo bare tendenser mere eller mindre, ikke. Så der kan man 
jo helt klart spotte, at der er et stort marked, ikke. Også blandt de unge, der går, fordi umiddelbart, så kan 
man jo ikke altid se, om det er ægte eller ikke er ægte. Man skal måske lidt tættere og puste. Skiller hårene 
sig? Ikke. Hvordan og hvorledes? Så jeg tror især, hvis det bliver bedre.. Der står jo derinde på hjemmesiden, 
at både Aarhus Universitet og Københavns Universitet forsker i at forbedre processerne, ikke. Så hvis man 
hele tiden, hvis Kopenhagen Fur hele tiden har for øje, at det skal blive bedre og bedre, så går det jo også 
bare en vej der, ikke. Så får de jo mere og mere at have det i rent etisk.  
51:33 Anders: Jeg tænker også med de voksne middelklasser i Asien osv., så bliver markedet jo bare større 
og større for dem her. De skal nok få afsat deres produkter. Så jeg går ikke og håber på, at Kopenhagen Fur 
går konkurs eller noget som helst, fordi de kan være med til at sætte den her standard med udviklingen, der 
alligevel går den der vej [viser stigende kurve], hvis man så kan få de her danske standarder ud at leve i BRIK-
landene, hvor der vil blive efterspurgt det her produkt, så er det jo bare positivt.  
51:57 Martha: Det er også 60.000 arbejdspladser så jeg i Danmark. Det troede jeg sgu ikke. 
52:05 Simone: Hvad tænker du, Peter? 
52:07 Peter: Jamen jeg er meget enig i din [Anders] betragtninger om at det er interessant at skelne mellem, 
hvorvidt de forsøger at sælge til den danske befolkning eller bare opnå nok legitimitet til at fortsætte med at 
operere i Danmark, så de kan sælge til et voksende kinesisk marked. Har de overhovedet behov for at sæl-
ge? Jeg gad godt vide, hvor stor en procentdel af salget, der faktisk bliver afsat herhjemme. 
52:25 Anders: Ja.  
52:25 Peter: Jeg kunne ikke forestille mig, at det er ret meget. Så hvad er egentlig deres formål med at kom-
munikere til os som danske forbrugere? Andet end at få lov til at være her? 
52:35 Anders: Ja det er rigtig nok.  
52:36 Peter: Men det igen jeg kender ikke salgstallene, så det.. 
52:37 Anders: Næ, det kunne være sjovt at se, hvor de afsætter mest - om det er Rusland kunne jeg også 
forestille mig på det store marked. 
52:41 Simone: Det er Kina.  
52:42 Anders: Er det Kina, der er det største? 
52:44 Peter: Har de ikke lige lavet det der kæmpe show med - hvad er det nu, han hedder ham der vikingen 
fashion-fyren, der har bygget en borg på fyn? Jim Lyngvild? Han lavede et modeshow sammen med Kopen-
hagen Fur i Kina, og nu tror jeg, han er berømt i Kina. …. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, deres formål her-
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hjemme det er at sælge pels, når Men jeg synes, det er interessant, at de skal gøre det… At så er de ikke ban-
ge for at være ærlige og dannende og vise et forholdsvis nuanceret billede. 
53:12 Simone: Hvad tænker du, Kevin? 
53:14 Kevin: Kan jeg lige få spørgsmålet igen? 
53:14 Simone: Hvordan ser du fremtiden for pelsindustrien og Kopenhagen Fur? 
53:18 Kevin: Øh ja, jeg tror også, det er en stigende industri. Også fordi det er egentlig en billig måde at 
fremvise sig selv på en lidt mere prestigefyldt måde. Og det tror, vi alle sammen gerne vil. Nogle vil ud og 
købe en dyr bil, og nogle vil gerne tage en pels på og gå rundt i det. Så det er også med til at sende et signal 
på en eller anden måde. Så jeg tror helt klart, at det er upcoming. Altså det bliver mere og mere in - helt sik-
kert. 
53:43 Belinda: Men også med at de fanger en anden målgruppe end der hele tiden har været. Der er bare en 
tendens med, at unge mennesker render rundt i en pels, som man ellers ikke har set førhen. Så jeg tror også, 
at de ligesom bare har bredt sig ud.  
53:53 Kevin: Jeg tror også det med, når de holder åbent hus og sådan noget, der prøver de også at fange et 
helt andet klientel ved at holde åbent hus og så er der nogle, der siger “nå men det ser sgu godt ud, det har 
jeg ikke overvejet. Det kunne jeg godt finde på at købe”.  
54:04 Peter: Det er ligesom med cigaretter, ikke. Du skal markedsføre det til børn ligesom at fange dem tid-
ligt.  
54:09 Frederikke: Åbent hus for børn. 
54:11 Peter: …..  blandt børn. 
54:13 Kevin: Men de forsøger i hvert fald at finde til hverdagsborgere, fordi den der film I viste, det er jo 
ikke henvist til kvinden fra Gentofte. Det er altså henvist til den almene borger, og det betyder så, at de godt 
kan se, at der er nogle klientel at gå ud og fange der på en eller anden måde og få nogle flere kunder på den 
måde. Så jeg tror, det ser vi meget mere til.  
54:35 Louise: Jeg tror faktisk, vi er nået meget godt rundt om det hele. Vi har i hvert fald ikke mere. Jeg ved 
ikke, om der er nogen, der har noget, de lige vil tilføje eller et eller andet?  
54:44 Kevin: Er det noget, I vil fremvise for virksomheden, når I er færdige? 
54:46 Simone: Ja. Det har vi i hvert fald lovet.  
54:50 Louise: Ja det har vi lovet, ja.  
54:50 Kevin: Okay. 
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Bilag 7 – F3 
Fokusgruppeinterview 
Til stede: Louise, Simone, Lars-Peter, Helle, Hanne, Anita, Marianne, Anja, Bruno, Claus 
Dato: 6. Juli 2016 
 
