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ABSTRACT 
This Master's thesis investigates what Simple Feast understands by sustainability and what 

consequences this has for understanding their own climate awareness as well as their consumer’s.   
 
 By combining social constructionism with the governmentality perspective of Michel Foucault and 

the critical discourse analysis by Norman Fairclough, I get the opportunity to investigate which 

discourses emerge in the communication from Simple Feast. Thus, with the analysis strategy, the 

project finds three discourses in the communication of Simple Feast; the factual climate discourse, 

the sustainable future discourse and the responsible self-management discourse. All three discourses 

seem to appeal to the reader's emotions, as evidenced in the linguistic analysis of the empiricism. 

 
The self-management discourse plays a significant role in the communication from Simple Feast, as 

it gives the organization the opportunity to take responsibility for itself, as an organization, through 

the self-management of the consumer. Furthermore, the discussion finds the paradox between the 

organization as climate movement and as economic company. This is how Simple Feast demonstrates 

how important it is that they continue to have their customers and receive higher earnings so that by 

this can act responsibly on the future of the climate. Thus, they have a special obligation to act 

responsibly to make it all come together, by making their climate movement dependent on outside 

earnings in the form of paying customers. From this, the construction of the identity arises for us and 

them. It is through them that Simple Feast creates a responsible and irresponsible subject. The meat 

eater is made irresponsible and is represented in a negative light, by Simple Feasts. Through the 

irresponsibility, Simple Feast gets the opportunity to be responsible. It is through this contrary the 

organization must equate itself with the responsible and the legitimate, in order to demonstrate their 

understanding of sustainability and their constructed responsibilities. Furthermore, a legitimacy is 

built up by the organization, which is constructed on the organization’s contribution to the climate, 

through their own constructed understanding of sustainability. It is with this contribution that they try 

to represent themselves as a responsible and legitimate contributor to the climate of the future. 

 
By creating a narrative that deals with which act is correct in the climate change problem, I observe 

Simple Feast to fulfill its own responsibility through self-management through their customers. 
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1.0 FORORD 

Dette speciale vil tage udgangspunkt i politisk kommunikation og ledelse, som afsluttende projekt på 

min kandidatuddannelse. Min drivkraft for specialet er en undren rettet mod kommunikationen 

omkring plantebaseret kost, og dets konsekvenser. 

 
Jeg har selv iagttaget den plantebaserede kost i min omgangskreds, til at begynde at fylde langt mere 

i bybilledet i dag, end det gjorde for blot fire år siden. Første gang, jeg selv stiftede bekendtskab med 

en plantebaseret kost, var da jeg fik serveret en vegansk treretters menu til et bryllup i 2016. Jeg var 

ikke just begejstret, og måtte joke med, hvor den røde bøf blev af. Til min overraskelse smagte det 

godt. Årene er gået, og vi befinder os nu i 2020. Tiderne er tilsyneladende skiftet og den 

plantebaserede kost synes, at have fundet en større plads på tallerkenen i den omverden, jeg kender 

til. Jeg iagttager min omverden til at lægge deres kost om på grund af deres individuelle sundhed, for 

klimaets skyld eller for at sikre dyrevelfærd. Hvert enkelt individ har hver deres sæt briller på, som 

de ser verden igennem – og det er netop med dette udgangspunkt, jeg ønsker at kigge nærmere på en 

virksomhed, der inddrager et af disse perspektiver. Nemlig; klimaet. 

 
Min oplevelse med bryllupsmenuen har vist sig at have biddraget til min grundlæggende 

forståelsesramme, til skabelsen af de metaforiske briller, jeg tager på hver eneste dag. 

 
Ovenstående er blot et indblik i min nysgerrighed på feltet. Jeg ønsker derfor at inddrage denne 

nysgerrighed, til at undersøge hvordan kommunikationens politiske værktøj, har formet en 

virksomhed, der nu ønsker at gøre sig selv og forbrugeren klimaansvarlig på baggrund af deres 

plantebaserede koncept, og deres forståelse af bæredygtighed. 
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2.0 INDLEDNING 
Ifølge Advice Bæredygtighedsbartometer1 ligger klima øverst på vælgernes dagsorden og samtidig 

anses det for at være det vigtigste politiske emne lige nu. Danskerne under 40 år placerer endvidere 

et større ansvar hos virksomhederne end hos politikerne, når det gælder den bæredygtige omstilling 

af samfundet (Advice 2019). Der er samtidig kommet langt større fokus på stakeholder capitalism, 

der stiller krav til virksomhederne om at se deres egen rolle i en større kontekst, og dermed skabe 

værdi for alle interessenter - i form af forbrugerne; ikke kun aktionærerne. Med FN’s Verdensmål 

kom der i 2015 en oversigt over de områder, hvor vi som samfund, individer og virksomheder bliver 

rådet til at sætte ind for at sikre en bæredygtig fremtid (Advice 2020). Bæredygtighed tilegner FN 

denne betydning: ”Vi må ikke forringe de kommende generationers muligheder for at opfylde deres behov, 

når vi opfylder vores egne behov i dag.” (Advice 2020). Formuleringen har dermed haft bred opbakning, 

siden den blev formuleret i Brundtland-rapporten2 tilbage i 1987. Der ses endvidere en stigende 

forventning, hos danskerne, når det kommer til erhvervslivet og dets ansvarlighed. Det gælder, i 

forlængelse af ovenstående, særligt i forhold til klima, miljø, at medarbejdere bliver behandlet 

ansvarligt, samt virksomhederne er rustet til fremtidige økonomiske kriser. Har organisationen styr 

på disse, øger det danskernes tillid til den enkelte virksomhed, viser en undersøgelse foretaget af 

Epinion (Mogensen 2019). 

 
2.1 PROBLEMFELT 

Med udgangspunkt i indledningen, inddrager Simple Feast klima og ansvarlighed i deres 

organisations kommunikation. 

 
Simple Feast iagttager, hvordan emnet ’klima’ og dets forandringer over tid, efterhånden bliver 

italesat langt mere i dag, når aftensmaden serveres, og der bliver fokuseret på, hvad måltidet består 

af. Flere stiller spørgsmålstegn til, om der skal være kød på bordet eller ej, om det henholdsvis er 

bandlyst eller accepteret. Ydermere beskriver deres iagttagelse, hvordan kødproduktionen har vist sig 

at være en af de største klimasyndere, der i dag kendes til (Simple Feast 2018). Alle iagttagere er 

måske ikke er enige i, hvordan klimakrisen ser ud, og hvordan problemet skal løses, men 

 
1 En befolkningsundersøgelse, hvor der hvert år bliver spurgt ind til danskernes opfattelse af bæredygtighed og 
virksomhedernes rolle i den bæredygtige omstilling (Adviceas 2019) 
2 En Verdenskommission, der kom til at bestå af 21 internationalt anerkendte personligheder med den tidligere norske 
statsminister, Gro Harlem Brundtland, som formand, der udgav en rapport til FN’s generalforsamling i 1987. Rapportens 
titel var oprindeligt Our Common Future. Brundtland-kommissionens rapport satte for alvor begrebet bæredygtig 
udvikling på den internationale dagsorden såvel som på den mere lokale dagsorden (Bæredygtig udvikling u.å) 
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organisationen mener, at vi kan bringe vores forskellige overbevisninger sammen til én helhed: ”Et 

mål om, hvordan vi hver især bedst kan gøre en forskel for vores planet og kommende generationer.” (Simple 

Feast 2018). 
 
Som organisationens slogan siger, ”Let’s Save The Planet – Feast By Feast” (Simple Feast u.å), tager de 

hånd om den vellevende diskussion, vi møder i nutidens samfund - klimaforandringer og dets 

konsekvenser. Der findes en generelt stigende interesse for miljøet, mærker flere klima- og 

miljøorganisationer, med et stigende antal medlemmer og frivillige, der vil være med til at pege 

Danmark i en grønnere retning (Kert 2019), og denne interesse har Simple Feast tilsluttet sig. 

 
Simple Feast blev grundlagt i 2014 med visionen om at få flere danskere til at lave mere mad i 

hjemmet, da de vurderede et måltid mad delt med sine nærmeste, som værende det mest 

urmenneskelige, og som noget, vi som mennesker, skal holde fast i. Organisationens produkt bestod, 

i 2014, af en app med hundredvis af opskrifter, men ændrede sig i 2017 til at bringe 

hverdagsmåltiderne ud til de danske hjem. Det blev hurtigere og nemmere at lave mad i hjemmet, 

eftersom organisationen iagttog hvordan danskerne i gennemsnit har mindre tid til at lave mad. På 

det tidspunkt bestod deres retter af op til 20 procent kød. Fra november 2017 blev Simple Feast til 

organisationen, forbrugeren møder i dag. Med egne-gjorte erfaringer inden for læsning af 

klimarapporter, iagttog organisationen, hvordan en plantebaseret kost ville nedbringe menneskenes 

klimaaftryk fra maden markant, hvorfor de bød velkommen til en ”eksplosiv verden af planter og smag.” 

(Simple Feast u.å). Via Simple Feasts iagttagelse af bæredygtighed opstår en interesse for at undersøge, 

hvorledes organisationen kommunikerer om et fælles ansvar blandt organisation og forbruger. 

 
Ved at kigge på hvordan organisationer får spredt deres vision, er det at, langt de fleste organisationer, 

ligesom Simple Feast, er skabt med et formål, der kun kan realiseres via eksterne parters velvillige 

medvirken. Bevæggrunden til overhovedet at etablere en organisation er, at der derved kan realiseres 

målsætninger, som overstiger det enkelte individs formåen. Virksomheden er afhængig af de 

forbrugere, som køber dens produkter, lige så vel som politiske partier er afhængige af vælgernes 

stemme (Just et. Al: 2011). Med dette i mente, leder det mig videre til problemformuleringen. 
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2.3 PROBLEMFORMULERING 
Hvad forstår Simple Feast ved bæredygtighed og hvilke konsekvenser har det for deres forståelse af 

deres egen såvel som forbrugerens klimabevidsthed? 

 
For at operationalisere specialets problemformulering, vil følgende afsnit præsentere en kort 

begrebsafklaring af henholdsvis bæredygtighed og en plantebaseret kost, for at redegøre for den 

forståelse, som ligger til grund for mine iagttagelser i specialet. Efterfølgende vil specialets 

analysestrategi blive præsenteret. 

 
2.4 BEGREBSAFKLARING  

Plantebaseret kost: ”At spise plantebaseret betyder, at du spiser en kost, som hovedsageligt består af hele 

planter, så tæt på deres naturlige form som muligt. Dvs. ikke-forarbejdede fødevarer.” (Simple Feast 2018). 

 
Bæredygtighed: ”… en udvikling, hvor opfyldelsen af nulevende generationers behov ikke sker på 

bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder altså, 

at vi lever på Jorden på en måde, som ikke går ud over vores efterkommere.” (Simple Feast 2020). 

 
Begrebsafklaringen tager udgangspunkt i Simple Feasts definitioner, da jeg ønsker at blive hos 

iagttageren, for at besvare problemformuleringen bedst muligt. 
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3.0 ANALYSESTRATEGI  
Alle mine valg for videreudvikling af dette speciale har konsekvenser for, hvordan problemstillingen 

kan undersøges empirisk. Følgende afsnit vil derfor klarlægge den analysestrategi, der ligger til grund 

for denne opgave. Først og fremmest vil min analysestrategiske positionering blive beskrevet, 

hvorefter den socialkonstruktionistiske tilgang blive uddybet, hvor jeg derefter vil beskæftige mig 

med konsekvenserne af denne. 

 
3.1 ANALYSESTRATEGISKE POSITIONERING  

Et vigtigt aspekt i hele den analysestrategiske tilgang er anden-ordensperspektivet. Niels Åkerstrøm 

definerer det til at være en strategi for, hvordan vi konstruerer andres iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser, med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver. Vi gør dermed op med at studere 

analysegenstanden som et objekt, hvorfra vi kan udsige sandheder, men iagttager i stedet 

analysegenstanden som en iagttagers iagttagelser. Det er bestemte iagttagelser, der lægges til grund 

for selvfølgeligheder, og målet er at skabe refleksion ved at problematisere disse iagttagelser gennem 

Simple Feasts kommunikation. Målet er derfra sagt ikke at udsige noget som værende hverken sandt 

eller forkert (Andersen 1999: 14), men at skabe et højere refleksionsniveau hos læseren. 

 
Det er herigennem jeg iagttager en verden omkring mig, som jeg selv konstruerer den, og de der 

iagttager mig iagttage verden, samt dem der iagttages til at iagttage noget, andre aldrig ville iagttage. 

Det ses i mange afskygninger af iagttagelser. Jeg vil netop benytte mig af mine anden-

ordensiagttagelser, til at undersøge, hvordan Simple Feast konditionerer forbrugeren til at leve et 

bæredygtigt liv, så de når målet om en iagttagelse af en sikker fremtid. I denne afhandling, vil jeg 

tage hånd om organisationen, Simple Feast, der forsøger at implementere en bæredygtig livsstil med 

afsæt i en plantebaseret kost. Jeg iagttager, at de iagttager det til at være nødvendigt at omlægge 

kosten i nutiden for at sikre livet i fremtiden. 

 
3.2 IAGTTAGELSESPUNKT 
Målet for dette speciale er at skabe refleksivitet omkring Simple Feast, og den måde hvorfor de 

iagttager og konstruerer deres ansvarlighed og deres omverden på. Ydermere iagttager jeg deres 

kommunikation på anden orden, for at problematisere Simple Feasts konsekvenser af deres forståelse 

for begrebet; bæredygtighed. 
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3.3 VIDENSKABSTEORI 

For at kunne komme i gang med specialets analyse, og derfra besvarelse af problemformuleringen, 

ser jeg det som en nødvendighed at redegøre for den videnskabsteoretiske ramme, som jeg benytter 

som grundsten til at iagttage organisationens eksterne kommunikation. 

 
Først og fremmest vil jeg benytte første del af dette afsnit til at redegøre for forskellen på 

socialkonstruktivismen og socialkonstruktionismen. Dette gør jeg for at beskrive, hvordan jeg 

benytter mig af begrebet, socialkonstruktionisme, der mange steder forveksles med 

socialkonstruktivismen. Ydermere er det med til at skabe et bedre indblik i, hvorfor valget, i denne 

opgave, er faldet på den socialkonstruktionistiske videnskabsteori, og hvad denne gør for forståelsen 

af en senere analyse af Simple Feasts kommunikation. 

 
3.3.1 SOCIALKONSTRUKTIONISME VS. SOCIALKONSTRUKTIVISME 

Gerd Christensen påpeger, at begge begreber er beslægtede med den poststrukturalistiske tradition. 

De trækker begge på en antirealistisk ontologi, hvilket betyder, at verden ikke eksisterer i sig selv, og 

verden er ikke noget, der kan afdækkes. Forskellen består derimod i, at i socialkonstruktivismen er 

menneskets gøren og laden, man kan kalde det for menneskets virksomhed. Dermed er det 

samfundsmæssige, det vil sige de omgivelser, individet befinder sig i, fremstår som det mest 

fundamentale for konstitueringer, af den menneskelige psyke. Derimod fremhæver 

socialkonstruktionismen sproget som det konstituerende element (Gergen & Mellon 2020: 70-71). 

Begge udfordrer idéen om, at vi kan erkende verden, som den er, og begge retninger argumenterer 

for, at konstruktionsprocessen er central i forhold til at afgøre, hvad der tæller som viden (Gergen & 

Mellon 2020: 74). Den afgørende forskel er: 
 

”Mens socialkonstruktionismen peger på de sociale processer som stedet, hvor viden opstår, så 

peger socialkonstruktivismen på et sted inde i individets hoved. 

 
Mens socialkonstruktionismen hylder relationerne, så er socialkonstruktivismen strengt 

individualistisk.” (Gergen & Mellon 2020: 74) 

 
Dog mener Gergen, at der opstår vanskeligheder, når der skal forklares, hvordan vi fra første færd, 

opfinder private forståelseskategorier. Eksempelvis har hvert enkelt levende individ ikke opfundet 

”internettet”, ”Pokémon GO” eller ”transseksualitet”. Havde det været tilfældet, at vi hver især levede 

i en verden, vi udelukkende selv havde skabt, ville det være svært, hvis ikke umuligt, at kommunikere 
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med andre. Når forskellen er fremlagt, er det dog vigtigt at finde ud af, hvordan den enkelte forfatter 

anvender begreberne i de individuelt nedskrevne iagttagelser. Når alt kommer til alt, ejer ingen et 

ords betydning (Gergen & Mellon 2020: 75). 

 
Med afsæt i den socialkonstruktionistiske præmis, iagttager jeg samtidig, med hjælp fra Louise 

Phillips og hendes beskrivelse af diskursanalyse (Philips 2015: 300), hvordan viden ikke blot er en 

afspejling af virkeligheden. Derimod er den kontingent; det vil sige en social, kulturel og historisk 

specifik størrelse, som kan ændre sig på tværs af tid og rum (Philips 2015: 300). Med dette vil jeg 

behandle mit anden ordensperspektiv af Simple Feast, og deres iagttagelse af nødvendig 

klimabevidsthed gennem kosten, for at undgå yderligere klimakrise. Følgende speciale søger herfor 

at klargøre hvilken udstrækning den videnskabsteoretiske position fordrer måden, hvorpå 

problemstillingen kan undersøges empirisk. 

