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Executive Summary 

Hanegal is a Danish-founded organic food manufacturer that produces and offers various 
sorts of sliced cold meat. However, the company wish to reconstruct their business in line 
with their vision for 2030, at which 85% of Hanegals production will be plant-based with 
the purpose to remedy climate-change. Thus, the purpose of this thesis is to explore how 
Hanegal can use branding to influence the Danish consumers to prefer the company’s 
plant-based products rather than meat products.   
 
Two separate examinations constitute the full analysis. First, an examination of why it can 
be difficult for the Danish consumers to substitute meat with plant-based products in 
their daily life, investigated from a cognitive-psychological and social-psychological 
approach. Next, an examination of how Hanegal’s branding can create preference for its 
plant-based products through purpose branding. On the basis of these two analyses it is 
discussed and evaluated how Hanegal can use branding to influence Danish consumers 
to prefer the company’s plant-based products rather than meat products, which is 
summarized in an overall conclusion.  
 
The results from the first examination shows that the Danish consumers face three 
essential barriers when they intend to substitute meat with plant-based products, 
including limited choices, high prices and ingrained dietary habits and traditions. 
However, the ingrained dietary habits and traditions was identified as the most prevalent 
barrier for the Danish consumers, for which reason it was investigated further. It showed 
that some cultural impediments and social gatherings makes it very difficult for Danish 
consumers to change their dietary habits. The results from the second examination 
shows that Hanegal’s branding could profitably focus on its purpose in the food industry, 
which also frames the brand identity and can be characterized as unique, authentic and 
distinct. As a result, the purpose may create preference for Hanegal’s plant-based 
products. 
 
In the end of the thesis, it is discussed and evaluated that Hanegal’s purpose branding 
cannot be exclusively adequate in order to convince the Danish consumers to eat plant-



 

   

4 

based products rather than meat products. As a consequence, Hanegal must incorporate 
persuasional elements, such as modelling, in its branding, in order to be perceived as 
relevant for the Danish consumers. It is then concluded, that by using storytelling as a 
means, Hanegal can both incorporate its purpose branding and modelling in its branding, 
and thereby appropriately influence the Danish consumers to prefer its plant-based 
products. 
  



 

   

5 

Forord 

At klimaet er under forandring er efterhånden en kendsgerning, som gentagne rapporter 
har fastslået ved flere lejligheder og præger samfundsdebatten, hvorfor flere er begyndt 
at tænke over, hvordan deres daglige handlinger kan have en indvirkning på klimaet. I de 
senere år er der kommet et øget fokus på, hvordan alt det, vi spiser, påvirker klimaet. 
Disse overvejelser har sin berettigelse, eftersom fødevareerhvervet tegner sig for knap 
24% af den samlede drivhusgasudledning, hvoraf produktionen af kød står til ansvar for 
størstedelen, vurderer FN’s klimapanel, IPCC (2014). Potentialet i en mere plantebaseret - 
og dermed klimavenlig - kost bliver derfor ofte fremhævet af internationale organisationer, 
der i dagligdagen afspejler sig ved stribevis af nye udgivelser af grønne kogebøger og et 
voksende udvalg af plantebaserede produkter på hylderne i supermarkederne. At 
kostomlægningen fra kødprodukter til plantebaserede produkter anses som et 
kardinalpunkt til at håndtere klimakrisen vækker en undren for os, der bunder i, hvorfor 

de danske forbrugere ikke for længst har droppet kødet, når nu de ved, at det vil 

være til gavn for klimaet? 
 
I forbindelse hermed skal der lyde en særlig tak til vores vejleder, Ann-Louise Rosen, for 
at være en motiverende og konstruktiv sparringspartner gennem hele forløbet. Desuden 
skal der rettes en stor tak til fødevareproducenten, Hanegal, der har bidraget med et 
værdifuldt virksomhedsperspektiv på problemstillingen, der sikrer en praktisk ballast som 
supplement til det teoretiske. Sidst - men ikke mindst - vil vi udtrykke vores 
taknemmelighed til de fire informanter, der har taget sig tid til at stille op til interviews 
med os og kaste lys over de barrierer, der gør det vanskeligt for de danske forbrugere, at 
erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter. 
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I dette kapitel præsenteres specialets første tre afsnit. Indledningsvist beskrives og 

præciseres undersøgelsens problemfelt, der leder frem til problemformuleringen. 
Afslutningsvist præsenteres de emner, vi afgrænser os fra at behandle.  
 

1.1 Problemfelt 
I Danmark er en stigende del af befolkningen motiveret til at spise mindre kød til gavn for 
klimaet og den plantebaserede fødevarebølge har generelt været på stærk fremmarch i 
de senere år, både blandt forbrugerne og ude i virksomhederne (Minter, 2019). En 
undersøgelse foretaget af Coop og Dansk Vegetarisk Forening i 2019 viste, at mere end 
halvdelen (58%) af alle danskere ønsker at spise mindre kød, herunder 72% blandt de 
unge i aldersgruppen 18-34 år (Dansk Vegetarisk Forening, 2019). Især blandt de unge 
vejer hensynet til klimaet (39%) tungere end sundhed (33%) som begrundelse for at spise 
mindre kød. Hos de ældre aldersgrupper repræsenterer sundhed (34%) stadig den mest 
udbredte årsag, dog skarpt efterfulgt af klimaet (30%), som har vundet indpas i de senere 
år og klimaet er efterhånden et vigtigt fokusområde for virksomheder. Det medfører, at en 
stigende andel af danskerne er begyndt at betegne sig selv som vegetarer, veganere og 
såkaldte fleksitarer. Selvom kun 2,5% af danskerne identificerer sig som vegetarer og 
veganere, så anser 14% af befolkningen sig nu til dags som fleksitarer, der er 
kendetegnet ved bevidst at fravælge kødet i flere af ugens måltider og i stedet spise 
overvejende vegetarisk (Mange, 2019). Denne tendens flugter med, at Klimarådet i 
Danmark anbefaler at fremtidens fødevarer i højere grad skal være plantebaserede, hvis 
landet skal møde sine internationale forpligtelser og fortsat være et foregangsland på 
klimaområdet (Klimarådet, 2020).  
 
Trods utvivlsomt gode intentioner, så kniber det dog for de danske forbrugere med at 
sætte handling bag en plantebaseret kostomlægning og afspejle klimabevidstheden i 
indkøbskurven. Markedet for plantebaserede produkter er ganske vist i vækst, men er 
vokset fra et meget lavt udgangspunkt og udgør blot en lille andel af omsætningen hos 
landets supermarkedskæder (Knudsen, 2020). Dermed er markedet for de 
plantebaserede produkter endnu ikke i nærheden af, at kunne opveje danskernes 
kødforbrug, der stadig befinder sig blandt de højeste i verden (Minter, 2019). Nye 
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undersøgelser fra Madkulturen peger samtidig på, at danskerne spiser kødprodukter 
oftere end tidligere. Mere end fire ud af fem aftensmåltider indeholder nemlig kød, hvilket 
generelt har været stigende siden 2016 og for alvor indikerer, at forbrugeren oplever 
vanskeligheder ved at handle efter sine idealer om en klimavenlig adfærd (Madkulturen, 
2019). 
 
Selvom kødprodukter altså stadig udgør en central rolle på middagsbordet, så har 
fødevareproducenten Hanegal besluttet sig for at gå forrest i kampen om plantebaseret 
økologisk mad under sloganet “Spis mindre kød” (Hanegal, 2020). Bag foretagendet stod 
Ulrich Kern-Hansen, der sammen med sin hustru, Fie Graugaard, begge var optaget af 
den økologiske bevægelse og havde et ønske om at trække landbrugssektoren i en mere 
grøn og bæredygtig retning i 1990’erne. Hanegal har derfor siden stiftelsen været 
synonym med økologisk kødpålæg, der stadig udgør mere end halvdelen af 
virksomhedens samlede omsætning. Efter mere end 25 år i spidsen har grundlæggerne 
nu valgt at sælge ud af aktiemajoriteten og i stedet rette blikket mod udviklingen af 
økologiske planteproteiner i tråd med tidens efterspørgsel gennem den nystiftede 
virksomhed Organic Plant Protein (OPP), der skal bidrage til at bringe Hanegal helt i front 
med de plantebaserede alternativer til kødprodukterne. Ingredienserne fra OPP var da 
også grunden til, at Hanegal i efteråret 2019 kunne lancere en succesfuld plantepostej, 
ligesom det til sommer forventes, at Hanegal følger konkurrenterne trop med en økologisk 
variant af plantefars, plantebøffer, plantebaserede pølser samt “ferske” plantechunks, der 
kan tilsættes som direkte erstatning til kødet i danskernes måltider (Aggernæs, 2020). 
Den voksende vifte af plantebaserede produkter i Hanegals sortiment er i fuld 
overensstemmelse med virksomhedens vision frem mod 2030, hvor 85% af produktionen 
skal være plantebaseret (Hanegal, 2019). Visionen frem mod 2030 »stiller nye krav til 
brandet« (Bilag 14), der ikke længere kun skal være synonym med kødpålægsprodukter, 
fortæller Hanegals kommunikationsansvarlige, Christina Rasmussen.  
 
I forbindelse med de nye krav til Hanegals brand, finder vi det derfor oplagt, at anlægge 
et brandingperspektiv i nærværende speciale, der tilsigter en forståelse af, hvordan 
Hanegal kan påvirke netop den forbrugergruppe, som har svært ved at sætte handling 
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bag intentionerne og blot mangler en knivspids motivation til at foretage en plantebaseret 
kostomlægning. Disse forbrugere er udvalgt, eftersom det må antages, at Hanegal har en 
naturlig interesse i, at den fleksitariske forbrugergruppe vokser fra det lave udgangspunkt 
til gavn for deres vision for 2030.  
 

1.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt vil nærværende speciale tage afsæt i følgende 
problemformulering:  
 

Hvordan kan Hanegal anvende branding til at påvirke de danske 

forbrugere, så de foretrækker virksomhedens plantebaserede produkter 

frem for kødprodukter? 

 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering er vi nødsaget til at foretage nogle 
forudgående undersøgelser. Derfor har vi udarbejdet følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 

1. Hvorfor kan det være vanskeligt for de danske forbrugere at erstatte 

kødprodukter med plantebaserede produkter, og hvilken fremtrædende 

barriere forhindrer denne kostomlægning? 

 

2. Hvordan kan Hanegals branding skabe præference for deres plantebaserede 

produkter? 

 

1.3 Afgrænsning 
I besvarelsen af problemformuleringen og analysen af de to undersøgelsesspørgsmål er 
det ikke muligt at rumme samtlige relevante aspekter, der end måtte være, hvilket 
betyder, at vi foretager nogle bevidste fravalg i undersøgelsen. 
 
Når vi i problemformuleringen nævner Hanegal, så udelukker vi, først og fremmest, 
muligheden for, at inddrage hvad andre virksomheder potentielt kunne gøre for at påvirke 
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de danske forbrugere til at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter. Det er 
således ikke muligt at analysere, hvad eksempelvis Coop eller Salling Group kunne 
iværksætte af initiativer, hvilket resulterer i, at vi ikke beskæftiger os med initiativer, som 
kunne finde sted i selve købssituationen, herunder brugen af nudging. Det er desuden 
ikke muligt at analysere, hvilke potentielle restriktioner regeringen kunne stadfæste i 
lovgivningen, der utvivlsomt ville influere salget af kød- og plantebaserede produkter. 
Betegnelserne “virksomheden” og “brandet” vil blive anvendt som sidestillede synonymer 
for Hanegal i specialet.  
 
Når vi henviser til branding, så afgrænser vi os yderligere fra at kunne vurdere hvilke 
alternative initiativer, Hanegal med fordel kunne søsætte for at påvirke de danske 
forbrugere til at købe sine plantebaserede produkter. Alternative initiativer kunne 
eksempelvis være en prisreduktion eller et større udbud af deres plantebaserede 
produkter. Et andet alternativ kunne også være politisk kommunikation, hvortil Hanegal 
kunne forsøge at sætte en dagsorden til fordel for dem selv og deres plantebaserede 
produkter. Vi vil heller ikke beskæftige os med virksomhedens drift eller produktudvikling, 
herunder produktemballage, som potentielt set kunne have betydning for forbrugerens 
valg af produkter. Desuden vil vi udelukkende belyse branding fra et strategisk og taktisk 
niveau, hvilket betyder, at vi vil derfor ikke beskæftige os med et operationelt niveau.  
 
De danske forbrugere henviser i nærværende speciale til den forbrugergruppe, som har 
intentioner om at spise overvejende plantebaseret, men som endnu ikke gør det. De 
danske forbrugere henviser således ikke til nuværende fleksitarer, vegetarer eller 
veganere, da de ikke vurderes til at have nogle oplevede barrierer, der skal nedbrydes, 
når det handler om at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter.  
 
Plantebaserede produkter henviser til de produkter, der mere eller mindre direkte kan 
anvendes som erstatning for kødet, såsom similiprodukter eller bælgfrugter. Dette kan 
eksempelvis være en plantepølse som erstatning for en traditionel pølse i en hotdog eller 
linser i en kødsovs i stedet for oksekød. Plantebaserede produkter er således ikke 
defineret som salat eller brød i vores speciale, der snarere anskues som tilbehør på 
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tallerkenen. Desuden karakteriserer vi plantebaserede produkter som værende 
klimavenlige, eftersom dette oftest vil være tilfældet, selvom vi er klar over, at de 
plantebaserede produkter ikke altid vil være klimavenlige og derfor er komplekst at forstå 
og forholde sig til. 
 
Når vi refererer til kødprodukter, så skelner vi ikke mellem de forskellige kødtyper, 
herunder oksekød, svinekød, lammekød eller kylling. Dette gør vi ikke, eftersom det er 
forholdsvis uoverskueligt for de danske forbrugere at vurdere, hvilke kødtyper, der er 
mest og mindst klimavenlige (Armundsen, 2018). Derudover vurderer vi, at barrierer 
opstår hos de danske forbrugere uanset hvilken kødtype, der skal erstattes med 
plantebaserede produkter, hvilket er det essentielle i nærværende speciale. 
“Kødprodukter” og “kød” vil blive brugt som sidestillede synonymer i specialet. 
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I dette kapitel vil specialets videnskabsteoretiske ståsted blive præsenteret med henblik 

på at vurdere, hvilken indflydelse det har på undersøgelsens metode, analyse og således 
også resultaterne. 
 

2.1 Det hermeneutiske paradigme 
I nærværende speciale er det videnskabsteoretiske ståsted forankret i det hermeneutiske 
paradigme, der udspringer fra forståelsesvidenskaben. Oprindeligt var paradigmet 
forbeholdt forståelsen af litterære og religiøse tekster, men har sidenhen vundet 
udbredelse i samfundsvidenskaberne under indflydelse af sociologen Max Weber og 
filosoffen Hans-Georg Gadamer, der udvidede genstanden for forståelse til både 
mennesker, kulturer og samfundsmæssig praksis (Presskorn-Thygesen, 2012). I 
forståelsen af mennesket står hermeneutikken i opposition til positivismen, der antager at 
mennesket opfører sig efter årsagslove og derfor kan studeres som et 
naturvidenskabeligt projekt. I stedet bliver mennesket anset som et kulturhistorisk væsen 
i hermeneutikken, som handler frit ud fra motiver, intentioner og en bestemt forståelse af 
verden (Andersen, 2014). Mens positivismen tilsigter en endegyldig forklaring af bestemte 
fænomener, tilstræber hermeneutikken en forståelse af, hvordan de involverede individer 
opfatter disse bestemte fænomener ud fra et perspektiv, der både er forankret i den 
konkrete tid og det konkrete sted (Egholm, 2014).  
 
Den hermeneutiske epistemologi tager derfor udgangspunkt i en subjektiv fortolkning, der 
spiller en central rolle i specialets kvalitative metode, hvor formålet netop er, at fortolke på 
informanternes udtalelser i håbet om at opnå indsigt og forståelse for, hvorfor det kan 
være vanskeligt for de danske forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede 
produkter. Ifølge Gadamer er fortolkningen dog betinget af vores forforståelser, der 
grundlæggende kan betegnes som en række fordomme og antagelser, man allerede har i 
forhold til det fænomen, som undersøges. Det medfører, at hermeneutikken ikke anser 
videnskaben for at være værdifri (Egholm, 2014). Vores forforståelse er ikke statisk, men 
bliver derimod løbende udvidet ved at blive sat på spil i interviewene gennem åbne 
spørgsmål til vores informanter, der skaber en ny forståelse, som i bedste fald kan være 
gensidig, hvilket Gadamer betegner som en horisontsammensmeltning, der er det 
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ultimative mål i hermeneutisk forskning og således også i dette speciale (Presskorn-
Thygesen, 2012). Gadamer betegner den kontinuerlige proces mellem forforståelse og 
forståelse som den hermeneutiske cirkel, som er et af paradigmets centrale 
grundprincipper, hvorfor vi erkender, at det ikke er muligt at opnå en endegyldig 
forståelse i vores undersøgelse, men snarere en udvidelse af vores allerede eksisterende 
forståelseshorisont (Fredslund, 2012).  
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I dette kapitel vil specialets metodiske fremgangsmåde blive forklaret. Indledningsvist vil 

det blive kortlagt, hvordan undersøgelsen er bygget op i afsnit 3.1 Undersøgelsesstruktur, 
hvorefter det valgte metodiske undersøgelsesdesign vil blive præsenteret i afsnit 3.2 
Undersøgelsesdesign. Til sidst i kapitlet vil specialets omfattende brug af dataindsamling 
og -behandling blive tydeliggjort i afsnit 3.3 Dataindsamling og -behandling. 
 

3.1 Undersøgelsesstruktur 
For at vi kan besvare problemformuleringen så udførligt som muligt, så har vi valgt at 
udarbejde to undersøgelsesspørgsmål. Disse er udarbejdet med det formål at strukturere 
vores arbejde med undersøgelsen og belyse problemformuleringen mest 
hensigtsmæssigt. Besvarelsen af problemformuleringen er dermed betinget af, at vi 
adresserer de to undersøgelsesspørgsmål i særskilte delanalyser.  
 
Det første undersøgelsesspørgsmål vil blive adresseret i den første delanalyse, der findes 
i afsnit 5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barriere ved en plantebaseret 
kostomlægning. Analysen er hovedsageligt empirisk funderet og baserer sig på udsagn 
fra fire informanter samt en spørgeskemaundersøgelse efter egen tilvirkning, der skal 
medvirke til at klarlægge, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske forbrugere at 
erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter. Desuden vælger vi at 
viderebehandle én af de centrale barrierer, da Hanegal ikke kan målrette sin branding til 
at adressere alle barriererne i en samlet kommunikationsindsats og bør derfor fokusere på 
den mest fremtrædende for de danske forbrugere i første omgang. Til at nuancere det 
empiriske datagrundlag vil der blive inddraget teori fra kognitions- og socialpsykologien til 
at belyse, hvorfor denne fremtrædende barriere opstår for forbrugerne. 
 
Efterfølgende vil det andet undersøgelsesspørgsmål blive behandlet i den anden 
delanalyse, der findes i afsnit 5.3 Delanalyse II: Hanegals branding. Denne analyse er, 
ligesom den første delanalyse, hovedsageligt empirisk funderet og baserer sig på udsagn 
fra Hanegals kommunikationsansvarlige, der skal medvirke til at forklare, hvordan 
virksomhedens branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter. Til at 
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underbygge det empiriske datagrundlag vil der blive inddraget teori fra branding, hvilket 
skal bidrage til at nuancere undersøgelsen.  
 
Efter at de to undersøgelsesspørgsmål er blevet adresseret i hver sin respektive 
delanalyse, vil de blive holdt op imod hinanden i en diskussion og vurdering, der skal 
fokusere på, hvordan Hanegal kan anvende branding til at påvirke de danske forbrugere 
til at foretrække virksomhedens plantebaserede produkter frem for kødprodukter. 
Afslutningsvist vil denne diskussion og vurdering udmunde i et endeligt forslag til 
Hanegal, der samles i en konklusion. Undersøgelsesstrukturen for nærværende speciale 
er illustreret i nedenstående figur: 
 

 
Illustration 1: Undersøgelsesstruktur 

Delanalyse I

Hvorfor kan det være vanskeligt for 
de danske forbrugere at erstatte 

kødprodukter med plantebaserede 
produkter, og hvilken fremtrædende 

barrierer forhindrer denne 
kostomlægning?

Hvordan kan Hanegals branding 
skabe præference for deres 
plantebaserede produkter?

Delanalyse II

Diskussion og vurdering
Hvordan kan Hanegal anvende 

branding til at påvirke de danske 
forbrugere, så de foretrækker 

virksomhedens plantebaserede 
produkter frem for kødprodukter?

Konklusion
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3.2 Undersøgelsesdesign 
Undersøgelsesdesignet er en kombination af de fremgangsmetoder, vi har udvalgt til at 
sikre, at de data vi indsamler, opfylder forudsætningerne for at kunne besvare 
problemformuleringen (Andersen, 1990). Samtidig bidrager undersøgelsesdesignet til at 
sikre et solidt analysegrundlag. I udviklingen af undersøgelsesdesignet spiller især 
forarbejdet omkring problemfeltet og problemformuleringen en vigtig rolle, da disse er 
retningsgivende for de valg, vi træffer undervejs i undersøgelsen (Nielsen, 2007). 
  

3.2.1 Et casestudie design 
Vores problemformulering og dertilhørende undersøgelsesspørgsmål fordrer en 
undersøgelse af en forbrugerproblematik, som ikke vil kunne forstås eller forklares 
løsrevet fra den kontekst, hvori problematikken optræder. Disse karakteristika er særligt 
kendetegnende for et casestudie, hvor formålet netop er, at opnå en dybere indsigt og 
forståelse af en individ-, gruppe-, organisations- eller samfundsproblematik (Nielsen, 
2007). Af disse årsager vil casestudiet finde anvendelse som undersøgelsesdesign i 
nærværende speciale. 
 
Et casestudie vil ofte være af overvejende kvalitativ karakter, men det er ikke atypisk at 
inkludere kvantitative metoder og datakilder til belysning af selvsamme problematik og 
således benytte sig af metodisk triangulering (Nielsen, 2007). Dette betyder dog ikke, at 
de kvalitative og kvantitative metoder nødvendigvis skal vægtes ligeligt i 
undersøgelsesdesignet. Tværtimod kan den rette kombination og rækkefølge af 
kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsesdesignet give et overblik såvel som 
indsigt i komplicerede sammenhænge eller problematikker, hvilket vi vedkender os i 
nærværende speciale. Dette vil medføre en nuanceret, detaljeret og mere nøjagtig viden 
(Nielsen, 2007), der vil blive uddybet nærmere i afsnit 3.3 Dataindsamling og -behandling.  
 
De to undersøgelsesspørgsmål antyder, at tilgangen til undersøgelsen snarere er 
forståelsesorienteret end forklaringsorienteret, hvilket også harmonerer med specialets 
hermeneutiske ståsted, som beskrevet i kapitel 2: Videnskabsteoretisk ståsted. For at 
kunne belyse de respektive undersøgelsesspørgsmål kræves altså en dybere forståelse af 
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de faktorer, der relaterer sig til den forbrugerproblematik og casevirksomhed, som skal 
gøres til genstand for analyse samt den sammenhæng, de optræder i (Nielsen, 2007). Der 
er således hverken tale om forudbestemte analysetrin eller hypoteser af datamaterialet, 
men snarere en søgen efter indlejrede begreber og forståelsessammenhænge, som kan 
afdækkes i det empiriske datamateriale.  
 
Den forståelsesorienterede undersøgelsestilgang medfører, at undersøgelsen bliver 
induktiv og eksplorativ. Det betyder, at de to undersøgelser kan tilgås uden et 
forudbestemt teoretisk udgangspunkt. I stedet lader vi empirien diktere det teoretiske 
grundlag i undersøgelserne. Desuden bestemmer det eksplorative afsæt retningen for 
undersøgelsen, der løbende bliver tilpasset herefter. Den induktive og eksplorative tilgang 
udmønter sig dermed i ny vidensproduktion, der populært set kaldes for ”grounded 
theory”, netop fordi ny vidensproduktion vokser ud af det indsamlede datamateriale 
(Nielsen, 2007). 
 

3.2.2 Kvalitetskriterier i casestudiet 
Gyldige og pålidelige resultater er udslagsgivende for en udførlig besvarelse af 
problemformuleringen i nærværende speciale. Disse to udgør sammen med 
generaliserbarhed de tre essentielle kvalitetskriterier, som vi bør inddrage og forstå, når 
en samfundsvidenskabelig undersøgelse bliver udarbejdet. I den sammenhæng har 
casestudiet naturligvis sine fordele, men også sine begrænsninger som vi tager højde for 
undervejs.  
 
Reliabilitet, eller pålidelighed, er casestudiets svage side. Reliabilitet betyder, om man ved 
gentagne målinger af samme fænomen kommer til samme resultat (Kvale & Brinkmann, 
2015). Eftersom casestudiets primære formål er at forstå og fortolke undersøgte 
empiriske problematikker med overvejende brug af kvalitative metoder, vil dette 
undersøgelsesdesign automatisk medføre en formindskelse af reliabiliteten for 
besvarelsen. Reliabiliteten relateret til de enkelte datakilder vil, ligesom validiteten, bliver 
vurderet i relevant kontekst i afsnit 3.3.1.5 Verifikation af den primære kvalitative data og 
3.3.2.4 Verifikation af den primære kvantitative data. 
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Validiteten, eller gyldighed, refererer til, om man rent faktisk måler det, man ønsker at 
måle (Kvale & Brinkmann, 2015). Som allerede nævnt er et casestudie kendetegnet ved 
muligheden for, at gøre brug af metodisk triangulering. Ved at inddrage datakilder fra 
både kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsen, så styrkes betingelserne for at 
opnå mere gyldige resultater. Validiteten relateret til de enkelte datakilder vil blive vurderet 
i relevant kontekst i afsnit 3.3.1.5 Verifikation af den primære kvalitative data og 3.3.2.4 
Verifikation af den primære kvantitative data. 
 