00:20 Simone: Vi skal bruge den her fokusgruppe i dag til vores afhandling på Copenhagen Business School, 
hvor vi ønsker at klarlægge befolkningens holdninger til pelsindustrien og til virksomheden Kopenhagen 
Fur. Det er så derfor, I er her, fordi vi godt vil høre jeres dimension, eller høre hvad I har at sige. Det er vig-
tigt, at I ved, at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert af hvad I siger, så I skal bare komme med jeres helt 
egen holdning. Ja.. Og i vores afhandling der kan I så vælge at være anonyme, hvis I har lyst til det. Så blo-
kerer vi bare jeres navn, hvis vi bruger nogle udtalelser fra det I har sagt. Det er også vigtigt, at I ved, at vo-
res formål i vores afhandling er ikke at vurdere, hvorvidt det er etisk korrekt eller ikke, hvad hedder det, at 
avle dyr til pels osv. Så det er egentlig mere kommunikationen, vi har lyst til at gå ind og kigge på, hvad der 
kan tiltale jer. Vi kommer til at fungere som moderatorer, hvor vi stiller nogle spørgsmål til jer, og så kom-
mer det egentlig til at fungere som en dialog mellem jer og mellem os og jer. Hvis vi sådan starter helt basic, 
vil I så ikke kort forklare eller fortælle jeres navn, jeres alder og jeres beskæftigelse? Kan vi starte her ovre? 
01:45 Lars-Peter: Skal vi gøre det? Jeg hedder Lars-Peter, og jeg er landmand og bor i Storvorde. Har været 
landmand i… siden 1980, og jeg er 59. 
01:58 Helle: Jeg hedder Helle. Jeg er ikke noget længere. Jeg har været ansat i Post Danmark i 40 år. Senest 
som HR-konsulent i 14 år, men har gået hjemme i et 1 år nu efter eget valg i øvrigt. Og jeg er 59 ligesom 
Lars-Peter. 
02:17 Lars-Peter: Er du?  
02:19 Helle: Næsten. 
02:19 Bruno: Det bliver et stort år, stort år næste år. 
02:17 Helle: Ja. Og jeg bor også her i Storvorde. 
02:21 Hanne: Og jeg hedder Hanne Carlsen, og jeg er bygningsmaler. Og jeg er 49 år. Og jeg bor også i Stor-
vorde. 
02:30 Anita: Jeg hedder Anita Strauss, og jeg er 52 år, bor i Storvorde og er leder i en IT-afdeling ude på 
Nordjyske Medier.  
02:40 Marianne: Og jeg hedder Marianne Larsen, og jeg bor i Skalborg, hvor jeg er privat dagplejer og har 
været det siden 1990.  
02:47 Louise: Og alder? 
02:48 Marianne: 52.  
02:50 Louise: Ja. 
02:50 Bruno: Det er fandme skønt at få at vide, hvor gamle folk de er.  
02:51 Helle: Ja.  
02:52 Anja: Jeg hedder Anja Hassing, og jeg er 45 år, og jeg er skoleleder.  
03:01 Bruno: Ja. Jeg hedder Bruno Larsen, bor i Storvorde, er lige fyldt 63 og er gået på efterløn for 3 år siden. 
Og har været beskæftiget som Typograf, men har ellers beskæftiget mig, lige siden jeg var 15, og skrive - det 
gør jeg stadigvæk. 
03:19 Claus: Jeg hedder Claus Hassing og er 37 år, bor i Storvorde, og jeg er musiker og kropsbehandler.  
03:29 Louise: Ja. Dejligt. Jamen hvis vi lige starter sådan helt overordnet. Er der så nogen, der har lyst til at 
snakke lidt om, hvad I kunne forvente af en virksomhed som har med dyr at gøre og med produktion af 
dyr? Sådan hvis I vil beskrive lidt, hvad får jer til at stole på sådan en slags virksomhed kontra hvad får jer 
ikke til at stole på dem? Gør dem mindre troværdige?  
03:56 Claus: Hvordan tager man lige hul på den? 
03:58 Simone: Ja, det er meget bredt.  
04:00 Louise: Det er meget bredt, ja. Når man har med dyr at gøre, er der så nogle ting… 
04:04 Anita: Det kommer an på, hvad rolle man skal have i forhold til nu det spørgsmål, man har til den 
virksomhed. Hvad indgangsvinkel man kommer ind med. Er det som kunde, er det som leverandør eller 
hvad vil det være? Der er jo forskellige roller, så jo nok også skal - hvad skal man sige - har nogle forskellige 
regelsæt, som jo skal opfyldes for, at man ligesom anerkender den her virksomhed. 
04:26 Louise: Ja. 
04:27 Simone: Hvad så som privat forbruger? Hvad tænker du er vigtigt for dig? 
04:32 Anita: Jamen jeg tænker på, at virksomheden skal have et stempel. Det kan være grønt eller blå. De 
skal have et etisk stempel, som gør, at man kan se de her dyr, at de er behandlet ordentligt både under op-
vækst, under transport og hvordan de egentlig bliver behandlet efterfølgende. Eller når de her i den her 
virksomhed inden, hvad der skal ske med dem efterfølgende, inden det sker.  
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04:57 Hanne: Altså jeg tænker nok ikke så meget over dyrevelfærden på den måde, fordi jeg tænker, at vi 
bor i et land, hvor der er kontrol med dyrene ude på gårdene og minkfarmene og hvad der ellers er. Jeg vil 
måske mere tænke over, hvis det var et eller andet produkt, som kom fra udlandet. Men når det er noget 
herhjemme, så tænker jeg egentlig straks, at på en eller anden måde, at det er fredet, at det er okay. Her har 
dyrene det godt. Så kan man altid diskutere helt ned i, hvor godt er godt, ikke. Men altså… 
05:23 Simone: Så det, at det er dansk for dig? 
05:25 Hanne: Ja det giver i hvert fald mig en eller anden form for sikkerhed, at der er noget dyrevelfærd inde 
over det i hvert fald.  
05:31 Louise: Ja. 
05:32 Anja: Jeg tænker også gennemsigtighed i kommunikationen. Altså i dag så kigger man jo tit hjemme-
sider uanset, hvordan man skal have kontakt til nogen. Og der tænker jeg, jo mere folk skriver, jo mere gen-
nemsigtigt bliver det. Hvad vil de? Hvordan er deres firma bygget op og hvordan behandler de deres varer 
eller deres dyr i det her tilfælde? Og så står man jo ligesom for skud, fordi så har man jo givet udtryk for det 
her står vi for. Og der er da også tit, de der, hvis de har nogle stempler og nogle godkendelser og sådan no-
get, så vil det jo også være synligt. Så det betyder rigtig meget for mig. Hvis ikke jeg kan læse mig til sådan 
nogle informationer, at de er let tilgængelige, jamen så tror jeg, at jeg går udenom. 
06:12 Helle: For mig er det heller ikke altid nok at læse. Jeg synes, det er vigtigt, at virksomheden er åben på 
andre måder, end at man kan læse sig til det. At man kan komme på besøg og at de måske har noget prakti-
kanter eller noget udveksling med nogle skoler eller. Jeg synes det er vigtigt i hvert fald, at når det har noget 
med velfærd i det her tilfælde, dyrevelfærd, og gøre at det så er meget åbent og ikke kun skriftlig kommuni-
kation, men også meget mundtlig og havde nær sagt hands-on, men i hvert fald se det.  
06:44 Simone: Ja. 
06:44 Helle: Muligheden for det. 
06:46 Lars-Peter: Jamen altså åbenhed det har meget at sige, når det har med dyr at gøre. Fordi I Danmark 
der er en stor sundhedstal på stort set alle former for dyr, og det har gjort, at du har lukket mange af de be-
sætninger uanset, hvad det er. Det gør jo, at så bliver der sådan en mystik om, hvordan produktionsforhol-
dene de her. Hvis ikke man lukker op, og man får folk… Folk de får lov til at komme ind og se, hvad det er, 
jamen så danner man nogle forudsætninger om, hvordan dyrene har det. Så sådan noget som, især Kopen-
hagen Fur, som jo ikke bare er pelse fra Danmark, de har jo også pels ude fra - de tager fra Grønland og også 
leverer faktisk fra hele verden. Så der er virkelig, altså åbenhed, det har meget at sige.  
07:34 Louise: Ja?  
07:35 Helle: Men der har vi jo gode eksempler her i Storvorde. Og åbner sin farm for børnene. Altså lave 
nogle events. 
07:43 Bruno: Må jeg vende tilbage til noget af det I sagde først? Produktion af dyr. Det lyder jo forfærdeligt, 
ikke. Altså rent basalt lyder det jo forfærdeligt, og det rejser mange etiske spørgsmål efter min mening. At 
man producerer dyr med henblik på hvad? Er det med henblik på fødevarer eller f.eks. Kopenhagen Fur, 
fordi at man skal se godt ud? Det ser bedst ud på en skøn kvinde efter min mening ellers så kan det gøre lige 
meget. Så er der mange andre beklædningsgenstande, der for mig ville være at foretrække frem for at slagte 
dyr. Og det er det basale omkring produktion af dyr. Det lyder ikke godt. Men altså man producerer med 
hensyn til fødevarer. Men med hensyn på beklædning. Altså så for mig, så er det ligegyldigt. Total ligegyl-
digt. Jeg ved godt stenalderfolkene de skulle have noget pels på og sådan noget, ikke. Men det er der ikke 
behov for i dag. Og jeg kan egentlig godt forstå, at rævefarme de er forbudte. Det har de været i adskillige år 
efterhånden, fordi man ikke kan tæmme.. Man kan ikke tæmme en ræv. Jo vi kan godt give nogle eksempler, 
ikke også. Det med svanen - jeg så en på Færøerne, der gik tur med svane. Men man kan nok også… Men 
mink, når vi har sagt Kopenhagen Fur, det er også mange andre skind, ikke. Men fortrinsvis mink, ikke. 
Dem kan man heller ikke tæmme.  
09:06 Lars-Peter: Der var da Emil fra Lønneberg, han havde da grisen.  
09:10 Anja: Ja. 
09:10 Bruno: Jeg så en på Færøerne, han gik tur med en svane. Jeg troede det var løgn. Så vendte vi om, men 
han gik sgu stadigvæk med dem. 
09:19 Louise: Men du rystede lidt på hoved, Anja, ift. det der blev sagt. 
09:23 Anja: Nej nej. Kom jeg til det? Nej men jeg er enig i, at… Jamen jeg har det lidt svært med det der med 
at skulle.. Jeg synes en pels, den er smuk på mange måder. Men jeg har det rigtigt rigtigt… Altså jeg tror 
ikke, jeg kommer til at købe en pels, aldrig.  
09:35 Louise: Nej? 
09:36 Anja: Fordi jeg har det lidt svært ved at, at det er for en fornøjelses skyld, at der er et dyr, der er blevet 
avlet og så for at blive slagtet, altså. Og så har jeg det lidt sådan, at så kan jeg godt lide sælskindspelse, jeg 
synes, det er de aller smukkeste, og jeg synes, dem der skal gå i dem, det er dem, der spiser kødet også. Altså 
så har det sin berettigelse. Sådan er det. Det er sådan lidt.. Ja.. 
10:02 Louise: Er der nogle af jer andre, der har en pels eller har købt en pels? 
10:05 Helle: Nej 
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10:05 Hanne: Nej men altså hvis jeg nu boede og havde råd til det og var i de omgivelser, så gik jeg da helt 
sikkert med pels. Hvis jeg boede i Rungsted, så gik jeg da med pels. Ingen tvivl om det. Det gør jeg bare 
ikke. Og jeg har ikke… Altså jeg har ikke sådan en eller anden naiv tro på, at fordi man lader være med at 
købe pels, så er der ikke dyremishandling. Det tror jeg ikke, det har noget med pelsene at gøre på den måde. 
Fordi man går også med skindhandsker og går med uld fra fårene.  
10:30 Marianne: Ja. 
10:31 Hanne: Altså der er masser af dyr, som man bruger. Selvfølgelig bruger man også kødet, men der er da 
også masser af får, man kun bruger ulden på, som man ikke bruger fåret til noget. Altså jeg tror bare, at der 
vil altid være et eller andet.  
10:43 Anita: Tror du der er det med fårene? Tror du man kan... 
10:45 Hanne: Jamen man kan ikke slagte alle får. Du kan da kun spise lam. Der er da ikke nogen, der spiser 
de der gamle får. 
10:52 Anita: Jeg troede bare, de blev brugt i industrien faktisk. 
10:53 Bruno: Jo jo men det lugter bare af helvedes til, hvis du har prøvet.  
10:56 Hanne: Jo jo men til hørindustri, er du klar over hvor meget får, der er.  
10:58 Anita: Nej, jeg spørger bare altså.  
11:01 Hanne: Ja ja jeg tror ikke på det. 
11:01 Anita: Jeg tænkte bare, at fårene bliver jo brugt til et eller andet anvendeligt. 
11:05 Hanne: Det gør de også. Til afgrænsning kan man sige ikke. Det er jo det, de bliver mest brugt til. 
11:09 Anita: Jo jo, men ja..  
11:10 Marianne: Men jeg tænkte på sådan noget som Kopenhagen Fur, de har jo også fåreskind. Altså de har 
også sådan en eller anden mærkelig produktion af noget får-et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det 
hedder derovre. 
11:20 Simone: De har noget forskelligt i hvert fald. 
11:22 Marianne: Ja det har de. 
11:22 Hanne: Kaniner og alt muligt andet.  
11:23 Marianne. Ja. 
11:24 Hanne: Dem kan man jo også spise, ikke.  
11:26 Marianne: Jo det kan man godt. 
11:26 Hanne: Derfor kan man godt gå med kaninpels, men jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis spiser 
kaniner, fordi man burde gøre det, altså. Så jeg tror det er lidt blåøjet, hvis man tror… 
11:33 Marianne: Hvis man tror, ja. Præcis. 
11:36 Hanne: At altsammen kun er… Og jeg tror heller ikke Kopenhagen Fur… Altså udadtil kan det godt se 
fint ud, og de virkelig prøver at være etisk korrekt, men de kan jo ikke styre alt det der. Underleverandører 