 
3.3.2 SOCIALKONSTRUKTIONISMEN 

Ifølge Kenneth J. Gergen, en amerikansk psykolog og professor, er socialkonstruktionismens måde 

at tænke på, i løbet af de sidste fyrre år, blevet udbredt i hele verden. Samtaler om social konstruktion 

finder sted overalt i verden. Samtalerne kan handle om mange forskellige ting. Nogle handler om 

objektivitet, sandhed, viden og menneskelige værdier, mens andre handler om, hvordan man skaber 

gode vilkår på hospitaler, på kontorer og i skoler – såvel som i individets personlige liv. Ydermere 

findes der mange samtaler, der inspirerer til at opbygge forståelse og fremme fred. I alle tilfælde 

handler disse samtaler om, hvordan vi skaber de verdener, vi lever i, og som vi opfatter som værende 

virkeligt, rationelt og godt. Lige så opløftende og inspirerende det kan være at deltage i samtaler som 

disse, lige så vovet en affære kan det resultere i. Hvis først man begynder at arbejde med den slags 

tanker, kan verden komme til at fremstå meget anderledes. Ord som ”sandhed”, ”fornuft”, 

”objektivitet” og ”viden” vil pludselig have en anden betydning, end før, man gav sig i kast med at 

vurdere samtaler ud fra socialkonstruktionismens præmis. Ens tanker, følelser og den måde hvorpå, 

man som iagttager iagttager verdens konflikter vil stå i et nyt lys. Det forholder sig sådan at 

socialkonstruktionistiske idéer opstår af en dialogisk proces. Dialogen iagttages af Gergen som 

værende åben for alle deltagere. Konsekvensen heraf ses i den manglende autoritet, som 

repræsenterer alle deltagere. Synspunkterne er mange og forskellige, hvilket kan skabe indbyrdes 

spændinger (Gergen & Mellon 2020:15-16). Et eksempel som jeg har iagttaget til især at give mening 

for mig, er Gergens tydeliggørelse ved hjælp af visse idéers revolutionerende karakter: 
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”Hvad vil du svare, hvis jeg fortæller dig, at jeg kan flyve? ”Det er absurd”, vil du sige. ”Fugle 

og fly kan flyve, men det kan du, som menneske, helt sikkert ikke”. Og så for at demonstrere 

min kunnen, vil jeg hoppe op i luften, mens jeg basker med armene, hvorpå jeg vil falde ned på 

jorden igen efter min flyvetur af et halvt sekunds varighed. Så vil du nok svare: ”Men det er jo 

ikke at flyve, det er bare at hoppe!”. Dertil vil jeg svare, at mine venner og jeg kalder det at 

flyve. Så vil du selvfølgelig sige, at alle andre kalder det at hoppe.” (Gergen 2020, 16-17). 

 
Dermed er socialkonstruktionismen en teori, der arbejder med, hvordan vi ikke kan vurdere noget 

som sandt eller falsk. Eller at der findes en måde, der er bedre at leve på end en anden. Ydermere er 

der ingen, der endeligt har patent på sandheden, og der vil altid findes et andet perspektiv på tingene 

(Gergen 2020: 17). Den sociale virkelighed tager ikke form gennem subjekter, men den mening der 

tilskrives disse i deres indbyrdes relationer med andre subjekter og objekter. Det betyder ikke, at der 

ikke kan være fysiske objekter samt bevidste aktører tilstede, men at disse altid vil være bundet til en 

socialt konstrueret virkelighed. Af den grund, søger den socialkonstruktionistiske analyse, som den 

også er anvendt i dette speciale, ikke at spørge til hvad men til hvordan (Andersen 1999: 13). Af den 

årsag har jeg at gøre med den epistemologisk orienterede videnskabsteori, der per definition er af 

anden orden, som jeg ligeledes benytter mig af. Mens den ontologisk funderede videnskabsteori kan 

siges at producere genstandens selvfølgelighed, en form for virkelighed, der som sådan ikke kan 

spørges til, vil den epistemologisk orienterede videnskabsteori derimod spørge ind til hvilke former, 

og under hvilke betingelser en bestemt meningsfuldhed er blevet til. Dermed deontologiserer 

epistemologien sin genstand, hvor ontologien ontologiserer genstanden (Andersen 1999: 13-14). 

 
Da Simple Feast ønsker at sprede et budskab, som de selv iagttager som korrekt for dermed at kunne 

redde generationernes fremtid på planeten (Simple Feast u.å), benytter de deres kommunikation til at 

skabe indflydelse på forbrugeren. Dermed ønsker de at fremstå som en ansvarlig løsning på et 

problem. Det er dermed også via de omkringliggende sproglige strukturer, jeg ønsker at undersøge 

målsætningen fra Simple Feast. Socialkonstruktionismen benyttes til at skabe refleksivitet omkring 

den sproglige omverden, og til at skabe forståelse for hvordan Simple Feast konditionerer egen såvel 

som forbrugeren klimabevidsthed. 
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4.0 TEORI 
Jeg har valgt at benytte mig af henholdsvis governmentality-perspektivet af Foucault og den kritiske 

diskursanalyse af Norman Fairclough til senere hen i opgaven, at kunne åbne op for feltet i en 

udarbejdet analyse af Simple Feasts kommunikation. Når valget er faldet på de to ovenstående, er det 

relevant at starte med en definition af henholdsvis ’governmentality’ og ’diskurs’, og det 

dertilhørende materiale knyttet an til perspektivet, og teorien, samt hvorfor jeg vurderer netop disse 

til at kunne hjælpe til en bedre forståelse af kommunikationen. Til sidst i afsnittet vil jeg komme med 

min iagttagelse af, hvordan jeg mener socialkonstruktionismen, governmentality-perspektivet og den 

kritiske diskursanalyse supplerer hinanden ganske fornuftigt til lige netop dette speciale. 

 
For at kunne studere hvordan denne klimakommunikation, som dette speciale vil undersøge, tager 

form, iagttager jeg det først til at være muligt, når magt tænkes ind i ligningen. Kommunikationen fra 

Simple Feast er konstrueret og formidlet med en vision om at gøre dagligdagen langt mere bæredygtig 

hjemme hos den enkelte, hvor løsningen er, at det bliver lettere at vælge grønt (Simple Feast u.å). 

Ydermere iagttager jeg kommunikationen med det for øje, at de ønsker at forme og ændre individers 

adfærd. Derfor mener jeg det er nødvendigt at iagttage de magtrelationer, der er at finde i Simple 

Feast. For at åbne op for dette felt i empirien, benytter jeg mig af governmentality-litteraturen, og den 

dertilhørende inspirationskilde udviklet af Michel Foucault. 

 
4.1 GOVERNMENTALITY 

Begrebet og den dertilhørende magtopfattelse, der stammer fra det franske ”gouvernementalité”, blev 

udviklet i Foucaults tænkning i perioden 1978-84 (Otto 2002: 4). Det oversættes ofte til politiske 

ledelsesformer eller -strategier. Ledelsesstrategier der omfatter de måder, hvorpå mennesker 

subjektiveres individuelt eller kollektivt, og således hvordan mennesker skabes som bestemte typer 

subjekter. Governmentality har fokus på den dialektiske relation mellem etik og politik. Foucault 

kalder denne proces for en subjektiveringsproces. Processen foregår dobbeltsidet: På den ene side er 

subjektet konstituerende og formende, hvor den anden side udgør at subjektet samtidig formes af 

forskellige objektgørelser. Subjektiveringen, der formår at blive en formningsproces, styres og 

reguleres, men forudsætter samtidig individets aktive dannelse af selvet i form af forskellige 

operationer på egen krop og sjæl, adfærd og levevis. Dettes gøres med målet om at reformere sig selv 

for at opnå en bestemt tilstand af dannelse, lykke, visdom eller perfektion, alt efter hvad målet er. 

Operationer kan opfattes som selvets teknologier, som bliver nødvendige for konstitueringen af 



 14/77 

HAND DRAWN

VEGAN FOOD
HAND DRAWN

VEGAN FOOD

subjektet som et etisk subjekt. Individets arbejde med sig selv er ydermere afhængig af samfundet – 

hvorpå styringen sker i forholdet til selvet selv, i menneskelige relationer, samt i etableringen af 

strukturelle betingelser – eksempelvis i strategier, der udformes, så de taler til bestemte subjekter 

(Otto 2002: 2-3). 

 
Hvordan kan man sikre borgeres suverænitet, samtidig med, at man ønsker at styre dem? Dette 

ledelsesdilemma ses som værende det grundlæggende spørgsmål for governmentality-litteraturen. I 

et governmentalityperspektiv vil det at styre, dog ikke betyde at skulle fratage individers frihed, men 

tværtimod forudsættes det, at magt af enhver type kun kan udøves over frie subjekter (Foucault 2000: 

221; Otto 2002: 2). Med governmentality-begrebet, forstås det som værende forskellige magtformer, 

der alle forsøger at opdyrke og fremelske bestemte egenskaber hos det styrede individ, ved at lægge 

vægt på individets selvstyring (Dean 2006: 14). Magt og ledelse i de moderne samfund, som vi møder 

i dag, mener Foucault ikke skal sammenlignes med fyrsters udøvelse af herredømme, ej heller 

kejserens suverænitet, men en magtform, der fokuserer på menneskers biologiske og sociale liv. 

Ledelse må derefter bygge på viden om karakteristika ved det, der regeres over. Når målet er at opnå 

lykke, sundhed, livsperspektiv og velstand, må der være styr på detaljerne, for at kunne fuldføre 

visionen. Ydermere er det vigtigt at fokusere på hverdagens kampe såsom sundhed, selvbestemmelse, 

sikkerhed eller borgerrettigheder, da det er menneskelige subjekters egenskaber og 

handlemuligheder, der forsøger at blive styret. Ikke som direkte kontrol, men som en formning af 

moralen og etikken, altså menneskers selvopfattelse og vilje eller trang til at opføre sig 

fornuftsmæssigt i deres egen tro. Det er således individets indre styringsmekanismer, der styres. Det 

er ved hjælp af sprog og teknikker, at individet eller den sociale gruppe ledes til at kontrollere egne 

instinkter til selvforståelse og selvbeherskelse. Friheden er en praksis, der skal reguleres, lige så vel 

som den er forudsætningen for, at vi kan ledes. Ledelsesteknologierne, ifølge governmentality, går 

ud på at vi skal gøre bestemte ting, fordi vi har lært at synes, at det er det korrekte. Vores menneskelige 

fokus er på de forskellige operationer, vi frivilligt påtager os, når vi påtager os ansvar i samfundet, 

når vi skriver dagbog, når vi tilegner os viden, eller når vi eksempelvis regulerer vores kost (Otto 

2002: 2-3). Governmentality betones derfor ofte ikke som en negativ magt, der begrænser og 

undertrykker, men en positiv magt, der formår at ville udvide subjektets handlemuligheder og forøge 

dets egenskaber (Otto 2002: 4). 

 
Dette speciale vil benytte det governmentale perspektiv til at undersøge Simple Feasts styring og 

ledelse af forbrugeren og potentielt nye kunder i empirien. Her er det igen vigtigt at understrege, at 
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jeg som iagttager, ikke benytter mig af begrebet ”styring” som værende af negativ kraft. Snarere en 

måde at iagttage hvordan organisationen vejleder forbrugerne til at ændre syn på klimaet. Det er via 

deres komplekse form for governmental ledelse af individets selvledelse, jeg ønsker at undersøge 

deres søgen på ansvarlighed gennem klimabevidstheden. 

 
4.2 DISKURS 

Diskursbegrebet kan ikke tilknyttes én bestemt betydning. Begrebet findes i mange forskellige 

sammenhænge, men bruges især i forskellige diskursive tilgange, hvor både videnskabsteori og 

metode har en varierende fremgangsmåde. I det følgende afsnit vil jeg klargøre, hvor jeg placerer mig 

teoretisk og analytisk i forhold til diskursbegrebet. 

 
I dag benyttes diskursanalysen som en veletableret forskningstradition i kommunikation, kultur og 

samfund. Den udgør ikke en enkelt tilgang, men et heterogent felt af forskelligartede former for 

diskursanalyse. Jeg vil i det følgende afsnit beskrive, hvordan en diskurs kan iagttages og bruges til 

at forstå verden på, efterfulgt af en redegørelse for valg af teori, for at åbne op for mit valg af 

problemfelt. Vores måder at tale på organiseres i diskurser, så lad os derfor starte med 

diskursbegrebet. Dette er hentet fra Foucault (Andersen 1999: 89), hvor han mener, at sandheden er 

en diskursiv konstruktion, og hvor forskellige vidensregimer udpeger, hvad der sandt og falsk. Hans 

formål blev at afdække strukturen i de forskellige vidensregimer, det vil sige dels reglerne for, hvad 

der kan udsiges, hvad der er helt utænkeligt at sige, og en form for regler for, hvad der anses for sandt 

og falsk (Phillips 2015: 300). Diskurser skaber repræsentationer af virkeligheden, som aldrig bare er 

spejlinger af en allerede eksisterende virkelighed. Repræsentationerne er nemlig med til at skabe 

virkeligheden, herunder viden og identiteter. Diskurser udgør således måder at tillægge betydning til 

verden eller aspekter af verden på mindre plausible og naturlige. De skaber de subjekter, vi er, og de 

objekter, vi kan vide noget om, inklusive os selv som subjekter. Identitet skabes således i mødet 

mellem forskellige subjektpositioner inden for diskurser. Subjekter bliver ikke kun interpelleret i én 

subjektposition. De forskellige diskurser giver subjektet mulighed for forskellige og modstridende 

positioner at tale fra (Phillips 2015: 299). 

 
En diskurs er således et omdiskuteret begreb, der kan defineres som al sproglig praksis, der tilegner 

sig en magt i den måde, som vi begrebssætter og italesætter os selv og vores omverden på (Jørgensen 

& Philips 2013: 9). Den følgende norske metafor indfanger og beskriver en række fælles træk ved en 

diskurs i alle diskursanalytiske tilgange: 
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” Av og til tenker jeg at en diskurs er som en såpeboble. Den bliver skapt av pust i 

såpevann – og svever tilsynelatende mer eller mindre vilkårlig rundt i rommet. Den 

kommer til syne både som seg selv, og som en speiling av rommets lys, farger og 

bevegelser. I forsøket på å gripe den løser den seg opp og forsvinner. Det eneste som er 

tilbake er minnet om såpeboblen, litt fuktighet på fingrene og smak av såpe i munnen. 

Så står jeg spørrende tilbake; ødela jeg denne diskursen eller ble jeg en del av den, idet 

den forandret seg?” (Phillips 2015: 299). 

 
Diskurser ses som værende en form for struktur, der antager en bestemt form. Dog en form, som er 

ustabil, kontekstafhængig og omskiftelig. Sæbeboblen opstår ved et pust i sæbevandet. Den kan 

derefter svæve vilkårligt rundt i rummet, hvor den afspejler rummets karakteristika – og forsvinder i 

forsøget på at gribe den. Det netop beskrevne syn, beskriver Foucaults teoretisering af en diskurs som 

noget regelbundet, der sætter visse grænser for, hvad der giver mening. Michel Foucault definerer 

selv en diskurs på denne måde: ”Vi vil kalde en gruppe af ytringer for diskurs i det omfang, de tilhører 

samme diskursive formation (...) Den (diskursen) består af et begrænset antal ytringer, som man kan definere 

mulighedsbetingelser for.” (Phillips 2015: 300). Her følger Foucault samtidig den 

socialkonstruktionistiske præmis, jævnfør socialkonstruktionisme, hvor sandheden er en diskursiv 

konstruktion, som bliver vurderet af de forskellige vidensregimer, hvad der går som sandt og falsk. 

 
Diskursanalytiske tilgange deler generelt ovenstående præmisser, der fører til et fælles teoretisk og 

empirisk fokus, hvorledes den sociale verden, viden og identiteter konstitueres i diskurs. Dette fælles 

fokus adskiller diskursanalyse fra resten af forskningen i samfund, kultur og kommunikation. De 

forskellige tilgange inden for diskursanalyser deler en overstående præmis, men divergerer samtidig 

på en række punkter, således at de hver for sig udgør distinkte forskningsprogrammer (Phillips 2015: 

301). 

 
4.3 NORMAN FAICLOUGHS KRITISKE DISKURSANALYSE 

Jeg vil i det følgende redegøre for, hvordan Fairclough forstår og definerer diskursbegrebet. Herefter 

vil jeg komme ind på hans metode at analysere tekster på, hvor den tredimensionelle analysemodel 

integreres. På den måde vurderer jeg, at beskrivelsen vil bidrage til forståelsen for læseren i forhold 

til at behandle den indsamlede empiri. 
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Jeg har valgt Faircloughs arbejde som en supplerende teoretisk ramme for specialet, da hans 

tredimensionelle model som analytisk ramme, er med til at strukturere forskningsprocessen, inklusive 

formuleringen af forskningsspørgsmålet (Phillips 2015: 308). Hans model er meget praksisorienteret, 

og er samtidig lingvistisk-orienteret (Jørgensen og Phillips 1999: 78). Hvilket giver mig mulighed for 

at gå i dybden med analysematerialet. 

 
Med den kritiske diskursanalyse af Norman Fairclough, udgør diskurs en vigtig dimension i enhver 

social praksis, som både konstituerer viden, identiteter og sociale relationer samt konstitueres af andre 

dimensioner af den sociale praksis. Fairclough mener ikke kun diskurs bidrager til at forme og 

omforme sociale strukturer og processer, men formes også som følge af dem. Ydermere står diskurs 

i et dialektisk forhold til andre sociale dimensioner (Phillips 2015: 303). En central pointe i den 

kritiske diskursanalyse er, at forbindelsen mellem tekster og social praksis medieres af diskursiv 

praksis. Det er altså kun gennem den diskursive praksis, hvor folk benytter sprog for at producere og 

konsumere tekster, at tekster former og formes af social praksis. Alt imens teksten indvirker på både 

produktions- og konsumptionsprocessen (Phillips 2015: 308). Som nævnt i ovenstående ser 

Fairclough diskursen med et lingvistisk-orienteret blik, og med det ønsker han med sin diskursanalyse 

at vise hvordan forandringer i sproget kan relateres til samfundsmæssige og kulturelle forandringer 

(Jørgensen og Phillips 1999: 78). Han ser et lighedstegn mellem sproget og den sociale verden, og 

ser analyser af sociale forandringer, som noget der derfor altid inddrager sproget (Fairclough 2008, 

121). 

 
Fairclough definerer diskurser på to måder. Den ene som socialt konstruerende betydningssystemer, 

hvor diskursen er ”... en måde at give betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv” (Fairclough 2008: 10), 

som primært er den definition jeg vil gøre brug af i specialet. Her bliver diskurser iagttaget til at 

konstruere verden på bestemte måder, som indbyrdes adskiller sig fra hinanden. Han anvender dog 

også diskurs-begrebet på en alternativ måde, hvor det ses som værende mere abstrakt, i det han ser 

diskurs som ”... en praksis, som ikke bare repræsenterer verden, men også giver verden betydning, 

konstituerer den og konstruerer den i mening.” (Fairclough 2008: 17). 
 