Generaliserbarhed er et sidste væsentligt kvalitetskriterium i en empirisk funderet 
undersøgelse. Generaliserbarhed refererer til, hvorvidt der kan drages generelle mønstre 
fra enkeltstående tilfælde (Kvale & Brinkmann, 2015). Eftersom casestudiet er 
karakteriseret ved at gøre brug af overvejende kvalitative metoder samt at omfatte et 
begrænset antal enheder, som er udvalgt efter andre principper end 
sandsynlighedsudvælgelse, kan det diskuteres, hvorvidt man kan generalisere ud fra et 
casestudie. Dette mener Flyvbjerg (2006) dog er én af flere misforståelser vedrørende 
casestudieforskning, idet flere casestudier, historisk set, har dannet grundlag for universel 
viden. For at sikre generaliserbarhed i nærværende speciale anvender vi derfor analytisk 
generalisering. Generaliserbarhed vil ligeledes blive vurderet i relevant kontekst i afsnit 
3.3.1.5 Verifikation af den primære kvalitative data og 3.3.2.4 Verifikation af den primære 
kvantitative data. 
 

3.3 Dataindsamling og -behandling 
Det empiriske grundlag består af en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, 
der vidner om en metodisk triangulering som nævnt i afsnit 3.2.1 Et casestudie design. 
Her skelner vi mellem primære og sekundære data, der vedrører, hvordan 
dataindsamlingen har fundet sted. De primære data er indsamlet specifikt til at belyse, 
hvordan Hanegal kan anvende branding til at påvirke de danske forbrugere, så de 
foretrækker virksomhedens plantebaserede produkter frem for kødprodukter, mens de 
sekundære data allerede er gjort tilgængelige af andre, der har indsamlet empirien til at 
afdække et andet formål (Andersen, 2014).  
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I det følgende vil dataindsamlingen og -behandlingen for den primære data blive inddelt i 
et kvalitativt og kvantitativt afsnit, der skal afspejle den rækkefølge, vi har prioriteret at 
gribe undersøgelsen an som forskere, mens den sekundære data vil blive præsenteret 
under ét samlet afsnit efterfølgende.  

 

3.3.1 Primær kvalitativ data 
I dette afsnit vil den primære kvalitative dataindsamling og -behandling blive præsenteret. 
Afsnittet skildrer en lineær proces med inspiration fra flere af Kvales (2007) syv faser for 
tilrettelæggelse af et forskningsinterview, som fordrer en systematisk planlægning af 
interviewundersøgelsen. Dette gøres for at højne kvaliteten af den viden, der bliver 
frembragt i processen og sikre en nemmere databearbejdning efterfølgende (Kvale, 
2007).  
 

3.3.1.1 Design af interviewundersøgelsen 
Nærværende speciale danner ramme om seks kvalitative interviews, der alle har fulgt en 
semistruktureret interviewform med en veldefineret og forholdsvis detaljeret 
interviewguide med alle de emner, som skulle belyses. Fælles for alle samtalerne var, at 
få skabt en nuanceret viden om et forudbestemt emne, hvilket ligeledes karakteriserer et 
forskningsinterview (Kvale & Brinkmann, 2015). Forløbet af de enkelte 
forskningsinterviews blev dog ikke fastlagt på forhånd, men afhænger af dynamikken 
mellem interviewer og informant undervejs. Den semistrukturerede interviewform har altså 
medført, at vi – som interviewere – kunne følge op på informantens svar og søge nye 
informationer, i håbet om at opdage nye og alternative vinkler på problemformuleringen. 
Denne tilgang blev vurderet til at være i tæt samspil med vores induktive og eksplorative 
afsæt, der har til hensigt at give plads til nye perspektiver på problemformuleringen i 
undersøgelsen (Brinkmann & Tanggaard, 2015). 
 
I kvalitativ interviewforskning kan det være svært at afgøre, hvor mange 
forskningsinterviews, der kræves for at tilegne sig en tilstrækkelig viden og opnå det 
såkaldte mætningspunkt, hvilket kendetegner en situation, hvor yderligere interviews ikke 
bidrager mærkbart med en større forståelse (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Vi har i den 
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forbindelse foretaget en sekventiel udvælgelse af informanter, hvor nye informanter blev 
kontaktet løbende for at tilføre ny information i tråd med vores induktive og eksplorative 
tilgang til undersøgelsen. Konkret betød det, at der gradvist blev føjet flere informanter til 
undersøgelsen alt efter, hvad der var til gavn for besvarelsen af problemformuleringen. 
Udvælgelsen af informanterne var derfor analytisk selektiv, der baserer sig på størst mulig 
variation blandt de deltagende for at sikre, at flest mulige vinkler af problemformuleringen 
blev belyst (Kvale & Brinkmann, 2015). 
  
Informanten Christina Rasmussen er ansat som kommunikationsansvarlig hos Hanegal, 
som nærværende speciale er blevet udarbejdet i samarbejde med. Christina blev udvalgt 
som informant på baggrund af hendes stilling som kommunikationsansvarlig, og har 
medvirket til at sikre et solidt vidensgrundlag om Hanegal for at kunne besvare, hvordan 
virksomhedens branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter.  
 
Ydermere har vi tilegnet os ekspertviden fra Sisse Fagt, Michael Minter, Lars Aarup og 
Rune-Christoffer Dragsdahl, der vil blive introduceret i det følgende afsnit. Fælles for dem 
alle er, at de er eksperter på et bestemt fagområde, hvorfor samtalerne kan betegnes 
som eliteinterviews. Her er det vigtigt, at man som interviewer skal beherske fagsproget, 
udvise en stor forståelse for interviewemnet og være fortrolig med vedkommendes 
baggrund, der i sidste ende er med til at legitimere, at de har afsat tid til at foretage 
interviewet (Kvale & Brinkmann, 2015). 
  
Sisse Fagt var den første informant, vi tog kontakt til, da hun arbejder som seniorrådgiver 
på DTU Fødevareinstituttet og sideløbende fungerer som projektleder på de nationale 
kostundersøgelser. Hendes viden er brugt til at kortlægge danskernes kostvaner og opnå 
en dybere indsigt i de barrierer, der typisk opstår for de danske forbrugere, når de skal 
vælge plantebaserede produkter frem for kødprodukter. 
 
Michael Minter er ansat som programleder for ‘Fremtidens Fødevarer’ hos Danmarks 
grønne tænketank CONCITO og blev kontaktet i samme ombæring som Sisse Fagt. 
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Formålet med Michaels medvirken var ligeledes at opnå en dybere forståelse af 
barriererne og eventuelle løsninger til, at overkomme disse.  
 
Eftersom disse barrierer er særligt fremtrædende i indkøbsøjeblikket for forbrugerne, tog 
vi kontakt til Lars Aarup, der arbejder som analyse- og kommunikationschef hos Coop. 
Formålet med interviewet var, at få indsigt i den reelle forbrugeradfærd og blive klogere 
på de barrierer, der opstår for forbrugeren, når vedkommende står i supermarkedet og 
skal vælge de plantebaserede produkter frem for kødprodukterne.  
 
Forskningsinterviewene med både Sisse Fagt, Michael Minter og Lars Aarup gav 
anledning til at tilføre yderligere information til specialet om, hvordan Dansk Vegetarisk 
Forening adresserer de centrale barriere, der blev kortlagt af de tre andre informanter, og 
hvordan de arbejder med at sætte en plantebaseret levevis i fokus hos de danske 
forbrugere. I tråd med den sekventielle udvælgelse tog vi således kontakt til Rune-
Christoffer Dragsdahl, der repræsenterer Dansk Vegetarisk Forening som 
generalsekretær, som dagligt møder fordomme og skepsis i forbindelse med en 
plantebaseret kostomlægning. Af denne årsag kan Rune-Christoffer også bidrage til at 
udvide vores forståelseshorisont.  
 
Foruden Christina Rasmussen fra Hanegal, så blev alle informanterne altså primært 
inddraget for at skabe en veletableret forståelse for, hvorfor det kan være vanskeligt for 
de danske forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter og hvilken 
fremtrædende barriere, der forhindrer denne kostomlægning.  

 

3.3.1.2 Etiske og moralske overvejelser 
I dette afsnit belyses det, hvordan etiske og moralske overvejelser er indlejret i vores 
interviewundersøgelse. Særligt i kvalitativ forskning opstår nemlig et fundamentalt 
dilemma, da forskeren på den ene side skal balancere mellem at foretage et så 
dybdegående og udfordrende interview som muligt og på den anden side vise 
vedkommende så stor respekt som muligt med risiko for, at den indhentede empiri kun 
akkurat formår at skrabe overfladen af genstandsfeltet (Fog, 2004). 
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Denne balancegang forsøgte vi at tage højde for ved at informere informanterne 
indledningsvist om undersøgelsens formål og samtidig gøre dem opmærksom på, at 
deres deltagelse ville ske på et frivilligt grundlag, hvor de til enhver tid kunne trække sig 
fra samarbejdet. Netop oplysning om formålet og kravet om frivillig deltagelse er begge 
vilkår i forhold til informeret samtykke, som vi har efterlevet i nærværende speciale efter 
bedste evne (Kvale & Brinkmann, 2015).  
 
Informanterne blev desuden involveret i, hvem der forventes at have adgang til materialet 
og adspurgt til, hvorvidt de ville oplyse information af fortrolig karakter. Fortrolighed i 
forskning vedrører nemlig aftaler med informanterne om, hvad man kan foretage sig med 
den empiri, der fremkommer som et resultat af deres medvirken (Kaiser, 2012). I 
nærværende speciale har dette ikke givet anledning til konflikter og været af mindre 
betydning for samtlige af vores informanter, der alle har indvilget i at undersøgelsen frit 
kan offentliggøres efter behov. 
  
3.3.1.3 Udførelse af interviewundersøgelsen 
I forbindelse med udførelsen af interviewundersøgelsen udarbejdede vi i alt seks separate 
interviewguides, der indeholdt udvalgte spørgsmål, som blev afdækket af de fem 
forskellige informanter. Udarbejdelsen af de separate interviewguides har uden tvivl båret 
præg af vores forforståelse, hvilket er en uundgåelig betingelse i hermeneutisk forskning, 
mener Gadamer (Fredslund & Dahlager, 2007). Vores forforståelse bærer præg af, at vi 
begge spiser kød, men i virkeligheden gerne vil spise flere plantebaserede produkter til 
gavn for klimaet. Af denne årsag kan vi identificere os med den forbrugerproblematik, der 
undersøges i nærværende speciale. Derfor var det afgørende, at vi bevidstgjorde vores 
forforståelse i interviewguiden og satte den i spil undervejs i samtalerne, så vores 
forståelse gradvist ændrede sig, hvilket kendetegner processen i den hermeneutiske 
cirkel, der blev præsenteret i kapitel 2: Videnskabsteoretisk ståsted (Fredslund, 2012). 
Med andre ord betød det, at vi undervejs i samtalerne bragte vores forudindtagede 
opfattelser i spil over for informanten og dermed løbende kunne be- eller afkræfte vores 
egne forestillinger for at tilstræbe en horisontsammensmeltning.  
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Selvom interviewguiden havde til hensigt at strukturere interviewforløbet, så var det altså 
vores skøn og takt som forskere, der afgjorde hvor tæt vi vil holde os til interviewguiden 
(Brinkmann & Tanggaard, 2015). Som interviewere er kunsten - i et semistruktureret 
forskningsinterview - nemlig, at kunne stille opfølgende spørgsmål, der indebærer en 
aktiv lytning af, hvad informanten fortæller, i stedet for at fokusere al opmærksomhed på 
interviewguiden og hvad næste spørgsmål på listen bliver (Kvale & Brinkmann, 2015). 
Denne kunst forsøgte vi at efterleve efter bedste evne undervejs i samtalerne.  
Fælles for alle interviewguides er, at de hver især blev indrettet med en række spørgsmål, 
der både tematisk og dynamisk bidrog til besvarelsen af vores problemformulering. De 
tematiske spørgsmål kaldes også for forskningsspørgsmål og har til hensigt at producere 
viden om specialets undersøgelsesfelt. Modsat kaldes de dynamiske spørgsmål også for 
interviewspørgsmål, der skulle fremme et godt interviewsamspil ved at fokusere på 
hvordan forskningsspørgsmålene blev stillet (Kvale & Brinkmann, 2015).  
 
Tematisk indeholdte de respektive interviewguides således de spørgsmål, som vi forud 
for interviewet vurderede, det var vigtigt at komme omkring i samtalerne med 
informanterne. Modsat ville vi dynamisk set fremme en positiv interaktion ved at holde 
interviewspørgsmålene fri for akademisk sprog, så de fremstod letforståelige for 
informanten (Brinkmann & Tanggaard, 2015). I udførelsen af interviewet skal det dog 
pointeres, at det var vores opgave at lede informanten frem til de forudbestemte temaer i 
interviewguiden, men derimod ikke til specifikke meninger om disse temaer. Nedenfor ses 
et eksempel på, hvordan ét af de tematiske spørgsmål forgrenede sig til to dynamiske 
interviewspørgsmål i vores interviewguide til Rune-Christoffer Dragsdahl:   
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Illustration 2: Udvikling fra forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål 

 
3.3.1.4 Databehandling og analysetilgang 
Efter at de seks kvalitative forskningsinterviews var blevet afholdt, skulle den indhentede 
data fra samtalerne behandles og efterfølgende analyseres. En vigtig forudsætning i 
databehandlingsprocessen var, at den mundtlige interviewsamtale med vores informanter 
blev optaget med henblik på dokumentation og grundlag for vores analyse (Brinkmann & 
Tanggaard, 2015). Vi valgte efterfølgende at foretage en transskribering af samtalerne for 
at sikre os, at de mange detaljer blev bevaret. Dette igangsætte automatisk en 
fortolkningsproces, der lettede det videre arbejde med at meningskondensere 
udtalelserne til gavn for vores analyse (Kvale & Brinkmann, 2015). Det skal dog pointeres, 
at det – for forståelsens skyld – ikke blev noteret, når informanten brugte fyldeord 
såsom ”øhm” eller andre udtryk uden betydning for den videre proces. Transskriptionerne 
af de seks kvalitative interviews kan findes i bilag 7-12. 
 
Som nævnt i kapitel 2: Videnskabsteoretisk ståsted tager dette speciale afsæt i det 
hermeneutiske paradigme, der forudsætter en stringent analysestrategi til at "koge" 
udtalelserne fra forskningsinterviewene ned til mindre meningsenheder (Brinkmann & 
Tanggaard, 2015). 
  

Forskningsspørgsmål
(Tematiske spørgsmål)

Interviewspørgsmål
(Dynamiske spørgsmål)

Hvordan arbejder organisationen med 
at udvikle og gennemføre initiativer, der 
skal sætte en plantebaseret levevis i 
fokus hos de danske forbrugere?

3. Hvordan forsøger DVF ”at bidrage til 
holdnings- og adfærdsændringer i den 
brede befolkning” som det fremgår af 
jeres hjemmeside?

4. Hvilke initiativer mener I bør 
iværksættes for at få flere forbrugere til 
at vælge plantebaserede alternativer til 
kød? Og hvem er ansvarlig for at 
søsætte disse initiativer?
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Den stringente hermeneutiske analysestrategi i nærværende speciale blev udarbejdet 
med inspiration fra Giorgi (1975) og Kvale & Brinkmann (2015) til at håndtere den 
komplekse dynamik mellem vores forforståelse og en ny forståelse for at nå frem til en 
dybere mening med informantens udsagn, der beror på fortolkning undervejs og er en 
cirkulær proces som nævnt i kapitel 2: Videnskabsteoretisk ståsted. Den hermeneutiske 
analysestrategi blev udarbejdet gennem fire trin.  
 
Først blev de transskriberede forskningsinterviews nærlæst, hvilket sikrede en fortrolighed 
med interviewmaterialet som helhed. Dernæst blev samtalerne fragmenteret i isolerede 
meningsbærende enheder, mens enkelte passager uden relevans i samtalerne blev 
frasorteret. I det tredje trin blev de meningsbærende enheder tildelt et hovedtema, der var 
formuleret ud fra specialets specifikke formål. Målet med udviklingen af hovedtemaerne 
var, at kunne foretage en komparativ sammenligning på tværs af de kvalitative interviews 
(Harding, 2013). De fire forskningsinterviews med henholdsvis Sisse Fagt, Michael Minter, 
Lars Aarup og Rune-Christoffer Dragsdahl kunne således sammenlignes og bidrage til 
besvarelsen af første underspørgsmål, mens de resterende to interviews med Christina 
Rasmussen kunne medvirke til besvarelsen af andet underspørgsmål. Det sidste trin 
forudsatte en rekontekstualisering, hvor de forskellige temaer blev knyttet sammen med 
fokus på relationerne mellem dem. Dette indebar, at vi skulle undersøge ligheder, 
identificere mønstre og fortolke disse for at udbygge vores viden i tråd med vores 
‘grounded theory’-tilgang, der samlet set medvirkede til besvarelsen af vores 
problemformulering (Pascale, 2011). Nedenfor ses et eksempel på, hvordan denne 
stringente hermeneutiske analysestrategi blev udarbejdet, mens den samlede oversigt 
kan findes i bilag 13-18:  
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Illustration 3: Eksempel på meningskondensering 

 

3.3.1.5 Verifikation af den primære kvalitative data 
Formålet med dette afsnit er at undersøge implikationerne ved resultaterne i den primære 
kvalitative del med udgangspunkt i reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, der vil blive 
uddybet i det følgende. Her er det vigtigt at fastslå, at selvom disse kvalitetskriterier bliver 
behandlet i et særskilt afsnit, så er de ikke forbeholdt en særskilt fase i 
interviewundersøgelsen, men gennemsyrer derimod hele processen, hvilket ligeledes gør 
sig gældende for gennemgangen i afsnit 3.3.2.4 Verifikation af den primære kvantitative 
data.  
 
Reliabilitet beskæftiger sig, som tidligere nævnt i afsnit 3.2.2 Kvalitetskriterier i 
casestudiet, med konsistensen og troværdigheden af undersøgelsens resultater, der ofte 
sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt de samme resultater vil kunne reproduceres af 
andre med samme interesse (Kvale & Brinkmann, 2015). Her er det vigtigt at understrege, 

Naturlig enhed Hovedtema

1. » Det har også tit været til 
diskussion, hvorfor produkterne skal 
ligne kød. Det er jo fordi, at hvis man 
ikke er vant til at jonglere med kikærter 
og linser, så kan man erstatte kødet og 
servere det en gang om ugen. Det giver 
god mening for mig. «

2. » Folks madlavningskundskaber er 
også knap så gode herhjemme og vi 
har ikke nogen tradition for at servere 
plantebaseret mad herhjemme. Vi har 
én ret med bælgfrugter og det er gule 
ærter. Retten består af flækærter, der 
stadig er den mest solgte bælgfrugt 
herhjemme, efterfulgt af kikærter. «

3. » Der kræver en massiv indsats, hvis 
vi markant skal ændre vores vaner. Det 
afhænger også af debatten om, hvor 
meget kød vi kan tillade os at spise. Vi 
skal ikke svælge i mængderne, men der 
er plads til kødet i en sund og 
bæredygtig kost, som gerne skal 
fortælles af sundhedsoplysningen, der 
alle skal fortælle det samme. «

Barriere: Madvaner og –
traditioner

1. Hvis man skal få flere til at foretage 
en plantebaseret kostomlægning, så 
skal det være nemt for forbrugeren at 
erstatte kødet med noget, der ligner 
det vante.

2. Danskernes repertoire af 
plantebaserede retter er begrænset og 
kræver derfor en væsentlig omstilling, 
hvis traditionerne skal ændres.

3. Madvanerne er svære at ændre og 
skal suppleres med yderligere 
oplysning, hvis det skal lykkes. 
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at den kvalitative metode altid vil være præget af en vis usikkerhed af resultaterne (Tracy, 
2013). Det understøttes endvidere af vores hermeneutiske forståelsesramme, der 
medfører en subjektiv fortolkning af informanternes udsagn med afsæt i vores 
forforståelse. Alt andet lige, så ville en gentagelse af de samme interviews medføre 
divergerende resultater for andre forskere, eftersom interviewet altid vil bære præg af 
interaktionen mellem parterne undervejs og således ikke kan standardiseres (Kvale & 
Brinkmann, 2015). Selvom resultaterne har en iboende lav grad af reliabilitet, så har den 
kvalitative dataindsamling og -behandling været et nødvendigt eksplorativt afsæt for 
senere præcisering og operationalisering af en spørgeskemaundersøgelse i tråd med 
vores anvendelse af metodisk triangulering i nærværende speciale (Nielsen, 2007). 
 
Validiteten af resultaterne vedrører, som tidligere nævnt i afsnit 3.2.2 Kvalitetskriterier i 
casestudiet, hvorvidt vi formår at undersøge dét, vi har til formål at undersøge og dermed 
sikre gyldig viden (Kvale & Brinkmann, 2015). Selvom Miles & Huberman (1994) 
understreger, at der ikke findes ufejlbarlige slutningsregler, der formår at fastslå 
validiteten af kvalitative undersøgelser, må man alligevel formode, at det er muligt at 
højne validiteten gennem bevidste valg undervejs. Det må derfor være rimeligt at 
konkludere, at den analytisk selektive udvælgelse af informanter som nævnt i afsnit 
3.3.1.1 Design af interviewundersøgelsen har bidraget til at belyse flest mulige vinkler af 
problemformuleringen og således har skabt gyldig viden i undersøgelsen til en vis grad.  
 
Generaliserbarhed drejer sig om, som tidligere nævnt i afsnit 3.2.2 Kvalitetskriterier i 
casestudiet, hvorvidt resultaterne udelukkende har lokal interesse eller tværtimod kan 
overføres til at afdække alternative kontekster (Kvale & Brinkmann, 2015). Ofte hævdes 
det nemlig, at resultaterne i kvalitative undersøgelser ikke kan generaliseres, da de tager 
udgangspunkt i få informanter, der ikke udgør et repræsentativt udsnit af den samlede 
population. Her fastslår Kvale & Brinkmann (2015), at man skal eksplicitere sin 
undersøgelsesproces og forelægge dokumentation for sine resultater så udførligt som 
muligt, så de danner grundlag for analytisk generalisering. Analytisk generalisering er en 
anerkendt form for generalisering, der indebærer, at der drages slutninger fra de mønstre, 
forståelser og forklaringer, der fremkommer gennem analysearbejdet (Nielsen, 2007). 
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Disse præmisser er blevet efterlevet i nærværende speciale efter bedste evne og gør det 
dermed muligt for læseren, at foretage en velovervejet bedømmelse af, hvorvidt 
resultaterne i denne sammenhæng kan være vejledende for, hvad der gør sig gældende i 
andre sammenhænge (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 
3.3.2 Primær kvantitativ data 
Den primære kvantitative dataindsamling tog afsæt i en spørgeskemaundersøgelse efter 
egen tilvirkning, hvor spørgsmålene baserede sig på informanternes udsagn i den 
kvalitative del, hvilket repræsenterer anvendelsen af metodisk triangulering. Dermed 
danner den primære kvalitative dataindsamling og -behandling grundlag for udformningen 
af spørgeskemaundersøgelsen, der tilsigter en dybere indsigt i, hvilken fremtrædende 
barriere, som gør det vanskeligt at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter.  
  

3.3.2.1 Design af spørgeskemaundersøgelse 

I designet af spørgeskemaundersøgelsen blev der skelnet mellem baggrundsspørgsmål 
og undersøgelsesspørgsmål. Undervejs i spørgeskemaundersøgelsen blev 
respondenterne desuden præsenteret for filterspørgsmål, der havde til hensigt at dirigere 
de adspurgte til nye spørgsmål afhængigt af deres specifikke svar på det forrige. 
Formålet med dette var, at respondenten udelukkende blev præsenteret for spørgsmål, 
der var relevante for vedkommende og vores databehandling (Andersen, 2014). 
  
Respondenterne blev indledningsvist stillet baggrundsspørgsmål, der tog udgangspunkt i 
vedkommendes demografiske forhold, herunder køn, alder og bopæl i Danmark 
(Andersen, 2014). Vores hensigt med at stille baggrundsspørgsmål var, at vi efterfølgende 
kunne beskrive de adspurgte, som har intentioner om at spise overvejende plantebaseret, 
men som endnu ikke gør det.  
  
Efter baggrundsspørgsmålene var blevet præsenteret for respondenterne, valgte vi at 
stille både åbne og lukkede spørgsmål, som satte fokus på deres kendskab og opfattelse 
af Hanegal, hvilket bidrog til besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål. De åbne 
spørgsmål medfører, at respondentens egne tanker kommer til udtryk i besvarelsen, 
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mens de lukkede spørgsmålstyper opstiller udtømmende svarkategorier, der blev fastlagt 
på forhånd (Andersen, 2014).  
  
Afslutningsvis stillede vi spørgsmål til holdninger, intentioner og adfærd i relation til 
vedkommendes generelle fødevareforbrug, herunder med fokus på erstatningen af 
kødprodukter med plantebaserede produkter i dagligdagen. Formålet med udformningen 
af disse spørgsmål var, at få indsigt i, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske 
forbrugere, at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter, så vi efterfølgende 
kunne kortlægge den mest fremtrædende barriere, der forhindrer denne kostomlægning 
til besvarelsen af første undersøgelsesspørgsmål. Her anvendte vi både åbne, lukkede og 
halvlukkede spørgsmål, hvor sidstnævnte er karakteriseret ved afgrænsede 
svarkategorier, men med mulighed for at tilføje et svar, såfremt svarmulighederne ikke 
fremstod udtømmende for respondenten, der sikrer at vedkommendes personlige 
holdning kan komme til udtryk i besvarelsen. Nedenfor ses et eksempel på, hvordan dette 
kom til udtryk for respondenten: 
  

 
(Bilag 19)  

 
I forbindelse med udformningen af spørgsmålene var vi desuden opmærksomme på, at 
respondenterne muligvis havde forskellige opfattelser af, hvad plantebaserede alternativer 
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dækkede over. Derfor knyttede vi en række eksempler på, hvad plantebaserede 
alternativer til kød kan være, så vi sikrede en gensidig forståelse mellem os og 
respondenterne, der skulle forhindre tvivl og dermed fejl i besvarelsen af spørgsmålene. 
Nedenfor ses et eksempel på, hvordan dette kom til udtryk for respondenten: 
 

  
(Bilag 19)  

 
For at sikre at spørgeskemaet levede op til undersøgelseskriterierne blev det pilottestet af 
tre personer (Andersen, 2014). Formålet med pilottesten var, at teste hvorvidt 
spørgsmålene fremstod entydige for respondenterne, så der kunne sikres en klar 
overensstemmelse mellem dét, vi spurgte om, og den måde, modtagerne forstod 
spørgsmålene på. Pilottesten viste en altovervejende tilfredshed med spørgeskemaets 
udformning, men gav samtidig anledning til en række ændringer af formuleringen af de 
enkelte spørgsmål for at undgå misforståelser og tvetydigheder, der samlet set hævede 
kvaliteten af undersøgelsen. 
  