af pelse og sådan. Der må man jo bare stole på, at der engang imellem bliver taget nogle stikprøvekontroller. 
At de ser på skindene, at de ser pæne ud, og det kan de måske ikke være på nogle dyr, som bliver mishand-
let, men det er faktisk ikke til at vide, hvordan det er i burene. Det kan jo godt være et dårligt sted, der 
kommer en pæn mink fra, ikke. Altså.. Jeg tror det er svært at styre. 
12:06 Marianne: Men de forsøger jo at være lidt åbne ved bl.a. de der avlere, der er med deri, at de holder de 
her åbent hus, så man kan komme rundt og se deres ting, ikke også. Der har man da i hvert fald mulighed 
for at se, at de bliver lavet under… Eller avlet under ordnede forhold. 
12:20 Simone: Er det noget, der gør, at du stoler mere på, at det er ordentligt, at de holder de her åben farme, 
eller hvad tænker du om de tiltag? 
12:25 Marianne: Ja det tænker jeg. Jeg tænker, at de vil godt vise, hvor det er, skindene de kommer fra. Altså 
de vil godt stå ved, at de laver de her, ikke også. Og man kan komme og se, at det er under ordnede forhold, 
fordi nu mink - eller hvad det måtte være - de avler der, ikke også. Ja. Ja.  
12:42 Claus: Det er jo lidt en.. Det er jo lidt en underlig sådan diskussion, fordi jeg tror, det vil vi måske gøre 
- tage ud og se en minkfarm og se, at forholdene var i orden. Men jeg tror, dem der ville købe en minkpels, 
jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at de vil tage ud og se farmen først… 
13:00 Marianne: Nej… 
13:00 Claus: ...for at sikre sig det.  
13:04 Louise: Hvad ligger til grund for sådan en tanke der, du har? 
13:10 Claus: Jamen jeg tror det… Altså… Det der med, om man siger, at det er vigtigt eller ikke vigtigt at 
have en flot pels. Så kan vi jo også diskutere om… Altså det er jo lidt… Det er en gode, en luksusting, som vi 
har, ikke. Ligesom der er meget kultur. Vi kan også diskutere vigtigheden om at have teatre f.eks., ikke. Alt-
så det er jo ikke vigtigt for os at have et teater, men det giver alligevel et eller andet. En følelse af at få en 
eller anden form for input, ligesom det giver en følelse af en “ha’-det-godt-følelse” som måske at have en 
pels på for nogle bestemte kvinder eller mænd, ikke. Så jeg tror, det er mega individuelt altså om det har sin 
berettigelse eller ej. Jeg synes, jeg i mange år har gået og tænkt, jamen det var jeg bare sindsygt imod, og jeg 
var bare helt vildt imod pels uanset hvilken form det var, og det var bare synd. Men vi slagter også dyr for 
at spise dem. Og så er jeg lidt kommet frem til den holdning, jeg synes, hvis dyrene har haft det godt, mens 
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de har været i live, så kan jeg ikke se, hvorfor ikke. Altså hvis de har haft det skidt, så er jeg mega meget 
imod det. 
14:21 Louise: Og det er uanset om det er kød eller pels? 
14:23 Claus: Ja.  
14:24 Louise: Ja. 
14:24 Claus: Faktisk. Jeg synes, vi skal behandle dyr ordentligt. Uanset om det… hvad formålet sådan med 
dem er.  
14:31 Louise: Kopenhagen Fur går faktisk, apropos det du siger, går ind og sidestiller pelsproduktion ift. 
kød, fordi det er jo ikke en 100 % nødvendig vare for os at spise kød. Så hvis man er for pels, så burde man 
også være for, at man også godt kan spise kød og modsat også; at hvis man ikke er… Hvordan forklarer jeg 
det? 
14:53 Simone: At hvis man er for kød, så kan man også være for pels. 
14:56 Louise: Pels.. Ja lige præcis. De sammenligner det.. 
14:56 Claus: Hvad med det argument…? 
15:00 Helle: Det synes jeg så ikke holder i byretten. 
15:02 Anita: Nej, de er lidt langt fra hinanden. 
15:04 Helle: Ja. Også man kan jo ikke andet end at måle på sig selv, fordi altså jeg spiser da store mængder af 
kød, men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at købe noget pels, aldrig.  
15:16 Hanne: Slet ikke? 
15:16 Helle: Heller ikke selvom jeg havde boet i Rungsted. 
15:18 Hanne: Jeg tror heller ikke, jeg vil gå i… 
15:19 Helle: ...og der har jeg prøvet at bo. 
15:20 Hanne: Jeg er jo ikke typen, der går med guldring og går med pels, men jeg tænker bare… 
15:22 Helle: Nej nej. 
15:22 Hanne: ….hvis jeg var. Man bliver påvirket af det miljø, man er i. Og derfor tænker jeg, at hvis jeg bo-
ede i Rungsted kunne jeg måske godt finde på at købe en pels. 
15:26 Helle: Ja, men uanset miljø så kunne jeg ikke finde på at gå i pels. 
15:29 Hanne: Men jeg kan da gå ind i Salling og så se de der strikhuer med sådan en pelsdut, dem synes jeg 
da, de er mega lækre. 
15:35 Helle: Jeg kan også sagtens se, det er pænt, men jeg kunne ikke finde på at købe det selv. 
15:38 Louise: Nej? 
15:39 Helle: Altså.. Og det er nok sådan i underbevidstheden sådan et eller andet om, at det vil man ikke 
støtte. Altså.. Så det argument som Kopenhagen Fur der bruger, det holder i hvert fald ikke overfor mig. 
15:52 Louise: Nej. 
15:53 Claus: Ja den er lidt sat på spidsen, måske. Men men... 
15:55 Helle: Ja det er den, det er den. Jeg vil så måske gå så langt som til at sige, jamen hvis det nu var et dyr, 
som blev brugt til noget andet og så man efterfølgende brugte pelsen, så var det okay. Altså hvis det havde 
været et brugt dyr, man ikke kun avlede for kun at få pelsen, så var det okay for mig. Og der ser jeg så igen 
på mig selv, fordi jeg siger også, at den dag, jeg ikke lever mere, så skal de pelse alt fra mig, der kan bruges, 
ikke. Altså.. Sådan vil jeg da også have det med et dyr. Jamen hvis det så har levet et godt liv, og har haft en 
eller anden funktion, så brug da dyret til at spise og til beklædning, eller hvad man nu kan, ikke. Men ikke 
kun avle det for at bruge pelsen, det… 
16:41 Hanne: Jeg synes, det er fint nok, at de… At man har den holdning, at man ikke vil gå med pels, men 
godt vil spise kød. Jeg synes, at det blander lidt for meget sammen, når du siger, at man ikke kan spise kød, 
for så kan man også gå med pels. Fordi man kan jo ikke være ovenud hellig med alting. Altså man kan jo 
ikke.. Så må man heller ikke have fjernsyn, hvor der er plads til det, og så må man jo spise økologisk og så-
dan. Man kan jo ikke bo ude i skoven i et eller andet træhytte.  
17:04 Helle: Halmhytte. 
17:07 Hanne: Brændehytte.. Det kan jo ikke lade sig gøre vel, altså. 
17:08 Anja: Plus at kød det er sådan rimelig let tilgængeligt i forskellige afskygninger. Det er en pels altså 
ikke. Rent kroner-øre mæssig, så er der til et helt års forbrug af kød i sådan en pels. 
17:20 Lars-Peter: Jamen jeg tror, pels det vil aldrig slå igennem herhjemme sådan for alvor.  
17:24 Anja: Det er status. 
17:24 Lars-Peter: Vi har andre.. Altså vi har andre ting, der er vigtigere for os. Dem der køber de her pelse, 
det er jo ude hvor man virkelig tjener mange penge ude i fjernøsten og tjente mange penge her. Jamen jeg er 
lige ved at tro, at det er ikke alle steder, de vil bruge pengene på det her. De har en anden holdning til det 
her. 
17:45 Anita: Er det ikke også mindre pelsproduktion end der var for år tilbage? 
17:49 Lars-Peter: Nej det tror jeg faktisk ikke, der er. 
17:51 Anita: Hvis man tænker inde i Aalborg, så var der to, ikke. 
17:53 Lars-Peter: Nå her? Jo 
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17:54 Anita: Ja i Danmark, ikke. Det er det, jeg tænker… 
17:56 Lars-Peter: Der er ikke rigtigt nogle.. 
17:57 Anita: Der er ikke potentiale for det her på samme måde. 
17:58 Lars-Peter: Altså havde der været nogle, der ville købe det, så skulle der også nok være nogle forret-
ninger for det. 
18:03 Anita: Jamen det er det, jeg mener. Der lå jo Pelshuset f.eks., ikke, som alle kan huske inde i Bispens-
gade. Og så har der ligget en oppe af sidegaden oppe i Algade. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. 
18:12 Claus: Gravensgade. 
18:15 Anita: Ja. Og så tænkte jeg bare, jamen der ligger også den der fine en på strøget i København, men er 
det ikke også snart den eneste der egentlig er tilbage, ikke? Altså det fortæller vel også lidt om brugen af det. 
Altså hvor henne vi er.  
18:30 Helle: Jamen der må sådan et firma som Kopenhagen Fur de må jo vide, hvor der bliver aftaget. Og det 
er jo udlandet. 
18:36 Anita: Jamen det er bare det, jeg tror ikke det så meget er dansk, som Lars-Peter siger. Det er det, jeg 
mener. 
18:41 Helle: Det ved jeg egentlig ikke, hvordan markedet er. Det kan godt være, vi er mere fornuftige i 
Danmark end i det store udland. 
18:47 Claus: Men deres - ja hvad hedder det - argument for, at hvis man er for kød, så kan man også være for 
pels. Det er vel set ud fra, at vi ser, dyret - uanset om det er mink eller får, eller hvad det er - som en… Altså 
vi har alle dage brugt dyr til at spise eller bruge pelsen eller knoglerne eller kødet eller senerne til hvad man 
nu kunne bruge det til. Så på den måde er der ikke noget etisk forkert i at bruge pelsen til noget. Men det er 
jo så det der med at sætte det i system og have 200.000 mink, som skal pelses for at vi kan få en minkpels.  
19:29 Helle: Og så smide resten af dyret væk. 
19:30 Claus: Ja. 
19:31 Lars-Peter: Jamen det er så det vi… Det gør vi jo herhjemme, men i andre lande der har du jo så lidt 
kød, at der spiser du faktisk minken. Altså kroppen. Her hvor vi bare distribuerer og så laver biodiesel af 
den eller hvad det nu er. Altså det er jo det, der er problemet. Vi avler jo et dyr kun for at bruge pelsen. Hvis 
nu vi har en ko, så får vi både mælk, vi får kød og vi får skindet, som vi både laver jakker, bilbetræk - alle 
sådan noget. Der bruger vi jo hele dyret. Her bruger vi altså kun lige det der er specifikt for at lave noget, 
som er luksus.  
20:09 Marianne: Men sådan en som mink, bliver den laver til kød- og benmel eller sådan et eller andet bagef-
ter? 
20:13 Lars-Peter: Ja. Ja.  
20:14 Marianne: Så er det jo egentlig også noget.. 
20:15 Lars-Peter: Altså der bliver den jo selvfølgelig anvendt til... 
20:18 Marianne: Ja. 
20:18 Lars-Peter: ...som biprodukt eller hvad skal man sige. Det er ikke sådan, at det bare bliver smidt væk. 
20:21 Marianne: Nej nej.  
20:22 Lars-Peter: De bliver godt nok brugt.  
20:24 Claus: Men ville det så ændre holdningen for, hvis Kopenhagen Fur de kom og sagde, vi bruger fak-
tisk biproduktet til noget fornuftigt? Eller..  
20:33 Louise: Altså de har jo en bæredygtig process, skal I vide ift. at det er en 100 % bæredygtig løsning 
med at avle de her mink, fordi de bliver brugt til kød- og benmel og noget biodiesel og biobrændsel bl.a. 
også. Så.. 
20:47 Simone: Det er i hvert fald, hvad de selv kommunikerer. 
20:49 Louise: Ja det siger de selv. Så der er en eller anden bæredygtig proces. Det er ikke sådan så at selve… 
Når den… Efter den er blevet flået, at så bliver den smidt væk. 
20:57 Claus: Se det vidste jeg jo ikke.  
20:58 Louise: Nej. 
20:59 Helle: Det vidste jeg heller ikke. 
21:00 Claus: Og hvis det budskab kunne komme ud, hvor man ligesom vægter det fremfor at se, hvor flot 
pels vi har, og det koster kun det og det. Så kunne det jo godt være, at der var mange, der ville ændre hold-
ning til sådan et produkt. Ikke at de lige pludselig ville binde dig til at købe.  
21:18 Lars-Peter: Altså også.. Så også fortælle hvordan du, at du fremavler minken eller du fodrer minken. 
Der bruger du jo også sådan… Det er ene restprodukter. Det er jo ikke sådan, at du bruger nogle ting, som 
ville have været brugt ellers. Der bruger du jo restprodukter fra eksempelvis fra fiskeindustrien. Det var jo 
noget, som bare skulle være blevet smidt væk, hvis ikke det var blevet kørt i minkfoder. Så det er jo restpro-
dukt, man laver nogle flotte produkter af. Og det tror jeg nok, det skulle de også. Det skulle man også fortæl-
le, fordi det er en selvfølge for dem, som går i det til dagligt, og når man gør det, så er det ligesom, at så tror 
alle, at så ved de det. Det er ligesom dengang, du [Anja] havde den der børnehave med ude på besøg, hvor 
det var første gang de så et dyr uden for zoologisk have. Hvor jeg gik med ham den der bette knægt i hån-
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den op igennem stalden der, og så køerne de har jo sådan et gult øremærke. Så siger ham der knægten “Sig 
mig engang har du tilbud på alle dine dyr?” 
 