Specialets analyse bygger på tekstuddrag fra Simple Feasts kommunikation samt tekststykker fra 

uddybende spørgeskemaer fra forbrugeren. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet 

INDSAMLING OG UDVÆLGELSE AF EMPIRI. For overhovedet at kunne producere en tekst, 

artikuleres diskurser og genrer sammen, som tekstmodtagere trækker på for at fortolke teksten. 
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Produceringen af enhver tekst, mener Fairclough har en bestemt lingvistisk opbygning. En analyse af 

enhver tekst indebærer ydermere en analyse af tre dimensioner: En tekst, defineres af Fairclough som 

de lingvistiske elementer som transitivitet, modalitet, ordvalg, fraser og kohærens, hvorfra 

diskurserne bliver bygget. Diskursiv praksis – de diskurser, som artikuleres i produktion af 

konsumption af tekster, for at konstruere bestemte repræsentationer af verden, sociale relationer og 

identiteter. Til slut den sociale praksis, der defineres af Fairclough som både en rutinepræget, 

institutionaliseret og socialt forankret måde at handle på i verden. Ydermere ses det som en individuel 

handling i tid og rum, der fungerer som bro mellem abstrakte strukturer og konkrete begivenheder. 

Broen fungerer endvidere som bindeled mellem det universelle samfund, og folk der lever deres 

partikulære liv (Philips 2015: 308). 

 
De forskellige analysedimensioner understøtter hinanden, og tekstdimensionen kan eksempelvis 

bruges til at spore konturerne af en diskurs ved at finde lingvistiske træk, mens den kan også bruges 

til at give grundigt belæg for ens påstande om at visse diskurser artikuleres i teksterne (Phillips 2015: 

308). 

 
Ifølge Fairclough er det nødvendigt at benytte de tre dimensioner i en kritisk diskursanalyse, da man 

ikke kan forstå en social sammenhæng alene ud fra én dimension – eksempelvis en tekst, men man 

må derimod analysere tekstens forhold til dens diskursive formationer samt dens sociale praksis. Den 

sociale praksis har bidraget til at forme rammerne, der er medbestemmende for, hvordan teksten 

formes, ydermere er den diskursive praksis bindeledet mellem tekst og social praksis. Uanset hvilken 

betydningsdannelse det drejer sig som, er det en proces, der inddrager alle tre dimensioner 

(Fairclough 1995: 59), og af samme årsag benytter jeg alle tre niveauer i min analyserende del i mit 

speciale. Dette vil jeg redegøre for i følgende afsnit. 
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5.0 METODE 
Følgende afsnit vil redegøre for, hvordan jeg har benyttet Faircloughs metode til at analysere 

empirien. 

 
5.1 TEKSTANALYSE 

Med den kritiske diskursanalyse af Fairclough, benytter jeg først og fremmest tekstanalysen, som det 

første niveau. Fairclough bruger begrebet ”tekst” i bred forstand i sin kritiske diskursanalyse. Han 

benytter det ikke blot som en betegnelse for skrevne og trykte dokumenter, som en avisartikel eller 

en lægejournal eksempelvis. Han mener, det drejer sig om former for kommunikation som reklamer, 

tv-programmer, eller websider, der alle kombinerer sprog, billeder og lyd -samt transskriptioner af 

talt sprog, som kan være af et interview, en samtale eller et møde (Phillips 2015: 310). 

 
Formålet med tekstanalysen, såvel som den benyttes i dette speciale, er at frembringe detaljeret viden 

om, hvad der sker, når folk taler og skriver. En viden som denne er nødvendig for at få indsigt i den 

rolle, som sprogbruget spiller i forandring og reproduktion af samfundet – herunder dets 

magtrelationer. Jeg kommer til at tage udgangspunkt i de lingvistiske testtræk, og fokuserer på 

modaliteten, transiviteten, vokabularet og kategoriseringen i tekstuddragene fra Simple Feast. Valg 

af ord i en tekst, altså vokabularet, der repræsenterer et emne, er et fundamentalt element, som altid 

finder sted i diskursen. Fairclough mener samtidig, at repræsentation altid involverer et 

kategoriseringselement, hvor ord bliver tillagt en mening (Fairclough 1995: 27). Eksempelvis 

hvordan henholdsvis klima og plantebaseret kost hyppigt italesættes i kommunikationen fra Simple 

Feast. Dette vil jeg komme nærmere ind på i analysen. Et andet begreb, jeg vil drage nytte af i min 

analyse, er transitivet. Her er det interessant at undersøge, hvordan et bestemt fænomen eller personer 

fremstilles. Ifølge Fairclough, er det hvordan begivenheder og processer bliver koblet til subjekter og 

objekter. En påstand kan være subjektiv, men kan fremstilles til at være objektiv, hvis afsenderen 

udelukker sig selv fra påstanden. Dermed afføder dette en almen selvfølgelighed, som kan medføre 

en magt, da tesen så fremstår naturgiven (Fairclough 1992: 178). Modalitet omhandler, ifølge 

Fairclough, afsenderens tilknytning til det nævnte udsagn i fremstillingen af teksten. Modaliteten 

fokuserer dernæst på, hvordan tilknytningen viser sig gennem sproget, og ydermere hvilken 

betydning det får for forståelsen af teksten, sætningen eller udsagnet. Hvis subjektet udviser særledes 

forsigtighed, som kun iagttageren af iagttagelsen selv kan vurdere, behøver teksten ikke fremstå 
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universel, selvom den kan gøre det ved at mangle et subjekt, der forholder sig til påstanden. Derimod, 

med forsigtigheden i mente, kan teksten da fremstå autoritativt (Fairclough 1992: 158). 

 
Tekstanalysen fokuserer på de formelle teksttræk, såsom grammatik, ordforråd og sammenhæng 

mellem sætninger, som konstruerer diskurser. Fairclough mener dog, som nævnt i ovenstående, at 

tekstanalysen alene er utilstrækkelig for diskursanalyse, da denne form for analyse ikke kan skabe 

indsigt i forbindelserne mellem teksterne og samfundsmæssige processer og magtstrukturer. 

Tekstanalysen kombineres derfor med en samfundsanalyse i et tværfagligt perspektiv, for at danne 

en analytisk ramme til forståelse af relationerne mellem tekst og samfund. Med en samfundsanalyse, 

den makrosociologiske tradition, kan jeg tage hensyn til at sociale praksisser formes af magtrelationer 

og sociale strukturer – og hvordan mennesker oftest ikke er bevidste om disse processer. Dermed 

benyttes den mikrosociologiske tradition til at fortolke på, og tage hensyn til, at mennesker aktivt 

skaber en regelbunden verden i hverdagspraksisser – også i deres tekstproduktion (Phillips 2015: 

310). 

 
Jeg vil således i tekstanalysen primært beskæftige mig med det sproglige, altså de formale træk i 

teksten, som Fairclough mener skaber diskurser (Jørgensen & Phillips 1999: 82). Denne del af 

analysen vil primært foregå på et beskrivende plan, men det kan ikke undgås, at jeg også vil fortolke, 

da teksten uundgåeligt vil være tæt forbundet med den diskursive- og sociale praksis. 

 
5.2 DEN DISKURSIVE PRAKSIS 

Med henblik på andet niveau af den tredimensionelle model af Fairclough, vil jeg i følgende redegøre 

for analysens diskursive praksis. 

 
Som følge af tekstanalysen, med de lingvistiske træk, vil jeg fokusere på den diskursive praksis, eller 

med andre ord; den intertekstuelle analyse. Via denne del går jeg mere fortolkende til værks, hvor jeg 

i første del af analysen koncentrerede mig om det deskriptive. For at skabe en ny tekst, mener 

Fairclough, det er nødvendigt at trække på allerede eksisterende diskurser og begreber. Den 

selvsamme måde at trække på det allerede eksisterende, sker også i fortolkningen af teksten 

(Fairclough 1995: 58). Ifølge Fairclough er en tekst altid en del af en intertekstuel kæde, idet der 

bliver benyttet ord, der er set og hørt før, for at modtageren har mulighed for at forstå det eventuelle 

budskab. Endvidere har intertekstualiteten som force at kunne referere til historiske påvirkninger på 

tekster, og omvendt – hvordan teksterne har påvirket historien. Fairclough iagttager hvordan 
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diskursen opretholdes, når der findes allerede eksisterende elementer i nyskrevne tekster. Dog kan 

diskursen forandre sig, ved at omtale den eksisterende diskurs på en ny måde. Ved denne forandring 

af diskursen, ændres de dertilhørende grænser ligeså – og diskursen kan føre en større eller mindre 

magt med sig i kommunikationen. Det er med artikuleringen af diskurserne inden for den allerede 

skabte diskursorden, og på tværs af denne, der, ifølge Fairclough, dannes interdiskursivitet 

(Fairclough 1995: 56). 

 
Det er den diskursive praksis der knytter teksten til den sociale praksis, og det er i analysen af denne, 

jeg vil undersøge hvordan Simple Feast trækker på allerede eksisterende diskurser og genrer for at 

skabe en tekst. Jeg vil forholde mig til, hvordan organisationen, som afsender, appellerer til 

modtageren fra bestemte diskursive orienteringer, og dermed kan være med til at påvirke forbrugerens 

holdning til klima og den plantebaserede kost. 

 
5.3 DEN SOCIALE PRAKSIS 

Som tredje led i den tredimensionelle model af Fairclough, vil den sociale praksis i det følgende afsnit 

blive præsenteret. Det er igennem denne at der fokuseres på de omkringliggende strukturer. 

 
Da tekster er påvirket af deres sociale praksisser, tages der højde for hvilke begreber og emner, der 

ikke berøres, og dog samtidig berøres, i en tekst. Af den grund anvender Fairclough også begrebet 

præsuppositioner der fokuserer på tekstens selvfølgeligheder, samt underliggende antagelser. Med 

dette ønsker Fairclough at udtrykke, hvordan det er at vigtigt at se på det mindre fremtrædende i 

teksten. Således vil fortolkeren ofte trække på det eksplicitte udtrykte i teksten, men ved også at 

fokusere på det implicitte, og dermed de ord og emner, der bevidst er blevet udelukket for teksten, 

får fortolkeren mulighed for at se det indirekte budskab (Fairclough 1995: 106). De selvfølgeligheder 

teksten kan fremhæve, forudsætter at der må være andre tekster, der siger det selvsamme om emnet, 

og dermed bekræfter teksten. Teksten fremstår da mere overbevisende, når læseren opfatter tekstens 

selvfølgeligheder som selvfølgeligheder, og dermed drager teksten sin fordel til sig, ved at positionere 

læseren til en antagelse af ’common sense’ (Fairclough 1995: 107). 

 
Dette tredje niveau af den tredimensionelle analysemodel, fokuserer, som nævnt, på de 

omkringliggende sociale strukturer. Det er her tekstanalysen kombineres med en socialanalyse på et 

makrosociologisk niveau, og således herigennem jeg kan undersøge, hvorledes tekst og diskurs sættes 

sammen med samfundsmæssige strukturer. I analysen vil jeg løbende reflektere over, de 
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samfundstendenser der er skabt i lyset af klimapolitik og dens italesættelse. Jeg vil herigennem 

undersøge, hvorledes viden reproduceres eller transformeres via kommunikationen fra Simple Feast. 

Endvidere vil jeg kigge nærmere på de diskursive praksisser til at forstå, om de bidrager og forandrer 

den sociale praksis. Fairclough anbefaler at inddrage anden teori som supplement til udførelsen af 

korrekt kritisk diskursanalyse (Fairclough 1993: 9). Hvorfor jeg også herigennem vil benytte mig af 

governmentalitypespektivet af Foucault. Ydermere vil jeg drage fordel af bogen Klimaets Sociale 

Tilstand og artikler, der italesætter FN’s nyeste klimarapport. 

 
For at opsummere, vil jeg i min analyse, benytte mig af Faircloughs tredimensionelle model til at 

kigge nærmere på Simple Feasts kommunikation. Modellen er præsenteret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil benytte helheden af modellen til at beskrive den eksterne kommunikationen hos Simple Feast 

som værende en del af en social praksis. Mere præcist vil jeg benytte diskursen i Faircloughs 

definition til at repræsentere virkeligheden på: ”Different discourses are different ways of representing 

aspects of the world.” (Fairclough 2003: 215). Dette vil jeg gøre ved at kigge på: 

 
- Tekstuddrag - Den diskursive eller kommunikative begivenhed i sig selv. 

- Den diskursive praksis, som tekstuddragene er en del af – De generelle diskursive 

mønstre, der kan spores i teksten, samt fortolkningen af teksten. 

Social praksis (samfundstendenser: 
Tendenser inden for bestemte områder, 
organisationer, institutioner mm.) 

Diskursiv praksis (genrer og diskurser: 
Produktion og konsumption) 

Tekst/kommunikativ begivenhed 

Figur 1: Just et al., 2011: 46 
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- Den sociale praksis, som teksten produceres i, og som påvirker og påvirkes af teksten 

(Just et al., 2011: 45). 

 
5.4 SOCIALKONSTRUKTIONISME, GOVERNMENTALITY OG KRITISK 

DISKURSANALYSE 

Dette afsnit vil, som overskriften repræsenterer, lægge vægt på forholdet mellem 

socialkonstruktionismen, governmentality-perspektivet og den kritiske diskursanalyse, og give 

læseren et indtryk af, hvad kombinationen af disse kan indfri af resultater i opgavens analyse. 

 
Da alle socialkonstruktionistiske tilgange trækker på Foucaults magtbegreb, synes kombineringen af 

governmentality og diskursanalyse at give en fornuftig mening som mine analyseredskaber i mit 

speciale. Ligesom diskurs, er magt ikke noget, der tilhører bestemte agenter, såsom bestemte 

individer, staten eller bestemte grupper med bestemte interesser, men er spredt over forskellige 

sociale praksisser (Phillips 2015: 301). Jeg vil i analysen fokusere på de magtrelationer, der ligger 

indlejret i Simple Feasts kommunikation og ledelse, og jeg vil se nærmere på styrer og styret, med 

det for øje, at de ønsker at forme kunden til at opnå samme iagttagelse af bæredygtighed, som de selv 

iagttager. Magten skal forstås som værende produktiv, og ikke udelukkende understrykkende, i den 

forstand, at magten ikke konstituerer diskurser, viden, kroppe og subjektiviteter. Det er magten, der 

udgør mulighedsbetingelsen for det sociale. Vores sociale omverden produceres i magt, når objekter 

udskilles fra hinanden og får individuelle særtræk og relationer til hinanden. Ydermere er magten 

altid sammenkoblet med viden, da viden konstrueres diskursivt, bliver magt også forbundet med 

diskurs. Socialkonstruktionismen kendetegner også det at have en kritisk tilgang til selvfølgeligheder, 

da den viden vi har om omverdenen, ikke er et objektivt spejlbillede af, hvad der er den virkelige 

virkelighed, men et produkt af den måde vi selv iagttager og kategoriserer verden på (Phillips 2015: 

301). Med netop denne tilgang, erkender jeg også, at der ikke findes en objektiv sandhed om 

klimakrisen, og løsningen dertil. Problemet – og dermed sagt også løsningen – opstod, da Simple 

Feast sammensatte diskurser fra deres omverden, som de dermed har fortolket og kategoriseret på 

(Phillips 2015: 301). Det har bidraget til en forståelse af klimaet – og sundhed – og hvad der dertil 

gavner, ifølge Simple Feast, både medmennesker og planeten (Simple Feast u.å). Dette er baseret på 

min iagttagelse af Simple Feasts iagttagelse af deres omverden. 
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5.5 INDSAMLING & UDVÆLGELSE AF EMPIRI 

Empirien er en nødvendighed for diskursanalysen, og specialets empiriske genstandsfelt er derfor 

også valgt på baggrund af en række udvælgelseskriterier, som jeg vil uddybe i følgende afsnit. I dette 

speciale fokuserer jeg på den eksterne kommunikation fra Simple Feast, og supplerer ydermere 

analysen med svar fra et uddybende spørgeskema foretaget på specifikke holdningsspørgsmål. 

Følgende afsnit vil præsentere eksterne kommunikation, hvor udfoldelsen af spørgeskemaet vil 

udforme sig i det efterfølgende afsnit. 

 
5.6 DEN EKSTERNE KOMMUNIKATION OG AFGRÆNSNING 

Følgende afsnit vil præsentere det indsamlede empiriske materiale, som anvendes til at belyse mit 

speciales problemstilling. Specialets ambition er at analysere, hvad Simple Feast forstår ved en 

bæredygtig livsstil, og hvilke konsekvenser det har for deres forståelse af deres egen såvel som 

forbrugerens klimabevidsthed. 

 
Ved at fokusere på den eksterne kommunikation som Simple Feast er afsender af, opstår der mulighed 

for at opnå intern validitet, og samtidig for at overholde gennemsigtighedsprincippet. Opfyldelse af 

netop dette princip er en forudsætning for evalueringen af akademisk viden ud fra de 

sandhedskriterier, som den socialkonstruktionistiske videnskab udstikker. Alle videnspåstande skal 

dermed ikke behandles som lige gode, lige gyldige eller ligegyldige. De skal derimod vurderes ud fra 

det kontingente regelsæt, som de diskursive praksisser skaber i den socialkonstruktionistiske 

videnskab, i stedet for at blive vurderet ud fra universelle sandhedskriterier (Phillips 2015: 318). 

 
Jeg vil præsentere korte, såvel som længere uddrag af empirien i specialets analyseafsnit. Ved at 

inddrage disse, agter jeg at gøre det muligt for læseren, at stille mine fortolkninger op mod de faktiske 

udsagn. Ved at gøre dette får læseren mulighed for at vurdere min fortolkning ud fra tekstens egne 

præmisser, endvidere kan der ud af dette opstå anderledes og konkurrerende fortolkninger af 

materialet, når specialet læses igennem af andre end mig selv. Af samme årsag ønsker jeg at 

præsentere empirien i deres rå form, og dermed udenom min forforståelse af materialet (Phillips 2015: 

318). 