3.3.2.2 Udvælgelse af respondenter 
Den population, som vi har valgt at undersøge, er den andel af de danske forbrugere, 
som har intentioner om at spise overvejende plantebaseret, men som endnu ikke gør det. 
Spørgeskemaet gav samlet set 503 besvarelser, hvoraf 84 respondenter opfylder 
kriterierne for vores undersøgelse, og blev udført i perioden fra 22. marts til 12. april 
2020.  
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Spørgeskemaet blev distribueret til vores netværk og delt på de sociale medier, herunder 
Facebook og LinkedIn. Da spørgeskemaet blev udsendt på de sociale medier, betegnes 
indsamlingsmetoden som en convenience sampling og er udtryk for, at man udvælger 
respondenter, som er nemme at få kontakt med (Bornstein & Putnick, 2013). Kritikken af 
convenience samplingen går ofte på, at den ikke kan være repræsentativ for hele 
populationen, eftersom respondenterne ikke er tilfældigt udvalgt, men snarere har en eller 
anden form for tilknytning til os (Stjernholm, 2017). Derfor valgte vi - først og fremmest - 
at distribuere spørgeskemaundersøgelsen i adskillige offentlige Facebook-grupper, der 
havde mange medlemmer af begge køn, på tværs af landet og i alle aldersgrupper. 
Formålet var dermed at sikre et repræsentativt udsnit af de danske forbrugere, som har 
intentioner om at spise overvejende plantebaseret, men som endnu ikke gør det. 
Derudover blev spørgeskemaet organisk delt på de sociale medier og kan derfor også 
betegnes som en snowball sampling, hvor undersøgelsen blev spredt som ringe i vandet 
og udbredt til en større gruppe mennesker i populationen, i håbet om at udligne 
skævvridningen i datasættet (Andersen, 2014).  
 

3.3.2.3 Databehandling og analysetilgang 
Første del af dataanalysen bestod af deskriptiv statistik, der har til formål at organisere, 
præsentere og beskrive et større datasæt på en overskuelig og informativ måde 
(Andersen, 2014). Dette bidrog blandt andet til at vise, hvilke svar, der var mest udbredte 
ved hvert enkelt spørgsmål og dannede grundlag for den relative vigtighed af de 
analyserede barrierer, der vanskeliggjorde kostomlægningen for forbrugeren. 
  
Herefter blev der udført en multivariat analyse, der havde til formål at arbejde eksplorativt 
med tre eller flere relevante variable ad gangen, og undersøge hvordan disse forholder sig 
til hinanden gennem en krydstabulering af data. Det medførte, at vi eksempelvis kunne 
undersøge, hvordan og hvornår de danske forbrugere oplever barriererne for at erstatte 
kødprodukter med plantebaserede produkter. Metoden blev dermed baseret på et 
induktivt grundlag, der gjorde det muligt at opdage sammenhænge og forståelser, man 
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ikke på forhånd kunne forestille sig eksisterede og bidrog til en større indsigt i den 
udvalgte population (Andersen, 2014). 
 

3.3.2.4 Verifikation af den primære kvantitative data 
Formålet med dette afsnit er at undersøge implikationerne ved resultaterne i den primære 
kvantitative del med udgangspunkt i reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, der er 
indlejret i hele undersøgelsesprocessen, som tidligere nævnt i afsnit 3.3.1.5 Verifikation af 
den primære kvalitative data.  
 
I modsætning til den iboende lave grad af reliabilitet af resultaterne i den kvalitative del, 
bærer resultaterne fra standardiserede metoder i den kvantitative del ofte præg af en 
højere grad af reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015). Udformningen af spørgeskemaet i 
nærværende speciale har altså - i kraft af dets standardiserede natur - sørget for, at 
resultaterne kan reproduceres af andre forskere med samme interesse under ensartede 
omstændigheder.  
 
I forhold til validiteten af resultaterne i den primære kvantitative dataindsamling, har vi 
forsøgt at gardere os mod validitetsproblemer ved at tage en række forholdsregler 
undervejs. Som det fremgår af afsnit 3.3.2.1 Design af spørgeskemaundersøgelse har vi 
tilføjet filterspørgsmål undervejs, som automatisk dirigerede respondenterne frem til de 
specifikke spørgsmål, der var relevante for vedkommende og problemformuleringen, 
hvilket medvirkede til at øge resultaternes validitet. Derudover øgede vi validiteten af 
resultaterne ved at gøre brug af både åbne og halvlukkede spørgsmål, der tillod at 
respondentens egne tanker kommer til udtryk i besvarelsen.  
 
Med henblik på resultaternes generaliserbarhed var vi opmærksomme på, at convenience 
samplingen teoretisk set har indvirkning på generaliserbarheden. Harboe (2006) 
argumenterer dog for, at hvis man formår at kontrollere og udelukke forhold, der ikke 
anses som relevante i undersøgelsen, så er der en stor sandsynlighed for, at udvælgelsen 
alligevel kan være repræsentativ for populationen. I den forbindelse må man formode, at 
filterspørgsmålene bidrager til at kontrollere og udelukke forhold, der ikke er relevante for 
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besvarelsen af problemformuleringen i nærværende speciale. Ud fra denne tese kan 
resultaterne altså være repræsentative for de danske forbrugere, som har intentioner om 
at spise overvejende plantebaseret, men som endnu ikke gør det. På denne baggrund 
skal det dog bemærkes, at vi har forholdt os kritisk til resultaterne og derfor er 
påpasselige med at udlægge spørgeskemaundersøgelsen som et fuldt dækkende billede 
af populationens holdninger og adfærd i forbindelse med fødevareforbruget. Dog er det 
vigtigt at understrege, at resultaterne kan pege på nogle tendenser og give indikationer 
på, hvordan populationens forbrug og adfærd reelt forholder sig.  

 
3.3.3 Sekundær kvalitativ og kvantitativ data 
Modsat de primære datakilder i undersøgelsen, er de sekundære datakilder allerede gjort 
tilgængelige af andre, som har indsamlet empirien til at afdække et andet formål end 
formålet i nærværende speciale. Dette medfører, at der er en begrænset validitet 
forbundet med de sekundære datakilder (Andersen, 2014), hvilket vi vedkender os og er 
opmærksomme på i anvendelsen. De sekundære datakilder har til formål at underbygge 
de primære datakilder i undersøgelsen og sikre en mere nuanceret besvarelse af 
problemformuleringen.  
 
Til besvarelsen af det første undersøgelsesspørgsmål har vi underbygget de fire 
informanters udsagn med forskning fra blandt andre CONCITO, Etisk Råd, Klimarådet, 
Madkulturen og Coops analyseenhed. Fælles for disse aktører er, at de har til formål at 
bidrage med viden om danskernes forbrug, mens Madkulturen og Coop ligeledes 
undersøger deres holdninger til forbruget. Udsagnene fra Hanegals 
kommunikationsansvarlige, Christina Rasmussen, er derimod primært blevet suppleret af 
uddrag fra Hanegals årsrapporter, artikler om virksomheden og beskrivelser fra deres 
hjemmeside til besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål.  

 
3.4 Konklusion på det metodiske grundlag 
Opsummerende danner casestudiet ramme om undersøgelsesdesignet i nærværende 
speciale, hvor vi benyttede os af metodisk triangulering til at sikre en nuanceret, detaljeret 
og mere nøjagtig viden om undersøgelsesfeltet. Tilgangen til undersøgelsen er 
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forståelsesorienteret og besvarelsen af underspørgsmålene baserede sig derfor på et 
induktivt og eksplorativt grundlag. Undersøgelsesspørgsmålene vil blive behandlet i to 
særskilte delanalyser, der efterfølgende vil være genstand for en diskussion og vurdering, 
der skal medvirke til besvarelsen af hovedproblemformuleringen i en afsluttende 
konklusion. 
 
En kombination af kvantitative og kvalitative metoder bidrog til besvarelsen af 
problemformuleringen i nærværende speciale. Den primære kvalitative dataindsamling er 
udarbejdet med inspiration fra flere af Kvales syv faser til tilrettelæggelse af et 
forskningsinterview og baserede sig på udsagn fra fem informanter, der blev udvalgt 
sekventielt og bidrog til besvarelsen af problemformuleringen gennem udviklingen af 
fælles hovedtemaer i meningskondenseringen. Til at kunne besvare det første 
undersøgelsesspørgsmål inddrager vi således hovedtemaerne fra fire 
forskningsinterviews, der i tråd med anvendelsen af metodisk triangulering bliver 
suppleret med besvarelserne fra vores spørgeskemaundersøgelse. Hovedtemaerne fra de 
to resterende forskningsinterviews med Hanegals kommunikationsansvarlige, Christina 
Rasmussen, skal medvirke til besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål. Fælles 
for besvarelsen af begge undersøgelsesspørgsmål er, at de primære datakilder vil blive 
underbygget af sekundær kvalitativ og kvantitativ data.  
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I dette kapitel vil der blive dannet et overblik af specialets teoretiske fundament og 

argumentationen bag den valgte teori til at besvare problemformuleringen og de 
dertilhørende undersøgelsesspørgsmål. I det følgende vil hovedteorier blive gennemgået 
og begrundet, hvorimod de supplerende teorier og begreber, der benyttes lokalt i 
specialet, vil blive introduceret og forklaret i relation til den specifikke kontekst, hvori den 
finder anvendelse. 
 
Kapitlet består af tre afsnit. Først et afsnit 4.1 Et teoretisk metaperspektiv på 
undersøgelsen, som skal give et overordnet overblik af den teoretiske ramme og proces, 
der er valgt til at kunne undersøge problemformuleringen. Derefter et afsnit 4.2 
Kognitions- og socialpsykologi, som vil forklare den teoretiske baggrund for at kunne 
analysere det første undersøgelsesspørgsmål, efterfulgt af afsnit 4.3 Branding, der har til 
hensigt at klarlægge den teoretiske tilgang til at kunne analysere det andet 
undersøgelsesspørgsmål. 

 

4.1 Et teoretisk metaperspektiv på undersøgelsen 
Dette afsnit fungerer som det bærende element i den teoretiske ramme og medvirker til at 
skabe struktur i specialet, heriblandt en klar kohærens mellem specialets 
problemformulering og de to respektive delanalyser. Afsnittet præsenterer et 
grundlæggende teoretisk perspektiv på forbrugeradfærd, som er centralt for arbejdet med 
analysen.  
 
Forbrugeradfærd er defineret som studiet af, hvordan individer eller grupper køber og 
forbruger varer, services eller oplevelser for at opfylde deres behov (Kotler, Keller, Brady, 
Goodman, & Hansen, 2012). Da den første teori om forbrugeradfærd blev grundlagt i 
starten af det 20. århundrede var den udelukkende baseret på et behavioristisk 
perspektiv. Dette perspektiv dikterede, at organisationers og omverdenens påvirkninger 
havde direkte indvirkning på forbrugernes adfærd, hvorfor mennesket blev anset som 
værende en ydrestyret og forsvarsløs enhed, der kunne kontrolleres gennem stimuli 
(Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Psykologer fandt dog ud af, at dette ikke altid var 
gældende, og i den forbindelse fastslog Woodworth (1921), at forbrugeradfærd 
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indeholder meget mere end menneskelige reaktioner direkte afledt af omverdenens 
påvirkninger. Han mente nemlig, at de menneskelige reaktioner er særligt influeret af 
individets egen viden, forståelse og holdninger (Woodworth, 1921). Som resultat heraf 
udvidede Woodworth (1921) opfattelsen af forbrugeradfærd med et kognitivt perspektiv, 
hvor fokus i høj grad er på individets psykologiske aspekter. Det betød i samme 
ombæring, at organisationers og omverdenens påvirkninger infiltrerer forbrugerens 
mentale bevidsthed, hvorfor en psykologisk proces, under indflydelse af de kulturelle og 
sociale forhold ved forbrugeren, afføder en bestemt reaktion. Woodworth (1921) 
eksemplificerer dette som en stimuli-organisme-respons (S-O-R) tilgang, som er en 
proces, der kan belyse mekanismerne i forbrugeradfærd og er derfor brugbar som et 
teoretisk metaperspektiv i dette speciale.      
 
Det kognitive perspektiv kan altså siges at være et skelsættende paradigmeskifte inden 
for forbrugeradfærdsteori, da det nu er muligt at forstå, hvorfor mennesker ikke 
nødvendigvis handler direkte efter marketing stimuli. Et mere moderne perspektiv på 
forbrugeradfærd - der skal forstås som en videreudvikling af det kognitive perspektiv, og 
dermed kan nuancere hvorfor individer reagerer, som de gør - er det sociokulturelle 
perspektiv på forbrugeradfærd. Dette perspektiv fremfører, at man, som forbruger, i høj 
grad handler efter et ønske om anerkendelse i en kultur eller social gruppe (Jantzen & 
Østergaard, 2001). Kultur kan altså anses som et prisme, hvorigennem forbrugere 
betragter produkter og forsøger at tilskrive deres egen og andres adfærd mening, hvorfor 
produkter skal betragtes som symboler, der repræsenterer opfattelser, normer og værdier 
i kulturen (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). Med andre ord, så købes 
produkter ikke blot på grund af dets funktionelle kvaliteter, men i særlig grad på grund af 
de symbolske værdier som produktet repræsenterer, hvilket kan associere eller dissociere 
forbrugeren med en vis livsstil eller nogle bestemte overbevisninger (Kotler et. al., 2012). 
Man kan derfor antage, at en forbruger vil afholde sig fra at købe bestemte produkter, 
såfremt produktet ikke repræsenterer forbrugerens livsstil, værdier og overbevisninger. Af 
disse årsager vurderer vi, at det sociokulturelle perspektiv i kombination med det 
kognitive perspektiv på forbrugeradfærd er særligt anvendeligt, da et multiperspektiv af 
denne slags kan være med til at nuancere, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske 



 

   

40 

forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter, og hvilken 
fremtrædende barriere, der forhindrer denne kostomlægning samt hvordan Hanegals 
branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter. 
 

4.1.1 Anvendelse af S-O-R tilgang 
Problemformuleringen i nærværende speciale handler grundlæggende om, hvordan 
Hanegal kan påvirke en adfærdsændring hos forbrugeren. I den sammenhæng er S-O-R-
tilgangen relevant som teoretisk metaperspektiv, da vi kan anvende tilgangen som et 
processuelt værktøj, der har til formål, at forklare de tre mekanismer, som indgår i 
forbrugeradfærd. Denne tilgang kan knyttes til specialets problemformulering:  
 

 
Illustration 4: Anvendelse af S-O-R tilgang i specialet 

     
Responsen (R) repræsenterer således formålet for undersøgelsen i nærværende speciale, 
der er betinget af de to foregående mekanismer, og af denne årsag ikke anvendt som 
undersøgelseselement. Hanegals branding (S) og de danske forbrugere (O) er derimod 
relevante at undersøge, da disse mekanismer har en altafgørende betydning for selve 
udfaldet af responsen. Vi vil således tilegne os en dybere forståelse af disse to 
mekanismer i specialets to delanalyser. 
 
S-O-R-tilgangen er hidtil blevet introduceret som et processuelt værktøj, der kan forklare 
de tre mekanismer, som indgår i forbrugeradfærd. Vi anfægter dog, hvorvidt 
mekanismerne faktisk forekommer i en lineær proces, som S-O-R-tilgangen foreskriver. 

Hvordan kan Hanegal anvende branding (S) til at påvirke de danske forbrugere (O), så de 
foretrækker virksomhedens plantebaserede produkter frem for kødprodukter (R)?
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Fra et analytisk synspunkt er det nemlig mere belejligt at indlede analysen med en 
undersøgelse af de danske forbrugere og derefter Hanegals branding. Årsagen er, at det 
er nødvendigt at forstå, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske forbrugere at 
erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter, og hvilken fremtrædende barriere, 
der forhindrer denne kostomlægning, før Hanegal kan tilrettelægge og målrette deres 
branding, så de påvirker forbrugeren mest hensigtsmæssigt. Den første delanalyse vil 
derfor indebære en undersøgelse af de danske forbrugere. Undersøgelsen baserer sig på 
et kognitivt og sociokulturelt perspektiv på forbrugeradfærd, hvorfor vi inkluderer 
kognitionspsykologi og socialpsykologi til at forstå forbrugerens vanskeligheder med at 
erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter. Dette vil blive uddybet i afsnit 4.2 
Kognitions- og socialpsykologi.    
 
Efter undersøgelsen af de danske forbrugere i første delanalyse, er det muligt at 
undersøge hvordan, eller med hvilke midler, Hanegal kan anvende branding til at påvirke 
de danske forbrugere, som illustreret i S-O-R-tilgangen. Mere specifikt, så vil den anden 
delanalyse indebære en undersøgelse af, hvordan Hanegals branding kan skabe 
præference for deres plantebaserede produkter. Særligt fra et sociokulturelt perspektiv er 
branding anvendeligt til at tillægge produkter symbolske værdier, der, ifølge 
socialpsykologisk teori, i høj grad kan associere eller dissociere forbrugere med en vis 
livsstil eller nogle bestemte holdninger (Atkin, 2004). I denne sammenhæng fremhæver 
Kotler et. al (2012), at branding handler om at skabe værdi for forbrugeren gennem alle 
aspekter af markedsføring, hvilket har til formål at afspejle det image som brandet ønsker 
at bibringe. At tilrettelægge sin branding efter bestemte formål kaldes også for brand 
management, idet man udvælger, tilrettelægger og implementerer alle relevante aspekter 
af markedsføring for at opbygge og øge brandets værdi (Kotler et. al., 2012), og 
repræsenterer vores tilgang til besvarelsen af problemformuleringen. Teori vedrørende 
branding uddybes i afsnit 4.3 Branding.  
 

4.2 Kognitions- og socialpsykologi 
I første delanalyse afsnit 5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barriere ved en 
plantebaseret kostomlægning ønsker vi at undersøge, hvorfor det kan være vanskeligt for 
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de danske forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter med 
henblik på at identificere den mest fremtrædende barriere. Undersøgelsen baserer sig på 
et kognitivt og sociokulturelt perspektiv på forbrugeradfærd, hvorfor vi mener, at 
kognitionspsykologi og socialpsykologi kan medvirke til at forstå forbrugerens 
vanskeligheder og årsagerne bag den fremtrædende barriere. Nedenstående illustration 
viser vores tilgang til undersøgelsen af de danske forbrugere: 
 

 
Illustration 5: Teoretisk tilgang til undersøgelsen af de danske forbrugere 

 

4.2.1 Anvendelse af kognitionspsykologi 
Kognitionspsykologien bruges til at forstå hvordan individet skaber, tilegner sig og 
anvender viden. Dette indbefatter blandt andet studier og behandlinger af forbrugerens 
mentale informationsbehandling, herunder områder som tænkning, opfattelse og 
hukommelse (Larsen, 2020). I kognitionspsykologien behandles motivation som et 
centralt begreb, der henviser til den mentale proces, der påvirker forbrugerne til at handle 
som de gør (Kotler et. al., 2012). At motivationen har indvirkning på måden forbrugere 
handler på, bliver fremhævet af psykologen Icek Ajzens, der knytter viljen til at afprøve en 
bestemt adfærd til tre underliggende determinanter (Ajzen, 2005):  
 

1. Attitude: Forbrugerens evaluering af, hvorvidt udførelsen af adfærden anses som 
værende positiv eller negativ. 

••• 

Kognitionspsykologi
Mentale forhold

De danske forbrugere

Socialpsykologi
Kulturelle og sociale forhold
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2. Subjective norm: Forbrugerens vurdering af, hvorvidt udførelsen af adfærden vil 
blive opfattet som værende positiv eller negativ af vedkommendes sociale 

omgivelser. 
••• 

3. Perceived behavioural control: Forbrugerens bedømmelse af egne evner og tiltro 
til, hvorvidt adfærden reelt kan udføres. 

 
Hvis forbrugeren har en positiv attitude, vurderer at adfærden er i overensstemmelse med 
vedkommendes sociale omgivelser og samtidig reelt kan udføres uden bekymringer, er 
der dermed større sandsynlighed for, at forbrugernes vilje omsættes til konkret handling, 
forklarer Ajzen (2005). Af disse årsager, vil Ajzens (2005) teori spille en afgørende rolle i 
bestemmelsen og analysen af forbrugerens motivation, og dermed også i det videre 
arbejde vedrørende hvordan Hanegal kan motivere de danske forbrugere.  
 
Vi vedkender ovenstående udlægning, men vurderer imidlertid, at der er andre afgørende 
faktorer, der har indvirkning på, om forbrugernes vilje omsættes til konkret handling. 
Ifølge forskere - med rødder i den kognitive psykologi - er menneskets adfærd nemlig 
styret af hjernens to systemer, der i høj grad kan tilskrives nobelpristageren, Daniel 
Kahneman, som i 2002 blev hædret for sit årelange opgør med den gængse opfattelse i 
økonomisk teori om den rationelle forbruger, der udelukkende træffer velovervejede 
beslutninger (Friedman, 1953) (Becker, 1976). Kahnemans væsentligste bidrag til 
forståelsen af beslutningsprocesser er, at mennesker har to systemer til rådighed, når 
man skal træffe en beslutning (Kahneman, 2011):  
 

System 1: automatisk, hurtigt, ukontrolleret, intuitivt og ubevidst. 
••• 

System 2: reflekteret, langsomt, kontrolleret og bevidst.  
 
Med andre ord kan man sige, at man bruger system 1, når man træffer beslutninger uden 
at tænke ret meget over dem. Det er en form for autopilot, hvor hjernen hurtigt træffer en 
beslutning på baggrund af vaner, tidligere erfaringer og tommelfingerregler, også kaldet 
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kognitive biases. De kognitive biases opererer altså uden for bevidstheden som en del af 
intuitionen, som Kahneman (2003) er optaget af. Modsat bruger man system 2, når man 
skal træffe velovervejede beslutninger, der kræver mere energi og hjerneaktivitet. Den 
rationelle tænkning indfinder sig således i forbrugerens system 2, mens intuitionen 
præger beslutningerne i system 1, som man bruger 90 % af tiden, estimerer Kahneman 
(2011), der ofte fører til irrationelle beslutninger. Skelnen mellem de to systemer kan 
samlet set bidrage til en forståelse af, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske 
forbrugere, at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter.  
 

4.2.2 Anvendelse af socialpsykologi 
Socialpsykologien udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og 
dets sociale omgivelser (Jørgensen & Kuschel, 2020). Af denne årsag, er 
socialpsykologien både en disciplin inden for den kognitive psykologi - som afsnit 4.2.1 
Anvendelse af kognitionspsykologi beskæftiger sig med - og en disciplin inden for 
sociologien, hvorfor socialpsykologien betragtes som et forskningsområde i krydsfeltet 
mellem disse. Det kan derfor også være besværligt at adskille socialpsykologiske 
discipliner fra de kognitionspsykologiske discipliner, da flere forskere angiver, at 
menneskets sociale omgivelser ofte vil have en påvirkning på individets kognitive 
psykologi og vice versa (Jørgensen & Kuschel, 2020). Hvorom alting er, så spiller 
forbrugerens socialpsykologiske forhold en central rolle, når vi skal forstå hvorfor det kan 
være vanskeligt for de danske forbrugere at påbegynde en plantebaseret kostomlægning. 
 
I nærværende speciale inddrages to socialpsykologiske forhold, nemlig forbrugerens 
kulturelle og sociale forhold (Kotler et. al., 2012). En yderst vigtig pointe i denne 
sammenhæng er, at selvom det er muligt at behandle forholdene særskilt, så har de en 
klar gensidig påvirkning. Eksempelvis er mennesker ikke født med de værdier og normer, 
der formes i en kultur. Tværtimod, så lærer mennesker dem gennem deres sociale 
interaktion. På den måde påvirker de sociale forhold indirekte de kulturelle forhold og vice 
versa, hvorfor de kan være komplicerede at behandle særskilt. 
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Forbrugerens kulturelle forhold skal forstås som vedkommendes livsmønster, herunder 
mønstre af værdier, normer og traditioner, der ofte vil have særdeles stor betydning for 
den pågældendes livsstil og valg af produkter (Kotler et. al., 2012). Med andre ord har 
kulturen en stor indflydelse på forbrugernes handlinger og normer for, hvad man bør gøre 
og ikke bør gøre. Såfremt en person handler i uoverensstemmelse med disse normer, 
oplever man det mentale ubehag der kaldes kognitiv dissonans, som opstår, når man ikke 
handler, som man ved, at man burde (Festinger, 1957). Begrebet blev introduceret af 
socialpsykologen Leon Festinger i 1957 og er sidenhen blevet fremhævet som et af de 
vigtigste bidrag til socialpsykologiens historie (Gawronski & Strack, 2012). Ifølge Festinger 
(1957) vil individet i tilfælde af dissonans altid forsøge at skabe konsonans, der er udtryk 
for harmoni mellem holdning og handling. Festingers teoretiske bidrag er derfor særligt 
relevant i nærværende speciale til at forklare, hvorfor der kan opstå en 
uoverensstemmelse mellem de gode intentioner om en klimavenlig kostomlægning og 
den egentlige adfærd.  
 