[Grin] 
 
Hvor skulle han vide andet fra? Han har aldrig set et dyr før. Hvis aldrig du har set en minkfarm, så har du 
også en forestilling om, at du ser de der minke, de rejser rundt som sådan noget vildt. Men det har man ef-
terhånden fået avlet nogle mink, som er rolige og kommer hen og kigger, når nu du… Det er ikke… Jeg har 
ikke løbet inde på en minkfarm ret mange gange. Det er faktisk først her sidste år, jeg var ude og se en, hvor 
man så egentlig hvor rolige dyrene var. Og hvor at hende der passede dem, hun gik hen, så tog hun minkene 
op og gik med dem i lommen og kunne egentlig godt sætte dem ned til en anden mink også. Uden… Altså 
den tog den til sig med det samme og passed den. De er meget sociale dyr, dem de har fået avlet frem nu. Så 
det er blevet.. Det er jo et vildt dyr, der er blevet avlet i så mange år, at de er blevet tamme. Så hvis du lukker 
dem ud, jamen så dør de simpelthen. Dem der laver de der numre med at brække ind i farme og så sætte 
dem fri…. 
23:18 Hanne: Ja det er faktisk dyreplageri. Det er synd! 
23:19 Lars-Peter: ...det er altså dyreplageri. Selvom de gør det i en god mening. Og det er selvfølgelig, fordi 
de har en fejlforståelse af, hvad den produktion den egentlig er. Men jeg tror aldrig.. Det bliver aldrig en, det 
bliver aldrig sådan en juhu-produktion herhjemme, hvor folk de siger “det er noget, vi skal passe på det 
her”. Men hvis ikke vi laver det herhjemme, jamen så vil man gøre det i andre lande, fordi så længe efter-
spørgslen er der, så vil man blive ved med at avle dem et andet sted. Og der tror jeg bare ikke dyrevelfær-
den, den er så god.  
23:55 Hanne: Det er ellers nu også derfor, jeg har den holdning, at jeg synes et eller andet sted, at det er 
okay, hvis folk går med pels, så går de med pels. De køber jo også store BMW’er, hvad for nogle der forure-
ner. Selvom det ikke er nødvendigt, og man kunne køre i en fornuftig bil. Men jeg tror bare… Man kan ikke 
være hellig på alle ting. Folk vil jo gerne købe æg, som ikke er fra burhøns, men der er ikke nogle, der tæn-
ker på de der stakkels kyllinger, der går med lort der sprænges, hvor de ikke kan bruge resten af benet, fordi 
de er så tykke, fordi vi alle sammen gerne vil have de der… 
24:23 Helle: Tykke lår? 
24:24 Hanne: ... ja bryster fra de der. Men sådan er det jo bare, for man kan jo ikke… Så jeg har ikke sådan et 
fjendtligt forhold til det der mink. Hvis folk gerne vil købe det, så skal man købe nogle ordentlige mink. 
Eller nogle der kommer fra et ordentligt sted i hvert fald.  
24:39 Louise: Simone og jeg vi var ude og snakke med Søren Jespersen, som er mediechef i Kopenhagen Fur. 
Og han udtaler bl.a. at det at købe en pels, det er en bæredygtig beslutning og en investering, fordi den hol-
der længere tid, end når du skifter en vinterbeklædning ud hvert andet år, som måske er lavet af bomuld 
eller et andet materiale. Hvad tænker I om sådan en udtalelse umiddelbart? 
25:02 Anja: Jamen han har ret.  
25:03 Louise: Han har ret? Ja? 
25:05 Anja: Ja. Fordi hvis det er behandlet rigtigt hele vejen igennem processen, så dyrenes pels holder jo sig 
selv. Så hvis man har en pels, så skal man jo hverken vaske den eller rense den. Den holder sig selv ren. Så 
om det er remoulade, du spilder på den, så skal du egentlig bare lade det tørre, og så børste det af. Så en pels 
er, altså dyrenes pels, er jo fra naturens side lavet til, at det er selvrensende. Så jeg tænker, at det både er 
varmt og altså på den måde. Men problemet er jo også, at vi lever i et samfund, hvor man gerne vil skifte ud 
engang imellem, og moden skifter og alt muligt andet. Altså hvis jeg fik en… Altså jeg kan godt se, at en pels 
er super flot og kan være mega varm, men nogle gange så har vi jo vintre, hvor der også er varmt altså. Så 
kommer den ikke ud af skabet. Og så tænker jeg lidt, så skal jeg have skiftet hele min garderobe, altså. Så 
skal jeg oftere til frisøren, fordi den passer bare ikke ind i alt det andet. Sådan er det bare, altså. Og der tror 
jeg da lidt, Hanne du har ret i, at hvis man er i et miljø, hvor at det man har på, det bare strutter langt væk af 
“min mand han tjener styrtende med penge og har i øvrigt ikke tid til mig”.  
26:08 Hanne: Nej eller gør det selv… 
26:12 Anja: Ja… Men der er noget, der er da også noget status, og der er noget kultur i det. Det tror jeg på.  
26:16 Louise: Ja? 
26:17 Anja: Jeg tænker bare, jeg har ikke brug for en pels. 
26:20 Claus: Altså hvis direktøren havde brugt den udtalelse, som Anja siger med at den egentlig er selvren-
sende. Det er et lang stærkere argument for mig fremfor den måde han…  
26:32 Simone: Udtaler det? 
26:32 Claus: Hvordan var det nu han udtalte det? 
26:33 Louise: Han siger, det at købe en pels er en bæredygtig beslutning og en investering, fordi den holder 
længere tid, end når man skifter vinterbeklædning ud hvert andet år. 
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26:41 Claus: Og man behøver ikke at skifte vinterbeklædning hvert andet år. Det er jo, hvordan man behand-
ler sine ting. 
26:47 flere: Ja 
26:47 Claus: Så den.. Jeg synes den der udtalelse, den lugter en lille bitte smule som om, at det er sådan lidt 
en salgsting. Sådan virker det i hvert fald helt klart for mig. 
26:55 Louise: Ja? 
26:55 Hanne: Altså jeg tror faktisk en pels den er nemmere at gå med om vinteren, end en Canada Goose 
jakker, som er mega varm hele tiden. Hvor den der pels, den ånder jo på en eller anden måde kan man sige, 
ligesom en uldtrøje, som selv regulerer lidt. Det tror jeg da også, pelsen den gør på en eller anden måde. At 
den varmer. Der er da masser af mennesker, der går i den i Salling om vinteren i sådan en pels. 
27:13 Helle: Jeg tror også, de lider.  
 