 
Simple Feast har navngivet en side på deres hjemmeside, som deres ’blog’. Det er her, jeg har fundet 

den eksterne kommunikation, som jeg senere i specialet vil analysere. Jeg startede med at læse de 

forskellige indlæg igennem, hvor jeg udvalgte de mest relevante. Det gjorde jeg ud fra de parametre, 
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at indlæggene omhandlede ’klima’, ’bæredygtighed’ og ’sundhed’, og at vejen til alt dette er en 

plantebaseret kost og ’klimavenlig mad’. Disse begreber, mener jeg, Simple Feast iagttager som 

værende en del af en diskursiv forståelse, der kan ændre sig over tid. 

 
Jeg har valgt at lave en empirisk afgrænsning, hvor jeg udelukkende kommer til at tage afsæt i den 

eksterne kommunikation, der taler til forbrugeren. Altså de blogindlæg, hvor jeg iagttager Simple 

Feast til at lægge vægt på, hvilken forskel de selv iagttager en bæredygtig livsstil kan bidrage til, og 

hvordan de dermed fordrer samt præsenterer denne livsstil, for at sikre både egen og eksternes 

klimaansvarlighed. Ved at dykke ned i dette område, mener jeg, at jeg bliver i stand til at analysere 

mig frem til ovenstående formål. 

 
5.7 PRÆSENTATION AF EKSTERN KOMMUNIKATION 
Følgende afsnit vil bestå af en gennemgang af den primære empiri. Materialet der vil blive 

præsenteret, har jeg udvalgt og vurderet til at kunne belyse dette speciales problemstilling bedst 

muligt. Det empiriske materiale består af dokumentmaterialet præsenteret nedenfor: 

 
- Revolutioner kommer altid nedefra 

- Familien Andersen ”Vi savner aldrig kødet” 

- Klimakrisen kræver permanente livsstilsændringer  

- Fremtiden i egen hånd 

- Hvad betyder det at spise en plantebaseret kost? 

- Kød eller ej – Betyder mit madvalg noget for miljøet? 

- Kan nye madvaner bremse klimaforandringer? 

- Måltidskasser er bedst for miljøet 

- Hvad ville et kødfrit år betyde for miljøet? 

 
Det er igennem de udvalgte blogindlæg, hvor Simple Feast udtrykker sine holdninger gennem 

forskellige fortællinger, interviews og egne gjorte iagttagelser. Dette iagttager jeg, til at beskrive 

basen for hele deres organisation på. Blogindlæggene blev præsenteret i 2017, hvor de også omlagde 

deres organisation til den, som forbrugeren møder i dag. Jeg ønsker at arbejde med indlæg fra deres 

egen hjemmeside, da den rummer plads til, at afsender kan formulere sig præcis, som organisationen 

selv ønsker det. Her er iagttager jeg intet, til at være blevet fortolket eller formidlet af journalister, 

men kun iagttaget af læseren og derefter fortolket og formidlet til dette speciale. Udover ovennævnte 
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tekster findes der 60 blogindlæg; der beskriver deres koncept, forskningsresultater samt fordele ved 

at spise plantebaseret. Jeg har valgt ikke at medtage disse, dels af hensyn til specialets afgrænsning, 

og fordi teksterne ikke syntes at belyse dette specialets problemstilling i lige så høj grad, som jeg 

vurderede de andre ovenstående indlæg til at gøre. 

 
5.8 ET UDDYBENDE SPØRGESKEMA  

Først og fremmest vil jeg uddybe, hvorfor jeg har valgt at supplere dette speciales analyse med en 

spørgeskemaundersøgelse. Dernæst vil jeg kortlægge hvordan jeg har gjort, og hvilke fordele, jeg har 

iagttaget ved brugen af denne. Det er med spørgeskemaet, jeg er med til at dække en ellers blind plet 

i kommunikationen fra Simple Feast. 

 
Når det ønskes at få ny viden om sociale eller andre fænomeners udbredelse, er et spørgeskema 

passende. De kan være med til at skabe et overblik over udbredte forskellige holdninger eller former 

for adfærd i forskellige byer, landsdele, organisationer eller andre forsamlinger (Olsen 2006: 8). 

Spørgeskemaet plejer at referere til den kvantitative forskning. Spørgeskemaet står ganske vist også 

til rådighed, når det ønskes at opnå viden om forhold, der kan måles og dermed kvantificeres med tal. 

Et spørgeskema har til formål at indhente kvantitative data om populationer gennem besvarelse af en 

række spørgsmål, der ofte administreres gennem strukturerede interviews eller selvudfyldte 

spørgeskemaer. Formuleringen af spørgsmålene i spørgeskemaet er da vigtig, da forskeren ikke har 

mulighed for at omformulere sit spørgsmål, som det ellers ville være muligt at gøre i et interview.  

Den kvantitative metode er ofte deduktiv, hvor forskeren tester en teori eller hypotese – altså fører x 

til y. Ved brugen af denne vil forskeren ofte få en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er 

ofte bedre end ved vil være i en kvalitativ tilgang, fordi det er muligt at nå en større målgruppe. Det 

er derimod en svaghed, at der ikke på samme måde er mulighed for uddybelse og nuancering, hvorfor 

det derfor kan være svært at bestemme kausaliteten Hverken den kvalitative eller den kvantitative 

tilgang er begrænset til bestemte forskningsmetoder, men har begge sine fordele og ulemper. 

Kvalitativ forskning forbindes med komplekst empirisk materiale, såsom sprog og ord, en høj grad 

af fortolkning samt en lav grad af generaliserbarhed. Det findes i mange forskellige former, men 

nogle er dem er semistrukturerede interviews, deltagerobservation eller fortolkningsbaserede 

tekstanalyser. I denne form for forskning anerkendes det, at der ikke findes en objektiv virkelighed, 

men at hver kultur konstruerer sin egen virkelighed, som forskeren kan forsøge at forstå ved hjælp af 

sin kvalitative forskning. I den kvantitative forskning tilstræbes beskrivelsen af objektive 
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lovmæssigheder, hvor ambitionen er at beskrive verden så objektivt som muligt (metodeguiden u.å.), 

hvilket ikke er min hensigt med specialet. 

 
Med den kvalitative metodes ambition kombinerer jeg den lukkede interviewform. Ydermere ønsker 

jeg med denne at fremme holdninger, med den faste struktur og de dertilhørende spørgsmålstyper, 

jeg finder i spørgeskemaets logik. Det forudsætter, at der er tale om en fast struktur, hvor 

spørgsmålene stilles i en fast rækkefølge, samt at læseren kan læse og skrive (metodeguiden u.å). 

 
Ved udsendelsen af mit uddybende spørgeskema, modtog jeg svar fra 25 forskellige respondenter. Af 

de 25 personer ligger aldersspænet mellem 17- og 65 år, og er alle fundet i mit netværk, hvor jeg 

læste og noterede mig svarene undervejs. Da interviewet i dets form kan bidrage med en detaljeret 

og intensiv analyse af en begrænset mængde personers holdninger, samt oplevelser af bestemte 

fænomener, bestemmes antallet af informanter altid i forhold til interviewprojektets rammer, varighed 

og ressourcer. Det er således bedre at gennemføre relativt få interview og gennemarbejde analysen af 

disse, så den bliver sober, grundig og teoretisk nuanceret (Tanggaard & Brinkmann 2015: 32). Efter 

at have nået 25 besvarelser, vurderede jeg dermed, at jeg havde nået et vist mætningspunkt, hvor jeg 

ikke fik yderligere relevante oplysninger (Tanggaard & Brinkmann 2015: 29), om den sunde og 

klimakompenserede kost, som gavner det, jeg ønsker at vide mere om til netop dette speciale. 

 
Holdningsspørgsmål handler om at evaluere eller vurdere fænomener, der forekommer uden for den, 

der vurderer. Det kan eksempelvis være en befolkningsgruppe, en social indsats, en hændelse – eller 

et begreb såsom demokrati. Jeg arbejder med specifikke holdningsspørgsmål, der besidder mindst tre 

forskellige komponenter, som omhandler at opfatte, at føle og at ville gøre. Specifikke 

holdningsspørgsmål kan besidde alle tre bestanddele, men behøver tilmed ikke være 

overensstemmende. Man kan eksempelvis godt føle stærkt for noget, uden at ville agere på det. Når 

en undersøgelse bestræber sig på at forudsige og beskrive menneskelig adfærd, kommer navnlig 

specifikke holdningsspørgsmål med at ville gøre-bestanddele på tale. Ingen holdningsspørgsmål 

synes at være bedre end andre, men typen af spørgsmål afhænger af hvilken undersøgelse der sigtes 

mod at belyses (Olsen 2006: 16-19). Da jeg med min uddybende spørgeskemaundersøgelse bestræber 

mig på at undersøge og forudsige forbrugerens adfærd, mener jeg, at de specifikke 

holdningsspørgsmål, med sine dertilhørende at ville gøre-bestanddele tilegner sig godt til min 

empiriske analyse. Det gør jeg for at få en grundlæggende idé, om hvorvidt forbrugeren også påtager 

sig den sociale klimaansvarlighed, som jeg iagttager Simple Feast til at gøre. 



 28/77 

HAND DRAWN

VEGAN FOOD
HAND DRAWN

VEGAN FOOD

Spørgsmålene i dette speciale har en tidsdimension, der både er tilbageskuende, retter sig imod det 

aktuelle øjeblik og som skuer fremad (Olsen 2006: 16-19). Det har jeg valgt at gøre, for at 

respondenterne har haft mulighed for at kunne forestille sig, hvad de ville gøre, hvordan de opfatter 

og hvad de føler for de enkelte begreber og emner inden for rammerne af Simple Feasts vision. 

Ydermere får jeg en indsigt i hvilken retning forbrugeren skubber sine tanker i, når de individuelle 

spørgsmål bliver stillet – og dermed besvaret. Spørgsmålene varierer desuden mellem at være åbne, 

lukkede eller delvist lukkede, altså uden svarkategorier, med fyldestgørende eller kun delvist 

fyldestgørende svarkategorier (Olsen 2006, 38). Jeg vil i følgende afsnit uddybe, hvorfor mit valg er 

faldet på at indføre både åbne og delvist lukkede spørgsmål i min spørgeskemaundersøgelse. 

 
Spørgsmål efterfølges meget ofte af fastsatte svarkategorier i spørgeskemaer, og kaldes da lukkede. 

Ved at tilbyde en række mulige hovedårsager som svarmuligheder efterfulgt af en svarmulighed som 

kan uddybes i ”andet” eller ”anden årsag”, bliver spørgsmålet dermed delvist lukket (Olsen 2006: 

38). Det kan eksempelvis ses i mit første spørgsmål i undersøgelsen, som kan ses på nedenstående 

billede fra SurveyMonkey (Bilag 11: 1). 

 

(Bilag 11:1) 

 
I tilknytning til holdningsspørgsmål gælder at svarkategorier altid bør være balancerede, så alle 

opfattelser tildeles mulighed for at komme til orde, da særlige holdninger ikke bør begunstiges og 

andre søges holdt tilbage (Olsen 2006: 40). Grunden til svarmulighederne først og fremmest opstår 

til ovenstående spørgsmål, er for at rette svarpersonerne ind på et spor. Dermed ønsker jeg ikke at 

styre deres tanker, men forsøger at få frem, hvilke slags fødevarer de indtager i løbet af en almindelig 

hverdag. Havde jeg derimod stillet dette spørgsmål som et åbent spørgsmål, uden svarmuligheder, 
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kunne svarene risikere ikke at bidrage med den ønskede viden, og ville ikke have været lige så 

brugbare til denne analyse. Havde svarpersonerne svaret med begreber som eksempelvis, 

”balanceret”, ”sund” eller ”god”, mener jeg ikke, at jeg ville få tilstrækkelige informationer til at 

undersøge, hvordan de opfatter deres partikulære kost. Svarkategorierne bidrager om muligt til at 

mindske betydningsvidden for spørgsmålene. Når kategorier gør det, aflastes svarpersoner, og 

måleproblemer forbygges. Endvidere er jeg med til at lede svarpersonerne i ønskede forståelses 

forståelsesretninger (Olsen 2006: 40). 

 
De åbne spørgsmål i det uddybende spørgeskema ser ud som vist på billedet nedenfor. Her lader jeg 

det være op til svarpersonen selv at grave ned i egne holdninger, for derefter frit at kunne skrive sit 

eget svar, da der ikke er fastlagt svarmuligheder. En klar fordel ved at stille åbne spørgsmål, er at 

man får mulighed for at få indblik i respondentens forståelse af spørgsmålet, og samtidig skulle man 

gerne få en begrundelse for det svar, der er givet. Afsenderen af spørgeskemaet viser samtidig 

respondenten, at man er interesseret i mere end et hurtigt kryds, nemlig også i en dybere forståelse 

for respondentens svar. Endvidere giver de åbne spørgsmål mig en dybere forståelse, samt citater til 

at understøtte pointerne for forbrugerens klimabevidsthed (Olsen 2006: 22) i mit speciale. 

 
 

 

 

 
(Bilag 11: 6). 
 
Jeg har ikke ønsket at præsentere hverken min egen iagttagelse, ej heller min iagttagelse af Simple 

Feasts iagttagelse, af både bæredygtighed, en plantebaseret kost og de dertilhørende begreber der 

nævnes i spørgeskemaet, forinden det uddybende spørgeskema til respondenterne, da jeg ikke 

ønskede at farve deres individuelle besvarelser. Ydermere har jeg tilsikret respondenterne deres 

anonymitet og fortrolighed inden besvarelse af spørgeskemaet, da jeg ønsker, at forbrugeren besvarer 

spørgsmålet så ærligt som muligt. Endvidere har respondenterne fået muligheden for at besvare de 

uddybende spørgeskemaer hjemmefra, da de har modtaget spørgeskemaerne på henholdsvis e-mail 

og Facebook, hvilket har givet mig mulighed for at stille lettere følsomme spørgsmål. Med det 

uddybende spørgeskema mener jeg samtidig, at jeg har kunne få deres specifikke holdninger frem i 

lyset, som skyldes den særlige fortrolighed, der skabes mellem interviewer og svarperson i det 
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uddybende spørgeskema, hvor jeg går mere i dybden med det mentale arbejde, der ligger i at gå fra 

tanke til handling (Olsen 2006: 24 & 64). 

Spørgsmålene fremgår af bilag 11. Bevæggrunden for valg af årstal 2017-2020 er 

grundet Simple Feast omlægning af markedsføring. 

 
Jeg har benyttet mig af SurveyMonkey til at udføre mit spørgeskema. Her fungerer det således, at 

adgangen skal tilkøbes. Prisen afhænger alt efter hvilket abonnement, man ønsker at benytte sig af. 

Jeg valgte abonnementstypen Flex, som gav mig mulighed for at lave et spørgeskema på maksimum 

ti spørgsmål. I en kombination med begrænsningens muligheder og antallet af personer, jeg ønskede 

at stille spørgsmål, har jeg med en indledende skriftlig kommunikation, fået besvaret 

baggrundsspørgsmål omhandlende køn, alder og bopæl. Dette har dog ikke haft nogen betydning for 

analyseresultaterne. 

 
Spørgeskemaets funktion bliver langt fra altafgørende for besvarelse af specialets 

problemformulering, men underbygger blot den primære empiri i isolerede afsnit, for dermed at 

udvide min iagttagelse af forbrugerens iagttagelse af klimabevidsthed. Jeg tager specialets største 

udgangspunkt i den eksterne empiri fra Simple Feast, og gør min primære iagttagelse ud fra at blive 

hos iagttageren. Dog iagttager jeg dette spørgeskema til at imødekomme en ellers blind plet, idet 

analysen udelukkende fokuserer på Simple Feasts egen kommunikation, og dermed ikke fokuserer 

på, hvordan forbrugeren reelt set har det med deres koncept. 
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6.0 TESTANALYSE 
Som nævnt indeholder denne analyse en lingvistisk gennemgang af kommunikationen fra Simple 

Feast. Tekstanalysen vil ende ud i en refleksion over interesserente begreber og udsagn, som viser 

sig at træde igen i teksterne. Det er med refleksionen af tekstanalysen, der leder op til analysen på 

den diskursive praksis. 

 
6.1 FØLELSER I KLIMAETS FÆLLESSKAB 

Simple Feast præsupponerer at ”mange” anerkender den enkeltes madvaner, og hvilken betydning 

dette har for planeten: ”Mange af os ved efterhånden godt, at vores madvaner har stor betydning for klimaet. 

Men har de virkelig så stor betydning, at de kan bidrage til at bremse de klimaforandringer, som vi allerede nu 

er vidne til? Svaret er “ja” - i høj grad!” (Bilag 1: 1).  Med ord som ”os”, ”vores” og ”vi” bliver der skabt 

et fællesskab mellem organisation og forbrugeren. Når læseren bliver inddraget i ”vi”, ”vores” og du” 

viser det organisationens store ønske om at løfte i fællesskab, og ser et håb i at inddrage så mange 

som muligt i bremsningen af denne almene sandhed, klimaforandringer. Den subjektive modalitet, 

skinner også igennem i følgende selvbeskrivelse: 

 
Vi er her for at vise, at revolution kan være en fest fyldt med velvære og respekt for hinanden 

og den planet, vi bor på. Vi er her for at vise, at revolution kan smage uendeligt forfriskende og 

nydes i fulde drag. Vise at hver ny dør, du går ind ad, kan åbne op for en ny sanselighed og nye 

oplevelser. Vise at du aldrig behøver at gå på kompromis med smag og velvære, tværtimod. 

Vise at et skridt ind i planternes kongerige kan være den mest fantastiske, energigivende fest, 

der bliver ved med at give jo flere døre i kongeriget, du åbner, og at det har så mange flere 

facetter end den verden, vi kom fra nogensinde havde. Vi er her for at eksperimentere og afprøve 

grænser og for at definere fremtidens mad. ” (Bilag 5: 2-3). 