Endvidere kan en kultur opdeles i forskellige sociale klasser, som kan gøre det nemmere 
at forstå en forbrugers holdninger og handlinger. Eksempelvis ses det ofte, at mennesker, 
som befinder sig i samme sociale og økonomiske ramme, der betegner vedkommendes 
sociale klasse, har samme forbrugsmønstre, hvilket gør det nemmere for virksomheder at 
målrette sine indsatser herefter (Kotler et. al., 2012). I den forbindelse er det relevant at 
inddrage forskning vedrørende sociale klassers madvaner, som har vist sig at have stor 
betydning for, hvilke produkter de køber (Leer, 2018).   
 
Et andet afgørende forhold i forbrugerens socialpsykologi er de sociale. I den forbindelse 
er det især referencegrupper, der spiller en central rolle (Kotler et. al., 2012). 
Referencegrupper henviser til den gruppe af mennesker, forbrugeren kan identificere og 
sammenligne sig med og har en direkte eller indirekte indflydelse på en vedkommendes 
holdninger og handlinger. Familien er den absolut vigtigste forbrugergruppe i samfundet 
og udgør i fællesskab med nære venner de primære referencegrupper for forbrugeren, 
der begge har en direkte indflydelse på vedkommendes holdninger og adfærd (Kotler et. 
al., 2012).  
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Blandt de referencegrupper, der har indirekte indflydelse, finder man også 
aspirationsgrupper som personen ikke tilhører, men som vedkommende gerne vil tilhøre 
og derfor identificerer sig med (Kotler et. al., 2012). Uagtet hvilken referencegruppe der er 
tale om, så tilskrives de stor betydning for skabelsen af personens identitet, holdninger og 
selvopfattelse (Solomon et. al., 2006). I den forbindelse er det værd at bemærke, at 
forbrugeren ofte søger en form for social accept fra sin omgangskreds, når det handler 
om valg af produkter, som nævnt i afsnit 4.1 Et teoretisk metaperspektiv på 
undersøgelsen. Forbrugeren kan faktisk være påvirket af denne opfattelse i sådan en 
grad, at vedkommende forsøger at indrette sin adfærd efter sin omgangskreds (Kotler et. 
al., 2012) (Solomon et. al., 2006). Dette kan bidrage til forklaringen på, hvorfor visse 
forbrugere vælger en bestemt type produkter frem for andre og derfor også medvirke til at 
forklare, hvorfor nogle forbrugere foretrækker kødprodukter frem for plantebaserede 
produkter.      

 

4.3 Branding 
I anden delanalyse afsnit 5.3 Delanalyse II: Hanegals branding ønsker vi at undersøge, 
hvordan Hanegals branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter. 
En undersøgelse af Hanegals branding er essentiel for at kunne vurdere, hvordan 
virksomheden kan påvirke de danske forbrugere fra et kognitivt og i særdeleshed et 
sociokulturelt perspektiv på forbrugeradfærd.  
 
Ifølge the American Marketing Association (2020) er et brand defineret som et navn, 
symbol, logo, design eller image, eller en kombination af disse, der er designet til at 
identificere et produkt eller en ydelse samt at differentiere det fra brandets respektive 
konkurrenter. Branding blev en anerkendt markedsføringsdisciplin i anden halvdel af 
1900-tallet, da flere virksomheder indså, at det ikke længere var nok, at deres produkter 
kun indeholdte funktionelle egenskaber for derved at skabe præference og loyalitet hos 
forbrugerne (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Derfor begyndte virksomheder at gøre sine 
brands til noget unikt, der differentierede sig fra de funktionelt tilsvarende produkter. Da 
funktionalitet hurtigt kunne efterlignes, skete det først og fremmest ved at tilføre 
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produktet symbolske merværdier som supplement til de funktionelle. Man taler derfor om, 
at et produkt har en kerneidentitet, som består af funktionelle og fysiske egenskaber samt 
en udvidet identitet, der består af symbolske merværdier (Kotler et. al., 2012).  
 
Nu om stunder anskues branding næsten udelukkende fra produktets udvidede identitet 
vedrørende de symbolske merværdier, eftersom forbrugeres køb ofte er meningsbaseret, 
og brands anvendes derfor ofte som symbolske ressourcer til at skabe, repræsentere og 
vedligeholde en identitet hos forbrugeren, hvilket medfører, at vedkommende kan 
udtrykke sin identitet gennem brands (Kotler et. al., 2012). Baseret på den 
socialpsykologiske teori, der siger, at mennesker knytter sig til andre med lignende 
interesser og livsstil - behandlet i afsnit 4.2.2 Anvendelse af socialpsykologi som 
referencegrupper - så hjælper brands og dets symbolske værdier mennesker til både at 
identificere andre mennesker med lignende interesser og livsstil, samtidig med at 
mennesker kan distancere sig fra dem med modstridende interesser og livsstile (Atkin, 
2004). I den sammenhæng repræsenterer de symbolske merværdier et emotionelt aspekt, 
hvor afsenderen af brandet kan knytte nogle ideer eller holdninger, der appellerer til 
menneskers følelser, hvilket kan symbolisere den livsstil brandet ønsker at repræsentere. 
Dette kaldes også for brand symbolisme, hvilket blev introduceret af Sidney J. Levy, der 
sagde, at forbrugere ikke kun køber et produkt på grund af hvad det kan, men også for 
hvad det repræsenterer (Levy, 1959). 
 
I forlængelse heraf er det essentielt at italesætte corporate branding, som vil få en 
væsentlig rolle i undersøgelsen vedrørende Hanegals branding som præferenceskabende 
for deres plantebaserede produkter. Corporate branding er grundlæggende det samme 
som ovenstående traditionelle tilgang til branding, men forskellen ligger i, virksomheden 
markedsfører virksomhedens identitet frem for produktets identitet (Olins, 1989). Pioneren 
inden for corporate branding hedder Wally Olins, der hævder, at et corporate brand 
repræsenterer en forbrugers idéer, følelser og oplevelser som vedkommende associerer 
med brandet (Olins, 1989), hvilket er i tråd med brandingens symbolske merværdier. Den 
måde virksomheden kan brande og positionere sig selv på kaldes brandidentitet 
(Cornelissen, 2014). Brandidentitet indbefatter virksomhedens overbevisning, deres 
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kulturarv og de værdier, som medarbejdere har til fælles, hvilket ofte er blandt årsagerne 
til, at virksomheder nu til dags kan differentiere sig fra deres respektive konkurrenter 
(Hatch & Schultz, 2008) (Cornelissen, 2014). Man taler i den forbindelse om brandingens 
fælles kommunikationsdimension, hvilket betyder, at man gennem kommunikation 
forsøger at skabe, formidle og overføre virksomhedens overbevisninger, deres kulturarv 
og de fælles værdier, en virksomhed ønsker at knytte til et brand (Sepstrup & 
Fruensgaard, 2010) (Cornelissen, 2014) (Hatch & Schultz, 2008). 
 
Kommunikationsdimensionen drejer sig altså om, at bidrage til et ønsket image hos 
forbrugeren, eller med andre ord, at afspejle brandidentiteten i forbrugerens opfattelse af 
brandet (Cornelissen, 2008). Det er således også Hanegals arbejde med brandidentitet, 
der vil være et centralt undersøgelseselement, når vi skal vurdere hvordan Hanegals 
branding kan være præferenceskabende for forbrugeren.  
 

4.3.1 Anvendelse af purpose branding 
Som et resultat af forbrugernes stigende interesse for klimaet og et øget etisk krav til 
virksomheders foretagende, så foretrækker forbrugere i højere grad virksomheder og 
produkter der via deres kultur og værdier, imødekommer deres behov om at bidrage til 
miljømæssige forbedringer (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010). I den forbindelse er 
purpose branding dukket op som et nyt anvendeligt perspektiv på branding, der kan 
bidrage til at opfylde forbrugernes ønsker. Ifølge Walther & Skytte (2014) kan purpose 
branding ganske enkelt beskrives som en højere sags tjeneste med rod i 
kerneforretningen. Med andre ord, så brander en virksomhed sig på en god sag eller en 
samfundsproblematik, som virksomheden ønsker bidrage positivt til. Et purpose kan 
derfor ikke være at vækste forretningen eller at skabe et større udbytte til aktionærer, men 
snarere at kunne løfte samfundet eller miljøet til en ønskværdig tilstand (Walther & Skytte, 
2014).  
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Når man som purpose-drevet virksomhed bevæger sig ind på det etiske territorium, så 
vurderer Garriga & Melé (2004), at virksomheder bør acceptere, at social ansvarlighed 
(CSR) er en etisk forpligtelse, der overgår alle andre ansvarsområder. Taget dette i 
betragtning kan man argumentere, at et purpose har mange ligheder med CSR, der er tæt 
beslægtet med virksomhedens ansvarlige ageren i samfundet (Matten & Moon, 2008). 
Virksomheder har dog i årenes løb været tilbøjelige til at drage nytte af konceptet ved 
selektivt at agere samfundsansvarlig i forhold til de emner, som de praktisk nemt kan 
adressere (Matten & Moon, 2008). Grundet virksomheders selektive tilgang til at være 
samfundsansvarlig, så er et purpose formodentlig ikke så identisk med CSR som ved 
første øjekast, da et purpose skal være funderet i kerneforretningen og gennemsyre 
samtlige aktiviteter i virksomheden - og ikke kun i udvalgte tilfælde (Big Innovation 
Centre, 2017). Purpose branding handler derfor ikke om udøve eksplicit PR-
kommunikation for at forbedre brandets image, men snarere om at inddrage 
samfundshensynet som en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi og 
aktiviteter, for på den måde at bidrage til et etisk formål - og dermed lade bidraget tale for 
sig selv (Walther & Skytte, 2014). Teori om purpose branding anvendes i nærværende 
speciale som Hanegals differentieringsfaktor, der i særlig grad kan skabe præference for 
deres plantebaserede produkter.  
 
Den britiske tænketank Big Innovation Centre uddyber og omfavner begrebet purpose i 
en mere praktisk kontekst i deres rapport The Purposeful Company. Tænketanken 
hævder, at en virksomhed ikke kan definere sig som purpose-drevet, medmindre 
virksomheden konkret kan demonstrere, hvad purpose betyder for den, og hvordan man 
bruger det til at prioritere ens aktiviteter. Desuden skal virksomheden bevise, at den kan 
opretholde eller ændre dets purpose, da et purpose kan anskues som en levende 
beretning (Big Innovation Centre, 2017). Disse betingelser skal Hanegal ligeledes kunne 
indfri, for at kunne kalde sig for en purpose-drevet virksomhed, og dermed have 
berettigelse til at anvende purpose branding.  
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4.4 Konklusion på det teoretiske grundlag 
Ovenstående giver et indblik i, hvilken litteratur, som danner specialets teoretiske 
fundament, der er udvalgt til at kunne besvare problemformuleringen og de dertilhørende 
undersøgelsesspørgsmål. Først giver afsnit 4.1 Et teoretisk metaperspektiv på 
undersøgelsen en grundlæggende forklaring på, hvordan stimuli-organisme-respons (S-
O-R) processen repræsenterer vores overordnede tilgang til specialets 
problemformulering. I den forbindelse ønsker vi at analysere stimuli som værende 
Hanegals branding, og organismen som værende de danske forbrugere, hvilket de to 
delanalyser tager afsæt i og vil give en dybere forståelse af. Herefter skildrer afsnit 4.2 
Kognitions- og socialpsykologi vores tilgang til at undersøge de danske forbrugere med 
udgangspunkt i teori fra kognitions- og socialpsykologien, som skal være med til at 
forklare, hvorfor det er vanskeligt for de danske forbrugere at erstatte kødprodukter med 
plantebaserede produkter. Til slut kortlægges det i afsnit 4.3 Branding hvordan vi kan og 
ønsker at belyse branding i specialet, herunder purpose branding som en central del af 
brandidentiteten, hvilket danner et teoretisk udgangspunkt for undersøgelsen om, 
hvordan Hanegals branding kan skabe værdi for deres plantebaserede produkter.  
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I dette kapitel præsenteres to separate delanalyser, der udarbejdes i hver sit afsnit, men 

samlet set skal medvirke til at besvare problemformuleringen i nærværende speciale. Det 
følgende afsnit fungerer som en introduktion til de respektive analyser, hvor der indgår en 
redegørelse af meningskondenseringens fem hovedfund.  

 

5.1 Introduktion til analysen 

Dette afsnit fungerer som en introduktion til specialets analyse, der er opdelt i to 
delanalyser. Den første delanalyse har de danske forbrugere som omdrejningspunkt med 
det formål at forstå, hvorfor det kan være vanskeligt for dem at erstatte kødprodukter 
med plantebaserede produkter og hvilken fremtrædende barriere, der forhindrer denne 
kostomlægning. Den anden delanalyse tager udgangspunkt i, hvordan Hanegals branding 
kan skabe præference for deres plantebaserede produkter.  
  
Som det fremgår af afsnit 3.3.1.4 Databehandling og analysetilgang er den indsamlede 
empiri blevet behandlet gennem meningskondensering med inspiration fra Giorgi (1975) 
og Kvale & Brinkmann (2015). Udfaldet af denne meningskondensering blev samlet i en 
række hovedtemaer, hvor tre hovedtemaer kan sammenlignes på tværs af fire kvalitative 
interviews, mens de to resterende kan sammenlignes på tværs af to kvalitative interviews 
(Bilag 13 - 18). Vores tilgang til databehandlingen bærer dermed præg af vores induktive 
og eksplorative afsæt som nævnt i afsnit 3.2.1 Et casestudie design, hvorfor 
informanternes udsagn danner fundamentet for de empiriske hovedtemaer, hvorefter de 
mest relevante temaer for at kunne besvare problemformuleringen udvælges. Disse 
kaldes i denne sammenhæng hovedfund. I den første delanalyse bidrager hovedfund et, 
to, og tre fra meningskondenseringen til besvarelsen af det første 
undersøgelsesspørgsmål, mens hovedfund fire og fem fra meningskondenseringen 
bidrager til besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål.  
 

Hovedfund 1: Et begrænset udbud 
Fund 1 tager afsæt i tre informanters udsagn, der alle fremhæver et begrænset udbud af 
plantebaserede produkter som en central barriere for forbrugeren. Udbuddet opleves 
forskelligt af informanterne, der skelner mellem den oplevede barriere for forbrugeren i 
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supermarkedet og i det offentlige rum, der inkluderer restauranter, caféer og offentlige 
køkkener. Dette fund har derfor titlen: Et begrænset udbud.  
 
Hovedfund 2: Pris 

Fund 2 tager udgangspunkt i tre informanters udsagn, der alle pointerer, at prisen på de 
plantebaserede produkter kan forhindre de danske forbrugere i at købe dem. 
Informanterne påpeger samstemmende, at det skal være relativt omkostningsfrit for 
forbrugeren at udskifte kødet, hvis de skal vælge et plantebaseret alternativ. Dette fund 
har derfor titlen: Pris.  
 

Hovedfund 3: Madvaner og -traditioner 

Fund 3 baserer sig på fire informanters udsagn, der på forskellig vis påpeger, at de 
fasttømrede madvaner og -traditioner kan være en for stor mundfuld for de danske 
forbrugere at ændre, hvilket repræsenterer den sidste barriere. Danskernes begrænsede 
madkundskaber og sparsomme repertoire af plantebaserede - og dermed klimavenlige - 
retter bliver fremhævet gentagne gange af informanterne. Dette fund har derfor titlen: 
Madvaner og -traditioner.  
 
Hovedfund 4: Hanegals kultur og værdier 

Fund 4 baserer sig på udtalelser fra Hanegals kommunikationsansvarlige, Christina 
Rasmussen, der påpeger, at virksomheden har en kultur og et stærkt værdigrundlag, som 
har stor betydning for forretningen, og derfor er udslagsgivende for deres arbejde med 
virksomhedens plantebaserede produkter. Dette fund har derfor titlen: Hanegals kultur og 
værdier.     
 
Hovedfund 5: Hanegals formål i fødevarebranchen 

Fund 5 baserer sig ligeledes på udtalelser fra Hanegals kommunikationsansvarlige, som 
udtrykker, at virksomheden har, og altid har haft, et formål i fødevarebranchen, og er 
derfor en fødevareproducent med en vis substans og historie. Set fra et moderne 
synspunkt på, hvordan virksomheder kan skabe præference, finder vi dette interessant. 
Dette fund har derfor titlen: Hanegals formål i fødevarebranchen.  
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Nedenstående illustration bidrager til et overblik over, hvilke hovedfund fra 
meningskondenseringen, som undersøgelsen inddrager: 
 

 
Illustration 6: Hovedfund fra meningskondensering 

 

5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barrierer ved en plantebaseret 

kostomlægning 
Den første delanalyse udarbejdes med henblik på at undersøge, hvorfor det kan være 
vanskeligt for de danske forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede 
produkter og hvilken fremtrædende barriere, der forhindrer denne kostomlægning.  
 
Indledningsvist belyser vi, at de gode intentioner ikke altid forplanter sig i adfærden hos 
de danske forbrugere, hvor problemet kan tilskrives tre barriere, som kortlægges 
efterfølgende med afsæt i hovedfundene fra fire af vores kvalitative interviews. 
Afslutningsvis udvælges og undersøges den mest fremtrædende barriere hos de danske 
forbrugere med teori fra afsnit 4.2 Kognitions- og socialpsykologi.  
 

5.2.1 Intentionen afspejler sig ikke altid i adfærden 
Fødevareerhvervet tegner sig for knap 24% af den samlede drivhusgasudledning, hvoraf 
produktionen af kød står til ansvar for størstedelen, vurderer FN’s klimapanel, IPCC 
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(IPCC, 2014). Interessen for at spise mindre kød og mere plantebaseret kost til gavn for 
klimaet er derfor stigende, og det gælder både internationalt og i Danmark. Produkter 
med betegnelsen “vegansk” er tredoblet i løbet af de seneste fem år og supermarkederne 
afsætter betydeligt mere hyldeplads til produkterne end tidligere, hvilket vidner om en 
stigende interesse blandt forbrugerne (WBCSD, 2018). Særligt blandt de unge er det 
klimaet, der har størst betydning, mens en kombination af klima og sundhed har størst 
appel som argument blandt den brede befolkning for at spise mindre kød. Seniorforsker 
ved DTU Fødevareinstituttet, Sisse Fagt, udtrykker, at klimaet har fået en meget større 
betydning blandt befolkningen, hvorimod sundhed tidligere dominerede intentionen for at 
spise plantebaseret:  
 

»I gamle dage var det sundheden, der var drivende for de her ting, men nu er 

klimaet også kommet på. Jeg plejer at sige, at i gamle dage var man sund for sin 

egen skyld, men nu vil man også gerne være sund for kloden.« 
(Bilag 15)  

 
Ovenstående vidner om, at forbrugerne i årenes løb har tilegnet sig en altruistisk adfærd, 
der får forbrugeren til at overskride sit ego, og søger at dække det øverste niveau i 
Abraham Maslows (1954) berømte behovspyramide, hvor selvrealisering er i højsædet 
(Hein, 2009). Med andre ord, så søger forbrugeren ikke længere kun at opfylde sine egne 
sundhedsbehov, men ligeledes være til nytte for fællesskabet, til gavn for klimaet og være 
den bedste udgave af sig selv, hvilket kendetegner behovet for selvrealisering (McCarthy, 
2011). Efterhånden som konsekvenserne ved klimaforandringerne er blevet synlige og 
mærkbare er klimadebatten intensiveret, hvilket har haft indvirkning på, at kødet i 
stigende grad viger pladsen de for plantebaserede produkter for danskerne, fortæller 
både Sisse Fagt og kommunikations- og analysechef hos Coop, Lars Aarup:  
 

»[...] klimadebatten er så heftig og folk er så bevidste, at de godt er klar over 

problemet nu. Det kunne man jo bare se i sidste sommer med det varme vejr. De 

hårdeste skeptikere kan godt se, at der er noget, der skal håndteres.« 
(Bilag 15) 



 

   

56 

••• 
»Klimadebatten har i den grad hjulpet den plantebaserede bølge, eller nærmere den 

grønne bølge, som jeg ynder at kalde den.« 

(Bilag 17) 
 
Ovenstående indikerer, at de danske forbrugere generelt har en positiv attitude i forhold 
til at udskifte kødprodukter, fordi de ved, at det vil være til gavn for klimaet. Netop den 
positive attitude er én af de afgørende determinanter for, at en bestemt adfærd udvises, 
som nævnt i afsnit 4.2.1 Anvendelse af kognitionspsykologi. Meget tyder imidlertid på, at 
den positive attitude og viljen til at spise mindre kød alligevel ikke helt formår at forplante 
sig i adfærden hos de danske forbrugere. Danskerne er nemlig stadig blandt de mest 
kødspisende folkefærd i verden og befolkningens kødforbrug er blevet fordoblet i løbet af 
de sidste 50 år (Etisk Råd, 2010) (Abildgaard & Schønning, 2018). Denne udvikling 
stemmer overens med Madkulturens seneste landsdækkende undersøgelse, der viser, at 
danskerne spiser kød oftere end tidligere. Mere end fire ud af fem aftensmåltider 
indeholder nemlig kød, hvilket generelt har været stigende siden 2016. Og når det gælder 
måltiderne, der indeholder kød, angiver mere end halvdelen af danskerne, at kødet udgør 
hovedbestanddelen af tallerkenen og således spiller en central rolle i måltidet (Minter, 
2019) (Madkulturen, 2019). Dette indikerer en uoverensstemmelse mellem handling og 
holdning, hvilket bekræftes af Sisse Fagt:  
 

»Én ting er intentionerne, én anden ting er adfærd. Intentionerne er væsentligt 

højere end den faktuelle adfærd. Det koster ikke noget for folk, at sige at de er 

interesserede. [...] Det er jo fordi, at det er godt at sige. Det er socialt acceptabelt.« 

(Bilag 15) 
••• 

»Der er så mange følelser og folk fortæller om alle de gode ting, som de vil gøre, 

men når det kommer til stykket, så er det rigtig svært at ændre vaner.« 

(Bilag 15) 
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Man kan med andre ord sige, at danskernes kødglæde er intakt - uanset hvad de danske 
forbrugere påstår. Denne tendens vækker også undren blandt Dansk Vegetarisk 
Forening, der årligt sætter fokus på danskernes holdninger til kødforbruget i samarbejde 
med Coop. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl, 
pointerer, at der ikke er overensstemmelse mellem danskernes holdning og handling, når 
det handler om, at afspejle klimabevidstheden i indkøbskurven:  
 

»Den uoverensstemmelse der er mellem hvor mange folk, der siger at de gerne vil 

spise mindre kød… Det er 58 % i vores sidste måling, som vi lavede i samarbejde 

med COOP Analyse… Men spørgsmålet er, hvor mange der reelt formår det i 

praksis.«  

(Bilag 18) 
 
Salget af de plantebaserede - og dermed klimavenlige - produkter i 
supermarkedskæderne afspejler endvidere, at danskerne har svært ved at købe ind efter 
deres idealer. Landets største dagligvarekoncern, Coop, har meldt ud, at de ser en 
stigning i salget af plantebaserede alternativer til kød, der dog er sket fra et relativt lavt 
udgangspunkt og endnu ikke er i nærheden af, at kunne måle sig med danskernes 
kødforbrug (Olesen & Attrup, 2018). Dette er dog ikke kun gældende for Coop, men 
derimod for hele detailhandlen, forklarer Sisse Fagt:  
 

»Der bliver snakket meget om plantebaseret og mindre kød, men når man spørger 

detailhandlen, så hører man sjældent at kødsalget rasler ned.«  

(Bilag 15) 
 
Ovenstående indikerer, at en række barriere, der gør det vanskeligt for de danske 
forbrugere at erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter, skal nedbrydes 
såfremt forbrugernes madvaner skal være til gavn for klimaet. Dette vil blive kortlagt i det 
følgende afsnit.  
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5.2.2 Barrierer for en plantebaseret kostomlægning 
I dette afsnit vil vi med afsæt i de tre hovedfund fra fire kvalitative interviews kortlægge de 
tre centrale barriere, der gør det vanskeligt for de danske forbrugere at erstatte 
kødprodukter med plantebaserede produkter. Undervejs vil den relative vigtighed af disse 
barriere blive vurderet ud fra respondenternes besvarelser i vores 
spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater kan 
vi således udvælge den mest fremtrædende barriere hos de danske forbrugere.  
 