[Grin] 
 
27:16 Hanne: Jeg tror også de lider ligeså meget som dem som går i en eller anden Canada Goose jakke eller 
et eller andet.  
27:22 Simone: Er der nogen der er uenige i, at det er en investering og at det er en altså en bæredygtig be-
slutning? Altså der ikke enige i det her, han mener. 
27:29 Bruno: Nej det kan jeg sgu ikke se, det er.  
27:30 Simone: Nej? Hvorfor? 
27:32 Anita: Det der med bæredygtighed, det kan jeg heller ikke se. 
27:32 Bruno: Altså jeg vil kunne.. Jeg vil kunne skifte vinterbeklædning mange gange for indkøb af en pels.  
27:37 Marianne: Ja. 
27:38 Bruno: Og jeg vil også hellere skifte vinterbeklædning de gange i mit liv, end jeg vil gå i den samme 
pels resten af livet.  
27:48 Hanne: Jo men man kan jo godt få en pels, som ikke koster en bondegård. 
27:52 Bruno: Jamen ja ja.. 
27:52 Hanne: Du kan godt få en pels til 20.000. Hvis du så skal have til 3 Canada Goose jakker, så er du der-
oppe i nærheden altså. 
27:57 Bruno: Skulle man selv erhverve sig en pels, så skal jeg fanme på rævejagter.  
28:02 Lars-Peter: Ej den.. Alle ting skal jo også være bæredygtig nu, så det er ligesom. Det er sådan en salgs-
tale for at - synes jeg - for at på den her sige, det er ikke så galt. Altså det er faktisk en fordel det her. Det er.. 
Det er en salgstale. Ja. 
28:17 Helle: Ja der var mange andre argumenter, der kunne bedre overbevise mig. 
28:20 Simone: Ja, hvad tænker du ellers, der kunne overbevise dig, hvis…? 
28:24 Helle: Jamen det var hvis, dyrene på en eller anden måde kunne være nyttedyr. Altså de her bliver jo 
dyrket pga. pelsen og ikke fordi de skal bruges til biobrændsel eller til… Det er jo pga. pelsen specielt, når vi 
snakker mink, ikke. Så nej, man skal ikke… Man skal ikke bare fremelske dyr for at bruge pelsen. 
28:40 Anita: Og man kan sige, hvis ikke de var der, så havde vi nok fundet noget andet til at lave biobrænd-
sel af, ikke. Altså jeg synes, det er et meget tyndt argument med at så bliver det genbrugt. Det er fint, men 
hvis ikke behovet var der for pelsen, så havde du heller ikke.. Så havde du fundet noget andet, og så havde 
du fundet noget andet, hvor det der fiskerester de bliver brugt til nogle andre dyr eller et eller andet. Altså 
det er sådan for ligesom at pakke tingene ind under, at det egentligt er okay det hele.  
29:05 Louise: Så du tror ikke på det? 
29:06 Anita: Nej. 
29:06 Hanne: Altså jeg synes også det hele er okay. Er jeg den eneste, der har den holdning? 
29:08 Anita: Men jeg er også…  
29:10 Hanne: Jeg synes faktisk det er okay, når nu de skal producere mink eller hvad de nu gør. Fordi det 
gør de jo. På verdensplan, der er behov for de der pelse. Folk køber dem ligeså vel som et behov for narkoti-
ka. Så kan man snakke om det er så smart, men altså det er der jo. Så synes jeg da, det er smart, at minkene 
er opdrættet et sted, hvor der trods alt er tålelige forhold. 
29:30 Marianne: Jo 
29:30 Claus: Ja det kan man selvfølgelig sige. At.. ja.. 
29:33 Marianne: Men jeg vil sige altså nej jeg har sgu ikke noget imod, at de der de opdrætter pelse og sådan 
noget. Men jeg synes ikke, de skal dække sig ind under de der ting. Altså ligesom legalisere det eller gøre 
det bedre end det er ved at sige, at det er bæredygtigt og sådan nogle ting. De kan ligeså godt sige det, som 
det er; vi avler de her minke for at tilfredsstille hele verden med at kan sende de fineste minkpelse og sådan 
noget. 
29:54 Hanne: Men derfor må de vel godt have lov at sige, men resten af dyret bliver faktisk brugt…. 
29:57 Marianne: Så kan de komme det der. Ja ja. 
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30:00 Hanne: Og hvis man tænker, så kan man faktisk også gå i en pels længere tid end man kan få i en al-
mindelig vinterjakke uden den skal vaskes sådan bla bla bla. 
30:05 Marianne: Ja ja… Ja.  
30:07 Hanne: Men det må man vel godt sige. Det er godt være, det ikke skal være på skiltet.. 
30:09 Marianne: ...stå først. 
30:11 Hanne: Men det må da godt står der, synes jeg. 
30:11 Marianne: Ja.. Det sker ingenting ved, fordi det er jo sådan det er, ikke også. Ja.  
30:16 Anita: Men vi skal bare ikke legalisere det. Det er det, jeg mener. 
30:18 Helle: Det det skal ikke være det, der gør det. 
30:19 Anita: Nu sad vi rundt om bordet lige før, og sagde alle sammen “nå det vidste vi faktisk ikke”, så 
bliver vi sådan helt overrasket sådan “nøøøj hold da op, det bliver faktisk genbrugt”. Så bliver det ligesom 
vendt rundt. Nå så er det egentlig okay lige pludselig, ikke. Det er det altså bare ikke! 
30:31 Helle: ...og jeg ved ikke, om min… Fordi jeg er så fast i min beslutning, at det måske også stammer fra, 
at jeg har boet ved siden af en minkfarm. Og det der fiskefoder, det er ikke nogen fornøjelse, når de kommer 
og læsser det af. Altså..  
30:48 Lars-Peter: Det er også sådan lidt sjovt, fordi nu snakker man om det der, hvorfor nu kineserne, det er 
dem, der køber det, så hvorfor tager I ikke minkene ind til jer selv, og så producerer dernede? Men det kan 
de ikke. Det foder, minkene de får at spise herhjemme, det er faktisk bedre end noget af det foder, kineserne 
de selv spiser. 
31:06 Helle: Pelsen bliver ikke så pæn. 
31:07 Lars-Peter: Så det argument for… der vil aldrig blive minkproduktion i samme stil dernede. Det kan 
de simpelthen ikke. Så meget… Så meget mad har de ikke, hvis man vil sige det på den måde.  
31:20 Helle: Men er det ikke også noget med, at de fisk ikke er så fede og pelsen bliver så ikke så pæn? 
31:27 Lars-Peter: Åh det ved jeg ikke engang. Altså… 
31:30 Helle: Jeg tror det også hænger sammen med kvaliteten. 
31:30 Lars-Peter: ...Danmark er jo… De har jo… Der har jo været pelsavl herhjemme i mange mange mange 
år. Altså Danmark er langt langt foran de andre, fordi man har været så… Man egentlig har været så åben 
imellem hinanden pelsfarme. Man har hjulpet hinanden, når nogen de har haft sygdomme inde, så pelser 
man dem alle sammen, så det er ene restdyr. Nu her hvor det er… Noget der hedder plasmacytose, som er.. 
Der var en heroppe, han havde, jeg tror han har 20.000 mink eller sådan noget, der var 3 af dem, der faldt for 
det i sådan en blodprøve. Alle blev pelset, ikke. 
32:06 Anita: Alle 20.000? 
32:07 Lars-Peter: Ja. Og så kommer ene restdyr. Eller ene sunde dyr ind. Så man har hele tiden haft en høj 
sundhed og altid har dem der haft det pæneste hår, det er dem, man har avlet på. Så derfor er Danmark så 
langt foran. De har virkelig passet på de gode dyr, og så er det kun dem, man har brugt til at få skind af.  
32:34 Anita: Men er det så fordi du tænker, Lars-Peter, vi har også økonomien til at gøre det der fremfor i 
Kina f.eks.? Altså at lave den der udskiftning, så det ikke bliver sådan nogle lappeløsninger med dyr. 
32:45 Lars-Peter: Ja… Jo men det er… Det har… Altså hvad skal man sige… De der minkavlere er jo en 
sammenslutning, hvor…. 
32:51 Hanne: Det er en forsikring, ikke. 
32:51 Lars-Peter: ...hvor de passer på hinanden, så hvor du bliver støttet, hvis du går ned. Eller at du falder. 
Så får du noget hjælp til at komme op igen.  
33:00 Anja: Det er vel også.. Altså det er vel også bare én af grundene til, at det er så dyrt at købe en pels. 
Altså det synes jeg faktisk er fair nok. Så er det de få.. Altså så er det et valg, man tager, ikke. Og man kan 
også tage det valg ikke at ville købe en pels. Men så er det også rimelig nok, at det så også koster det, det 
koster. 
33:16 Hanne: Men mister du ikke hele besætningen, hvis du har én ko med mund- og klovsyge, altså er det 
ikke det samme? 
33:20 Lars-Peter: Jo så ryger det. 
33:20 Hanne: Ja ja det er jo det jeg mener. Det er jo det samme indenfor… 
33:22 Lars-Peter: Men det… Der er staten så inde og hjælpe der.  
33:24 Hanne: Ja ja. 
33:25 Lars-Peter: Det er de altså ikke med minkene… 
33:26 ?: Nej. 
33:26 Lars-Peter: De må passe dem selv. 
33:27 Hanne: Ja ja. 
33:28 Claus: Men måske skulle de bare kalde en spade for en spade. 
33:30 Anja: Ja. 
33:30 Claus: Og så sige, vi har et eksklusivt produkt…. 
33:32 flere: Ja. 