 
Her forholder Simple Feast sig stolt til sin vision, og de kategoriserer fremtidens mad inden for 

rammen af planternes kongerige, og benytter sig af positive adjektiver og substantiver såsom ”fest”, 

”velvære”, ”respekt”, ”forfriskende”, ”fantastiske” og ”energigivende”. I modsætning til en sætning 

som følgende, hvor kød italesættes: ”Kødproduktion har været med til at lægge et ekstra pres på miljøet. 

Faktisk er produktionen af kød det, der udgør vores største miljømæssige problem - både på lokalt og globalt 

plan.” (Bilag 2: 1), her springer lettere negative ord i øjnene på mig, såsom ”pres” og ”problem”, og 

beretter om en verden, som Simple Feast ikke har lyst til at identificere sig selv med. Der gøres 

samtidig opmærksom på, at problemet ikke kun befinder sig i Danmark, men også er globalt. 

Udsagnet danner dermed belæg for, at kødproduktionen skal løses globalt, og via præsens ”er”, der 
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lægger sig op ad kødproduktionen, skabes en kategorisk modalitet idet det fremstilles som en 

selvfølgelighed, ved at organisationen udelader sig selv som subjekt fra sætningen. De benytter sig 

af ordet ”du” flere gange, for at forbrugeren får muligheden for at se sig selv som en del af løsningen: 
”For hvert plantebaseret måltid, du spiser, bidrager du til at bremse de truende klimaforandringer. Det må du 

ikke glemme!” (Bilag 1: 2). Jeg iagttager det til at appellere til forbrugeren, der allerede spiser 

plantebaserede måltider, hvor læseren, der sammensætter måltidet på en anden måde, ikke er en del 

af det bidragende fællesskab. Det kan dermed afføde, at forbrugeren ønsker at være en del af det 

bidragende fælleskab, og forsøge sig mere med de plantebaserede måltider. Med vokabularet, hvor 

ord som ”truende” og bremse” samt sætningen ”det må du ikke glemme!” kategoriserer Simple Feast 

klimaforandringer til noget der skal stoppes, og af negativ karakter, hvilket kan bidrage til at forstærke 

bekymringen. 

 
Det taler til governmentality, hvor de benytter sig af morale og etik til at forsøge at ændre 

forbrugerens selvledelse, til at gavne klimaet på den måde, de iagttager til at være den bedst tænkelige 

måde. De lægger endvidere vægt på, at hvis forbrugeren fravælger kød, og spiser flere grøntsager, 

hvordan ”vi” derfra vil gå en bedre fremtid i møde: ”Det er fantastisk at tænke sig, at hver gang vi tilvælger 

planterne fremfor kødet, er vi med til at gøre vores for at støtte op om en bedre fremtid” (Bilag 2: 1). 

Sætningen vurderer jeg til at være præget af positivitet med ordene ”fantastisk”, ”tilvælge”, ”støtte” 

og ”bedre”, hvilket kan appellere til følelser hos læseren, som kan medføre en glæde, og dermed selv 

gøre sig erindringer eller tanker, om hvordan de ønsker at tilvælge broccolien fremfor bøffen. 

 
De gør brug af metaforen, der omhandler den mindste mønt i det danske pengesystem, indtil 2011, 

for få tankerne sat i gang hos forbrugeren: ”''Så får du ikke mere for den 25 øre'', men med 100.000 25 ører 

bliver det alligevel til en hel del, synes du ikke? Det vil altså sige, at hvis vi alle sammen spiste mindre kød i 

løbet af ugen, så ville det gøre en betydelig forskel i det store billede.” (Bilag 2: 1-2). De indikerer altså, at 

hvis alle, eller i hvert fald 100.000, skærer ned på kødet, vil det kunne ses på klimaaftrykket. Således 

er det én for alle og alle for én. Ved at have subjektiveringen i fokus, hiver jeg fat i følgende citat fra 

Simple Feast: ”Din kost påvirker altså miljøet i lige så høj grad som brugen af en bil til og fra arbejde. Ejer 

du ikke en bil? Fantastisk! Det er virkelig godt at høre. Men ved at skifte til en plantebaseret kost bidrager du 

stadig til miljøets plusside” (Bilag 9: 1). De forsøger beskedent at bidrage til en formningsproces af 

individet, der læser med. De får igen sat ”din” og ”du” ind i udsagnet, og taler dermed direkte til 

personen, der sidder på den anden side af skærmen og læser med. Via flittigt brug af et rosende 

vokabular efterfulgt af et udråbstegn, i form af ”fantastisk!”, og ”Det er virkelig godt at høre”, bliver 
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læseren blot enten bekræftet i at gøre det rigtige, hvis forbrugeren gør som de siger. Ydermere 

afslutter de den afsluttende sætning med en konjunktion i form af ”men”, der indikerer, at læseren 

kan bidrage til en bedre klimamæssig fremtid ved at tage ansvar på en anden- eller yderligere måde. 

 
6.2 PROBLEMET 
Simple Feast inddrager igen fælleskabsfølelsen, når de italesætter problemet: ”Vi må gribe til handling, 

hvis livet på jorden skal bevares! Livsstilsændringer i særligt den vestlige verden er påkrævet. Problemet er, 

at vi har været for langsomme til at reagere, og nu er tiden er ved at løbe fra os.” (Bilag 7: 1). Det er ”vi”, der 

skal ”gribe til handling”, ”hvis” livet skal garderes mod klimaforandringerne. Den objektive modalitet 

skabes i form af påkrævede ”livsstilsændringer” i den vestlige verden, da der ikke refereres til Simple 

Feasts egen subjektive holdning, men synes at præsupponere, at læseren, og alle derudover, ved at 

her refereres til ekspertviden på baggrund af anerkendte fakta. Dog er der ikke tilknyttet fakta til 

denne sætning, og læseren må derfor vælge at stole, eller lade være, på Simple Feasts udmelding. 

Med et vokabular hvor pronomen ”hvis, substativet ”problem” og adjektivet ”langsomme” samt 

udsagnet: ”nu er tiden ved at løbe fra os” indtræder, taler sætningskonstellationen igen til læserens 

frygt og angst. 

 
De iagttager både klimaforandringerne og politikerne til at være et problem i sagen, da de ikke ser 

politikerne gøre nok: 

 
”Den demokratiske valgcyklus gør det så evigt deprimerende at følge politik, for der kommer 

ikke reel klimapolitisk handling før nødvendigheden tvinger den frem i taburet-politikkens 

navn. Serveretten blev hermed sendt tilbage til folket, men okay – vi ved jo, at revolutioner altid 

kommer nedefra, så intet nyt der.” (Bilag 5: 2). 

 
Transiviteten træder i kraft, da politikerne og demokratiet bliver fremstillet til at være et 

betydningsløst-handlende og trist magtstyre. Det er her subjektet ”den demokratiske valgcyklus” 

knytter sig transitivt til objektet ”politik”, via relationen ”så evigt deprimerende”. Med ”serveretten” 

der er sendt tilbage til ”folket”, hentyder de, at Simple Feasts selv må kæmpe videre med deres vision, 

med alle dem, der står inde for ”vi”. Ved at udtrykke sig gennem ”revolutioner altid kommer nedefra”, 

hentyder de til nogle af de mest gennemgribende omvæltninger af et samfund, som de ønsker skal 

sætte rammen for den plantebaserede kost fremkomst på Jorden. 

 



 34/77 

HAND DRAWN

VEGAN FOOD
HAND DRAWN

VEGAN FOOD

Politikerne, og dermed regeringen, præsenterer ikke, eksempelvis, flere afgifter og lavere moms, som 

Simple Feast mener vil gavne klimaet: 
 

”Vi er imidlertid nødt til at acceptere, at vi alle må omstille os og acceptere, at det vitterligt er 

svært at ændre adfærd. Netop derfor er det bydende nødvendigt, at det bliver dyrere at leve sort 

og billigere at leve grønt. Vi skal have flere afgifter på fly – flere afgifter på kød og lavere moms 

på grøntsager. Vi har det på tobak, alkohol og sukker. Det burde ikke være et politisk 

spørgsmål.” (Bilag 5: 2). 

 
De associerer kød og animalske fødevarer med farven sort, og dermed som den dystre og den negative 

eksisterende adfærd, de ser hos mange, hvor den grønne livsstil fremstilles til at skulle være den 

korrekte levestil, som skal roses igennem økonomien, ved at skulle være ”billigere” og dermed 

lettilgængelig for alle. De præsupponerer ”nødvendighed” som en selvfølgelighed, og at alle 

accepterer, kødet som den dårlige levestil, som af den årsag skal koste mere, og dermed være ”dyrere” 

for forbrugeren. De mener, at grøntsagerne skal være lettilgængelige og ”billigere”. Den transitive 

relation ses via ”vi”, som via ”skal have” knytter sig til ”flere afgifter” og ”lavere moms”, og 

fremstiller dermed indsatsen fra politikernes side som værende for vag, idet de selv fremstiller deres 

ideelle lovkrav. Som de endvidere kommenterer, ”ikke” burde være ”et politisk spørgsmål”. Den 

subjektive modalitet viser sig således, gennem deres måde konstant at forholde sig til deres udsagn i 

ovenstående citater ved brug af ”vi”. Dette ”vi” er et fællesskab, som læseren kan vælge at være en 

del af, og dermed inddrage sig selv i ”vi”, og hvis ikke læseren føler tilknytning til udsagnene, står 

”vi” for Simple Feast. 

 
Simple Feasts’ CEO og Co-founder, Jakob Jønck, beskriver i sit nytårsbrev 2020 til læseren, hvilket 

syn, han iagttager de danske politikere synes at have på klimasituationen: 

 
”I 2019 fik Danmark ny statsminister, som sammen med en fremsynet Klima-, Energi- og 

Forsyningsminister i skikkelse af Dan Jørgensen fik fremlagt de mest ambitiøse klimamål 

verden endnu har set. Ikke længe efter kunne man dog se selvsamme statsminister med al 

tydelighed gentage et håbløst forældet politisk budskab, som synes at gå igen verden over, 

nemlig at kampen mod klimaforandringer ikke må koste noget, hverken velstand, vækst eller 

øget ulighed. Velkommen til Utopia. Eller måske rettere: Velkommen til endnu et gensyn med 

visionsløs politik, som vi har set den gentaget, siden der i slutningen af 1970’erne blev etableret 

videnskabelig konsensus om klimaforandringerne.” (Bilag 5: 2). 
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Ved at benytte sig af logosappellen, benytter Jønck fakta til at beskrive, hvornår Danmarks nye 

statsminister indtrådte, hvem den nye forsyningsminister minder ham om, og hvordan der i den nye 

regering blev vedtaget endnu ikke sete klimamål. Samtidig slutter han citatet af med at sammenligne 

2020 med 1970’erne, der refererer til hans egen individuelle iagttagede viden af klimapolitik, der 

personliggør citatet. Patosappellen udspiller sig, idet han appellerer til læserens ærgerlige følelse, når 

han italesætter politikken som værende ”visionsløs” og som ”Utopia”, som går under betegnelsen 

ideen – og derfor ikke eksisterende - om ”et perfekt samfund, hvor alle fungerer med hinanden – og hvor 

alle er glade” (Cambridge Dictionary u.å). Med det initierer Jønck, hvordan han mener, at det godt må 

koste noget i modsætning til hans iagttagelse af regeringens holdning til klimaforandringer. Han 

vurderer med udsagnene ”hverken velstand eller øget ulighed”, at regeringen ikke er klar til at tage 

det store skridt mod en omvæltning af samfundets struktur. Ved at sammensætte ordene i følgende: 

”et håbløst forældet politisk budskab”, signalerer han, hans personlige og følelsesmæssige frustration 

over de ”ambitiøse klimamål”, da han ikke mener, de vil blive fulført i den verden, som han kender 

den. 

 
I forlængelse af ovenstående, vil jeg med nedenstående citat belyse, hvilken stemning, jeg iagttager, 

Simple Feast til at skabe omkring regeringens løsning af klimakrisen: 

 
”Det er overordentligt naivt at forestille sig, at teknologiske landvindinger har nogen realistisk 

chance for at løse problemet alene og slet ikke på kort sigt. Det er lige så naivt at tro, at vi som 

mennesker, uden seriøse kortsigtede incitamenter og uden hjælp, har stamina til at foretage 

alletiders største globale adfærdsændring, der ikke er til fordel for os selv, men til 

generationerne efter os - vel at mærke indenfor en tidsramme på et årti eller to.” (Bilag 5: 2). 

 
De første to sætninger er med til at skabe en objektiv modalitet for hele citatet, idet udsagnet 

fremstilles som en selvfølgelighed. Det opstår ved at afsender af udsagnet udelader personligt stedord, 

men begynder udsagnene med pronomen i form af ”det”. Organisationen knytter sig dermed ikke til 

udsagnene, som de ville gøre, hvis de i stedet benyttede sig af eksempelvis ”vi” - i kombination med 

et verballed – såsom ”vurderer” eller ”mener” i sætningen. Derudover nævner de adjektivet ”naivt” 

to gange i forbindelse med de ”teknologiske landvindinger”, der fremstår som regeringens fremtidige 

løsning på klimaforandringerne. Simple Feast ser ikke dette som en reel løsning, til at kunne løse 

problemet alene, og de beskriver implicit, hvordan regeringen mangler hår på brystet til, at 

gennemforce de ambitiøse klimamål, som de principielt præsenterede, og dermed kommer med en 

vag løsning i form af ”teknologiske landvindinger”. Endvidere nævner de hvordan ”vi” mennesker, 
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uden ”seriøse kortsigtede incitamenter” og uden ”hjælp” skal kunne gennemgå en global 

”adfærdsændring”, der skal være til fordel for vores efterkommere. Fællesskabet bliver atter 

inddraget, og vi er alle en del af ”vi”. Med de seriøse kortsigtede incitamenter, refererer 

organisationen til deres iagttagelse af sig selv, som havende mere fornuftige og seriøse incitamenter, 

end regeringen, til at force en løsning igennem på klimaområdet. De nævner derudover hjælpen, som 

hentyder til den manglende hjælp fra regeringen, hvis ikke de får ændret deres klimapolitik. I 

forlængelse heraf, benytter Simple Feast sig af den objektive modalitet atter engang, hvor de benytter 

pronomen ”det” til at indlede citatet: 

 
”Det er ikke et spørgsmål, om det er politikernes eller befolkningens opgave at løse problemet. 

Det er et spørgsmål om både og. Men hvor ville det være en forløsning for mennesker verden 

over, inklusiv os her i Norden, hvis vi udskiftede taburet-politik med visionær ledelse og fik 

hjælp til at ændre os hen imod det bedre liv, de fleste af os ønsker. ” (Bilag 5: 2). 

 
Med henblik på ovenstående citat hentyder Simple Feast med ordvalgene ”både og”, at vi først 

nærmer os løsningen på klimaproblemet, den dag der sker en fælles ændring i adfærdsmønsteret fra 

både ”politikerne” og ”befolkningen”. Han skifter da fokus fra den direkte italesættelse af klimaet, 

og nævner indirekte, at han ønsker et anderledes magtregime, end det allerede eksisterende i 

”verden”. Jønck beskriver hans ønske om en ledelse, der får visioner til at ske. Han kategoriserer det 

bedre liv, til et liv uden animalske fødevarer og langt flere grøntsager, som han selv iagttager det. Her 

modargumenter han dog lidt sig selv, da han i sidstnævnte citat, nævner hvordan adfærdsmønstrene 

skal ændre sig til fordel for generationerne efter ”os”. 

 
Tilbage til bilag 1, hvor ”vi” igen dominerer sætningerne: 

 
”Kødproduktion er én af de største klimabelastninger, vi kender til, og derfor vil vi gerne skrue 

ned for vores forbrug og gøre en forskel. Vi ved, at situationen kræver handling nu og her, for 

ellers kommer vores børn og børnebørn til at betale en meget høj pris.” (Bilag 1: 1). 

 
Med patosappellen skaber organisationen en transitiv ansvarlighed, når det kommer til alle ”vores” 

efterkommere. Denne ”høje pris”, som der bliver italesat, kan skabe frygt hos læseren, der samtidig 

kan medføre en selvisk følelse, da det er ”vores forbrug” der bestemmer hvilken vej 

klimaforandringerne skal gå. Dette har organisationen formentlig set som en nødvendighed, for at 

trænge igennem til så mange læsere som muligt, da de mener, det er den enkelte, der kan være med 

til at ændre verden. Ydermere præsupponerer de, at ”vi” alle sammen kender til kødproduktionens 
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effekter på klimaet, og den subjektive modalitet svækkes, da det kan betvivles, hvem ”vi” rent faktisk 

er. 

 
6.3 TIL FORDEL FOR DERES EGEN FORDEL 

Jeg iagttager, hvordan Simple Feast positionerer sig selv som repræsentant gennem et gensidigt 

konstitutivt forhold mellem dem og forbrugeren: ”Er du nysgerrig efter at smage, hvad grøntsagernes 

madunivers har at byde på, så er der kyndig hjælp at hente hos Simple Feast. Med vores måltidskasser kan du 

få lækker, smagfuld vegansk eller vegetarisk aftensmad tre gange om ugen.” (Bilag 4: 2). Simple Feast 

repræsenterer klimavenlige måltidsløsninger (Simple Feast u.å), og ved at tilbyde subjektpositioner 

til forbrugerne i form af spørgsmålet ”er du nysgerrig”, hvor den mulige forbruger, bliver tiltalt ”du” 

gentagne gange, tilslutter det sig til deres ide om ideelle måltidsløsninger. Udover at tilbyde 

subjektpositioner til forbrugerne, får Simple Feast sin identitet gennem relationen til forbrugerne. 