5.2.2.1 Begrænset udbud som en barriere 
Trods det faktum at supermarkederne har prioriteret mere hyldeplads til de 
plantebaserede produkter i de senere år, så bliver flere af de danske forbrugere stadig 
mødt af et begrænset udbud, når de ønsker et alternativ til kødet. Programleder i 
CONCITO, Michael Minter, påpeger vigtigheden af et stort udbud af plantebaserede 
produkter i supermarkederne, så de imødekommer efterspørgslen fra de danske 
forbrugere og frister dem i en grønnere retning:  
 

»Det er også super vigtigt, at der er et stort udbud af lækre varer, herunder også på 

conveniencefronten i dagligvarehandlen. Der kommer mere og mere af den slags, 

hvor man kan se at der kommer en stor effekt, når udbuddet skifter. Tag 

eksempelvis plantefars og plantedrikke, der faktisk bliver købt, når det står på 

hylderne – også sammen med de almindelige produkter, frem for i et mørkt hjørne 

blandt helseprodukterne. Udbuddet og præsentationen er altså også super vigtig, 

hvis man skal friste forbrugerne i en grønnere retning.« 

(Bilag 16) 
 
Lars Aarup har udtalt i anden forbindelse, at supermarkeder uden plantebaserede 
erstatninger til kødet i sit sortiment, ikke er en del af fremtidsplanerne. Undersøgelser 
viser nemlig, at hvis ikke kunderne kan finde de køderstatninger, de efterspørger, så 
skifter de ikke blot mærke, som man eksempelvis kender det i valget mellem en Heinz 
eller Beauvais ketchup, men finder i stedet en anden butik at handle i (Møller, 2018). 
Selvom det stadig er afgørende for supermarkederne, at have de rette varer på hylderne, 
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så udgør udbuddet af plantebaserede produkter en knap så stor udfordring længere for 
de danske forbrugere, mener Lars Aarup. Supermarkederne imødekommer nemlig i 
stigende grad efterspørgslen fra forbrugerne, hvilket afspejler sig i et stort og varieret 
sortiment i hovedparten af Coops butikker, forklarer Lars Aarup:  
 

»Hvis vi spoler nogle år tilbage, så var tilgængelighed en udfordring. Der var ikke et 

landsdækkende sortiment af plantebaserede produkter. Her blev importeret lidt 

hjem fra Sverige på efterspørgsel af kunderne i lokale butikker. [...] Det er ikke 

længere tilgængeligheden, der er udfordringen, som det var engang. De fleste 

produkter er allerede på hylderne, selv hos de mindre butikker.« 

(Bilag 17) 
 

Ovenstående indikerer dermed, at barrieren med et begrænset udbud i supermarkederne 
hører fortiden til. Men det er imidlertid ikke kun i supermarkederne, at de danske 
forbrugere kan opleve et begrænset udvalg af plantebaserede alternativer til kødet. Der er 
nemlig stadig overvejende kød på menuen på landets restauranter, caféer og offentlige 
køkkener, der repræsenterer en mere væsentlig udfordring end udbuddet i 
supermarkederne, fortæller Rune-Christoffer Dragsdahl:  
 

»Blandt de forskellige barrierer (her: i undersøgelse foretaget af DVF), så er det især 

udvalget på restauranter og caféer, der ligger højt. Derudover ligger udbuddet i 

supermarkedet også ret højt, men dog lavere end det andet. Det kan desuden også 

være geografispecifikt, men der er altså en klar barriere forbundet med produkter 

og udbud i det offentlige rum, herunder også de offentlige køkkener.« 

(Bilag 18) 
 
Rune-Christoffer Dragsdahl mener altså, at der er et stort behov for at give alle danskere 
mulighed for at vælge et plantebaseret alternativ til kødet i det offentlige rum. Han mener, 
at det begrænsede udbud i det offentlige rum medfører, at flere bliver nødt til at gå på 
kompromis med deres overbevisning, når de spiser ude:  
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»[...] (læs: udbuddet i) de offentlige køkkener og kantinerne på de private 

arbejdspladser er en stor barriere, fordi der er mange steder hvor folk har 

begrænset eller ingen valgmuligheder for et plantebaseret måltid. Det betyder, at 

mange bare spiser den kød, der bliver serveret. Det er jo tåbeligt, når der nu er 

rigtig mange mennesker, der gerne vil spise det grønne og træffe et reelt valg.« 
(Bilag 18) 

 
I vores spørgeskemaundersøgelse angiver omkring en femtedel (19%) af respondenterne, 
at det begrænsede udbud er en barriere for en plantebaseret kostomlægning (Bilag 19). 
Her er det samtidig vigtigt at pointere, at spørgsmålet, som respondenterne skulle 
besvare, tillader, at respondenterne selv angiver et svar, hvis de forudbestemte 
svarkategorier ikke fremstår udtømmende, hvilket flere har benyttet sig af og indikeret, at 
udvalget spiller en væsentlig rolle for dem. Særligt én af respondenterne finder det 
vanskeligt at finde alternativer til plantebaserede produkter, der er fremstillet af 
sojabønner, som ofte bliver beskyldt for at have et stort klimaaftryk og er genstand for 
mange forvirrende sundhedsoplysninger (Kongsgaard, 2019):  
 

»En del af de plantebaserede produkter er sojabønneprodukter, som jeg er i tvivl om 

har den sundhedsmæssige eller klimamæssige effekt. Jeg foretrækker, at det er 

primært grøntsagsprodukter.« 

Mand i aldersgruppen 26-35 fra Region Hovedstaden 
(Bilag 19) 

 

5.2.2.2 Prisen som en barriere 
Prisen på de plantebaserede produkter er uden tvivl en stor barriere for de danske 
forbrugere, hvilket ofte bliver fremhævet af både informanter og respondenter i 
nærværende undersøgelse. Det er derfor heller ikke overraskende, at 85% af danskerne 
prioriterer tilbudsvarer, når de handler ind, og er de absolut største tilbudsjægere i 
Europa, ifølge analyseinstituttet Nielsen (2019). Prisen på de plantebaserede produkter 
kan derfor afskrække de danske forbrugere fra at købe dem, hvilket Michael Minter 
pointerer med et priseksempel fra de plantebaserede alternativer til mejeriprodukterne:  
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»En havremælk koster eksempelvis omkring 20 kroner, mens en almindelig komælk 

koster det halve. Der er jo stadig et prissignal, der er skævt i forhold til 

klimabelastningen og produktionsprisen for varen. Når havremælken kommer op i 

skala og kvalitet, men samtidig ned i pris, så vil det være en alvorlig trussel for 

komælken. Danskerne er generelt tilbudsjægere og går efter en god pris, så den 

skal man ikke undervurdere.«  
(Bilag 16) 

 
Det kan derfor antages, at prisen på de plantebaserede produkter skal matche prisen for 
en tilsvarende mængde kød, såfremt de danske forbrugere i stigende grad skal sætte 
tænderne i de plantebaserede produkter og få mindre appetit for kødet. Det bekræfter 
Sisse Fagt i følgende udtalelse, der eksemplificerer det med udgangspunkt i det 
populære amerikanske plantebaserede alternativ, Beyond Meat:  
 
»Her er Beyond Meat rigtig dyrt, hvilket kan være en barriere for nogle, mens andre 

decideret ikke vil bryde sig om produkterne. [...] Der er stadig noget med prisen, der 

skal arbejdes på.«  

(Bilag 15) 
 
Beyond Meat bliver ligeledes fremhævet af Lars Aarup som et af de dyre produkter i 
køledisken, men generelt mener han ikke, at prisen på de plantebaserede produkter 
varierer ret meget fra kødprodukterne:  
 

»Det har vi også set i forbindelse med flere produkter, særligt med Beyond Meat. To 

hakkebøffer koster cirka 70 kroner og det vil afholde en helt masse fra at prøve det. 

Ingen tvivl om det. Men en almindelig pakke plantefars koster mindre end en pakke 

hakket oksekød.« 

(Bilag 17) 
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Prisen spiller altså stadig en stor rolle, når forbrugerne skal træffe et plantebaseret valg. 
Men i takt med et voksende udbud af plantebaserede fødevarer, som nævnt i det forrige 
afsnit, så findes der nu et udvalg af plantebaserede produkter i alle prisklasser. I vores 
spørgeskemaundersøgelse udtrykker knap en fjerdedel (23%) af respondenterne, at 
prisen forhindrer dem i, at omsætte de gode intentioner til handling (Bilag 19). Flere 
respondenter har tilkendegivet i kommentarfeltet i spørgeskemaundersøgelsen, at prisen 
udgør en stor barriere for dem i kombination med det begrænsede udbud. Et eksempel 
på dette behov kan ses i den følgende kommentar til spørgsmålet:  
 

»Jeg bor i en lille landsby, og i hverdagene handler jeg for det meste i den lokale 

købmand, og her er udvalget af plantebaseret kost bare minimalt og til en vanvittig 

overpris.« 
 Kvinde i aldersgruppen 16-25 fra Region Syddanmark 

(Bilag 19) 
 

5.2.2.3 Madvaner og -traditioner som en barriere 
Hvis de danske forbrugere skal ændre deres kost i en plantebaseret retning, så vil det 
utvivlsomt kræve ændringer af de velkendte madvaner og -traditioner. Vanens magt er 
stor og det kan kræve en vis portion viljestyrke, at ændre på fasttømrede madvaner, selv 
med klimavenlige intentioner. For nogle bliver det altså for svært, at omsætte de grønne 
intentioner til handling, hvorfor de må opgive skiftet til en plantebaseret kost. En del af 
årsagen er, at plantebaserede retter er et ukendt territorium for de fleste danskere, 
hvorfor befolkningens madkundskaber simpelthen ikke rækker til at kunne lave dem, 
fortæller Michael Minter:  
 
»Der er stadig en udfordring med, at vi er vant til en animalsk-baseret kost og ikke 

kan finde ud af at lave lækker planterig mad. Det gør sig gældende for mange af os, 

i hvert fald.« 

(Bilag 16) 
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Med andre ord kan man sige, at danskernes repertoire af plantebaserede retter er 
temmelig begrænset, hvilket kan skyldes, at man traditionelt set ikke er vant til at servere 
dem på de danske breddegrader, mener Sisse Fagt:   
 

»Folks madlavningskundskaber er også knap så gode herhjemme og vi har ikke 

nogen tradition for at servere plantebaseret mad herhjemme. Vi har én ret med 

bælgfrugter og det er gule ærter. Retten består af flækærter, der stadig er den mest 

solgte bælgfrugt herhjemme, efterfulgt af kikærter.« 

(Bilag 15) 
 
Det kan altså være svært at finde inspiration til de plantebaserede retter, fordi 
størstedelen af de traditionelle danske retter indeholder kød og dermed er knap så 
klimavenlige. Det indikerer, at flere af de danske forbrugere reelt ikke har evnerne til, at 
sammensætte et klimavenligt måltid. Forbrugeroplysning og inspiration til anvendelsen af 
produkterne er derfor helt afgørende, fortæller Lars Aarup, der underbygger sit synspunkt 
med et eksempel på lanceringen af plantefarsen i Coops butikker:  
 

»Når vi kigger på de forbrugere, som købte plantefarsen, så var det halvdelen af 

dem, som ikke købte det igen, mens halvdelen købte det flere gange. Vores læring 

har været, at der skal noget forbrugeroplysning og opdragelse til, hvad produktet 

kan bruges til. I virkeligheden burde man kalde plantefarsen for ”kødssovskød”.« 
(Bilag 17) 

 
Den manglende forståelse for, hvordan de plantebaserede retter skal sammensættes 
medfører altså, at danskerne ofte vender tilbage til de velkendte retter, da de nye retter 
kan virke alt for komplicerede at lave og kræver for store ændringer til, at udfaldet kan 
opveje indsatsen. Denne tendens underbygges af, at danskerne kun afprøver i 
gennemsnit 9-10 nye retter i løbet af et år (Magelund & Schefte, 2019). Selvom de 
færreste ønsker, at se sig selv som forandringsresistente i køkkenet, så skyldes det i høj 
grad, at mad er følelser og minder, som frembringer gode oplevelser fra tidligere, angiver 
Sisse Fagt:  
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»Du skal ændre dine vaner og du skal til at finde erstatninger for, hvad du skal spise 

i stedet. Der er mange processer i at ændre en vane, som typisk tager mange år. 

Man spiser jo med sine følelser og man spiser samtidig også minder. Det er jo også 

derfor, at mormormad er blevet in igen.« 
(Bilag 15) 

 
Ovenstående indikerer altså, at det kan vare længe før de plantebaserede retter indfinder 
sig som en naturlig del af danskernes dagligdag, og det er, ifølge Rune-Christoffer 
Dragsdahl en stor udfordring, at normalisere den plantebaserede kost i den brede 
befolkning:  
 
»Men bortset fra det, så skal retten have et spændende navn, lyde lækkert og indgå 

som en naturlig del af folks dagligdag. For mange danskere skal det bare 

normaliseres, hvilket i øjeblikket er en kæmpe barriere.« 
(Bilag 18) 

 
I vores spørgeskemaundersøgelse angiver mere end en tredjedel (36%) af 
respondenterne, at madvaner og -traditioner kan være svære at ændre og forhindrer dem 
i, at foretage en kostomlægning (Bilag 19). Særligt det sociale aspekt bliver ofte 
fremhævet af respondenterne i kommentarfeltet, hvor vedkommendes omgangskreds 
ofte afholder dem fra, at gøre alvor ud af intentionerne om at erstatte kødprodukterne 
med plantebaserede produkter og føre dem ud i livet ved at indføre dem på 
middagsbordene. Dette kommer blandt andet til udtryk i de følgende kommentarer, der 
begge uddyber, hvorfor det kan være vanskeligt at ændre sine madvaner og -traditioner:  
 

»Ham jeg bor sammen med er ikke helt med på ideen. Jeg forsøger at få det ind i 

vores kost løbende, men bliver jo nødt til at tage hensyn til, at vi er to om at 

bestemme.« 
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Kvinde i aldersgruppen 16-25 fra Region Nordjylland 
(Bilag 19) 

••• 
»Jeg spiser mange måltider sammen med dem jeg bor med, og de vil rigtig gerne 

have kød.« 

Kvinde i aldersgruppen 16-25 fra Region Nordjylland 
(Bilag 19) 

 
Samlet set står det klart, at barrieren forbundet med, at det kan være svært at ændre 
madvaner- og traditioner er den mest fremtrædende for de danske forbrugere, hvilket 
afspejler sig i informanternes udsagn og i særdeleshed blandt de adspurgte respondenter 
i spørgeskemaundersøgelsen. I denne sammenhæng er det nærliggende at undersøge 
denne barriere yderligere for at blive klogere på, hvordan vi kan overkomme kløften 
mellem hvad de danske forbrugere ‘vil’ og ‘gør’ i denne sammenhæng, hvilket vil være 
omdrejningspunktet i det følgende afsnit.  
 

5.2.3 Hvorfor er madvaner og -traditioner svære at ændre? 
I det følgende finder vi det afgørende, at få yderligere indsigt og forståelse af de 
forbrugere der har svært ved at bryde med de velkendte madvaner og -traditioner, så 
Hanegal har den bedst mulige forudsætning for at målrette deres branding hertil (Bilag 
21).  
 
Fælles for de undersøgte danske forbrugere er, at de alle har intentioner om at erstatte 
kødprodukter med plantebaserede produkter, men endnu ikke gør det. Hvis man skal 
gøre sig forhåbninger om, at få disse forbrugere til at foretage en plantebaseret 
kostomlægning, skal man først og fremmest opnå en forståelse af, hvorfor barrieren 
forhindrer forbrugerne i at sætte handling bag intentionerne og herudfra målrette sin 
indsats til at nedbryde den (Slater, 1999). I det følgende søger vi derfor denne forståelse 
af de danske forbrugere ved at anvende kognitions- og socialpsykologi som nævnt i 
afsnit 4.2 Kognitions- og socialpsykologi.  
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Til forklaringen af, hvorfor netop madvaner og -traditioner kan være svære at ændre i 
kognitionspsykologien, nævner Lars Aarup hjernens to systemer, der blev introduceret i 
afsnit 4.2.1 Anvendelse af kognitionspsykologi, som, ifølge ham, er den største udfordring, 
når forbrugeren skal beslutte sig:  
 

»Den største udfordring er, at vi har to systemer i os. Det første system sætter i 

kraft, når tigeren stikker hovedet ud af busken. Du kan enten kæmpe, løbe eller 

gemme dig. Det er det primale system. Det næste system sætter ind, når vi skal 

træffe et mere reflekteret valg. Det er når du eksempelvis skal købe hus, så har du 

tid til at indhente tilbud, lave regneark og udarbejde budgetter.«  

(Bilag 17) 
 
At mennesket ikke er en omvandrende regnemaskine blev slået fast af den amerikanske 
økonom, Herbert Simon, som forklarede, at mennesket handler ud fra en begrænset 
rationalitet (Simon, 1957). Det indebærer, at man ofte træffer beslutninger, der er betinget 
af den viden, man har til rådighed, der flugter med forbrugernes kognitive bias, som 
nævnt i afsnit 4.2.1 Anvendelse af kognitionspsykologi. Selvom respondenterne i 
overvejende grad vil påbegynde en plantebaseret kostomlægning af klimamæssige 
årsager (53%), kan det dog være en stor udfordring at gennemskue fødevarernes 
klimaaftryk, hvis man ikke besidder den viden, der kræves for at navigere i det (Bilag 21). 
Det understreger altså, at forbrugeren generelt mangler viden til at navigere i 
fødevarernes klimaaftryk, som der antages at være et stort behov for.  
 
Behovet er tydeligt blandt respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 
næsten 85% af de adspurgte udtrykker, at det enten er ‘svært’ eller ‘meget svært’ at 
gennemskue fødevarernes klimaaftryk (Bilag 21). En ny undersøgelse, foretaget af 
Politiken med udgangspunkt i danskernes kostvaner, underbygger behovet for viden på 
dette område, eftersom det viser sig, at mindre end halvdelen (41%) af de adspurgte 
danskere faktisk ved, hvordan man spiser klimavenligt (Magelund & Schefte, 2019). Ifølge 
Icek Ajzen (2005) er dette medvirkende til at svække motivationen for en plantebaseret 
kostomlægning hos forbrugeren, som har mindre tiltro til at adfærden reelt kan udføres, 
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når vedkommende ikke besidder kompetencerne til at sammensætte et klimavenligt 
måltid i tråd med perceived behavioural control, som nævnt i afsnit 4.2.1 Anvendelse af 
kognitionspsykologi. Forbrugeren er, med andre ord, begrænset af sin båndbredde, 
hvilket i computerterminologi er udtryk for, at maskinen kun råder over en begrænset 
kapacitet til at foretage handlinger (Mullainathan & Shafir, 2013). Menneskets hjerne 
fungerer på samme måde, og forbrugerne træffer derfor ofte hurtige beslutninger på det 
vidensgrundlag, man har til rådighed, hvilket især kommer til udtryk, når forbrugerne 
foretager deres indkøb i supermarkederne, mener Lars Aarup:  
 

»Når vi er nede og handle, så er vi ofte på vej hjem fra arbejde, hvor vi ikke har 

båndbredde til en system 2-tænkning, hvor vi kan reflektere over, hvad vi skal spise. 

[...] Når du er på vej hjem og klokken måske er blevet fem og du skal nå at handle, 

så er du ovre i system 1. Her tager man udgangspunkt i, hvad man kender. Man 

kender kødsovs, pasta, løg og tomater. Det kører vi med og så er den ikke 

længere.«  

(Bilag 17) 
 
Blandt respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse lader dette argument til at 
vække genklang. Flere fremhæver nemlig, at travlhed og manglende overskud i 
hverdagen er udslagsgivende for, hvorfor vedkommendes intentioner ikke forplanter sig i 
adfærden:  
 
»Når man har en travl hverdag, er det ikke altid nemt at finde på nogle nye retter.« 

Kvinde i aldersgruppen 16-25 fra Region Nordjylland 
(Bilag 19) 

••• 
»Det kræver lidt mere mentalt i en travl hverdag.« 

Mand i aldersgruppen 26-35 fra Region Hovedstaden 
(Bilag 19) 

••• 
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»Det kræver for meget mental effort af mig at omlægge min madlavning til at lave 

kødretter med grøntsager i stedet for [...]« 

Mand i aldersgruppen 26-35 fra Region Hovedstaden 
(Bilag 19) 

 
Kognitionspsykologi kan derfor medvirke til at forstå, hvorfor de danske forbrugere ikke 
nødvendigvis handler direkte efter marketing stimuli, som tidligere nævnt i afsnit 4.1 Et 
teoretisk metaperspektiv på undersøgelsen, men i højere grad følger en irrationel 
beslutningsproces, der er betinget af den viden, de har til rådighed.  
 
Forbrugernes adfærd kan dog ikke alene forklares med udgangspunkt i 
kognitionspsykologien, som ovenstående har beskæftiget sig med, men skal 
underbygges yderligere af teori fra socialpsykologien, der kan udvide forståelsen og 
nuancere forklaringen på, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske forbrugere, at 
ændre deres madvaner og -traditioner. Det sociale aspekt bliver nemlig fremhævet i 
udpræget grad af både informanter og respondenter, der indikerer, at forbrugerne ikke 
udelukkende træffer individuelle beslutninger, men i høj grad påvirkes af deres 
omgivelser, der er med til at forme adfærden. Set i lyset af socialpsykologien bliver 
forbrugerens kulturelle og sociale forhold fremhævet til at have en væsentlig indvirkning 
på adfærden, der vil blive behandlet i det følgende.  
 
I Danmark er den kulinariske kultur i høj grad bygget op omkring kødet, der udgør en 
central rolle på tallerkenen (Kyst, 2018). Det skyldes, at danskerne er opfostret med, at 
kødet er en naturlig del af måltiderne og således en indgroet del af det at være dansker, 
mener Signe Frese, der er CSR-direktør hos Coop (Christensen, 2010). Hun forklarer, at 
kødet har haft en dominerende plads i madkulturen siden tresserne, hvor kødindtaget for 
alvor eksploderede (Frese, 2015). Lotte Holm, der forsker i sociokulturelle aspekter af 
mad og ernæring på Københavns Universitet, uddyber og fortæller, at kødets dominans 
afspejler sig i den måde, danskerne har navngivet deres retter på. Når der eksempelvis 
bliver serveret hakkebøffer til aftensmad, så følger der som regel også kartofler, sovs og 
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grøntsager til, men det er hakkebøffen, der fremhæves som hovedelement, mens 
grøntsagerne er reduceret til statister, fortæller hun (Moestrup, 2018).   
 
Ovenstående vidner om, at der til stadighed er en bred opfattelse af, at et ‘ordentligt’ 
måltid indeholder kød, men det kan dog virke besynderligt at kødet fortsat nyder 
kulinarisk hegemoni, når befolkningen sidenhen er blevet bekendt med kødproduktionens 
enorme klimaaftryk. Det skyldes, ifølge Lotte Holm, at mængden af kød, befolkningen 
spiser, historisk set også har været et udtryk for danskernes sociale status, hvor det røde 
kød traditionelt set har været øverst i madhierakiet, mens kornprodukter har befundet sig 
nederst (Moestrup, 2018). I denne sammenhæng mener Jonatan Leer, der er 
forskningsleder i madkultur ved Århus Universitet, at kødet stadig har stor værdi i den 
kulturelle klassekamp og afslører en polarisering mellem land og by, der har en enorm 
betydning for vedkommendes madvaner- og traditioner. Både traditionelt set, men også 
gældende for i dag, er arbejderklassen uden for de større byer mere traditionsbundne og 
fokuserer på substansen på tallerkenen, der kommer til udtryk ved et større behov for 
kød, sovs og kartofler, hvis man skal betegne det som et ordentligt måltid (Leer, 2018). 
Hos de øvre sociale klasser i de urbane miljøer er man derimod mere eksperimenterende 
og tager flere trends til sig, og her ulmer i øjeblikket et opgør med kødets hovedrolle på 
tallerkenen og dermed de traditionelle danske retter, der blandt andet skal sende et signal 
om, at et højt kødforbrug er udtryk for et kulturelt tilbagestående (Etisk Råd, 2010). Det 
vidner samlet set om, at kødet både har været og stadig er en vigtig markør over for 
andre i samfundet og tæt forbundet med de symbolske værdier, der er med til at 
associere eller dissociere forbrugerne med en vis livsstil eller bestemte overbevisninger 
som nævnt i afsnit 4.1 Et teoretisk metaperspektiv på undersøgelsen. De kulturelle forhold 
udgør derfor en stor barriere, fordi danskerne ofte vælger mad, der tilknytter dem i en 
bestemt kultur og spiser i overensstemmelse med de normer og regler, der gør sig 
gældende i den kultur, man tilhører (Etisk Råd, 2015).   
 
Det er imidlertid ikke kun de kulturelle forhold, der har indvirkning på de danske 
forbrugeres barriere for en plantebaseret kostomlægning i socialpsykologien. De sociale 
forhold og omgivelserne, danskerne indtager deres mad i, har nemlig vist sig at have stor 
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betydning for, hvad man køber og spiser (Solomon et. al., 2010). I det følgende behandles 
forbrugerens referencegrupper med fokus på familie og nære venner, da de betegnes 
som de vigtigste i afsnit 4.2.2 Anvendelse af socialpsykologi, og har af den årsag en stor 
betydning for, at intentionerne udmunder i adfærd.   
 