Side 182 af 188 

33:33 Claus: ...ligesom dem der sælger Audi og det koster så og så meget. Og der er nok til at købe dem. Og 
så kører det hjul ligesom rundt. Og så ikke forsøge at sætte nogle ting på, som måske ville… 
33:46 Hanne: Men gør Audi ikke også det ved at fortælle, hvor langt den kan køre på literen og… 
33:50 Helle: Hvor langt den ikke kan køre. 
33:52 Hanne: Ja ja. Men altså de gør jo alle sammen ting for at prøve at sige, at vi bruger trods alt nogle gen-
brugsmaterialer her og der og hvad ved jeg. Nu laver de fancy brugte biler.. Og alt muligt ikke.. 
34:02 Claus: Jo jo jo… Men der er jo. 
34:04 Hanne: Jeg tror bare, at det er sådan, når man lever i et industrisamfund, som vi gør, at hønsene har 
det altså ikke ret godt i den der kæmpe hal, hvor de går og bliver tykke på lårene, altså. Og sådan tror jeg 
bare det er med dyr generelt. Hvis man har sådan en kæmpe produktion, så skal man jo til at overveje, om 
skal man have minkproduktion på forskellige ting, hvis man skal have… Så må man jo sige, kan man købe 
en økologisk pels? Altså kan man købe en pels, som… Hvor det nærmest har gået frit i en eller anden. Altså. 
34:32 Claus: Det kan man sikkert godt.  
34:34 Hanne: Ja ja. Men altså… 
34:36 Simone: Vi er nødt til at afbryde jer her.. 
34:37 Louise: Vi afbryder jer lige her, ja. 
34:38 Simone: Vi har lige nogle klip fra en film, som Kopenhagen Fur selv har udarbejdet. Vi viser jer lige to 
klip, så vil vi gerne have, at vi snakker lidt om, hvad I tænker om det. Om det er noget, I stoler på. Så tager 
vi to klip mere, og så snakker vi lidt om dem. 
34:53 Louise: Og så runder vi af.  
34:55 Simone: Og så runder vi af derefter. Så nu håber jeg, I alle kan se.  
34:58 Claus: Skal du holde den der i 11 minutter? 
35:00 Simone: Nej nej. 
35:03 Louise: De er ikke så lange… 
35:03 Bruno: Må håber det bliver en god serveringsdame... … 
 
35:06: Klip 00:33 - 00:53 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
35:26 Simone: Det var den første. Så kommer lige den næste her. 
 
35:33: Klip 05:56 - 06:28 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
36:06 Simone: Det var de første to. Hvad tænker I om det der bliver sagt? Er det noget, I vil stole på, når det 
kommer fra Kopenhagen Fur?  
36:18 Helle: Ja generelt stoler jeg jo på folk. Altså jeg er… Jeg er måske også lidt naiv. Det ved jeg sgu ikke. 
Men jo jeg tror da… Jeg stoler da på det. Og jeg tror da ikke, de tør at sende sådan noget ud, hvis ikke det er 
rigtigt. 
36:29 Louise: Nej.. Hvad tænker du Anja? 
36:32 Anja: Alt hvad jeg tænker, det bliver understøttet af Morten Korch.  
36:35 flere: Ja.. 
36:36 Anja: Mejetærskeren eller hvad det nu var. Altså.. Arhg.. Og så den der, vi er sådan lidt selvfede jo 
altså. Og også med god grund nogle gange altså på det der som med, at Danmark har nogle strenge regler 
og krav og sådan noget. Når de siger, vi er en verdenssuccess, og vi sørger for, og vi sikrer.. Altså de bruger 
jo ord, der også bare sådan slår fast “det er sådan”. Så så så det er jo ligefør man tør ikke at tænke anderle-
des. Når man ser det der, så sælger det da budskabet. Det sørger de da helt vildt for i billeder og med ord. 
37:09 Bruno: Jeg bliver mistroisk, når jeg ser det første der i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad fanden de meje-
tærskere de skulle i den film der, ikke. Jamen jeg kan slet ikke se, hvad det har med mink at gøre. Og så er de 
jo helt deroppe med at betro sig selv. Og jeg bliver mistroisk, når jeg ser sådan en reklame.  
37:26 Louise: Ja.  
37:28 Bruno: Uden at have nogen belæg for det, men altså når man ellers ser sådan nogle reklamer, ikke 
også. De har været på laboratoriet - jamen det har de nok været i en halv dag, ikke. Det kan man også kom-
me ud for i en reklame. De har sgu aldrig været…. 
37:40 Hanne: Jeg bliver ikke umiddelbart mistroisk over den der. Jeg tænker bare altid, når jeg ser sådan et 
eller andet mega positivt - ja selvfølgelig er der også sorte får der, selvfølgelig er der også nogle, som ikke 
har så pæn en bedrift og ikke er så gode ved minkene. Men sådan er det jo alle steder, og man kan jo ikke 
frede dem alle sammen. Men et eller andet sted, at noget at det de siger er rigtigt nok… At der er jo mange 
rygter og skrøner og sådan noget, som ikke passer længere bl.a. med at kadaveret faktisk bliver brugt og 
sådan noget ikke.  



Side 183 af 188 

38:08 Louise: Nu viser de jo også det her klip omkring åben farm, som vi også har snakket lidt om tidligere, 
som er et tiltag, Kopenhagen Fur afholder, hvor man netop kan komme ud og møde minkavlerne, og man 
kan komme tæt på dyrene. Hvad tænker i om sådan et koncept ellers?  
38:24 Bruno: Ja men det er jo fornemt.  
38:25 ?: Det var jo det der startede pga. efterspørgslen. 
38:26 Marianne: Ja. 
38:26 Bruno: Det er jo lige så godt, som de har åbnet svinefarme og de økologiske køer, når de skal ud og 
danse osv… 
38:31 Marianne: Ja… 
38:32 Bruno: Det synes jeg, det er fint. 
38:35 Anja: Men… Når nu landbruget holder landbrugsdag og børnefamilier kan komme ud, og man kan se, 
hvor kommer alting fra. Så er det jo ikke, fordi vi skal sælge mere svinekød. Så er det jo også noget med at 
gøre, at der er rigtig mange børn og mennesker i al almindelighed, der ikke aner, hvad der er op og ned i 
den her verden, og hvor tingene kommer fra. Så er det jo noget med oplysning og viden også. 
38:57 Helle: Ja også salg. 
38:57 Hanne: Det er altså også salg. 
38:58 Anja: Ja, men det… 
38:59 Hanne: ... det er det. 
39:00 Helle: Det er bare på den søde måde.  
39:02 Hanne: Ja lige præcis. 
39:02 Anja: Ja men jeg synes det her, det er lidt mere… Jeg synes, der er lidt mere salg i det her.  
39:09 Louise: Ja? 
39:09 Anja: Fordi at hvis man møder sådan et ungt par, der er søde og rare og sådan noget. Altså det er også 
fordi, der har været en masse blæst eller modvind ift. minkavl i det hele taget. Og jeg synes, at det er da 
smart at komme med det her modtræk, der hedder, jamen så kom ind og se os, vi er ikke farlige, vi er helt 
almindelige mennesker, og vi er søde, og dyrene ser mega søde ud, ikke. Selvom de sidder i de små bure 
der. Men det er stadigvæk bare… 
39:33 Lars-Peter: Amen altså landbrug har generelt lavet den kæmpe fejl, at man har lukket ude i mange år. 
Så den der mistro, det er det, man er ved at prøve at rette op nu med de her åben farm. Det er både grise… 
Det er alle.. Især grisene de har været lukket, totalt lukket. Jeg har en svoger, jeg har ikke været inde ved 
hans svinestald i 40 år pga. smittefare. Hvis du har en… Hvis en dyrlæge han har været ude ved en svine-
farm og så skal gå 48 timer inden, han må komme ind til den næste, så lukker… Så bange er man for at få 
andre smitte ind. Så du har en vanvittig høj status med sundhed indenfor pelse. 
40:15 Hanne: Undtagen MRSA. 
40:17 Lars-Peter:… Så…. Hvad for noget? 
40:18 Hanne: Jeg siger undtagen MRSA, den er de nemlig ligeglad med. Den gør ingen skade.  
40:22 Lars-Peter: Nej men den slæber du jo også med hjem fra alle andre steder i landet. 
40:25 Anja: Jamen der har man jo fundet… Der har man jo fundet noget, der kan….. 
40:28 Bruno: Men når man laver det klip der med de åbne farme, så er det jo ikke for at sælge mere. Det tror 
jeg ikke på. 
40:33 Louise: Nej? 
40:33 Bruno: Det er et spørgsmål om holdningsændring. 
40:34 Lars-Peter: Det er dyre… Ja det er holdning. 
40:35 Marianne: Ja. 
40:35 Bruno: Og dyrevelfærd og holdningsændring… 
40:37 Claus: Det virker lidt som om, at den skal sådan genoprette. Vi skal sådan have opbygget det her gode 
renommé hedder det vidst, ikke også. Så i stedet for det dårlige rygte. Men jeg synes der gik lidt for meget 
snobrød og familietur i den.  
40:51 Louise: Ja? 
40:52 Claus: Fordi så er det sådan noget “amen det skal vi da, det ser da hyggeligt ud”. Vi skal ikke derhen, 
fordi det er hyggeligt, vi skal derhen for at få - som du siger - noget viden. Det er jo derfor.. Det er jo i virke-
ligheden derfor, at de laver det, fordi folk skal vide, at det egentlig er okay. Ifølge….. 
41:08 Louise: Vi viser lige to klip mere.  
41:10 Simone: Også fra den samme film.  
41:14 Bruno: Er du med? 
41:15 Anja: Ja ja. 
 