Ved at modtage måltidsløsninger fra Simple Feast konditioneres forbrugeren som medskabende til at 

gavne klimaet: “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget”! Når vi taler om klimakrisen, har vi alle sammen 

mulighed for at gøre en forskel. Alt, hvad vi mennesker gør, betyder noget. Det må vi ikke underkende.” (Bilag 

7: 1). Simple Feast artikulerer sig selv ind som en del af den partikulære forbrugers løsning på at 

ændre på verdensklimaet. Ved at trække på ”vi”, artikulerer Simple Feast samtidig sig selv ind som 

værende repræsentant for en ansvarlig og ”smagfuld” løsning på problemet. De appellerer igen til 

læserens følelser, når ”vi” som fælleskab alle kan være med til at repræsentere ændringer så store, at 

de kan påvirke klimaet: ”Hvis vi vil ændre den kurs, klimakrisen har taget, må vi spørge os selv: “Hvordan 

kan jeg bidrage?” Kosten er et effektivt og håndgribeligt sted at starte. Her kan vi, som enkeltindivider, virkelig 

gøre en forskel.” (Bilag 7: 1). Som citatet eksemplificerer iagttager jeg Simple Feast til at konditionere 

sig selv til at være en nem og ansvarlig løsning, som gavner klimaet lokalt og globalt. Dette udleder 

jeg, da de med ”vi” ser ”kosten” som et ”håndgribeligt” sted at starte, samtidig understøtter de det 

med adjektivet ”effektivt”, som jeg iagttager til at appellere til læserens følelser med reelle resultater. 

Ved at ændre på kosten, i form af at spise flere grøntsager, understøtter de med logosappellen, at de 

ikke står alene om deres vision: ”De miljømæssige fordele ved at skifte animalske produkter ud med 

vegetabilske fødevarer er nu så veldokumenterede, at det er svært ikke at møde et godt argument for, 

hvorfor planterne ikke bør fylde mere på tallerkenen.” (Bilag 2: 1). Endvidere benytter de sig af et 

sundhedsperspektiv, der inddrager frugt og grønt til at være repræsentanter for både klima og 

sundhed: ”Spis frugt og mange grøntsager”, anbefaler Fødevarestyrelsen. Grøntsager og frugt indeholder 

nemlig mange af de vitaminer og mineraler, som vi mennesker har brug for, og du kan derfor med fordel 

begynde at inkorporere flere af disse i din daglige kost.” (Bilag 4: 1). De to sidstnævnte citater drager begge 
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nytte af at appellere til forbrugerens fornuftige sans. Ved at inddrage ekspertviden fra henholdsvis 

Fødevarestyrelsen, samt hvordan de miljømæssige fordele nu er så ”veldokumenterede”, inddrager 

de et fokus på forholdet mellem påstand og belæg, for at fremme rationaliteten, til at overbevise 

forbrugeren om konvertering af kosten. 

 
Simple Feast taler direkte til den partikulære læser, hvilket atter viser sig i deres kommunikation, 

blandt andet i citatet her: ”Du vil blive overrasket over, hvor meget smag der kan komme ud af planter med 

de rigtige teknikker!” (Bilag 4: 2). Organisationen benytter sig af patosappellen, ved at benytte et verbum 

som ”overraske”. De taler således til læserens her-og-nu følelser, om hvordan kostændringen vil 

medføre positiv ”smag”, så længe de rigtige ”teknikker” bliver brugt. Hermed leder det mig videre 

til at eksemplificere, hvad jeg mener med overskriften til dette analyseafsnit ”til fordel for sin egen 

fordel”: 

 
”Vores kokke er eksperter i at lave plantebaseret mad, hvor smag, tekstur og æstetik går op i en 

højere enhed. Vi er vilde med grøntsager og vil hellere end gerne inspirere dig til at 

eksperimentere mere med dem, når du laver mad derhjemme.” (Bilag 4: 2). 

 
Ved at kigge på de to sidstnævnte citater, konditionerer Simple Feast, gennem den subjektive 

modalitet, sig selv til at være ”de rigtige teknikker”, idet de, via pronomet ”vores”, rent transitivt, via 

verbet ”er”, er eksperter, som indikerer hvordan, de med logosappellen benytter sig af læserens 

logiske sans. De appellerer hermed til fornuften, i og med at de i organisationen, iagttager sig selv til 

at have sat sig så meget ind i plantebaseret mad, at de kan kalde sig eksperter, og dermed skal tage 

deres råd for gode varer. På baggrund af dette, ønsker de at ”inspirere” læseren til at eksperimentere 

”mere” med grøntsager, som indikerer, at de ikke forventer læseren i forvejen, benytter sig af lige så 

mange plantebaserede råvarer, som Simple Feast ser som den ideelle selvfølgelighed. Det er netop 

grundet fordelen på både ”klimaet” og virksomhedens økonomiske overlevelse, der på en og samme 

gang refereres implicit til i ovenstående citat. Dette vil jeg komme nærmere ind på i diskussionens 

paradoks. 

 
6.4 ANSVAR FOR KLIMAET  

Ved at vejlede læseren, trækker kommunikationen på governmentality-perspektivet til at ændre syn 

på kostens konsekvenser for klimaet. Gennem benyttelsen af etik, indikerer det, hvordan de ønsker at 

ændre folks selvopfattelse til at føle sig overbeviste om, at de gør det fornuftige. 
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Følgende citat, viser hvordan læseren bliver lagt ord i munden til at gøre det korrekte: ”Vi er netop 

gået ind i 2020, og et nyt år symboliserer for mange af os en ny begyndelse. Måske har du et nytårsforsæt om 

at spise grønnere og mere bæredygtigt i fremtiden?” (Bilag 7: 2). Via spørgsmål til læseren, om hvorvidt 

de har sat sig mål for at spise flere grøntsager, konditionerer organisationen forbrugeren til at spise 

mere plantebaseret, end Simple Feast allerede iagttager dem til at gøre. Konditioneringen kan lede til 

en tankeproces hos læseren, der sammenligner ovenstående nytårsfortsæt med det mulige partikulære 

nytårsfortsæt. Dernæst tilføjer de begrebet ”bæredygtigt” samt ”fremtiden”, der igen får forbrugeren 

til at vurdere tankerne omkring hvad deres kost reelt set betyder for fremtiden. 

 
I nedenstående citat, udtaler Simple Feast sig om de ”allerede mange”, der følger visionen om at spise 

flere planter og mindre kød: 

 
 ”Der er allerede mange, der har taget valget om at skære ned på kødet og skrue op for planterne. 

Mange har beskrevet det som en ny verden, der har åbnet sig. - Nye smagsnuancer, nye retter 

mad og vegetariske måltider, der bringer minder fra mormors køkken frem.” (Bilag 2: 2). 

 
Ovenstående citat belyser hvordan de ved benyttelsen af adverbiet ”allerede” via adjektivet ”mange”, 

mener at de fortsat er i startfasen af deres vision. Det indikerer samtidig læseren om, at ”mange” 

andre har skåret ned på mængden af kød i deres individuelle måltider, og at læseren, derfor ikke står 

som ene partikulært væsen om at skulle ændre på kosten. Derimod kan individet blive en del af de 

”mange” ved at konvertere til andre madvaner, og dermed bliver der appelleret til fællesskabsfølelsen. 

Når de gentagne gange skriver ”ny” og ”nye”, trækkes der på patosappellen omkring det spændende 

uvisse, som de kan blive en del af, hvis de vælger at spise flere ”vegetariske måltider”. Ved at benytte 

sig af sætningen ”minder fra mormors køkken”, appellerer de til læserens følelser, der sender tankerne 

tilbage til idylliske barndomsminder, der indikerer, at læseren vil få en tilsvarende positiv oplevelse 

ved at spise mere plantebaseret. 

 
Løbende under analysen står det klart, hvordan organisationen skelner mellem at tale til læseren som 

en del af fællesskabet ”vi” og direkte tale via ”du”. De trækker dermed læseren ud på den anden side 

fællesskabet, eller ind i samhørigheden, alt afhængig af hvilke emner der italesættes: 

 
”Det vil derfor have en enorm effekt på arealanvendelsen, hvis vi skifter til en plantebaseret 

proteinkilde. Et hollandsk studie vurderer, at op mod 2700 M.ha. (ja, megahektar!) græsarealer 

og 100 M.ha. afgrøder kunne reddes. Alt dette land kunne bruges til at genskabe græsgange og 
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lade skovene regenerere på ny, hvilket igen ville bidrage til at absorbere drivhusgasser fra 

atmosfæren.” (Bilag 9: 2). 

 
Simple Feast vedkender først og fremmest en selvfølgelighed omkring ”effekten” af ”plantebaseret” 

kost. Ved en objektiv modalitet, der forbinder ”Det” via ”vil”, syntes citatets første påstand at fremstå 

universel, da den mangler et subjekt, der forholder sig til sagte påstand. Derimod skaber næste 

sætning en subjektiv modalitet, da det er det ”hollandske studie” der ”vurderer”. Gennem 

logosappellen synes påstanden at fremstå autoritativ, der via transiviteten forbinder ”et hollandsk 

studie” via ”vurderer” at ”op mod 2700 M.ha. og 100 M.ha. afgrøder”, kunne reddes. Med 

sidstnævnte del af citatet, referer organisationen til læseren, der allerede har grundlæggende viden 

om ”drivhusgasser” og hvad denne gasart gør for ”atmosfæren”. Sidstnævnte udsagn appellerer både 

til læserens troværdighed, i form af etos og logosappellen, da de med logiske argumenter forsøger at 

fremme troværdigheden hos læseren. Både med eller uden denne eksisterende viden hos læseren, 

ønsker Simple Feast at fremstå troværdig, og gør dermed et implicit forsøg på at vække modtagerens 

tillid ved at henvise til andre, der er eksperter på området; det hollandske studie. 

 
Udsagnet ovenfor efterfølges direkte af følgende citat, som taler til forbrugerens følelser: ”Desuden 

ville det give hjemsted for millioner af levende organismer og dyr. Forestil dig alt det liv, du kunne hjælpe 

med at genskabe.” (Bilag 9: 2). Igennem patosappellen og kategoriseringen ”liv”, bliver der tillagt en 

positiv stemning til citatet. Ydermere giver organisationen læseren håndgribelige fakta for øje, ved at 

beskrive, hvad deres partikulære bidrag kan gøre, i og med de skal gøre sig forestillingen om at 

”genskabe liv”. Med sammenlægningen af disse citater, trækkes der på governmentality, da 

forbrugeren indgår i en subjektiveringsproces. Simple Feast’ formål er derved at forme subjektet til 

at regulere sine kostvaner. Det er individets aktive dannelse af selvet, der er i spil, da de forskellige 

operationer skal forestilles på egen krop, som nævnt i citatet. 

 
Organisationen beroliger forbrugeren om, at deres vision nok skal komme til livs, ved at associere til 

tidligere hændelser i historien, der har ændret sig markant: 

 
”Der var engang en generation på planeten Jorden, hvor kvinder ikke kunne stemme, og så kom 

en generation, hvor de kunne. Der var engang en generation, hvor sorte var slaver, og så kom 

en generation, hvor de ikke var slaver. Social retfærdighed sker over en generation.” (Bilag 8: 

2). 
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Den objektive modalitet ses atter igen, ved at benytte sig af historie-indledningen ”Der var engang...”, 

der samtidig viser sig som passivsætning, idet den ikke refererer til Simple Feasts’ subjektive 

holdning. Dette gør sig gældende for hele citatet. Ved at referere til forskellige generationsskift, 

refererer organisationen til et eksternt håb hos læseren. Også et håb, der hedder sig, at hvis ikke 

forbrugeren er partikulært klar til at ændre sin kost til en mere plantebaseret kost, så skal der ikke 

fortvivles, da de implicit beskriver, hvordan forandring sker over tid. 

 
6.5 MÅLTIDSKASSERNES FREMTID 

Med organisationens formål, siden 2017, ønsker de at få så mange som muligt med på en 

plantebaseret livsstil. Hvis denne livsstil er for stort et skridt for den enkelte, råder de til blot at skære 

ned på kødet (Simple Feast u.å). Hvis dette fortsat virker uoverskueligt, tilbyder Simple Feast at 

klargøre al maden for forbrugeren, så de får en let løsning, og dermed muligheden for at indføre mere 

grønt i hverdagen. På deres hjemmeside, har de udført to interviews med to forskellige familier, hvor 

jeg har valgt at citere nogle udsagn fra interviewet med Familien Andersen (Bilag 3). I det følgende 

vil jeg præsentere Simple Feast’ egen præsentation af familien: 

 
”I dette indlæg skal vi møde Familien Andersen, som er glade kunder hos Simple Feast. Robert 

(33), Rebecca (32), Peter (6) og Thomas (4) bor i Viby J ved Aarhus i en stor præstebolig. 

Rebecca er nemlig præst, mens Robert arbejder som sekretariatschef for Danske Skoleelever. 

Familien elsker at være sammen, men begge forældre arbejder også en hel del – også om aftenen 

og i weekenden, så nemme måltidsløsninger er et must hjemme hos dem.” (Bilag 3: 1). 

  
Jeg iagttager denne præsentation af familien, til at være af ganske positiv karakter, hvilket jeg 

iagttager iagttageren til at vurdere bliver til gavn for deres egen organisation. Ved at benytte et 

vokabular, hvor adjektivet ”glade” indgår, artikuleres familien ind i en frydefuld verden. De bor 

samtidig i en ”stor” præstebolig, og ordet ”chef” indgår, der indikerer, at familien, udadtil, lever et 

succesfuldt liv – alt efter hvilke briller iagttageren af iagttagelsen har på. Citatet venter blot på et 

”men”, der kan skubbe positiviteten til side, for at Simple Feast har muligheden, for at være løsningen 

på det ”men”, der vel og mærke indikerer et problem. Dette ”men”, der indtræder i sidste del af citatet, 

konditionerer organisationen læseren til at associere til deres løsning, som en mulig løsning på 

individets partikulære ”men”. 

 
Følgende spørgsmål: ”Er der en særlig årsag til, at I har valgt kødfrie retter 3 dage om ugen?” (Bilag 3: 2), 

bliver stillet til familien, og deres svar ser således ud: 
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”Jeres produkt er dét, der er hurtigst at lave. Vi har tidligere bestilt måltidskasser hos flere af 

jeres konkurrenter (Aarstiderne, Nemlig og RetNemt), men de har alle krævet langt mere 

forberedelsestid. Desuden er jeres opskrifter MEGET nemme at følge, så det kræver ikke energi 

at skulle sætte sig ind i en opskrift og ’tænke nye tanker’. I beskriver kort, hvordan maden skal 

varmes/sættes sammen og serveres, og 1-2-3 så står der et dejligt grønt måltid på bordet.” (Bilag 

3: 2-3). 

 
Organisationen drager fordel af at benytte sig af vokabularet, der omhandler deres konkurrenter på 

markedet. Familien indikerer endvidere, at de ikke ønsker at benytte sig af konkurrenterne længere, 

nu hvor de har prøvet Simple Feast, hvilket kategoriserer Simple Feast til fremstå i et positivt lys hele 

interviewet igennem. Da jeg blot er iagttager af denne iagttagelse lavet af Simple Feast, kan jeg ikke 

gøre mig klog på, hvorvidt der er blevet lagt ekstra tryk på udtalelen ”MEGET nemme” i forbindelse 

med, hvordan opskrifterne er at finde rundt i. Dog indikerer dette, at det har været særdeles vigtigt 

for organisationen at lægge tryk på dette ord i deres eksterne kommunikation, for at være med til at 

regulere individets aktive dannelse af selvet hen mod en mere klimavenlig kost. Selvsamme 

iagttagelse gør sig gældende af sidste del af citatet, hvor de indikerer, at forbrugeren blot skal tælle 

til tre, og så er der serveret plantebaseret. 

 
Ydermere drager Simple Feast fordel af at benytte sig af en familie, hvor en ”præst” og ”chef”, med 

stor bolig indgår, da det implicit referer til en forestilling om en velhavende kernefamilie. 

Måltidsløsningen her referer derfor ikke kun til familiens behov, men også et ideal af måltider hos en 

familie i sig selv. Simple Feast får dermed præsenteret en pakkeløsning, der kan skabe en 

troværdighed over for forbrugeren som familie, tilsvarende ovenstående. 

 
Ved at få forbrugeren til at vurdere egen ”tid”, ”overskud” og ”god samvittighed” gennem følgende 

citat fra interviewet: ”Måltidskasser giver os tid, overskud og god samvittighed hver eneste uge.” (Bilag 3: 

3), skabes der, gennem den subjektive modalitet, der viser sig via ”os”, til at få forbrugeren til at 

spørge sig selv, om de står og ønsker det samme som familien Andersen har opnået ved at bestille 

mad fra Simple Feast. 

 
Organisationen benytter sig af logosappellen idet, de trækker på fakta-drevet data, for at overbevise 

forbrugeren om, at de selv atter igen er løsningen på, for nogen, et lettere uoverskueligt universelt 

problem: 
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”2019 var året, hvor EAT Lancets rapport, med flere af verdens bedste universiteter og 

professorer i ryggen, udkom med fremtidens kostplan ’The Planetary Health Diet’. En kostplan 

bestående af ca. 90% planter og 10% animalsk protein. Sådan skal vi spise, hvis vi vil sikre 

vores planet, som vi kender den, i fremtiden.” (Bilag 5: 2). 

 
Når organisationen trækker på en faktakilde som EAT Lancet3, gør de sig håb om, hvad enten læseren 

kender til dem eller ej, at deres reference kan være med i overbevisningen af kostændringer hos den 

enkelte. Som Simple Feast beskriver i deres egen selvbeskrivelse (Simple Feast u.å), var det adskillige 

klimarapporter og logiske argumenter, der fik dem til selv at ændre kurs. Med dette in mente, gør de 

brug af belæg, de iagttager som værende afgørende i beslutningsprocessen. De forsøger altså at 

fremlægge alle deres selviagttagede positive belæg for, at læseren skal finde lyst til at regulere og 

ændre sin kost. Med ”fremtidens kostplan” sætter Simple Feast sig selv ind i ligningen. Det gør de, 

da de selv tilbyder måltidsløsninger i form af ovenstående eksempel. I forlængelse af de mange 

positive belæg, ønsker jeg med følgende citat at eksemplificere, hvordan de også inddrager madspil, 

og hvordan deres løsning ligeledes kan afhjælpe dette problem: ”Måltidskasser er faktisk et glimrende 

alternativ til egne indkøb i supermarkedet, hvis man ser på det store billede. Portionerne er bestemt på forhånd 

og madspild vil højst sandsynligt mindskes.” (Bilag 6: 1). 