Både hos familier og blandt venner bliver måltiderne fremhævet som vigtige 
samlingspunkter og samværet omkring maden er mindst lige så vigtig som at måltidet er 
velsmagende (Coop, 2015). I familiære rammer er køkkenet blevet betegnet som 
fællesskabets sidste bastion og for den enkelte forbruger, som er ansvarlig for 
madindkøb og madlavning, er det derfor oftest familiens hensyn, der står i forgrunden, 
når vedkommende skal træffe en beslutning om, hvad der skal serveres (Etisk Råd, 2010) 
(Nygaard, 2019). Det fremgår også tydeligt af respondenternes besvarelser i 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor middagsdiskussionen ofte giver anledning til 
uoverensstemmelser i familierne: 
 

»Hvis jeg skal ændre mine kostvaner, så vil min familie også skulle det. Det er 

nemmere at lave en ret til en familie end at lave to retter der ligner hinanden men er 

forskellige alligevel.« 

Kvinde i aldersgruppen 16-25 fra Region Syddanmark 
(Bilag 19) 

••• 
»Manglende overskud i hverdagen, samt den eneste i familien som synes det (her: 

plantebaserede retter) er vigtigt.« 
Kvinde i aldersgruppen 26-35 fra Region Sjælland 

(Bilag 19) 
 
Årsagen til, at madvaner og -traditioner er så svære at ændre i denne henseende er, at 
danskerne har forventninger til hinanden (Svansø, 2019). Når danskerne inviterer gæster 
til spisning vil de nemlig gerne servere et indbydende og velsmagende måltid, hvor 
traditionerne hævder, at det oftest indebærer kød på tallerkenen (Svansø, 2019), hvilket 
desuden bliver fremhævet under de kulturelle forhold og indikerer forholdenes gensidige 
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påvirkning, der tidligere blev nævnt i afsnit 4.2.2 Anvendelse af socialpsykologi. Det 
betyder, at den ønskede adfærd kan være i uoverensstemmelse med vedkommendes 
sociale omgivelser, der er med til at svække forbrugerens motivation til at foretage en 
plantebaseret kostomlægning, som Icek Ajzens fremhæver med determinanten subjective 
norm (Ajzen, 2005). Med andre ord, så har forbrugerne en tendens til at indrette sin 
adfærd efter sin omgangskreds som tidligere nævnt i afsnit 4.2.2 Anvendelse af 
socialpsykologi. Traditionelt set stiller danskerne eksempelvis ofte kød på bordet til de 
mange julefrokoster, mens både pølser, kylling og røde bøffer som regel er fast inventar 
på den klimabelastende kuglegrill i sommerhalvåret (Etisk Råd, 2010) (Schwarz, 2016). 
Det betyder, at kødet er en indgroet del af de danske traditioner, hvilket kan være svært 
at rokke ved og udgør derfor en stor barriere. I disse tilfælde må hensynet til klimaet 
derfor ofte vige for traditionerne og forventningerne til hinanden (Svansø, 2019). En af 
respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen udtrykker traditionernes betydning og 
forventningerne til hinanden meget rammende:  
 
»Jeg kan godt lide at invitere venner og familie til spisning hos mig og der forventes 

altså kød på bordet.« 

Mand i aldersgruppen 56-65 fra Region Sjælland 
(Bilag 19) 

 
Selvom danskerne udmærket er klar over, at særligt de røde bøffer på kuglegrillen skal 
droppes fra et klimaperspektiv, så fremhæver den norske klimaforsker, Per Espen 
Stoknes, at modstanden mod forandring skyldes, at menneskets sociale identitet bliver 
truet, hvis man pludselig skal handle anderledes og ændre livsstil på grund af klimaet. 
Ikke desto mindre nager den dårlige samvittighed, fordi handlingerne er i konflikt med den 
viden, man har om klimaforandringer (Nyvold, 2017). Når man indser, at ens handlinger er 
i uoverensstemmelse med ens holdninger, opstår der typisk et mentalt ubehag, der i 
socialpsykologiske kredse kaldes kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Ifølge Futerra 
(2005) står man ofte ved en skillevej, når man ønsker at fjerne det mentale ubehag, 
nemlig:  
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1. At ændre adfærd, så den stemmer overens med vedkommendes holdninger. 
eller 

2. At ændre holdninger, så de stemmer overens med vedkommendes adfærd. 
 
Futerras (2005) knap så positive konklusion er, at man i størstedelen af tilfældene 
indretter sine holdninger, så de stemmer overens med sine handlinger (Futerra, 2005). 
Med andre ord, så retfærdiggør og undskylder man sine handlinger ved at danne nye 
holdninger, så der igen er harmoni i tilværelsen. Når Stoknes skal forklare, hvorfor 
forbindelsen mellem holdning og handling sommetider kortslutter, når det kommer til 
klimaet, peger han på fem mentale forsvarsmekanismer, der typisk opstår, når 
forbrugeren skal forsøge at retfærdiggøre sine handlinger over for sig selv og forsøge at 
skabe konsonans, som nævnt i afsnit 4.2.2 Anvendelse af socialpsykologi. Disse 
forsvarsmekanismer betegner Stoknes som forbrugernes kognitive bias, der som bekendt 
er en brist i menneskets rationelle tankemønster i form af en mental refleks (Komova, 
2019). Ud af de fem mentale forsvarsmekanismer vælger vi at behandle tre, der alle tager 
udgangspunkt i, at forbrugeren ser sig selv som en del af en større social kontekst, hvilket 
kan medvirke til at forklare, hvorfor de danske forbrugere har svært ved at ændre 
madvaner og -traditioner (Stoknes, 2015).   
 
Den første forsvarsmekanisme kaldes distance, der karakteriseres ved, at forbrugeren 
retfærdiggøre sit valg ved at betegne problemet som abstrakt og fjernt (Stoknes, 2015). 
Sisse Fagt fremhævede tidligere i kapitlet, at klimaforandringerne pludselig blev synlige i 
løbet af sommeren sidste år, der fik selv de hårdeste skeptikere til at slå øjnene op for 
problemet, men sommerens tørke går med tiden i glemmebogen, understreger Per Espen 
Stoknes (Foghsgaard, 2018). De usynlige drivhusgasser, som den nuværende og tidligere 
generationer har udledt i atmosfæren i årenes løb, virker til stadighed som en abstrakt 
trussel for de fleste, som man kan have svært ved at forholde sig til. Læg dertil de 
langsigtede klimaprognoser med ildevarslende og alarmerende høje temperaturer i år 
2050 eller 2100, der kan virke fjernt fra forbrugernes dagligdag, hvor de færreste bor i 
nærheden af smeltende gletsjere. Derfor mener Mickey Gjerris, der underviser i bioetik på 
Københavns Universitet, at mange sætter sin lid til forskningen og tænker, at 



 

   

73 

klimaproblemet bliver løst af teknologien indenfor en overskuelig årrække, hvor 
opfattelsen er medvirkende til, at retfærdiggøre vedkommendes nuværende adfærd 
(Estrada, 2019). Men hvis man sætter sin lid til, at forskningen kommer til at løse 
problemet inden for en overskuelig årrække, vil der opstå et paradoks, pointerer den 
britiske sociolog, Anthony Giddens (2009). Paradokset opstår i, at når teknologien i givet 
fald vil kunne løse klimaproblemet, vil dette problem være så omfattende, at det allerede 
er for sent at løse.  
 
Den anden forsvarsmekanisme er dissonance, hvilket er inspireret af Leon Festingers 
begreb om kognitiv dissonans og kommer til udtryk, når man bekræfter sig selv i, at ens 
individuelle handlinger ikke rokker mærkbart ved det store billede og blot kan anses som 
en »dråbe i havet« (Stoknes, 2015) (Estrada, 2019). Man undskylder blandt andet kødet i 
indkøbskurven og sin klimabelastende adfærd ved at påpege, at håndteringen af 
klimaforandringerne forudsætter en kollektiv indsats, hvor venner, familie og nabo som 
minimum også skal omlægge sin kost i en mere klimavenlig retning, hvis man også selv 
skal forventes at gøre det, hvilket indikerer en snert af ansvarsfralæggelse. Det vidner om, 
at menneskets adfærd er bundet op på sociale relationer, der har en væsentlig indvirkning 
på de handlinger, man udfører, som socialpsykologien foreskriver (Moscovici & Markova, 
2006).   
 
Den tredje og sidste forsvarsmekanisme er denial, hvilket opstår, når forbrugere 
fortrænger og benægter problemets alvor for dem selv og andre i deres omgangskreds 
(Stoknes, 2015). At man ønsker at fortrænge og benægte problemets alvor skyldes ikke 
mangel på intelligens, ifølge Per Espen Stoknes, men skal nærmere forstås som en 
sindstilstand, hvor man er bekendt med den bekymrende viden, men pakker det langt 
væk i hjernen (Foghsgaard, 2018). Mickey Gjerris betegner fænomenet som ‘will 
blindness’ (Estrada, 2019), hvor man med vilje lukker øjnene og bilder sig selv og andre 
ind, at man ikke kender til problemet og har tendens til at benægte dets eksistens. Fordi 
hvis man kender til klimaforandringerne, så er man nødt til at gøre noget ved det (Estrada, 
2019), hvilket repræsenterer endnu en stopklods blandt de mange relevante forhold, som 
gør det vanskeligt at ændre madvaner og -traditioner. 
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5.2.4 Konklusion på første delanalyse 
Afsnit 5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barrierer ved en plantebaseret 
kostomlægning skildrede, hvorfor det kan være vanskeligt for de danske forbrugere at 
erstatte kødprodukter med plantebaserede produkter, og hvilken fremtrædende barriere, 
der forhindrer denne kostomlægning. Indledningsvist blev det udledt, at de danske 
forbrugere har en positiv attitude i forhold til at erstatte kødprodukter med 
plantebaserede produkter, da de ved, at det vil være til gavn for klimaet. Meget tyder 
imidlertid på, at den positive attitude og viljen til at spise mindre kød alligevel ikke formår 
at forplante sig i adfærden hos de danske forbrugere. 
  
Årsagen til, at de danske forbrugere fandt det vanskeligt at erstatte kødprodukter med 
plantebaserede produkter kunne i høj grad tilskrives tre centrale barriere, der udsprang af 
tre fælles hovedfund på tværs af fire kvalitative interviews fra meningskondenseringen, 
nemlig 1) et begrænset udbud, 2) pris og 3) madvaner og -traditioner (Bilag 15 - 18). 
  
Det begrænsede udbud hørte dog fortiden til i supermarkedet, da de fleste nu prioriterer 
plantebaserede produkter i sit sortiment som følge af tidens efterspørgsel, hvorimod 
udbuddet viste sig at halte bagefter på landets restauranter, caféer og offentlige 
køkkener. Prisen viste sig derimod at være en større barriere end udbuddet for de danske 
forbrugere, der kan bryste sig af titlen som Europas største tilbudsjægere og derfor havde 
tendens til at blive afskrækket af prismærket på de plantebaserede produkter. I takt med 
et stigende udbud er prisen dog blevet mindre relevant med årene, eftersom der nu 
tilbydes plantebaserede alternativer til kødet i alle prisklasser. Madvaner og -traditioner 
var den sidste barriere, der særligt var udfordrende for de danske forbrugere, set i lyset af 
danskernes begrænsede madkundskaber og sparsomme repertoire af plantebaserede - 
og dermed klimavenlige - retter. 
  
Den mest fremtrædende barriere for de danske forbrugere viste sig at være madvaner og 
-traditioner, der blev udvalgt med afsæt i respondenternes besvarelser fra vores 
spørgeskemaundersøgelse i tråd med anvendelsen af metodisk triangulering. Dette 
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dannede grundlag for en yderligere analyse af, hvorfor denne barriere er så vanskelig at 
ændre for forbrugerne med afsæt i kognitions- og socialpsykologien.  
 
Den første årsag var, at de danske forbrugere ofte træffer irrationelle beslutninger, der er 
betinget af den viden, de har til rådighed og derfor overvejende handler ud fra hjernens 
system 1, hvor det velkendte ofte er nemmest at forholde sig til i en travl hverdag. Den 
anden årsag var, at Danmarks kulinariske kultur er bygget op om kødet og danskerne 
derfor ikke besidder kompetencerne til at sammensætte et plantebaseret - og dermed 
klimavenligt - måltid, der svækkede tiltroen til at adfærden reelt kunne udføres. Den tredje 
årsag var, at forbrugerens referencegrupper og de omgivelser, maden blev indtaget i, 
havde stor betydning for, hvad der blev serveret, hvor hensynet til klimaet ofte måtte vige 
for de indforståede forventninger til hinanden, der medvirker til at svække motivationen til 
at foretage en plantebaseret kostomlægning. Fælles for de tre årsager var, at de alle kan 
opfattes som forsvarsmekanismer til at retfærdiggøre forbrugernes adfærd og udjævne 
det mentale ubehag, man føler, når der er uoverenstemmelse mellem holdninger og 
handlinger, der samlet set kan indrammes i begrebet om kognitiv dissonans. 
 

5.3 Delanalyse II: Hanegals branding 
Den anden delanalyse i nærværende speciale har til formål at adressere det andet 
undersøgelsesspørgsmål, som indebærer en undersøgelse af, hvordan Hanegals 
branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter.  
 
Indledningsvist kortlægges det, hvordan virksomheder nu om stunder kan differentiere 
samt positionere sig anderledes end de kunne for årtier tilbage. Efterfølgende tages der 
afsæt i Hanegals brandidentitet som undersøgelseselement, hvor de forskellige 
komponenter af identitet bliver undersøgt med udgangspunkt i den indsamlede empiri og 
vil desuden blive underbygget undervejs med teori fra afsnit 4.3 Branding. Dette gøres 
med henblik på at vurdere, hvad der er unikt for Hanegals brand og dermed kan medvirke 
til at skabe brandpræference hos forbrugeren. 
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5.3.1 Branding som en præferenceskabende disciplin 
Ligesom virksomheder i anden halvdel af 1900-tallet indså, at de skulle tilføre deres 
produkter en række symbolske værdier for at skille sig ud og dermed skabe præference 
hos forbrugeren, så er barren sidenhen blev hævet yderligere for, hvordan virksomheder 
gør deres brand til noget unikt. Man bør nemlig i højere grad fokusere på de symbolske 
merværdier, der knytter sig til virksomhedens identitet frem for deres produkter (Kotler et. 
al., 2010). Finanskriser, ressourceknaphed og klimaforandringer er blandt de ændringer i 
samfundet og miljøet, der har haft størst indvirkning på forbrugernes adfærd. I dag er det 
derfor ikke usædvanligt, at forbrugerne forsøger at afspejle sin ansvarlighed og 
miljøbevidsthed, når de handler (Walther & Skytte, 2014). Det medfører, at forbrugeren har 
opbygget en række forventninger til, at virksomheder, der kan skabe en reel værdi i 
samfundet, bør skabe en reel værdi i samfundet, og blandt andet bidrage til at bekæmpe 
klimaforandringer (Walther & Skytte, 2014).  
 
I den forbindelse er det relevant at genbesøge én af brandingens grundlæggende 
funktioner, nemlig at kunne differentiere virksomheden og dens produkter fra sine 
respektive konkurrenter (American Marketing Association, 2020). Doyle (2004) 
underbygger dette ved at fremhæve, at et brand skal imødekomme en række betingelser 
for at kunne betragtes som værende succesfuldt, herunder at være anderledes, innovativ 
og dynamisk, for på den måde at dække forbrugernes behov og have en 
konkurrencefordel. Hertil argumenterer Hatch og Schultz (2003), at hvis ikke fokus 
allerede var skiftet fra produkt branding til corporate branding for flere år tilbage, så er der 
god grund til, at det sker nu. Det er nemlig mere relevant end nogensinde før, at 
virksomheders differentiering sker på baggrund af corporate branding, da efterligningen 
af virksomhedens identitet er langt sværere end at efterligne virksomhedens produkter 
(Hansen, 2014). Cornelissen (2004) stemmer i og tilføjer, at det unikke, autentiske og 
distinktive vedrørende brandets identitet skal fungere som en katalysator til at 
differentiere sig fra konkurrenterne og positionere sig fordelagtigt i forbrugernes 
bevidsthed, hvilket desuden er vanskeligt at kopiere. 
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Corporate branding kan i denne sammenhæng sidestilles med virksomhedens 
monolitiske identitet, hvilket betyder, at Hanegal bliver brandet som en helhed, hvor 
produkterne og virksomheden repræsenterer den samme identitet, der udspringer fra et 
organisatorisk perspektiv (Cornelissen, 2014). Dette tolker vi som Hanegals 
brandidentitet, og vil være omdrejningspunktet i det følgende. Såfremt denne identitet er 
tilstrækkelig unik, autentisk og distinkt, kan det danne basis for differentiering og skabe 
værdi for forbrugeren, hvilket i sidste instans medfører en tilbøjelighed til at foretrække 
Hanegals produkter (Kotler et. al., 2012). Det er derfor centralt at undersøge, hvilke dele 
af Hanegals brandidentitet, der potentielt kan differentiere sig og skabe øget værdi for 
forbrugerne.    
 

5.3.2 Hanegals brandidentitet 
Det er først og fremmest nærliggende at definere og konceptualisere Hanegals 
brandidentitet, for at vurdere, hvordan undersøgelsen skal tilgås. Hatch & Schultz (2008) 
formår at anskue brandidentitet fra både et organisatorisk perspektiv og et mere 
produktnært perspektiv. Eftersom fokus bør skiftes fra produkt branding til corporate 
branding for at mindske sandsynligheden for en efterligning af brandet, og at 
brandidentitet særligt udspringer fra corporate branding, tages der udgangspunkt i det 
organisatoriske perspektiv, hvilket er i tråd ned udgangspunktet for definitionen af 
brandidentitet i afsnit 4.3 Branding. Ud fra det organisatoriske perspektiv består 
brandidentiteten af virksomhedens overbevisninger, deres kulturarv og de værdier, som 
virksomhedens medarbejdere har til fælles (Hatch & Schultz, 2008). Disse komponenter 
konstituerer altså Hanegals brandidentitet, hvor virksomheden i særlig grad har mulighed 
for at differentiere sig fra sine konkurrenter. 
 
Hanegals overbevisninger kan i vid udstrækning sidestilles med virksomhedens vision, 
forklarer Hollensen (2005). Virksomhedens vision indebærer, at 85% af Hanegals 
produktion skal være plantebaseret i 2030 (Hanegal, 2019). Hanegal har altså besluttet 
sig for, at gå forrest i fødevarebranchen for at sikre en plantebaseret - og dermed 
klimavenlig - fremtid. I den forbindelse har virksomheden allerede lanceret flere 
succesfulde plantebaserede produkter, herunder en prisvindende plantepostej, der i løbet 
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af sommeren 2020 suppleres af økologiske varianter af både plantefars, plantebøffer, 
plantebaserede pølser samt “ferske” plantechunks, der kan tilsættes som direkte 
erstatning til kødet i danskernes måltider (Aggernæs, 2020) (Eilers, 2018). Til grund for 
Hanegals vision forklarer virksomhedens kommunikationsansvarlige, Christina 
Rasmussen: 
 
»Det (her: Hanegals vision) bunder i en rapport, der skitserer, hvordan vi kan nå en 

bæredygtig global produktion af proteiner. Den præsenterer tallene 15% og 85%. 

Det mener vi, og bestyrelsen, er retvisende og kendetegner et bæredygtigt niveau. 

Vores forretning skal afspejle virkeligheden [...]« 

(Bilag 13) 
 
Virksomheden mener altså, at deres vision imødekommer det globale vendepunkt, der 
skal til for at nå en bæredygtig fremtid. I denne situation skal Hanegal være bevidste om, 
at en drastisk ændring i virksomhedens brandidentitet kan medføre negative 
konsekvenser for virksomhedens troværdighed og autencitet, som på sigt kan have en 
indvirkning på virksomhedens omdømme og mulighed for, at være præferenceskabende 
(Hatch & Schultz, 2003). Spørgsmålet er dog, hvor stor betydning ændringen i 
virksomhedens produktsortiment reelt set har på virksomhedens brandidentitet. Hanegal 
er dog bevidste om, at overgangen fra at være en pålægs- og kødproducent til at være en 
overvejende plantebaseret fødevareproducent, vil medføre nogle ændringer for brandet: 
 
»Så er der jo selvfølgelig også vores vision for 2030, som stiller nye krav til brandet.« 

(Bilag 13) 
 
Ifølge Hollensen (2005) er en virksomheds vision udslagsgivende for, hvilken retning en 
virksomhed bevæger sig i, og visionen skal gennemsyre alt fra kulturen til de forskellige 
brandingaktiviteter. At Hanegal er i en transition både som virksomhed og som brand er 
indiskutabelt. Men visionen udspringer fra en helt særlig kultur, der har været 
kendetegnende for Hanegal i årevis:  
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»Virksomheden fungerer jo som en iværksættervirksomhed stadigvæk. Der er 

meget kort afstand fra tanke til handling« 

(Bilag 13)  
••• 

»[...] I skal forestille jer en iværksættervirksomhed, der har vokset sig stor, men 

fortsat har arbejdet som en iværksættervirksomhed. Det er også medvirkende til, at 

det (her: plantebaseret produktudvikling) faktisk har kunnet lykkes, fordi tingene 

kunne hurtigt besluttes.« 

(Bilag 14) 
 
Hun tilskriver altså Hanegals kulturarv en stor betydning for, at virksomheden er 
omstillingsparate og hurtigt kan reagere i tråd med tidens efterspørgsel og trends. Hvis 
man endnu en gang stiller spørgsmålstegn ved, hvor stor betydning en ændring i 
virksomhedens produktsortiment reelt set har på virksomhedens brandidentitet, så kan 
det nu konkluderes, at visionen snarere er knyttet til virksomhedens produkt branding end 
virksomhedens corporate branding, og derfor ikke har en direkte indvirkning på Hanegals 
brandidentitet. At Hanegal skalerer sin forretning i forbindelse med produktudvikling, 
medfører altså ikke, at Hanegal nødvendigvis skal ændre i sin brandidentitet. I den 
forbindelse fortæller Hatch & Schultz (2003), at virksomheder faktisk ikke kan træffe 
hurtige og drastiske ændringer vedrørende en virksomheds identitet, eftersom 
brandidentiteten er iboende i virksomhedens overbevisninger, deres kulturarv og de 
værdier, som ikke har nogen tidsbegrænsning til sammenligning med produkterne. Til 
gengæld beviser Christina Rasmussens citat, at virksomhedens kultur er innovativ, hvilket 
berettiger Hanegal at tage en relativt drastisk beslutning omkring virksomhedens 
forretning og produktudvikling. Visionen kan altså siges, ikke at være udarbejdet fra et 
tilfældigt grundlag. Hanegals vision og kultur hænger derfor naturligt nok sammen. Hvis 
man følger Hatch & Schultz’ (2008) definition af en virksomhedskultur, så består den af 
organisations værdier, som virksomhedens medarbejdere har til fælles. Med inspiration 
fra denne definition, kan der bygges bro fra Hanegals kultur til virksomhedens værdier. I 
denne sammenhæng bør Christina Rasmussen derfor ikke være i tvivl om, hvilke værdier 
Hanegal består af, da det skal indgå som en naturlig del af hendes daglige arbejde. Det er 
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hun da heller ikke, og kommunikerer klart og tydeligt om fundamentet for alt det som 
Hanegal foretager sig: 
 

»Hanegal er jo meget værdibaseret og der er derfor nogle dogmer for, hvordan vi 

gør ting. Ved tilsætningsstoffer har vi eksempelvis nultolerance og vi kan ikke bruge 

produktet, hvis der er tilsætningsstoffer.« 

(Bilag 13) 
••• 

»Hanegal har en kvalitetsstandard, som vi ikke går på kompromis med.« 

(Bilag 13) 
••• 

»Hele grundlaget for Hanegal er, at løfte økologien gennem produkter af høj 

kvalitet.«  
(Bilag 14) 

 
Hanegal er tilsyneladende urokkelige og går ikke på kompromis med deres værdigrundlag 
i forhold til fødevarer og produktudvikling. Fødevarerne må nemlig aldrig indeholde 
tilsætningsstoffer, men skal i stedet være rene økologiske produkter af høj kvalitet. Dette 
er tæt beslægtet med virksomhedens value proposition, som er en erklæring og et løfte 
fra virksomheden om, hvilke attributter og associationer forbrugeren altid kan forvente sig 
af Hanegal, der i særlig grad kan medvirke til at skabe værdi for vedkommende (Kotler et. 
al., 2012). Virksomhedens løfte til forbrugeren, der indebærer rene økologiske produkter 
af høj kvalitet, skal altså opretholdes og fortsat være et fokusområde i Hanegals branding, 
så forbrugerne også fremadrettet oplever den værdi, de bliver lovet og forventer, når de 
køber Hanegals produkter. Modsat kan et brud på løftet have fatale konsekvenser for 
brandets troværdighed og loyalitet, der i værste tilfælde kan medføre, at forbrugerne 
skifter Hanegals produkter ud med konkurrenternes, da de ikke længere tillægger 
Hanegals produkter den samme værdi som tidligere (Kotler et. al., 2012).  
 
I forlængelse af Hanegals egen opfattelse af deres værdier, er det interessant at 
undersøge, hvorvidt de danske forbrugere deler samme opfattelse. I vores 
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spørgeskemaundersøgelse udtrykker størstedelen af respondenterne, at de har en 
umiddelbar ‘positiv’ eller ‘meget positiv’ opfattelse af brandet. Flere af respondenterne 
begrunder det med, at de anser Hanegals produkter som værende af høj kvalitet. Faktisk 
benytter over halvdelen af respondenterne ordet ‘kvalitet’, når de skal uddybe deres 
‘positive’ eller ‘meget positive’ opfattelse af Hanegal (Bilag 19). Desuden er der flere, der 
nævner ‘økologisk’ i forklaringen af deres umiddelbare opfattelse, herunder en kvinde fra 
Hovedstadsområdet: 
 

»Umiddelbar positivt da det er økologisk og virker til at være meget 

kvalitetsbevidste.«  
Kvinde i aldersgruppen 26-35 fra Region Hovedstaden  

(Bilag 19) 
 

Det virker tilsyneladende til, at de undersøgte danske forbrugere i vores 
spørgeskemaundersøgelse deler opfattelsen af Hanegal på samme måde, som 
virksomheden selv opfatter sig. Dette indikerer, at Hanegal hidtil har været succesfulde i 
at indfri det løfte, som brandet lover til forbrugerne.  
 

5.3.2.1 Hanegals formål som en del af brandidentiteten 
I forlængelse af Hanegals vision, kultur og værdier er det relevant at undersøge, hvorfor 
virksomheden faktisk kan og vil arbejde med brandidentitet for derved at kunne 
differentiere sig fra sine konkurrenter. Det er derfor nærliggende at studere Hanegals 
formål i fødevarebranchen nærmere, hvilket desuden kan defineres som virksomhedens 
mission (Hollensen, 2005). På forhånd er det passende at oplyse, at Hanegals vision, 
kultur og værdier skal have en vis sammenhæng med virksomhedens mission før der er 
tale om et succesfuldt corporate brand (Hatch & Schultz, 2008). Om Hanegals formål i 
fødevarebranchen fortæller Christina Rasmussen: 
 

»Hanegal har et ønske om at udbrede økologien bredt i samfundet og ”være til 

stede hvor almindelige mennesker handler” [...] Det er jo ud fra en stærk social 

profil, og et ønske om at alle skal have adgang til gode og sunde varer.« 
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(Bilag 13) 
 
Hanegals formål i fødevarebranchen går altså grundlæggende ud på at udbrede 
økologien i Danmark med det formål at gøre økologiske produkter til ‘det naturlige valg’ 
hos forbrugeren, der endvidere er i overensstemmelse med virksomhedens 
værdigrundlag. Hanegals formål i fødevarebranchen er således stadig aktuelt uanset 
produktionen af kødprodukter eller plantebaserede produkter, da økologi kan knyttes til 
alle typer af fødevarer. I løbet af de senere år har virksomheden imidlertid måttet erkende, 
at økologien er blevet et udbredt konkurrenceparameter, som flere virksomheder nu 
bryster sig af, hvilket tvinger Hanegal til at justere sit formål i fødevarebranchen for at 
forblive relevante for forbrugeren samt skille sig ud fra konkurrenterne: 
 

»Vi er jo ikke alene om økologien længere, så måske er det ikke længere nok i 

sig selv at brande sig på [...] Nu hvor alle har bevæget sig ind på det økologiske 

marked, så er det ikke længere nok for os at råbe højt om det.« 

(Bilag 13) 
 
Dette citat flugter med introduktionen til dette afsnit, hvor vi fremhævede, at barren for at 
være unik og skille sig ud er hævet i årenes løb, og ikke længere kun handler om, at tilføre 
symbolske værdier til virksomhedens produkter, men i højere grad knytte de symbolske 
værdier til virksomhedens identitet. Med andre ord, så er Hanegals økologiske 
værdigrundlag ikke længere unikt, som det ellers var for år tilbage. Dette taler ligeledes 
ind i teorien vedrørende points-of-parity (POP) og points-of-difference (POD), som Kevin 
Keller (2008) stiller skarpt på. POP henviser til de attributter eller associationer som 
knytter sig til Hanegals brand, der ikke er unikke og derfor ikke udgør den primære årsag 
til, at forbrugere foretrækker netop deres produkter. Modsat kan fraværet af disse 
attributter eller associationer imidlertid være udslagsgivende for, at forbrugeren fravælger 
Hanegals produkter (Keller, 2008). Mere specifikt er Hanegals POP tæt beslægtet med 
virksomhedens value proposition, der lover forbrugeren en værdiskabelse gennem 
produkter af ren økologi og høj kvalitet. I tilfælde af, at Hanegals økologiske fokus, der er 
indlejret i virksomhedens value proposition og POP, udebliver i deres branding, kan det 
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medføre, at forbrugerne fravælger deres produkter. Det økologiske fokus bør derfor 
opretholdes i Hanegals branding fremover.  
 