41:16: Klip 06:40-07.20 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
41:58 Simone: Næste. 
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42:06: Klip 07:32 - 08.10 vises fra https://www.youtube.com/watch?v=-NxvahcgexI 
 
42:47 Simone: Det var de to. Hvad tænker I om det, der bliver sagt her? Måden de kommunikerer det her? 
42:54 Lars-Peter: Der var Morten Korch da godt nok røget ud.  
42:56 Marianne: Ja det skal jeg da også lige…. Det var sgu de barske realiteter.  
43:00 Claus: Jamen det er da åbenhed, må man sige. Altså det… Der er da ikke lagt fingre imellem. Det vir-
ker da enormt ordnet specielt på den sidste film. 
43:09 Bruno: Det er noget rene ord for pengene, synes jeg. 
43:10 flere: Ja. 
43:12 Claus: Kan man sige…  
43:13 Simone: Hvad siger du, Marianne? 
43:14 Marianne: Jamen jeg tænker også, jeg bliver sådan lige [overrasket] dengang det med, at så afliver vi 
resten, og så putter hun dem bare sådan lige ned i et hul, ikke også. Men altså det er jo åbenhed. Hun viser, 
hvordan og hvorledes tingene de foregår, og hvordan det kommer videre i produktionen, ikke. Så der er 
ikke noget… 
43:28 Simone: Er det… Altså er det noget, du forventer, eller er du glad for, at du ser sådan noget, eller sy-
nes du det er for meget eller hvad tænker du om det? 
43:35 Marianne: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde… Altså jeg havde ikke haft brug for at se det der. 
Nej jeg kunne godt leve med den anden reklame der. Det var sådan noget… Ja det er sådan liiige…  
43:43 Claus: Det er jeg enig med dig i. 
43:44 Marianne: Ja. 
43:44 Hanne: Synes I det? Jamen I sagde da, I syntes den anden, den var for sukkersød?  
43:47 Claus: Nej det er mere forstået på den måde, at den her procesmed at sige, så tager vi de bedste skind. 
Dem jeg så ikke kan bruge… Altså det bliver sådan lidt Hitler-agtigt for mig. Også selvom det er med mink. 
43:46 Marianne: Ja. 
43:58 Simone: Altså de siger, de siger til fortsat avl. 
 
[Uforståelig snak i munden på hinanden] 
 
44:00 Claus: Hvad? 
44:00 Simone: De bruger alle mink, men de bruger de bedste til fortsat avl. 
44:02 Marianne: Ja. Det er jo til fortsat avl. 
44:04 Helle: Dem der ikke bliver aflivet, de skal avles. 
 
[Uforståelig snak i munden på hinanden] 
 
44:07 Claus: Okay. Så dem som bliver… 
44:09 Helle: Ned i hullet der, det bliver til mink. 
44:11 Simone: Det bliver til pels med det samme. 
44:12 Marianne: Pels… Ja. 
44:13 Claus: Godt.. Godt så forstår jeg det. 
44:14 Simone: De andre bliver så til fortsat avl. 
44:17 Anja: Jeg synes hun sagde, at dem de ikke kan bruge, dem afliver de. 
44:18 Claus: Den fangede jeg så ikke. 
44:19 Bruno: Jamen det synes jeg da er klart nok altså… De avler de går jo… Det gør de også inden for alt 
opdræt, ikke. 
44:19 Helle: Jamen hun havde lige snakket avl. 
44:21 Marianne: Avl.. Ja.. 
44:22 Helle: Og så siger hun dem, jeg ikke kan bruge… 
44:24 Marianne: Dem der havde den gode pels, skal ligesom bruges…. 
44:27 Claus: Jamen det gik min næse forbi. 
44:28 Helle: Ja okay.  
44:29 Claus: På filmen i hvert fald.  
44:30 Helle: Ej det… Sådan forstod jeg det også godt nok.  
44:31 Simone: Ja. 
44:31 Claus: Så så.. Der tabte hun mig. 
44:33 Anja: ...men det er altså... 
44:34 Louise: Ja.. Hvad tænker…. 
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44:35 Bruno: Der var da ikke noget fordækket i det. Jeg har selv fløjet med brevduer. Dem der kommer for 
sent hjem, de bliver slagtet, ikke… Jamen sådan er det inden for al avl, det ved du Lars-Peter. 
44:44 Lars-Peter: Ja.  
44:45 Bruno: De dårligste dyr de bliver sorteret fra, ikke. Sådan har det jo altid været.  
44:48 Lars-Peter: Den sidste.. Den sidste den er klart, det hun står og siger, det er hendes brug i.. Altså hun 
regner med, at alle de ved, hvad avl det er, og alle de ved, hvad at… nu afliver vi dem. I stedet for at fortæl-
le; dem der ryger i hullet, det er altså dem, der ryger til skind. Og de andre det er dem, der er modedyr næ-
ste år og får… 
45:06 Marianne: Ja. 
45:07 Helle: ...for næste kuld? 
45:08 Marianne: Ja. 
45:08 Lars-Peter: Ja får et kuld hvalpe næste år. Så hellere sælge det sådan der.  
45:10 flere: Ja. 
45:11 Lars-Peter: Det forstår man bedre 
45:12 flere: Ja. 
45:13 Lars-Peter: Avl det lyder… Det er Hitler-agtigt.. 
45:14 flere: Ja. 
45:15 ?: Det blev det sådan lidt.  
45:18 Lars-Peter: Det gør du jo også, hvis du har et skævt øre, så ryger du i…. 
45:20 Helle: Grønne kasse med de blå øjne og lyse hår.  
45:22 Claus: Det kunne være, jeg skulle til at gøre det sådan i mine orkestre.  
45:26 Bruno: Men det er jo lige nøjagtig, det der sker inden for alt avl, ikke. 
45:28 Lars-Peter: Ja? 
45:29 Bruno: Det er jo de dårligste, de kommer væk. 
45:30 Lars-Peter: Ja. 
45:31 Anita: Jo jo, men det havde Hanne jo også lidt ret i. Sådan har man jo altid gjort, ikke..  
45:33 Bruno: Ja. 
45:34 Anita: Altså det er der jo ikke nyt i, og det ved vi alle sammen, ikke.  
45:36 Bruno: Ja.. Og sådan er det også i naturen, ikke.. 
45:37 Anita: Du kan heller ikke spise syge dyr, vel.. Altså det gør man jo heller ikke. Nej 
45:40 Helle: ...ikke syge heller ikke… 
45:41 Louise: Hvad siger du, Anja? 
45:42 Anja: Jamen jeg tænker, at det vigtigt. Altså det er træls at se måske. Altså også hvis man så misforstår 
nogle ting, men det er vigtigt som… som… Altså hvad skal man sige… Modvægt til det andet, fordi så ved 
man da, hvad det…. Så er der åbenhed og gennemskuelighed, og det er sådan det er. Og så kan man tage et 
valg; vil jeg have en pels eller vil jeg ikke? Og det er udbud og efterspørgsel, og jeg tror sgu ikke på, at vi alle 
sammen kommer til at gå med pels. Heller ikke om 25 år.  
46:07 Helle: Nej 
46:07 Anja: Det tror jeg simpelthen ikke på. 
46:08 Hanne: Men derfor kan man godt være positiv overfor minkavl uden at eje en pels. Altså.. Muligvis. 
46:13 Anja: Det kan man da også. 
46:14 Hanne: Ja. 
46:14 Anja: Men du har heller ikke hørt mig sige, at alle minkavlere de skal slagtes. 
46:17 Hanne: Nej nej.. Nej nej… 
46:18 Anja: Der er jeg ikke nået til endnu. Men jeg vil… Altså… Men det passer mig godt, at der ikke er så-
dan en større produktion. Altså det er fint, hvis det er sådan en mindre produktion til de få. 
46:29 Lars-Peter: Danmark har verdens største produktion af pels. 
46:32 Anja: Ja det kan godt være, Danmark har, men… Men det er jo ikke alle, der går i pels. Det er stadig 
få.. Det er det jeg mener. 
46:36 Lars-Peter: Nåå nej nej nej. 
46:38 Marianne: Nej men det jo fordi vores pelse de ryger udenlands. Ja. 
46:39 Lars-Peter: Ja. Ja ja. 
46:40 Louise: Men nu hvor vi lige er ved fremtiden osv. Hvordan ser I fremtiden ellers for pelsindustrien? 
Hvad tænker du, Claus? Altså er det noget, der er stigende? Er det noget, vi kommer til at gå mere og mere 
i? Eller er det… 
46:54 Claus: Der tror jeg måske, de har… De har tiden lidt imod sig.  
46:59 Louise: Ja? 
46:59 Claus: Og det er også det man så kan se, at der kommer nogle tiltag for ligesom at oplyse folk. Jeg tror, 
vi bliver mere og mere opmærksomme på.. Ja netop dyrevelfærd og folk tager måske mere stilling. Jeg tror 
måske, dem der købte en pels for, hvad hedder det, 20-15 år siden, det er måske ikke.. Det kan være, de ikke 
havde de samme tanker, som vi så har i dag. Eller måske ikke havde taget den holdning, som du [Helle] 
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meget klart har, ikke også. Moden…. Det kan godt være, de viser sådan og sådan, men du står fast på, hvad 
du mener, ikke.  
47:26 Helle: Ja ja. 
47:27 Louise: Hvad tænker du, Helle? 
47:28 Helle: Jamen jeg tænker da, at det er fint, at de melder ud, hvordan foregår og sådan noget, men det 
kan ikke.. Det kan ikke overbevise mig om, at…. selvom jeg boede det rigtige sted og havde midlerne, at jeg 
så skulle gå i pels.  
47:39 Louise: Nej? 
47:39 Helle: Det kunne ikke.. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg synes, det er okay, at andre tager et andet valg, 
altså. Sådan er det jo. Vi kan jo ikke alle sammen lige mig, desværre vel. Sådan er det jo. Vi har nogle hold-
ninger. 
47:52 Lars-Peter: Så var der ikke noget, der hed krig. 
47:54 Helle: Nej vel? Nej så var vi alle sammen simpelthen så sociale. Så havde vi taget strømperne af og sad 
i bare tæer. Ej men jeg har det okay med, at andre går i pels, men der er bare ikke nogen, der skal købe en 
pels til mig og forvente, at jeg bruger den. Og heller ikke fremadrettet altså. 
48:13 Bruno: Men er det mere humant end at gå i en sælskindspels? 
48:17 Helle: Jamen det her det er pels i det hele taget. 
48:19 Bruno: Ja? 
48:19 Helle: Det er lige meget, om det er fra sæler eller det er fra… 
48:20 Bruno: Ja.. Hvad med en ko? 
48:23 Helle: Den har formentlig været nyttedyr og været… 
48:26 Bruno: Ja ja… 
48:27 Hanne: Undtagen kalvene.. De bliver sendt til Holland, fordi der er ingen, der gider at have dem jo. 
48:29 Helle: Ja… Ja… 
48:31 Lars-Peter: Ja de bliver aflivet herhjemme. 
48:34 Claus: Men jeg tror de har tiden mod sig.  
48:35 Louise: Ja? 
48:35 Helle: Det tror jeg også. 
48:36 Hanne: Det tror jeg også, de har. 
48:36 Claus: Jeg tror, at folk fravælger det på… med de… 
48:40 Hanne: Det tror jeg ikke, de gør på etiske årsager. Der tror jeg de gør af klimamæssige årsager.  
 