 
Ved at tilkendegive tallene fra Miljøministeriet omkring madspild, forsøger Simple Feasts via deres 

iagttagelse af påstanden om madspil i Danmark at skabe yderligere frygt og trang til forandring hos 

forbrugeren: 

 
”I Danmark alene bliver der ifølge Miljøministeriet smidt 700.000 ton mad ud hvert år, som 

kunne være spist. I 2012 stod husholdningerne for størstedelen af det samlede madspild med 

over 260.000 ton. (...)Derudover udgør CO2-aftrykket fra madspild i Danmark samlet 2,2 mio. 

ton CO2Eq om året og er verdens tredjestørste CO2-synder.” (Bilag 6: 1). 

 
Ved at sammenkæde Simple Feasts forståelse af klimaforandringer forbundet med kosten, selv det 

der ikke spises, med vokabularet bestående af ”Miljøministeriet”, ”700.000 ton”, ”madspild”, CO2-

aftrykket” og ”CO2-synder”, benyttes etikken, i håb om at der bliver mindre madsspil i fremtiden hos 

 
3”EAT Lancet” består af en kommission for mad, planeten og sundhed. Den består af 20 forskere fra hele verden, der 
alle arbejder for en fælles forståelse af, hvordan en kost både kan være sund og bæredygtig. De undersøger blandt andet 
forbindelserne mellem kost, menneskers sundhed og plantetens tilstand, og forsøger at forklare de komplekse 
mekanismer i menneskehedens fødevaresystemer (Ernæringsfokus 2018). 
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individet. Her trækkes på henholdsvis logos- og patosappellen, som synes at kunne skabe oprør og 

yderligere frustration over tingenes tilstand. 

 
Ved at skifte til måltidskasserne fra Simple Feast, konditionerer organisationen, at forbrugeren vil 

opnå den bedste både partikulære og universelle løsning for klimaet: 

 
”Selvom den gennemsnitlige måltidskasse indeholder mere emballageaffald, så koster 

supermarkedernes måltider stadig to kilo CO2 mere pr. portion. Det er forsyningskæden 

(madens vej fra jord til bord) og måltidernes portionsstørrelse, der har størst betydning for, at 

måltidskassernes samlede CO2-aftryk ser ud til at være mindre.” (Bilag 6: 1). 
 
Ovenstående citat eksemplificerer en kategorisk objektiv modalitet omkring ”måltidskasser”, og 

måden de tilknytter sig til ovennævnte ”emballageaffald” og måltidskassernes ”CO2-aftryk”. Selvom 

organisationen artikulerer, hvordan disse ikke er gode for klimaet, så understreger Simple Feast dog 

stadig, hvordan affaldet og CO2-aftrykket fra måltidskasserne har den største og ydermere positive 

effekt på klimaforandringerne. 

 
Simple Feast formår at etablere to former for subjekter i deres forbrugerkartotek gennem tegnet 

”klimaforandringer”. Først og fremmest subjektet der hæfter sig på fremtiden, og tanken om at redde 

fremtidige generationer. Inden for dette, konstruerer subjektet dermed sin egen ideelle nutid for at 

skabe en ideel nutid, der er i overensstemmelse med fremtidens vision. Det andet subjekt fremstiller 

Simple Feast til at fokusere på nutiden, og lader fremtiden stå i det uvisse. Hvis forbrugeren grupperer 

sig inden for første subjekt, roser Simple Feast ”dig”, og det samme gør klimaet: ”Klimaet takker 

dig for hver dag, du tager et bæredygtigt valg - såsom at inkludere flere plantebaserede måltider i ugen.” (Bilag 

9: 2). De appellerer straks til læserens følelser i form af subjekt-objekts konstruktionen ”klimaet - dig” 

forbundet via verbet ”takker”, og får samtidig indskudt ”flere plantebaserede måltider”, der indikerer 

hvordan de konditionerer deres eget produkt til atter igen at være løsningen. Ved andet subjekt 

benytter Simple Feast sig af et vokabular, hvor begrebet ”ligeglad” indgår: ”(..)alle ved med sikkerhed 

bedre nu, så det kan ikke længere være undskyldningen. Undskyldningen vil derimod lyde ''jeg vidste det godt, 

men jeg var ligeglad.'' (Bilag 8: 2). Gennem transiviteten ”jeg” via verbet ”var” der tilknytter sig til 

”ligeglad”, kategoriserer Simple Feast dette subjekt til at være af negativ karakter, der ikke viser 

interesse for kostændringerne og dets universelle konsekvenser. Organisationen gør sig dermed 

umage, og fokuserer på læserens følelser og selvledelse, da det er igennem denne, de forsøger at få 

læseren til at blive forbruger af deres produkt. 
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6.6 OPSAMLENDE REFLEKSIONER OM DU, VI OG VORES KLIMA 

Kvalitativ forskning involverer ofte forskellige former for datareduktion, for at nedbryde og sortere i 

forskellige segmenter med et given formål (Kristiansen 2015: 484). Af samme årsag har jeg i løbet af 

tekstanalysen analyseret mig frem til, hvor ofte ordene ”plantebaseret”, ”kød”, ”klima”, ”du”, ”vi” 

og ”vores”, nævnes i de ni forskellige bilag. Hertil skal det nævnes at grammatiske bøjninger af 

ordene også indgår, og et ord som ”kød” indgår eksempelvis i ordet ”kødfri”. Ved at benytte mig af 

denne kodning, kan jeg fortolke på, hvilke tilknytninger de forskellige kategorier gjorde sig, og hvilke 

der så sig gentaget sig i tekststykkerne, for derefter at kunne udvikle ny forståelse af materialet. Ved 

en sådan fortolkningsbaseret form for datareduktion bliver det muligt for mig som iagttager at 

udforske et fænomens forskellige varianter og betydninger på tværs af datamaterialet (Kristiansen 

2015: 485). 

 
For at opsamle på tekstanalysen, har jeg lavet nedenstående figur. Den eksemplificerer hvor mange 

gange vokabularet, med ovennævnte ord, gør sig gældende i de ni forskellige bilag fra Simple Feast: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette iagttager jeg til at give et helhedsbillede af, hvilke begreber jeg ser udspille sig i 

kommunikationen. 

 
Ved at ”vi” nævnes hele 149 gange, indikerer det, det allerede eksisterende fælleskab. ”Vi” ses både 

som personligt stedord, der repræsenterer de ansatte hos Simple Feast, og referer ofte til hele 
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menneskeheden, samt til det ”vi”, der referer til det subjekt, der har, eller får, et ønske om at sikre 

fremtiden for individets efterkommere. ”Vi” benytter de i særdeleshed til at få læseren til at føle sig 

som en del af den positive ligning, der er med til at redde planeten. Det samme gør sig gældende for 

”vores”, der refererer til henholdsvis organisationens italesættelse af sig selv, eller de 

omkringliggende subjekter, der knytter sig til planeten. 

 
Der bliver benyttet direkte tiltale til læseren igennem størstedelen af bilagene, hvilket præsenterer sig 

igennem ordet ”du”, der nævnes 73 gange. Ved at henvende sig så direkte til læseren, manifesterer 

Simple Feast, hvordan de ønsker at inddrage alle. Selv den partikulære klimaskeptiske, der ikke 

ønsker at ændre kosten. Det virker næsten ikke som et valg at være medlem af Simple Feast, hvad 

enten forbrugeren bliver en betalende kunde, eller blot gør sig enig i deres udsagn. Uanset hvilken 

tilknytning læseren har til klimaet og klimaforandringer, vil ”du” som subjekt blive inddraget i deres 

kommunikation. De tiltaler ”du”, som subjektet, der skal reagere, for ellers vil fremtiden se sort ud. 

Hvis ikke ”du” indgår i artikulationen om at ændre på klimaforandringerne, og tilmed benytter dig af 

deres produkt, eller hvad deres produkt står for, er ”du” ligeglad med klimaet. 

 
De fremanalyserede subjekter kommer til at se således ud: 

 
DET ANSVARLIGE FREMTIDSSUBJEKT ßà DET UANSVARLIGE NUTIDSSUBJEKT 

 
Dem vil jeg komme yderligere ind på senere i analysen samt diskussionen. 

 
”Plantebaseret” og ”klimaet” synes på baggrund af tekstanalysen at gå hånd i hånd. Med et ønske om 

at gøre sig uafhængig fra ”kødet”, repræsenterer de deres organisation som en stolt fortaler for al 

kødfri kost, der helst skal indebære bæredygtige danske grøntsager, der ikke har lagt fra jord til bord. 

For at opsummere knytter hele vokabularet sig til hvert enkelt ord. Det vurderer jeg, da det er ”vores” 

kost, der skal reguleres. Det er ”vi” der skal stoppe med at spise ”kød”, og ”du” skal begynde med at 

spise mere ”plantebaseret” ved hjælp af måltidskasser fra Simple Feast. 
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7.0 DEN DISKURSIVE PRAKSIS 
Ud fra tekstanalysen og de tanker, jeg har gjort mig undervejs, vil jeg med følgende afsnit redegøre 

for de diskurser, jeg iagttager træder frem. Diskurserne vurderer jeg til at knytte sig til dette speciales 

problemformulering, der omhandler hvorledes Simple Feast ønsker at udbrede en bæredygtig livsstil, 

på baggrund af deres forståelse heraf, samt hvordan de iagttager eget ansvar for at sikre både egen og 

eksternes sociale klimabevidsthed. 

 
I de ni blogindlæg fra Simple Feast har jeg identificeret tre diskurser, der alle optræder nogenlunde 

lige hyppigt i kommunikationen. Det drejer sig om: 

 
• Den faktuelle klimadiskurs 

• Den bæredygtige fremtidsdiskurs 

• Den ansvarlige selvledelsesdiskurs 

 
Selvom jeg kan argumentere for, at diskurserne har mulighed for at placere sig inden for rammen af 

både ansvarlighed og bæredygtighed, der opdeler problemformuleringen i to, vil jeg alligevel mene, 

at der er specifikke træk, der gør sig gældende for alle fire. De tre diskurser fungerer alle som 

gensidigt afhængige af hinanden. Det vil jeg komme nærmere ind på i følgende præsentationer af 

diskurserne. 

 
7.1 DEN FAKTUELLE KLIMADISKURS 

Denne diskurs finder sit belæg i den ekspertviden, Simple Feast benytter sig af, når de italesætter 

anerkendelsen af deres vision om at passe på klimaet gennem kosten. Med dette gør de sig endvidere 

enige i de forskningsresultater, og stoler ligeledes på dem, de præsenterer i deres kommunikation. 

 
Som det også fremgår af tekstanalysen, benytter de sig af faktuelle argumenter som: ”2019 var året, 

hvor EAT Lancets rapport, med flere af verdens bedste universiteter og professorer i ryggen, udkom med 

fremtidens kostplan.” (Bilag 5: 2). Her refererer de til en allerede eksisterende rapport fra EAT Lancet, 

og trækker dermed på intertekstualiteten, for at fortælle læseren, at selv de ”bedste” af ”verdens 

universiteter og professorer” beskæftiger sig med problemet, i samme dur som Simple Feast. 

 
Den faktuelle klimadiskurs bruges endvidere til at argumentere for, hvorfor så mange forbrugere som 

muligt, skal vælge at følge den vision de ønsker at sætte på dagsordenen: ”Flere end 11.000 

klimaforskere fra 153 lande har for nylig opstillet en række tiltag, som kan mindske konsekvenserne af 
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klimakrisen. Vi skal bl.a. spise mere plantebaseret mad og færre animalske produkter.” (Bilag 7: 1). Ved at 

nævne at der er ”flere” end de 11.000 klimaforskere, benytter Simple Feast sig af etosappellen til at 

opbygge en troværdighed over for læseren. Ved at fortsætte med at understøtte deres egne citater, 

trækker de atter på intertekstualiteten, da organisationen er iværksat ud fra en viden, der allerede 

syntes at være nedskreven i diverse klimarapporter. Ud fra selvbeskrivelsen af Simple Feasts på deres 

hjemmeside, udtrykker de sig således: ”Vi vidste imidlertid godt, hvilken mad vi burde lave. Vi havde læst 

alt for meget til ikke at vide bedre. Klimarapport efter klimarapport havde for længst gjort indtryk på os.” 

(Simple Feast u.å). Med dette citat iagttager jeg ydermere, at de markedsførte sig af de forkerte etiske 

årsager før november 2017, taget deres selvbeskrivelse i betragtning. De har været opmærksomme 

på klimaforandringernes konsekvenser i mange år, og refererer da også til 1970’erne, hvor 

videnskaben nåede til enighed om klimaet: ”Velkommen til endnu et gensyn med visionsløs politik, som 

vi har set den gentaget, siden der i slutningen af 1970’erne blev etableret videnskabelig konsensus om 

klimaforandringerne.” (Bilag 5: 2). 
 
Denne diskurs leder også op til, hvad de mener, man som partikulært menneske, kan gøre for at passe 

på jordkloden: 

 
”I Danmark er landbrugssektoren ansvarlig for intet mindre end 21,5% af den samlede 

drivhusgasudledning, hvoraf størstedelen kommer fra animalsk fødevareproduktion. 

Lammekød, oksekød, smør og ost er blandt de største CO2-syndere. Hver gang vi køber 1 kg. 

oksekød, svarer det til at køre 160 km. i bil. Det kan vores jordklode ikke længere holde til.” 

(Bilag 7: 1). 

 
Her refererer diskursen til hvilken slags fødevareproduktion, der er ansvarlig for 21,5 procent af den 

samlede drivhusgasudledning, og trækker på logosappellen hos læseren. Her forsøger Simple Feast 

at overbevise læseren ved at tale til fornuften. Argumentet for dette er, at deres belæg er rationelt 

dokumenteret. Dermed dannes der igen intertekstualitet, da belægget er hentet fra en kilde, 

organisationen selv har fundet logisk overbevisende. I og med de ikke selv præsenterer egne 

forskningsresultater, indikerer det, at de finder deres fakta fra andre. Med dette refererer de implicit 

til et håb om, at citaterne vil have samme effekt på læseren, som det havde på organisationen, der 

fandt grund nok til at vælge dem til deres eksterne kommunikation. 

 
Inden for ”den faktuelle klimadiskurs” trækker Simple Feast ydermere på interdiskursive referencer 

fra det jeg iagttager som sundhedsdiskursen: 
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 ”Spis frugt og mange grøntsager”, anbefaler Fødevarestyrelsen. Grøntsager og frugt indeholder 

nemlig mange af de vitaminer og mineraler, som vi mennesker har brug for, og du kan derfor 

med fordel begynde at inkorporere flere af disse i din daglige kost.” (Bilag 4: 1). 

 
Med allerede nævnte citat i tekstanalysen, inddrager de sundhed i form af ”vitaminer” og ”mineraler” 

fra frugt og grøntsager, som sættes i forbindelse med den klimavenlige kost. Her benytter de sig af 

en påstand, om at deres råd til bæredygtig klimakost, også gavner læserens sundhed og velvære, og 

appellerer dermed til læserens fornuft. 

 
Den faktuelle klimadiskurs synes at blive brugt i Simple Feasts kommunikationen for at argumentere 

for, hvorfor det er logisk fornuftigt at revurdere egne kostvaner. Endvidere positionerer 

organisationen sig som værende eksperter på klima- og kost- området, idet de trækker på faktuelle 

intertekstualiteter. 

 
7.2 DEN BÆREDYGTIGE FREMTIDSDISKURS 

I den eksterne kommunikation iagttager jeg også en diskurs, der omhandler bæredygtigheden inden 

for fremtiden. Med den bæredygtige del af fremtidsdiskursen, refererer jeg til læserens efterkommere. 

Med et bæredygtigt perspektiv til diskursen, iagttager jeg, hvordan Simple Feast forsøger at 

vedligeholde den nutidige planet, så alle fremtidige generationer, kan opleve den på samme vilkår. 

 
Gennem beskrivelsen af, at klimakrisen og de kommende generationer, knyttes ”løsningen” af denne 

til ”vi”. Gennem ”vi” opstår et fælles ”mål” om at gøre noget ved klimaforandringerne, så de 

kommende generationer ikke kommer til at lide under for store forandringer: 

 
”Måske er vi ikke alle enige om, hvordan vi skal løse klimakrisen, men det vigtigste er også, at 

vi kan bringe vores forskellige overbevisninger sammen til én helhed - ét fælles mål. Et mål 

om, hvordan vi hver især bedst kan gøre en forskel for vores planet og kommende 

generationer.” (Bilag 2: 1). 

 
Ovenstående citat eksemplificerer ydermere, hvorledes Simple Feast konstruerer deres kunder, som 

værende en del af ”vi”-fællesskabet, der gør problemet til et universelt problem, og på en og samme 

tid, en partikulær og universel løsning. Ansvaret for at gøre en forskel ligger dermed i ”vores” hænder, 

hvilket appellerer til læserens følelser. Følelser der bunder i fællesskab og sympati. Sympatien kan 

opstå, når Simple Feast viser forståelse for, at ”ikke alle er enige om” hvordan klimakrisen skal løses. 

Endvidere kan sympatien udløses, når fremtidens generationer nævnes, da læseren får muligheden 
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for at indleve sig i de kommende generationers fremtiden med klimaforandringer. Gennem 

interdiskursiviteten af en historiediskurs, der italesætter forandringer over generationer over tid, 

trækker Simple Feast indirekte på referencer til verdenshistorien: 

 
”Der var engang en generation på planeten Jorden, hvor kvinder ikke kunne stemme, og så kom 

en generation, hvor de kunne. Der var engang en generation, hvor sorte var slaver, og så kom 

en generation, hvor de ikke var slaver. Social retfærdighed sker over en generation.” (Bilag 8: 

2). 

 
Ved at appellere til læserens fremtid, trækkes der endvidere på den universelle fortid. Ved at referere 

til historiske perioder, appellerer Simple Feast til forbrugerens fornuft. Gennem logisk 

argumentation, der synes at forekomme rationel gennem historiefortælling, kan det videreføre en 

appel til forbrugerens følelser. Det iagttager jeg, ved at fokusere på sidste sætning i citatet, der omtaler 

”social retfærdighed”, og hvordan dette sker over ”en generation”. Med dette kan der skabe sig et håb 

hos den partikulære, om den repræsenterede universelle klimakrise. 