Ikke desto mindre kræves en større indsats til at kunne differentiere sig fra sine 
konkurrenter nu om stunder, så forbrugerne i særlig grad foretrækker netop Hanegals 
plantebaserede produkter. Hertil uddyber Christina Rasmussen om virksomhedens formål 
i fødevarebranchen, som naturligt nok har ændret sig i forlængelse af visionen og den 
øgede konkurrence på økologiske fødevaremarked:  
 

 »[...] Alt hvad vi laver af produkter, der er kødbaserede, vil vi jo gerne lave til 

plantebaserede alternativer. [...] Vi vil jo også rigtig gerne være med til at forme 

madkulturen i en mere klimavenlig retning med vores produkter.« 
(Bilag 13) 

 
Hanegal har altså udvidet deres oprindelige formål i fødevarebranchen fra udelukkende at 
fokusere på at producere økologiske produkter af høj kvalitet, til at ville tegne fremtiden 
for den danske madkultur ved at producere økologiske plantebaserede produkter til gavn 
for klimaet. At inkludere et dominerende hensyn til klimaforandringer, og samtidig 
integrere formålet i Hanegals forretning og produktsortiment, kan i højere grad 
argumenteres at være unikt for virksomheden.  
 
I sammenhæng med Hanegals plantebaserede produkter repræsenterer virksomhedens 
udvidede formål i fødevarebranchen således brandets POD, der henviser til de attributter 
og associationer som forbrugeren opfatter som værende relevante og ikke kan findes hos 
konkurrenterne, hvilket medvirker til, at vedkommende særligt vil foretrække Hanegal 
brand frem for andre fødevareproducenter. Med andre ord, så er Hanegals 
plantebaserede produkter til gavn for klimaet med til at differentiere brandet, og kan 
skabe præference blandt forbrugerne, der vidner om en konkurrencemæssig fordel for 
brandet, ifølge Keller (2008). Det viser desuden også, at Hanegal har forstået vigtigheden i 
at imødekomme den moderne forbrugers krav til virksomheder og produkter ved at 
indtænke og tage hensyn til klimaet, som forklaret i afsnit 4.3.1 Anvendelse af purpose 
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branding. Hanegal uddyber om deres udvidede formål i fødevarebranchen og deres 
særlige hensyn til klimaet: 
 

»Vi forsøger at lave et brand, som folk kan tage del i. Lige 

meget hvor vi står i verden og rent politisk, så er der nogle presserende globale 

udfordringer, som er aktuelle for os alle. Dem forsøger vi at tale ind i. Det er jo 

egentlig dét, som Hanegal altid har gjort. At være et brand, som har en sag. [...] Vi er 

ikke en virksomhed med en vision, men snarere en vision med en virksomhed.« 

(Bilag 14) 
 
Denne selvopfattelse er på mange måder markant og understreger på flere niveauer, 
hvilken type virksomhed Hanegal i bund og grund ønsker at være, og man kan derfor 
antage, at dette er måden hvorpå Hanegal ønsker at blive opfattet i tråd med brandingens 
fælles kommunikationsdimension nævnt i afsnit 4.3 Branding. At virksomheden er 
visionært drevet og kæmper for en større sag vidner om, at Hanegal indretter sine 
aktiviteter for at tilstræbe et højere formål med rod i kerneforretningen, hvilket er i tråd 
med definitionen af purpose branding i afsnit 4.3.1 Anvendelse af purpose branding. 
Hanegals formål i fødevarebranchen repræsenterer således både brandets purpose og 
POD, hvorfor Hanegal med fordel kan tilrettelægge deres branding efter deres formål for 
at differentiere sig fra sine konkurrenter i fødevarebranchen (Walther & Skytte, 2014).  
 
En radikal ændring af virksomhedens produktion til gavn for klimaet indikerer desuden, at 
Hanegal inddrager samfundshensynet, som en integreret del af virksomhedens 
forretningsstrategi i en så omfattende grad, at det vil gennemsyre virksomhedens arbejde 
i fremtiden, hvilket samtidig bidrager til et større etisk formål. Med det udvidede formål i 
fødevarebranchen demonstrerer Hanegal desuden, at de kan ændre brandets purpose, 
hvilket er et af Big Innovation Centres kriterier for, at man som virksomhed kan betegne 
sig som purpose-drevet. Så ikke nok med at Hanegal kan differentiere sig fra sine 
respektive konkurrenter ved at vise hensyn til klimaet, så vil virksomhedens purpose 
branding i høj grad være med til at påvirke, at forbrugerne vil være tilbøjelige til at 
foretrække virksomhedens produkter, for på den måde at opfylde deres ønske om at 
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støtte en god sags tjeneste. Christina Rasmussen uddyber hvordan Hanegals udvidede 
formål i fødevarebranchen er opstået i arbejdet med deres strategi: 
 

»Det er klart, at vi bærer det økologiske videre, men vi bærer også noget af den 

energi og tilgang til verden, som Fie og Ulrich har haft. De står ikke alene for det 

værdigrundlag, der er i virksomheden, men der ligger noget før dem. Det er her, 

hvor vi har fundet frem til miljøbevægelsen, som de udspringer af.« 
(Bilag 14) 

 
Der er således ingen tvivl om at de to stiftere, Ulrich Kern-Hansen og Fie Graugaard, som 
overdrog ejerskabet til anden side i sommeren 2019, har været med til at definere og 
forme Hanegals kultur og værdier i den retning, man ser i dag. Men Christina Rasmussen 
anerkender også, at de tidligere ejere ikke kan være den eneste årsag til, at Hanegal i dag 
kan forfølge en strategi om at producere overvejende plantebaserede produkter til gavn 
for klimaet. Hun mener derimod, at de tidligere ejere tog del i miljøbevægelsen, som 
sidenhen har rodfæstet sig i virksomhedens værdisæt sideløbende med det økologiske 
fokus.   
 
Det er formentligt også årsagen til, at Hanegal har haft sloganet »Spis mindre kød« i 
adskillige år og kontinuerligt udvidet deres produktsortiment med plantebaserede 
alternativer til kødprodukterne siden 2004 (Hanegal, 2020). Ifølge Joey Reiman (2012) skal 
virksomheders purpose ikke findes ved at granske en markedsrapport, som fortæller, at 
virksomheder med et dybere formål indenfor klima- eller miljømæssige forbedringer, har 
bedre udsigter til at skabe profit, end de virksomheder, der ikke har et formål af denne 
slags. Virksomhedens purpose skal derimod findes ved at gå tilbage i sin egen historie og 
kulturarv samt undersøge nøje, hvorfor virksomheden oprindeligt havde en mission. Den 
oprindelige mission skal virksomheden nemlig lade sig inspirere af, mener Reiman (2012). 
Som nævnt i det foregående citat udspringer Hanegals hensyn til klimaet fra 
miljøbevægelsen, som både er en del af kulturen og værdisættet, hvilket skaber en klar 
overensstemmelse mellem Reimans (2012) udsagn og Hanegals purpose branding.  
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Et formål, som udspringer fra virksomhedens historie og kulturarv, kan desuden beskrives 
som autentisk, forklarer Reiman (2012), der er særdeles vanskeligt at efterligne for 
konkurrerende virksomheder. Meget tyder altså på, at Hanegal kan skabe et unikt ståsted 
ved at benytte sig af purpose branding, hvilket kan være fordelagtigt for salget og 
værdifuldt for samfundet. Christina Rasmussen runder i den sammenhæng af med at 
tilføje følgende: 
 

»Værdigrundlaget og kulturen er fundamentet for værdiskabelsen af arbejdet med 

det plantebaserede.« 

(Bilag 14) 
 
Hanegals udvidede formål i fødevarebranchen, der indrammer virksomhedens purpose 
branding, har således en hensigtsmæssig sammenhæng med brandets kultur og værdier, 
hvor arbejdet med de plantebaserede produkter skal underbygges af et solidt fundament 
baseret på kultur og værdier, som nævnt i ovenstående citat. Dette er ifølge Reiman 
(2012) den optimale udarbejdelse af purpose branding, og tilføjer, at et purpose er 
brandets why, hvorimod strategien repræsenterer brandets how. Med andre ord angiver 
virksomhedens purpose retningen for virksomhedens strategiske arbejde, hvorimod selve 
eksekveringen og værdiskabelsen af strategien tager afsæt i Hanegals kulturarv og 
værdigrundlag. Med denne tilgang har Hanegal deres branding-opskrift klar vedrørende 
den grønne omstilling, som virksomheden ser frem imod. 
 
Opsummerende bør Hanegal i overvejende grad differentiere sig på deres corporate 
brandidentitet, hvor særligt virksomhedens purpose er unikt og distinkt samt vanskeligt at 
kopiere. I forlængelse af Hanegals ønske om at udbrede økologien bredt i samfundet, bør 
virksomheden altså fokusere på purpose branding, da det vil skabe værdi for forbrugeren 
og dermed præference for brandet. Ved at fokusere på rene økologiske plantebaserede 
produkter til gavn for klimaet, kan Hanegal positionere sig i fødevarebranchen og 
forbrugerens bevidsthed, hvilket Christina Rasmussen er fortaler for: 
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»Økologiske plantebaserede produkter er faktisk noget af det, der mangler på 

markedet og forbrugerne oplever derfor et trade-off mellem at vælge økologi og 

plantebaseret. Her vil Hanegal gerne lave et reelt alternativ.« 
(Bilag 13) 

 

5.3.3 Konklusion på anden delanalyse 
Afsnit 5.3 Delanalyse II: Hanegals branding beskæftigede sig med, hvordan Hanegals 
branding kan skabe præference for deres plantebaserede produkter. Indledningsvist blev 
det hævdet, at virksomheder bør genbesøge måden hvorpå de kan være unikke, 
differentiere sig fra konkurrenter og samtidig leve op til forbrugernes stigende krav og 
behov. Dernæst blev den empiriske analyse af Hanegals brandidentitet påbegyndt, for at 
kunne identificere hvilke komponenter af identiteten, der kan skabe præference for 
Hanegals brand. 
 
I undersøgelsen blev det udledt, at Hanegals grundlæggende formål om at udbrede 
økologien bredt i samfundet fortsat skal være et fokuspunkt i virksomhedens branding, 
idet at rene økologiske produkter af høj kvalitet er en central del af virksomhedens 
værdisæt. Dette kan også betegnes som Hanegals value proposition, hvilket er det løfte 
Hanegal giver forbrugeren. Respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse bekræfter, 
at dette løfte bliver indfriet. Værdisættet kan desuden defineres som virksomhedens 
point-of-parity, hvortil det blev konkluderet, at udeblivelsen af løftet i Hanegals branding, 
kan have fatale konsekvenser for troværdigheden og autenciteten af brandet. Dette kan i 
værste tilfælde medføre, at forbrugerne fravælger Hanegals produkter.  
 
Hanegal kan dog ikke længere differentiere sig på rene økologiske produkter af høj 
kvalitet nu om stunder. Det blev derfor udledt, at Hanegals udvidede formål om at 
producere overvejende plantebaseret til gavn for klimaet har en differentieringsfaktor, og 
dermed kunne defineres som virksomhedens point-of-difference. Det viste sig endvidere, 
at dette formål er rodfæstet i virksomhedens kulturarv og værdisæt, hvorfor det kan 
betegnes som purpose branding. Denne purpose branding er mere eller mindre 
retningsgivende for hele Hanegals forretning, hvortil kulturen og værdisættet er 
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fundamentet for værdiskabelsen med arbejdet af de plantebaserede produkter til gavn for 
klimaet. Hanegals purpose branding kan derfor konkluderes til at være unikt, distinkt og 
tilmed svært at kopiere for konkurrenterne i fødevarebranchen. I øvrigt er purpose 
branding med til at imødekomme den moderne forbrugers behov om, at virksomheder 
skal skabe værdi for samfundet og klimaet.  
 
Det blev dertil konkluderet, at et fokus på rene økologiske plantebaserede produkter til 
gavn for klimaet, hvilket er en kombination af Hanegals value proposition og purpose 
branding, kan virksomheden skabe præference for deres plantebaserede produkter. 
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I dette kapitel vil det blive diskuteret og vurderet, hvordan Hanegal kan anvende 

branding til at påvirke de danske forbrugere, så de foretrækker virksomhedens 
plantebaserede produkter frem for kødprodukter. Det fordrer indledningsvist en 
diskussion af, hvorvidt Hanegals præferenceskabende purpose branding fra afsnit 5.3 
Delanalyse II: Hanegals branding harmonerer med de danske forbrugere, der var 
omdrejningspunktet i afsnit 5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barrierer ved en 
plantebaseret kostomlægning.  
 

6.1 Diskussion af purpose branding og de danske forbrugeres motivation 
At branding kan anvendes til at påvirke forbrugeres holdninger på en bestemt måde, 
hvilket ansporer til en ønsket adfærd, er ikke noget nyt fænomen. Såfremt Hanegals 
purpose branding skal påvirke de danske forbrugere til at foretrække virksomhedens 
plantebaserede produkter, må man dog - først og fremmest - undersøge, hvorvidt 
forbrugernes holdninger faktisk kan blive præget af Hanegals purpose branding. I håbet 
om at ændre forbrugernes holdninger og dermed skabe præference for Hanegals brand, 
er motivation et centralt fokuspunkt, hvilket også blev fremhævet i afsnit 4.2.1 Anvendelse 
af kognitionspsykologi. Ajzen (2005) tillægger tre determinanter - attitude, subjective norm 
og perceived behavioral control - en betydning for, hvorvidt en forbruger er motiveret eller 
ej. Adfærdsændringen er nemlig betinget af, at forbrugeren er motiveret og klar til at 
handle efter sine intentioner, mens en demotiveret forbruger vil møde vanskeligheder, der 
gør det sværere for vedkommende at udvise den ønskede adfærd. Dette er endvidere i 
tråd med forbrugerens kognitive dissonans, hvor et mentalt ubehag opstår, når man 
handler i strid mod sine intentioner. Ofte udjævnes det mentale ubehag dog ved at 
retfærdiggøre eller undskylde hvorfor man handler, som man gør, i stedet for at »tage 
tyren ved hornene« og sætte handling bag sine intentioner, og dermed ændre adfærd til 
det bedre. I bedste tilfælde skal handlinger altså ændres, så de passer til holdninger, og 
hvis Hanegal skal gøre sig forhåbninger om, at de danske forbrugere kommer til at 
foretrække virksomhedens plantebaserede produkter, er det derfor altafgørende, at 
forbrugeren er motiveret til at købe disse produkter. Det store spørgsmål er derfor, 
hvorvidt Hanegals purpose branding stemmer overens med og desuden kan påvirke de 
danske forbrugeres motivation med inspiration fra Ajzens (2005) teori? 
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Som bekendt har forbrugerne i årenes løb tilegnet sig en altruistisk adfærd i forhold til den 
plantebaserede kost, hvor det ikke længere kun gælder om at opfylde sine egne 
sundhedsbehov, men ligeledes være til nytte for fællesskabet og til gavn for klimaet som 
nævnt i afsnit 5.2.1 Intentioner er ikke altid lig adfærd. Det medfører, at forbrugerne 
generelt har en særdeles positiv attitude, der er en af de afgørende determinanter for, at 
en bestemt adfærd udvises, ifølge Ajzen (2005). Netop denne positive attitude harmonerer 
med Hanegals purpose branding, da forbrugerne i højere grad må formodes at blive 
tiltrukket af virksomheder, der formår at imødekomme deres behov for at bidrage til 
klimaet (Kotler et. al., 2010). Med andre ord, så kan Hanegals purpose branding tale ind i 
forbrugerens positive attitude og formodentlig medvirke til, at den højnes i kraft af 
virksomhedens formål i fødevarebranchen arbejde til gavn for klimaet. Som resultat heraf, 
stemmer purpose branding overens med den første af de tre determinanter i Ajzens 
(2005) motivationsteori.  
 
De resterende to determinanter - subjective norm og perceived behavioral control - 
knytter sig i højere grad til forbrugerens barriere inden for det socialpsykologiske område 
af motivationen. Af den årsag lader det til, at purpose branding har sværere ved at 
komme til sin ret. I første delanalyse blev det nemlig skildret, at både subjective norm og 
perceived behavioral control medvirker til at formindske forbrugernes samlede motivation. 
Det skyldes, at forbrugeren oplever nogle barriere, der gør det vanskeligt for 
vedkommende at efterleve sine intentioner.  
 
Særligt de sociale og kulturelle forhold viste sig at være udslagsgivende for forbrugernes 
motivation. Forbrugerens referencegrupper og de omgivelser, maden blev indtaget i, viste 
sig nemlig at stor have betydning for, hvad der blev serveret, hvor hensynet til klimaet 
ofte måtte vige for de indforståede forventninger til hinanden, der medvirker til at svække 
motivationen til at foretage en plantebaseret kostomlægning, som henviser til Ajzens 
(2005) anden determinant, subjective norm. I den sammenhæng må man derfor antage, at 
Hanegals purpose branding vil være mere eller mindre nyttesløst, da purpose branding 
ikke for alvor formår at adressere disse normer i samfundet og således overkomme 
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forbrugernes barriere og højne deres motivation. At Hanegal har et formål i 
fødevarebranchen om at producere økologiske plantebaserede produkter til gavn for 
klimaet, vil antageligvis ikke kunne rokke ved de kulturelle og sociale normer, der gør sig 
gældende.  
 
Eftersom Danmarks kulinariske kultur er bygget op om kødet er det endvidere særdeles 
vanskeligt for de danske forbrugere, at sammensætte de plantebaserede retter, hvilket 
mindsker troen på, at den klimavenlige adfærd kan udføres, som henviser til Ajzens (2005) 
sidste determinant, perceived behavioral control. I dette tilfælde vil purpose branding 
også have svært ved at være til nytte for forbrugeren, da Hanegals klimavenlige formål 
ikke har til hensigt at indtænke forbrugerens praktiske udfordringer med at bruge de 
plantebaserede produkter, og derfor ikke vil udstikke nogle former for retningslinjer for, 
hvordan adfærden reelt set skal udføres. 
 
Til trods for at Hanegals purpose branding udmærker sig til at skabe præference for 
virksomhedens brand, bør man forholde sig kritisk til, hvorvidt purpose branding er den 
bedste løsning, når det handler om at overkomme de barrierer, som forhindrer de danske 
forbrugere i, at handle efter deres intentioner. Modsat kan man håbe på, at Hanegals 
purpose branding formår at appellere så kraftigt til forbrugerens samvittighed, at det øger 
vedkommendes samlede motivation, selvom virksomhedens purpose branding som 
bekendt kun stemmer overens med den første ud af de tre determinanter i Ajzens (2005) 
teori. Nedenstående illustration viser de danske forbrugeres motivation i forhold til, 
hvordan purpose branding har indvirkning på dem:  
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Illustration 7: De danske forbrugeres motivation i forhold til purpose branding (med inspiration fra 

Icek Ajzen (2005)) 

Som det ses i ovenstående illustration, er de danske forbrugeres motivation relativ lav, 
hvilket ikke er ønskværdigt, såfremt en adfærdsændring skal finde sted. Det fordrer 
naturligvis en diskussion af, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at Hanegals branding blot er 
præferenceskabende eller om virksomheden snarere skal anvende branding på anden 
eller supplerende vis for at fremstå mere relevant for forbrugeren, hvilket potentielt set 
kan øge deres motivation, så Hanegal faktisk har større mulighed for at påvirke de danske 
forbrugere til at foretrække virksomhedens plantebaserede produkter frem for 
kødprodukter.  
 

6.2 Vurdering af alternativer til purpose branding 
En vigtig og afgørende forudsætning for, at Hanegals branding kan påvirke forbrugernes 
motivation er, at forbrugeren i særlig grad finder budskabet i brandingen relevant. I 
nærværende speciale har vi undersøgt de forbrugere, der har intentioner om at erstatte 
kødprodukter med plantebaserede produkter, men som endnu ikke gør det som følge af 
deres madvaner og -traditioner. Hanegals purpose branding kan dermed sagtens være 
relevant og præferenceskabende for de forbrugere, der allerede har tilegnet sig en 
fleksitarisk levevis. Hanegals purpose branding kan dog antages at være knap så relevant 
for de forbrugere, der har svært ved at overkomme de indgroede madvaner og -
traditioner, som forhindrer dem i, at sætte handling bag deres intentioner, og derfor 
stadig spiser kød alle ugens dage. Det svarer til at sælge Tampax til mænd, forklarer 
Futerra (2005). Det er endvidere med til at forklare, hvorfor Hanegals purpose branding 
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kun stemte overens med én ud af tre determinanter i foregående afsnit, idet purpose 
brandingen kun er relevant for forbrugernes allerede positive attitude ved at spise 
plantebaserede produkter til gavn for klimaet, men derimod ikke formår at appellere til og 
nedbryde forbrugernes barrierer ved en plantebaseret kostomlægning. 
 
De danske forbrugere, vi undersøgte, bør derfor tilgås anderledes end de forbrugere, som 
allerede har tilegnet sig en fleksitarisk levevis, hvilket Michael Slaters (1999) tværfaglige 
rammeværktøj under titlen A Stages-of-Change Framework kan være behjælpelig med at 
strukturere. Ud fra rammeværktøjet er det tydeligt at se, at en adfærdsændring ikke er 
ligetil, men er derimod en langvarig og kompliceret proces, hvilket Sisse Fagt desuden 
har påpeget i afsnit 5.2.2.3 Madvaner og -traditioner som en barriere. Slater (1999) 
angiver i denne sammenhæng, at der er fem stadier som en forbruger skal igennem før en 
adfærdsændring bliver permanent implementeret. Med udgangspunkt i dette 
rammeværktøj, skal de danske forbrugere altså gennem flere stadier før en 
adfærdsændring er en indgroet del af vedkommendes dagligdag. I den sammenhæng må 
det første skridt for Hanegal være, at målrette sin brandingindsats til at flytte de danske 
forbrugere fra stadiet contemplation, hvor forbrugerne har erkendt, at der eksisterer et 
problem, som de overvejer at håndtere i nærmeste fremtid, men endnu ikke er fuldt ud 
motiveret til at tage hånd om, til stadiet preparation, hvor forbrugerne så småt er begyndt 
at eksperimentere med den nye adfærd, men endnu ikke implementerer den som en 
naturlig del af vedkommendes dagligdag (Slater, 1999). Det betyder, med andre ord, at de 
danske forbrugere skal forflyttes fra at have intentioner, der ikke afspejles i adfærden, til 
så småt at eksperimentere med de plantebaserede produkter som erstatning til kødet, og 
derfor tilegner sig en fleksitarisk levevis. I stadiet preparation vurderes purpose branding 
nemlig til at have langt større effekt, som diskuteret i introduktionen til dette afsnit. I den 
forbindelse foreslår Slater (1999), at det er essentielt for en virksomhed at forsøge at 
overtale forbrugeren, da den ønskede adfærdsændring allerede indgår i overvejelserne 
hos forbrugeren i stadiet contemplation, og forflytningen til preparation kræver derfor, at 
forbrugerne anerkender, acceptere og lader sig overtale af argumenterne for at ændre 
spisevaner i en plantebaseret retning.  
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Ifølge Slater (1999), så ligger den graverende forskel mellem stadierne contemplation og 
preparation i graden af motivation, der er udslagsgivende for, hvorvidt den ønskede 
adfærdsændring faktisk finder sted. Forbrugerens motivation i stadiet contemplation er 
således betydeligt lavere end i stadiet preparation. Sådan vil det i øvrigt ofte være, når det 
gælder kortvarige forbrugsgoder som Hanegals produkter tilfalder, da der er tale om 
fødevarer (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 
 
Den sparsomme motivation har da også en helt særlig betydning for, hvordan forbrugeren 
afkoder branding og dens budskaber. Faktisk siger Petty & Cacioppo (1986) med deres 
teori Elaboration Likelihood Model, at motivation har en stor betydning for, hvordan 
mennesker processerer budskaber, hvilket ofte har indflydelse på menneskers adfærd. 
Adfærden er altså betinget af, hvordan man vælger at afkode budskaberne. Hertil 
påpeger Petty & Cacioppo (1986), at hvis forbrugeren er mindre motiveret i forhold til et 
specifikt emne - hvilket er tilfældet for de danske forbrugere, vi undersøger i nærværende 
speciale - så vil vedkommende være tilbøjelig til at afkode budskaberne via en perifer 
informationsbehandlingsrute (Petty & Cacioppo, 1986). Når budskaber afkodes af den 
perifere informationsbehandlingsrute, så betyder det, at holdnings- og adfærdsændringer 
i høj grad influeres af heuristikker og baserer sig på mindre overvejende 
informationsbehandling, hvilket flugter med hjernens system 1, der er nævnt i afsnit 5.2.3 
Hvorfor er madvaner og -traditioner svære at ændre?. Det vil typisk medføre, at 
forbrugeren er mindre tilbøjelig til at behandle store mængder af kognitiv information, 
hvilket kan resultere i en mindre holdbarhed i holdningsændringer, mindre 
modstandskraft overfor modargumenter og svagere overensstemmelse mellem 
intentioner og adfærd (Petty & Cacioppo, 1986) (Sepstrup & Fruensgaard, 2010) (Hansen 
& Hansen, 2003). Modsat den perifere informationsbehandlingsrute finder man den 
centrale informationsbehandlingsrute, der anvendes i situationer, hvor forbrugeren er 
yderst motiveret, hvilket typisk vil medføre, at argumenterne præsenteret i virksomheders 
budskaber bliver omhyggeligt evalueret, der flugter med hjernens system 2, som er nævnt 
i afsnit 5.2.3 Hvorfor er madvaner og -traditioner svære at ændre?. De detaljerede og 
faktuelle argumenter vil derfor have en stor effekt for at tilskynde en adfærdsændring, 
hvis forbrugeren er tilbøjelig til at anvende den centrale informationsbehandlingsrute, 
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hvilket dog ikke tilfældet for de danske forbrugere, vi undersøger i nærværende speciale. 
Hanegals branding bør derfor appellere til den perifere informationsbehandlingsrute, hvis 
de skal gøre sig forhåbninger om, at drage størst mulig nytte af deres budskaber, men 
samtidig være bevidste om, at der er en risiko for, at deres branding ikke formår at have 
en mærkbar indvirkning på forbrugernes holdninger, som tilfældet ville være, hvis de 
danske forbrugere anvendte en central informationsbehandlingsrute.  
 