[Uforståelig snak i munden på hinanden] 
 
48:45 Helle: Jeg tror det…  
48:46 Hanne: ...fordi der kommer minusgrader om vinteren, så tror jeg ikke, folk gider at gå i det. 
48:48 Marianne: Nej. 
48:48 Bruno: Hold nu kæft. Dem der går i pels, det er da ikke for at holde varmen, det er for at præsentere 
sig. 
48:50 Marianne: Nej.. Ja ja.. 
48:52 Helle: Det er heller ikke… Vi skal heller ikke kun snakke om frakker og jakker. Der laves jo også nogle 
flotte veste og …. på noget kraveværk og sådan noget. Så det er jo ikke de der store frakke, jakker, jeg tænker 
i. Det hele taget er det pels, for mig. Altså. 
49:05 Anita: Det er egentlig sjovt, for jeg sidder lige og tænker, at det er altså ikke andet end ganske få år 
siden, hvor piger i jeres alder [Louise&Simone]. Hvor det højeste mode, det var at gå i genbrugsbutikker og 
så finde den her ræve, der skulle sidde her [på skulderen]. Kan I huske det? 
49:17 Simone: Ja ja. 
49:18 Anita: Ja lige præcis. Så…  
49:20 Bruno: Sådan en gik der …. også, men han skød den selv.  
49:24 Claus: Åh det er lidt dobbelt.  
49:25 ?: Ja det er det faktisk. 
49:26 Claus: Altså skulle jeg en dag få rigtig rigtig mange penge, og skulle jeg en dag møde en pige, som jeg 
blev rigtig rigtig glad for, og hun rigtig rigtig gerne ville have en pels eller en hue eller et eller andet, så kun-
ne jeg måske ikke afskrive mig helt selv for at købe en.  
49:38 Louise: Nej? 
49:38 Claus: For at gøre hende glad.  
49:41 Louise: Ja.  
49:42 Claus: Og det… det.. Selvom jeg har ikke lyst til at købe den nu, og jeg har heller ikke penge til det, 
men jeg ved sgu ikke…  
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49:49 Marianne: Jeg ville ikke sige mig fri for, at hvis ikke… At hvis den lige pludselig var der, at så at jeg 
ikke kunne finde på at købe en pels. Altså min mor har selv både sælskindspels og hun har en minkpels nu. 
Det kan jo være, jeg er så heldig at arve minkpelsen. Altså.. Og kan jeg passe den, så går jeg i den.  
50:05 Louise: Ja? 
50:06 Marianne: Ja. For jeg synes da, den er hammer flot.  
50:07 Simone: Ville der være noget rent kommunikativt, en virksomhed som Kopenhagen Fur kan gøre, for 
at I ligesom tænker “okay, jeg skal da egentlig have en pels”? Eller noget der ligesom siger “det er sgu fint 
det der”? 
50:21 Marianne: Så skal de nok have sat dem noget ned, hvis jeg skal være med.  
50:25 Lars-Peter: Men hvad koster en pels? 
50:27 Helle: For mig har det slet ikke noget med prisen at gøre. 
50:29 Lars-Peter: Hvis… Hvis det nu… Hvis der er en en, der ryger 30 cigaretter om dagen, så kan han da 
købe en pels om året. 
50:35 Marianne: Ja det… det gør jeg så heller ikke, så dem kan jeg ikke engang smide til side. 
50:38 Lars-Peter: Det er jo et prioriteringsspørgsmål. 
50:39 Marianne: Jamen det er det. Det er det. 
50:41 Lars-Peter: Hvis du vil have en pels, så så så… 
50:43 Helle: ... så køber man en.. 
50:44 Lars-Peter: ….så køber man en pels. 
50:45 Marianne: Ja. 
50:45 Lars-Peter: ...men det bliver al… jeg tror aldrig det bliver et hit herhjemme. 
50:47 Anja: Altså de… de gode skind, de der rigtig rigtig flotte skind. Altså de koster altså mellem 50 og 100 
tusinde.  
50:53 Lars-Peter: Ja. 
50:54 Anja: ….og det er ligemeget…. 
50:54 Bruno: Men hvad fanden, hvad koster et par nye bryster? De koster 40.000. Et par nye bryster! 
50:57 Anja: Ja men det vil jeg sgu da heller ikke have.  
51:00 Claus: Nej men det ville være… 
51:00 Anja: ...hvad i alverden skulle jeg det for? 
51:01 Claus: ….det må være det samme som at sige, at man vil have en bil til 150.000 eller man vil have en til 
750.000 eller 1 million. 
51:07 flere: Ja ja. 
51:08 Claus: Altså… Om… Så det er…. Det er jo om man vil have den virkelig eksklusive vare, som altså…  
51:14 flere: Ja.. 
51:15 Claus: ...eller om man kan nøjes med en til 150.000 ikke. 
51:16 Bruno: Ja altså man kan jo sige, det er en luksusting, ikke. 
51:19 Marianne: Jo. 
51:19 Bruno: Det er tanken, jeg tror… 
51:19 Claus: Jo jo. 
51:20 Anja: Der vil ikke være noget, de kunne sige, der fik mig til at tænke “så må jeg… Så åbner jeg mere op 
for at købe en pels”, men der er bare folk, hvor der er nogle ting, der virker på. Jeg tænker, at det… Det er 
vigtigt, at de fortæller både det ene og det andet og så må folk selv vælge. 
51:32 Hanne: Jeg synes de er pæne.  
51:34 Anja: Jeg kunne heller aldrig finde på at tænke dårligt om folk, der går i pels. Aldrig. 
51:36 Helle: Nej det gør jeg da heller ikke.  
51:37 Anja: Det kunne jeg ikke finde på. 
51:38 Hanne: Jeg kan huske for et par år siden inde i Salling, der var det mega moderne med at gå med de 
der jakker, hvor der var rigtig pels på, og så Lone Hjelm blev ansat inde i Salling. Så siger hun, at Salling har 
taget stilling til, at de fører ikke længere jakker med ægte pels på. De har kun sådan noget fake. Så tænkte 
jeg, okay det var da lidt en skam, fordi de andre de var pænere, ikke. Altså…. Ja ja det gør jeg, ja ja ja.. 
51:58 Anja: Men prøv og hør jeg har også arvet to frakker af min mor, som er...som er skind.. Eller hvad 
hedder det, pels på. Jeg kan bare ikke rigtig komme i den, men jeg har den. Altså… Men jeg kunne da ikke 
finde på at skille mig af med den. Det kan da godt være, jeg kommer i den en dag.  
52:13 Bruno: Så sy dem om. 
52:14 Anja: Ja men…. 
52:15 Simone: Vi har sådan set ikke rigtig.. Ja… Vi har fået en masse inputs, som vi kan bruge.  
52:21 Louise: Ja. 
52:21 Helle: Og vi har snakket rigeligt nu, kan jeg se på jer. 
52:25 Simone: Er der nogen, der har et eller andet, de lige brænder inde med, som I tænker… 
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