En af de mest effektive måder hvorpå Hanegal kan appellere til den perifere 
informationsbehandlingsrute, og dermed forsøge at overtale de danske forbrugere til at 
tilegne sig en fleksitarisk levevis, er ved at anvende en troværdig og attraktiv 
hjælpekommunikator i deres branding. Med henvisning til retorikkens tre appelformer - 
etos, patos og logos - kan det derfor argumenteres, at der i højere grad skal være fokus 
på patos (hvordan budskabet siges) og etos (hvem der siger det), frem for logos (hvad der 
siges) (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). I den sammenhæng er formålet ved at bruge en 
hjælpekommunikator, at Hanegal kan personificere virksomhedens værdier og formidle 
sine budskaber til de danske forbrugere på en måde, der er relevante for dem og med 
størst mulig slagkraft opildner til en adfærdsændring. Én af de afgørende forudsætninger 
for, at mennesker ændrer adfærd, er nemlig ved at observere andre menneskers adfærd, 
forklarer Albert Bandura, der er en af psykologiens hyppigst citerede forfattere. Det 
betyder, at menneskets adfærd ofte er tillært og derfor gradvist modificeres efter, hvad 
man observerer, at andre gør, hvis man kan identificere sig med dem (Bandura, 1986). 
Bandura (1986) mener derfor, at en hjælpekommunikator, hvilket han betegner som 
modelling, kan være en yderst effektiv måde at påvirke adfærden i den ønskede retning 
via en perifer informationsbehandlingsrute og dermed flytte forbrugeren videre til stadiet 
preparation. 
 
En hjælpekommunikator kan anvendes på forskellige måder, enten i forbindelse med 
værdioverførsel (celebrity endorsement) eller vidnesbyrd (testimonials). Ved at bruge 
celebrity endorsement kan Hanegal forsøge at overføre berømtheders etos til Hanegals 
branding (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Dette fungerer dog som en gensidig 
værdioverførsel, hvilket betyder, at begge parter overfører de værdier til hinanden, som 
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de hver især repræsenterer. Der kan i den forbindelse opstå en problematik, såfremt 
berømtheden ikke lever op til de idealer som Hanegals formål i fødevarebranchen 
repræsenterer, herunder at producere økologiske plantebaserede produkter til gavn for 
klimaet, som analyseret i afsnit 5.3.2.1 Hanegals formål som en del af brandidentiteten. 
Eksempelvis ville det give dårlig presseomtale af Hanegal, hvis berømtheden blev spottet 
af medierne i færd med at spise en T-bone steak, netop fordi berømthedens værdier 
overføres til Hanegal og dermed skabe uhensigtsmæssige associationer til Hanegals 
brand. Til trods for, at de danske forbrugere i nærværende speciale har en mindre 
overvejende tilgang til informationsbehandling og dermed benytter den perifere rute, så er 
troværdighed altså stadig en nøglefaktor, når det handler om at fremkalde positive 
reaktioner hos vedkommende, for derved at påvirke den pågældendes holdninger, der er 
nødvendige for at den ønskede ændring kan realiseres (Pelsmacker, Geuns, & Bergh, 
2010).  
 
Hanegal kan også anvende vidnesbyrd (testimonials) som talsperson for brandet, hvilket 
henviser til en troværdig og indflydelsesrig person, der enten befinder sig i eller 
repræsenterer de danske forbrugeres referencegrupper (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 
Dette betegnes også som en aspirationsgruppe, som forbrugeren ikke tilhører, men som 
vedkommende gerne vil tilhøre og derfor identificerer sig med. Af den årsag evner 
personen at tale i øjenhøjde med forbrugeren, og kan potentielt set have stor indflydelse 
på forbrugernes holdninger, som nævnt i afsnit 4.2.2. Anvendelse af socialpsykologi.   
 
Som tidligere nævnt, så er besiddelsen af troværdighed afgørende for, at Hanegal kan 
anvende en hjælpekommunikator med succes. Man kan dog spekulere over, hvorvidt 
Hanegals egen troværdighed er høj, når det handler om, at være afsender på et 
klimavenligt budskab, eftersom Hanegal i årevis har produceret kødprodukter og stadig 
vil gøre det i fremtiden, dog i mindre grad. I den forbindelse ville kritikere sandsynligvis 
mene, at Hanegal ikke besidder troværdighed og dermed legitimitet til at kommunikere 
budskaber vedrørende plantebaserede produkter til gavn for klimaet. Ifølge Futerra 
(2005), så opstår problematikken i, at forbrugere generelt set er mindre tilbøjelige til at 
acceptere og godtage et budskab, som kommer fra en afsender, der ikke besidder 
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legitimitet. For at overkomme denne problematik, kan det være hensigtsmæssigt for 
Hanegal at benytte andre personer og deres kanaler til at kommunikere brandets 
klimavenlige budskaber. I den forbindelse kan influencers eksempelvis være brugbare, 
hvilket er defineret som personer der inspirerer og guider folk til at reagere på en bestemt 
måde via sociale medier (Levin, 2020). I en tid hvor Web 2.0 i et større omfang definerer 
hvilken, hvor meget og hvordan man bliver eksponeret for information (O’Reilly, 2005), så 
bemyndiger det mennesker at tilvælge de overbevisninger, vedkommende gerne vil 
repræsentere (Fog et. al., 2010). Denne bemyndigelse vil antagelsesvist resultere i, at det 
indhold man bliver eksponeret for på sociale medier, herunder influencers, faktisk 
repræsenterer den kultur, de værdier og interesser, man tilslutter sig. Af den årsag er 
influencers anvendelige, fordi de repræsenterer den kultur, de værdier og interesser, man 
tilslutter sig, og vil således have stor indflydelse på ens holdninger (Bandura, 1986). 
Desuden lader forbrugere sig særligt influere på de sociale medier når det kommer til 
inspiration og information omkring fødevarer, hvorfor det i særdeleshed er relevant for 
Hanegal at samarbejde med influencers (Odde, 2019).  
 
En hjælpekommunikator skal dog ikke udelukkende være attraktiv og troværdig for at 
virke overtalende, men skal desforuden symbolisere og illustrere de specifikke 
færdigheder, der kræves, for at kunne udføre adfærden med succes (Bandura, 1986). I 
nærværende speciale er dette måske endnu vigtigere end hjælpekommunikatorens 
attraktivitet og troværdighed, fordi vedkommende kan være behjælpelig til at adressere 
forbrugernes oplevede barrierer i henholdsvis subjective norm og perceived behavioural 
control (Ajzen, 2005). Banduras (1986) modelling har derfor en flertydig brugbarhed, 
hvilket betyder, at man med fordel kan anvende hjælpekommunikatoren i den præcise 
kontekst, hvori forbrugeren oplever barriererne for at udføre den ønskede adfærd. I afsnit 
5.2.3 Hvorfor er madvaner og -traditioner svære at ændre? blev det belyst, at de danske 
forbrugere ofte bliver begrænset af deres sociale omgivelser i at spise plantebaseret, idet 
deres omgangskreds ikke bifalder det. Desuden blev det belyst, at forbrugerne reelt set 
ikke har tillid til, at de kan sammensætte et plantebaseret måltid, der samtidig er 
klimavenligt. I den sammenhæng kan det være fordelagtigt for Hanegal at ‘vise vejen’ ved 
at placere hjælpekommunikatoren i de omgivelser og i den situation, hvor forbrugeren 
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føler sig begrænset i at udføre adfærden, hvilket eksempelvis kan være i et køkken eller til 
en grillfest, og dermed lade hjælpekommunikatoren være handlingsanvisende for, 
hvordan forbrugeren kan overkomme barriererne. På den måde forstærker 
hjælpekommunikatoren altså forbrugernes tiltro til, at de kan udføre adfærden. Desuden 
inddrager Hanegal det sociale aspekt, hvor barrieren typisk også opstår, og vil derfor 
imødekomme forbrugerens subjective norm og perceived behavioral control, hvilket 
resulterer i en styrket tiltro og motivation. 
 
Ovenstående tilgang til at øge motivationen kaldes empowerment, hvilket er et populært 
virkemiddel i situationer, hvor forbrugeren har svært ved at se, hvordan de reelt set skal 
sætte handling bag deres intentioner (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Ovenikøbet kan 
empowerment bidrage til at afhjælpe en af de andre problematikker, som forbrugeren 
oplever. Som analyseret i 5.2.3 Hvorfor er madvaner og -traditioner svære at ændre?, så 
er det ikke usædvanligt, at mennesker bekræfter sig selv i, at de individuelle handlinger 
ikke rokker mærkbart ved det store billede med hensyn til klimaforandringer og derfor blot 
kan anses som en »dråbe i havet« (Stoknes, 2015) (Estrada, 2019). I den forbindelse 
påpeges det, at håndteringen af klimaforandringer forudsætter en kollektiv indsats, hvis 
man også selv skal forventes at gøre det. Ved at anvende empowerment som virkemiddel 
adresserer man den undskyldning, eller retfærdiggørelse som Per Esben Stoknes kalder 
det, på en måde, som gør, at deres handlinger faktisk gør en forskel og er af betydning, 
selv i det store billede (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Ud fra dette kan man derfor 
sammenfatte, at Hanegal bør anvende modelling på mere end én måde i sin branding for 
at påvirke de danske forbrugere. Nedenstående illustration viser de danske forbrugeres 
motivation, såfremt modelling bliver en del af Hanegals branding i kombination med 
purpose branding:   
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Illustration 8: De danske forbrugeres motivation i forhold til modelling (med inspiration fra Icek 

Ajzen (2005)) 

Men hvordan passer modelling egentlig sammen med purpose branding, som trods alt 
stadig skal skabe præference for Hanegals plantebaserede produkter?   
 

6.3 Branding er målet - storytelling er midlet 
For at opsummere, så skal Hanegal altså anvende branding for at overtale de danske 
forbrugere til at spise plantebaserede produkter i stedet for kødprodukter, og samtidig 
skal brandingen være præferenceskabende for netop deres plantebaserede produkter. 
Men hvordan kan dette egentlig udspille sig, og hvordan går purpose branding og 
modelling i spænd med hinanden? 
 
Slater (1999) udpensler, at særligt narrativer og anekdoter er en yderst effektiv vej at gå, 
når det handler om at forflytte de danske forbrugere fra contemplation til preparation og 
dermed tilegne sig en fleksitarisk levevis, hvilket samtidig er i tråd med retorikkens to 
appelformer, patos og etos. Derudover appellerer narrativer og anekdoter til den perifere 
informationsbehandlingsrute hos forbrugeren, da narrativer og anekdoter kan forstås som 
lettere afkodelige budskaber, der ikke indeholder større mængder af information. I den 
forbindelse har Christina Rasmussen også et bud på, hvordan Hanegal kan arbejde med 
deres branding: 
 

»Meget af det, der går igen i vores strategi omhandler madglæde. Altså en 

kærlighed til mad, som vi også skal finde i det plantebaserede. Det vi er kendt for, 

Attitude Subjective
Norm

Perceived
behavioral

control

Høj motivation hos de danske forbrugere
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altså håndværk og de gode råvarer, skal lænes mere over mod madglæde. Vi skal 

være knap så faktuelle i forhold til vores kommunikation, men nærmere 

inspirerende og emotionelle. Det er i høj grad, hvad der trigger folk.« 
(Bilag 14) 

 
Det tyder altså på, at Slater (1999) og Christina Rasmussen er grundlæggende enige om, 
hvordan Hanegal skal tilrettelægge virksomhedens fremtidige branding, nemlig ved hjælp 
af fortællinger, der betegnes som storytelling.   
 
Storytelling kan forstås som en livlig og mindeværdig måde at formidle en organisations 
historie og værdier på (Kaye & Jacobson, 1999), og ifølge Fog et. al. (2010) har konceptet 
opnået et afgørende fodfæste i debatten omkring, hvordan fremtidens branding vil blive 
tilrettelagt. Storytelling er altså kommet for at blive, men for at fænomenet ikke skal 
forblive endnu et buzzword inden for marketing og branding, så er det væsentligt at 
kunne omsætte det i strategisk og praktisk øjemed. I den forbindelse vil vi først vurdere, 
hvordan Hanegals purpose branding passer ind i den sammenhæng. 
 
Fog et. al (2010) fremhæver, at et stærkt brand skal repræsentere en kernefortælling, der 
eksempelvis kan indeholde ‘frihed’, ‘viljen til at vinde’ eller en helt tredje værdi. Ifølge 
forfatterne, blev kernefortællingen oprindeligt brugt til at minimere den 
uoverensstemmelse, der måtte være mellem virksomhedens identitet og image, som 
henviser til brandingens kommunikationsdimension i afsnit 4.3 Branding. I dette tilfælde 
blev kernefortællingen altså anset som et indefra-ud perspektiv for skabe 
overensstemmelse (Fog et. al., 2010). Dette er i tråd med Hanegals purpose branding, der 
på mange måder udgør virksomhedens brandidentitet, der gerne skal reflekteres i 
forbrugerens bevidsthed. 
 
Desuden har Hanegals purpose branding af natur en kernefortælling, der eksempelvis kan 
indebære ‘din indsats gør en forskel for klimaet’. Med dette traditionelle indefra-ud 
perspektiv baserer storytelling sig altså på virksomhedens historie, kultur og værdier, der 
ikke blot fortæller, men endda skaber et helt brand koncept - et koncept der hænger fast i 
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mennesker, fordi det berører nogle følelser og symboler, man gerne vil repræsentere (Fog 
et. al., 2010) (Levy, 1959).  
 
Sidenhen har arbejdet med kernefortællingen ændret sig og har i dag et langt større 
potentiale, der krydser virksomhedens grænser for hvad branding og marketing 
traditionelt set har været. For ifølge Fog et. al. (2010), er kernefortællingen dét, der binder 
en virksomhed sammen med en forbruger, hvilket er hovedårsagen til, hvorfor storytelling 
er brugbart i nærværende speciale. Hanegal kan nemlig med fordel indtænke de danske 
forbrugeres situation og behov i den narrative og anekdotiske dimension af branding. 
Hertil argumenterer Fog et. al (2010), at hvis man vil opnå den størst mulige effekt ved at 
anvende storytelling som en del af brandingen, så skal virksomheder anlægge et holistisk 
perspektiv og inddrage alle nødvendige kommunikationsdiscipliner under én samlet 
paraply. Med andre ord, så er det ikke tilstrækkeligt blot at anlægge et traditionelt 
indefra-ud perspektiv, men bør suppleres med et udefra-ind perspektiv, hvor Hanegal 
med fordel kan inddrage og engagere de danske forbrugere i deres storytelling, som 
samlet set skaber brandets kernefortælling:  
 

 
Illustration 9: Hanegals kernefortælling 

 
Som resultat heraf vil Hanegals kernefortælling bestå af purpose branding i kombination 
med modelling, hvilket vurderes til at være den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå 
Hanegal kan påvirke de danske forbrugere til at foretrække virksomhedens 
plantebaserede produkter frem for kødprodukter. I forlængelse af denne vurdering er det 
afslutningsvist vigtigt at anerkende, at hjernens system 1 i 90% af tilfældene har 
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overtaget over system 2, der medfører, at forbrugere vil drage forhastede konklusioner i 
beslutningsøjeblikket - én problematik branding egenhændigt vil have svært ved at løse.  
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I dette kapitel vil problemformuleringen i nærværende speciale blive besvaret og dermed 

hvordan Hanegal kan anvende branding til at påvirke de danske forbrugere, så de 
foretrækker virksomhedens plantebaserede produkter frem for kødprodukter.  
 
Nærværende speciales problemformulering blev besvaret med afsæt i resultaterne fra 
henholdsvis afsnit 5.2 Delanalyse I: De danske forbrugeres barrierer ved en plantebaseret 
kostomlægning og afsnit 5.3 Delanalyse II: Hanegals branding,   
 
Resultaterne fra de to førnævnte delanalyser blev sammenholdt i en diskussion og 
vurdering. Det fordrede indledningsvist en diskussion af Hanegals purpose branding og 
de danske forbrugeres motivation, der var betinget af Ajzens (2005) tre determinanter. Det 
blev påvist, at de danske forbrugere, vi undersøgte, havde en positiv attitude i forhold til 
en plantebaseret kostomlægning, fordi de vidste, at det vil være til gavn for klimaet, 
hvilket harmonerede med Hanegals purpose branding. Dog var de resterende to 
determinanter - subjective norm og perceived behavioral control - hver især medvirkende 
til, at svække motivationen hos de danske forbrugere, der henholdsvis var præget af 
negative opfattelser fra deres sociale omgivelser og manglende tiltro til, at den 
klimavenlige adfærd reelt kunne udføres. Samlet set førte denne diskussion til en 
erkendelse af, at purpose branding formentlig ikke er den mest hensigtsmæssige løsning 
for Hanegal, når det handler om at øge motivationen for de danske forbrugere, så de 
handler efter deres intentioner.  
 
Ud fra ovenstående erkendte vi, at Hanegals purpose branding var knap så relevant for 
de forbrugere, der havde svært ved at sætte handling bag deres intentioner, og derfor 
stadig spiser kød alle ugens dage. På denne baggrund vurderede vi, at der skulle 
undersøges alternativer til Hanegals purpose branding. Hanegal burde nemlig som 
supplement til sin purpose branding, målrette sin brandingindsats til at flytte de danske 
forbrugere fra stadiet contemplation, hvor de befinder sig nu, til stadiet preparation, hvor 
de tilegner sig en fleksitarisk levevis, ved at appellere til den perifere 
informationsbehandlingsrute. En af de mest effektive måder hvorpå Hanegal kan 
appellere til den perifere informationsbehandlingsrute er ved at anvende en 
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hjælpekommunikator, også kaldet modelling, til at påvirke de danske forbrugere og 
dermed øge motivationen hos dem ved at adressere deres oplevede barriere i forbindelse 
med determinanterne subjective norm og perceived behavioural control.  
 
For at Hanegals branding både kan være overtalende og præferenceskabende blev det 
påvist, at virksomheden skal tilrettelægge sin branding ved hjælp af storytelling, der skal 
udspringe af kernefortællingen. Hanegals kernefortælling bliver ikke skabt ved blot at 
anlægge et traditionelt indefra-ud perspektiv, hvor virksomhedens purpose branding skal 
reflekteres i forbrugerens bevidsthed, men bør suppleres med et udefra-ind perspektiv, 
der inddrager forbrugernes behov og situation i deres storytelling. Det betyder, at 
Hanegals kernefortælling bør bestå af en kombination af purpose branding og modelling, 
der samlet set kan øge forbrugernes motivation og dermed sandsynligheden for, at de 
foretrækker virksomhedens plantebaserede produkter frem for kødprodukter, hvilket er 
illustreret nedenfor: 
 

 
Illustration 10: Måden hvorpå Hanegals kan anvende branding 
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I dette kapitel vil vi anlægge tre alternative perspektiver, som kunne være interessante at 

undersøge i anden sammenhæng. 
 
Det første alternativ tager udgangspunkt i et aktuelt perspektiv. I nærværende speciale 
har vi primært haft fokus på, hvordan en stigende del af de danske forbrugere har lyst til 
at spise mindre kød til gavn for klimaet, som er en årsag, der har vundet indpas i de 
seneste år, mens sundhed og dyrevelfærd som årsager har bevæget sig i baggrunden. En 
anden årsag for at spise mindre kød i fremtiden kunne være at mindske risikoen for 
pandemier, herunder den omsiggribende coronakrise, som kan tilskrives 
kødproduktionen, ifølge flere eksperter (Aagard, 2020). Forskere har i årevis advaret om, 
at kødproduktionen er en yngleplads for nye virusser og derfor også vil blive en kilde til 
pandemier i fremtiden. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, udgav i 2007 en 
rapport, der redegjorde for globale risici ved kødproduktionen og påpegede, at tre ud af 
fire nye virusser, med betydning for mennesker, stammer fra enten dyr eller animalske 
fødevarer (Otte, Roland-Holst, & Pfeiffer, 2007). I årene siden da har verden stiftet 
bekendtskab med blandt andet svine- og fugleinfluenza, der kan springe fra dyr til 
mennesker og truer menneskers helbred, fordi menneskers immunsystemer ikke er 
resistente over for dem (Foer & Gross, 2020). Pandemitruslen har sjældent været mere 
nærværende end tilfældet er nu med coronakrisen, der kan vise sig at blive en katalysator 
for den plantebaserede omstilling i fremtiden og således ikke kun være til gavn for 
klimaet, sundheden og dyrevelfærden.  
 
Det andet alternative perspektiv indebærer en undersøgelse af dén forbrugergruppe, som 
er begyndt at udforske de vegetariske retter op til flere gange om ugen, og dermed kan 
betegne sig som fleksitarer (Mange, 2019). I specialet ville det først og fremmest medføre 
ændringer i den første delanalyse af de danske forbrugere, hvor fokus i højere grad ville 
være på forbrugernes årsager til at spise vegetarisk, frem for forbrugernes oplevede 
barrierer for at spise vegetarisk, eftersom de ikke ville have nogle oplevede barrierer. I 
kraft af disse ændringer i første delanalyse, ville Hanegal udelukkende skulle fokusere på, 
hvordan branding kan være præferenceskabende for deres plantebaserede produkter. 
Brandingen ville dermed ikke indeholde en kombination af at være præferenceskabende 
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og overtalende, som tilfældet i nærværende speciale. Vi mener dog stadig, at der er et 
udbredt problem, hvor forbrugernes intentioner ikke afspejler sig i deres handlinger, 
hvorfor Hanegal kan have en naturlig interesse i at og med fordel kan henvende sig til de 
potentielle fleksitarer, der netop mangler den sidste knivspids motivation for at udføre 
handlingen.  
 
Et tredje og sidste interessant perspektiv kunne imidlertid være nudging, der blev 
introduceret første gang som begreb af Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein (Thaler & 
Sunstein, 2008). Begrebet kan nemmest oversættes som “blide puf” eller “bløde skub”, 
hvilket kan ændre en uhensigtsmæssig adfærd og påvirke forbrugeren til at træffe et 
bestemt valg, men samtidig få vedkommende til at føle, at valget var ens eget (Nyberg, 
2017). Som bekendt handler man i 90% af tilfældene ud fra hjernens system 1, der 
opererer ud fra kognitive biases, hvilket medfører, at man træffer irrationelle beslutninger 
på et begrænset vidensgrundlag, hvor de velkendte produkter ofte instinktivt finder vej til 
indkøbskurven i en travl hverdag. Det kunne derfor være relevant at undersøge, hvorvidt 
en farvekodet klimamærkning i form af en trafiklysordning på Hanegals produktemballage 
kunne anvendes som en diskret teknik til at reducere den udbredte tvivl om fødevarernes 
klimaaftryk og ultimativt tilskynde nye klimavenlige forbrugsmønstre hos danskerne, som 
mange har intentioner om at tilegne sig. Både Hanegal, Sisse Fagt, Rune-Christoffer 
Dragsdahl og Michael Minter bifalder ideén om en vejledende klimamærkning af 
fødevarerne for forbrugerne, men det forudsætter et tæt samarbejde med detailleddet, 
vurderer Christina Rasmussen fra Hanegal:  
 

»Vi har været i tæt dialog med virksomheder, der udarbejder klimatal, men er nu 

blevet sat i forbindelse med én hos Coop, der vil vurdere om det kan lade sig gøre 

hos dem.« 
(Bilag 14) 

 
En yderligere undersøgelse af, hvorvidt detailkæderne kan nudge os til en plantebaseret 
kostomlægning i indkøbsøjeblikket kunne være et mere nærliggende perspektiv at 
anlægge, såfremt vi ikke skulle tage afsæt i Hanegal som case-virksomhed. Det kunne i 
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så fald være interessant at undersøge, hvilken effekt det ville have, hvis supermarkederne 
påvirkede forbrugeren til ubevidst at udskifte kødet med et substituerende similiprodukt 
ved at placere produkterne side om side i køledisken. Similiprodukterne ligner nemlig de 
velkendte retter, der normalt placeres på middagsbordene i de danske hjem, hvor 
placeringen ved siden at kødet kan medvirke til, at det plantebaserede og dermed 
klimavenlige alternativ bliver nemt at vælge i beslutningsøjeblikket for de danske 
forbrugere.  
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