 
Gennem min iagttagelse af diskursen om nytårsfortsæt, indskriver citatet sig nedenfor i den 

bæredygtige fremtidsdiskurs, ved at italesætte ”nyt år” og ”ny begyndelse”: ”Vi er netop gået ind i 2020, 

og et nyt år symboliserer for mange af os en ny begyndelse. Måske har du et nytårsforsæt om at spise grønnere 

og mere bæredygtigt i fremtiden?” (Bilag 7: 2). 
 
Som tidligere nævnt i tekstanalysen, konditionerer Simple Feast altså læseren til at ”spise grønnere” 

og ”mere bæredygtigt”. Gennem denne italesættelse manifesterer organisationen samtidig en moralsk 

handling ned over forbrugeren. 

 
7.3 DEN ANSVARLIGE SELVLEDELSESDISKURS 
Jeg iagttager ansvarligheden hos Simple Feast, til at have subjektiveringsprocessen i fokus. Ved at 

subjektet formes af forskellige objektgørelser, formår individet at blive styret og reguleret til at opnå 

en bestemt tilstand af god samvittighed. 

 
Gennem kommunikationen hos Simple Feast, bliver der implicit artikuleret et personligt ansvar: ”For 

hvert plantebaseret måltid, du spiser, bidrager du til at bremse de truende klimaforandringer. Det må du ikke 

glemme!” (Bilag 1: 2). Her refererer ”du” til alle der læser deres eksterne kommunikation, og det er 

”du” som gøres ansvarlig for at klimaet ikke skal ændre sig yderligere. Ved at benytte sig af sætningen 

”Det må du ikke glemme!”, taler det til selvledelsen hos individet. Det bliver subjektets opgave at 
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reformere sig selv, for at opnå følelsen af både ansvar og god samvittighed, for dermed at kunne yde 

til klimakrisen. Ydermere danner Simple Feast en moralsk forpligtelse ved at få læseren til at indleve 

sig i forestillingen om, hvad denne selvledelse kan føre til: ”Desuden ville det give hjemsted for millioner 

af levende organismer og dyr. Forestil dig alt det liv, du kunne hjælpe med at genskabe.” (Bilag 9: 2). 

 
Nedenstående citat refererer til en skræddersyet strategi, der er udformet til at tale til bestemte 

subjekter: ”Ejer du ikke en bil? Fantastisk! Det er virkelig godt at høre. Men ved at skifte til en plantebaseret 

kost bidrager du stadig til miljøets plusside” (Bilag 9: 1). Således bidrager denne sætning til Simple Feasts 

konstruktion af et ansvarligt subjekt, både i form af dem der ejer biler, og dem der ikke spiser 

plantebaseret. De gør således en dyd ud af at sende en signalværdi om, hvilket subjekt, de ønsker som 

deres kunder, og samtidig lægger de ikke skjul på, hvilken subjektposition de indskriver sig selv i. 

Det samme gør sig gældende i følgende citat: ”Klimaet takker dig for hver dag, du tager et bæredygtigt 

valg - såsom at inkludere flere plantebaserede måltider i ugen.” (Bilag 9: 2). Der bliver her appelleret til 

forbrugerens følelser. Jeg iagttager Simple Feast til at iagttage, dette ”tak” fra klimaet, til at gå ind og 

prikke til selvets teknologier. Det er disse, de iagttager som nødvendige for konstitueringen af den 

etiske formningsproces, som organisationen ønsker skal finde sted. Den etiske formningsproces 

forudsætter at individets aktive dannelse af selvet, bevæger sig hen mod at spise ren plantebaseret 

kost. 

 
Ved at skabe et narrativ, der omhandler hvad der er rigtigt og forkert at gøre i problemstillingen om 

klimaforandringerne, iagttager jeg Simple Feast til at iagttage sin egen ansvarlighed gennem råd, ros 

og regulering af selvet. For overhovedet at kunne udvise denne ansvarlighed, må de konstruere noget 

uansvarligt, som de kan udvise ansvarlighed overfor. 

 
7.4 OPSAMLING AF DISKURSIV PRAKSIS 

Ud fra ovenstående, kan jeg konkludere, at der i teksterne danner sig diskurser, der hovedsageligt 

manifesterer et nødvendigt ansvar for klimaet. Belæggene for ansvaret ligger hovedsageligt i logos- 

og patosappellen, der gennem fornuft og følelser, ønsker at overbevise forbrugeren om hvilken 

forskel individet kan gøre for fremtidige generationer. Ved at appellere til den partikulære læser, 

iagttager jeg, hvordan Simple Feast implicit ønsker at styre deres forbrugere, og dertil sikre 

borgerenes suverænitet. Organisationen udviser, at de har styr på detaljerne, for at kunne fuldføre 

deres vision om færre klimaforandringer, og det er derigennem de konditionerer forbrugeren til at 

opføre sig fornuftmæssigt i forbrugerens egen tro. 
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8.0 DEN SOCIALE PRAKSIS HOS SIMPLE FEAST 
Jeg vil i følgende afsnit udforme analysen af den sociale praksis, hvor jeg tager udgangspunkt i den 

eksterne kommunikation fra Simple Feast, som nævnt i de ovenstående afsnit. Formålet med dette er 

at undersøge hvordan den samfundsmæssige kontekst afspejles i de diskurser, der udspiller sig i 

teksterne. Afsnittet struktureres omkring diskurserne, hvor jeg vil redegøre for, hvordan de er er med 

til at reproducere eller transformere et bestemt billede af en bæredygtig livsstil i den bredere sociale 

praksis. Ydermere vil dette afsnit drage fordel af governmentalitypespektivet af Foucault, ”Klimaets 

Sociale Tilstand” (Bilag 10) af Peter Gundelach, Bettina Hauge og Esther Nørregård-Nielsen og 

artikler, der italesætter FN’s klimarapporter, udvalgte resultater- og mål (Behrendt 2019) (Behrendt 

2018). 

 
Bogen ”Klimaets Sociale Tilstand” er skrevet af sociologerne Peter Gundelach og Esther Nørregård-

Nielsen samt antropologen Bettina Hauge. De fokuserer i deres værk på unges fremstillinger om 

klimaforandringerne, og deres dermed konkrete handlinger i forhold til klimaet. Forfatterne beskriver, 

hvordan der ikke findes en fast etableret ”klimasociologi”, hvorfor de i bogen trækker på forskellige 

teorier og hypoteser fra beslægtede teoretiske områder, især miljøsociologien. Bogen er en 

sociologisk analyse af betydningen af klima og klimaforandringer, der beskæftiger sig med klimaets 

sociale værdi for de unge, ”det er en slags social tilstandsrapport for klimaet” (Bilag 10: 7). Ydermere 

kommer citater fra to artikler, omhandlende FN’s seneste klimarapport, til at understøtte påstande fra 

Simple Feast. Igennem disse italesætter journalisten Maria Behrendt, hvordan FN’s klimapanel 

understreger, at vi kan reducere krisen, hvis vi foretager radikale ændringer i fødevareproduktionen. 

 
Disse uddrag bidrager til analysen af den sociale praksis, for at give et indblik i makrosociologiens 

omkringliggende strukturer af diskurserne. 

 
8.1 DEN FAKTUELLE KLIMADISKURS PÅ ET MAKRONIVEAU  

Via forankringen af resultaterne fra ovenstående analyse af henholdsvis tekstdimensionen og den 

diskursive praksis, synes de logiske data i Simple Feasts kommunikation at have et ophav. Jeg vil i 

følgende give et udsnit af de omkringliggende strukturer, for at give læseren et billede af, hvad det er 

med til at konstituere den faktuelle klimadiskurs på et makroniveau. 

 
Da Simple Feast først drog til drastiske ændringer af deres organisation i 2017, giver de udtryk for, 

at de selv følte sig nødsaget til at ændre kurs, og dermed ikke længere ønskede at inddrage kødet i 
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deres forretning. De beskriver endvidere, hvordan de havde læst alt for meget til ikke at vide bedre, 

og hvorledes adskillelige klimarapport havde gjort et stort indtryk på dem (Simple Feast u.å). På 

baggrund af dette refererer organisationen til, hvordan de iagttager sin egen organisatoriske udvikling 

til at være tæt koblet til de omkringliggende forandringer i samfundet, især den klimatiske. Ud fra 

min iagttagelse af deres iagttagelse af klimaet, jævnfør tekstanalysen, tog organisationen en 

beslutning om udvikling af deres koncept, grundet deres iagttagelse af deres omkringliggende 

iagttagelser og forventninger. Forventninger der drejede sig om, hvor organisationen var på vej hen, 

hvad de iagttog som vigtige opgaver, og hvordan de mente disse kunne løses (Andersen & Pors 2017: 

85). 

 
Som nævnt i tekstanalysen, nævnes klimapolitik fra slutningen af 1970’erne, hvor forskere og 

politikere begyndte at få øjnene op for klimaets forandringer (Bilag 5: 2). Med dette in mente, synes 

Simple Feast at gøre en stor dyd ud af at sende en signalværdi om, at de kan indskærpe CO2-udslippet 

gennem deres generelle kommunikation og deres produkt i form af måltidskasser. De gør med deres 

valg af vokabular, jf. tekstanalysen, forbrugeren opmærksom på, hvilke alvorlige konsekvenser, deres 

hverdagsbeskæftigelser fører med sig, hvis ikke de guides i den rigtige retning. 

 
Billedet på planeten har generelt ændret sig, og kommer til at ændre sig yderligere, og ”vi”, som 

Simple Feast refererer til det menneskelige fællesskab, må forsøge at tilpasse os det ændrede klima. 

For at kunne ændre på ”vores” dagligdagsgøren, må spørgsmålet hænge sammen med, hvad subjektet 

mener, forklaringen er på den globale opvarmning. Nogle mener endvidere det er naturlige processer, 

andre vil mene det skyldes menneskelige handlinger (Bilag 10: 9), hvor andre har en tredje, fjerde 

eller femte holdning, alt efter hvilken iagttagelse iagttageren gør sig. 

 
Den faktuelle klimadiskurs iagttager jeg til generelt at italesætte de forskellige CO2-aftryk og 

argumenterer for, hvordan individet kan bidrage til at mindske den negative udvikling af 

klimaforandringer i fremtiden. Disse konsekvenser, de italesætter, medvirker, og har medvirket til, at 

en fjerdedel af klodens isfri landareal nu er i forfald på grund af mennesker, fremgår det af FN’s 

seneste klimarapport. Ligeledes italesætter journalist Behrendt, hvordan forskellige plantearter samt 

dyrelivet er i truende fare grundet skovrydning og den dertilhørende intensivering af landbruget 

(Behrendt 2019). Det intensive landbrug, ”vi” møder i dag, eksisterer for at kunne brødføde hele 

verdens befolkning. Denne form for føde, er dog også foder til de mange landbrugsdyr, der findes i 

hele verden. Menneskets gennemsnitlige indtag af kalorier er nemlig vokset med en tredjedel siden 
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1961. Som en del af det, er indtaget af kød og vegetabilsk olie fordoblet, hvilket blot gør 

intensiveringen af landbruget markant højere (Behrendt 2019). Det makrosociologiske perspektiv af 

den faktuelle klimadiskurs, dukker op gentagne gange i de omkringliggende strukturer. 

 
Gennem min iagttagelse af Simple Feasts iagttagelse af landbrugsforbruget, vurderer de, at den mest 

bæredygtige kost er fra jord til bord. Med belæg fra FN’s klimapanel, anslår denne form for 

omkringliggende strukturer, at landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse står for omkring 22 

procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser. En af de drivhusgasser, kaldes for metan. 

Denne form for drivhusgas, er omkring 25 gange kraftigere end CO2, og kommer især fra bøvser og 

prutterne fra køer. Når det omhandler udledning af metan, er landbrug ansvarlig for mere end 40 

procent af den globale udledning, og dette vil der blot komme mere af i takt med at Jordens befolkning 

fortsat stiger (Behrendt 2019). Ydermere reducerer en plantebaseret kost forbruget af ferskvand med 

en tredjedel. Hvis alle spiste plantebaseret, ville menneskeheden blot skulle bruge 24 procent af det 

landbrugsareal, der dyrkes i dag. Der ville dermed blive mere plads til naturen, som lider under pres 

af det universelle kødforbrug. Dette forbrug kræver store arealer til både dyr og dyrkning af foder 

(Behrendt 2018). Diskursen for den faktuelle klimadiskurs ses som værende bindeled for de to andre 

diskurser, henholdsvis den bæredygtige fremtidsdiskurs og ansvarlig selvledelsesdiskurs. For at 

Simple Feast har mulighed for at iagttage hvilke forandringer, der skal til, for at udbrede en 

bæredygtig livsstil til deres konstituerede subjekt, og samtidig sikre eget ansvar, må de drage nytte af 

samfundstendensen omkring klimaet og dets forandringer. Det hedder sig at mediere hvorvidt, 

hvordan og hvor meget klimaforandringer vil påvirke samfundene på en fundamental måde (bilag 10: 

11), der sikrer både egen og forbrugerens klimaansvarlighed. 

 
Jeg kan på baggrund af dette vurdere at Simple Feast reproducerer deres egen iagttagede viden, ud 

fra deres konstruktion af en makrosociologisk faktuel klimadiskurs. Med andre ord, er Simple Feasts 

forståelse af bæredygtighed skabt som konsekvens af organisationens måde at forstå deres omverden. 

Deres konstruktion af deres omverden er skabt som følge af eksempelvis FN’s klimarapport samt det 

hollandske studie, som Simple Feast trækker på i deres kommunikation. Det er dermed enheden af 

forskellen, der skaber iagttagelsen af iagttagelsen af bæredygtighed for Simple Feast. Ved at iagttage 

deres iagttagelse af en tredje parts iagttagelse af plantebaseret kost, frem for en kost primært 

bestående af animalske produkter, opstår enheden af forskellen (Luhmann 2003: 37), der skaber 

paradokset for Simple Feasts virksomhed. Det er herigennem de muliggør klimabevidsthed gennem 

deres forståelse af bæredygtighed. 
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8.2 DEN BÆREDYGTIGE FREMTIDSDISKURS I ET STØRRE PERSPEKTIV 

Ved at kigge på de omkringliggende samfundstendenser, vil jeg i følgende afsnit fremanalysere 

hvilken kontekst den bæredygtige fremtidsdiskurs indskriver sig i. Jeg vil løbende identificere 

hvorledes diskursen er med til at transformere eller reproducere den sociale praksis. 

 
Sociologen Anthony Giddens mener, at der findes en udtalt passivitet blandt befolkning og politikere 

i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne. Han hævder, at individet har svært ved at magte 

at forholde sig til det, der ligger langt ude i fremtiden, hvad han betegner som future discounting. 

Med det belæg, iagttager han, hvordan mange der prioriterer nutiden frem for fremtiden. Et paradoks, 

da der ikke er nogen, der gør noget, selvom de burde (Bilag 10: 27). Alt efter hvilket perspektiv 

forbrugeren iagttager udtalelser fra eksempelvis; Giddens og Simple Feasts, viser resultater fra et 

dansk studie, at unges holdninger til klimaforandringer ikke er passive, og at de ønsker at agere 

klimavenligt. Spørgsmålet ligger i, hvad man skal gøre, og i hvilken grad det er den partikulære eller 

det universelle, der skal handle. De unge, der indgår i undersøgelsen, er bekymrede, og oplever 

klimaspørgsmålet som modsætningsfuldt og kompliceret (Bilag 10: 27-28). Ved at inddrage de unge 

i alderen 18-35 år til den sociale praksis i dette afsnit, inddrager jeg den yngre genereration, der 

iagttages til at leve længere på jordkloden end de ældre. Inddrager jeg samtidig den faktuelle 

klimadiskurs, kommer de ydermere til at være mere påvirkede af klimaforandringerne, da de skal 

leve og bebo jorden, og opleve fremtidens konsekvenser af nutiden (Simple Feast u.å). Med FN i 

ryggen, beskriver forfatterne af Klimaets Sociale Tilstand, at nutidens unge må gøre tingene 

anderledes end de tidligere generationer (Bilag 10: 13). Værdiforskning viser, at hvis forbrugeren i 

sine unge år tillægger et emne værdi, bevares de herefter i store træk resten af livet. Således vil de 

valg, der bliver truffet nu – i dag – spejle sig i hvilken retning samfundet vil dreje sig (Bilag 10: 13), 

hvilket igen afspejler sig i organisationens måde at forme værdien omkring bæredygtighed og klima 

for forbrugeren. 

 
Med ovenstående i baghovedet, iagttager jeg, hvordan den bæredygtige fremtidsdiskurs er afhængig 

af den faktuelle klimadiskurs dertilhørende forskning og makrosociologi. Som jeg nævner i 

ovenstående, viser værdiforskning, hvordan vi tager værdier med os videre i livet fra ungdommen. 

Ud fra denne påstand, iagttager jeg iagttageren til at tro, hvordan det er sværere at få en voksen 

befolkning til at ændre værdier til et punkt, hvor de bliver fasttøjret i individets indre teknologier. Det 



 56/77 

HAND DRAWN

VEGAN FOOD
HAND DRAWN

VEGAN FOOD

kræver derfor et ekstra fokus at have detaljerne i orden, når det kommer til at videremediere en deres 

viden, baseret på deres ideologi af værdier om klimaet. 

 
Forfatterne af Klimaets Sociale Tilstand italesætter ligeledes Brundtland-rapporten fra 1987, der 

fokuserer på en moralsk side af klimadebatten. De tager udgangspunkt i, at atmosfæren er en fælles 

ressource for alle former for ”vi”, ”vores” samt ”du”. De iagttager det dermed som et problem at 

nogle mennesker bidrager mere end andre til den globale opvarmning. Ligeledes iagttager de dem til 

at skabe problemer for andre end sig selv. Det er både et generations- og et internationalt aspekt af 

dette problem, da de negative konsekvenser af klimaforandringer kan have stor betydning for, 

hvordan fremtidige generationer kan leve deres liv (Bilag 10: 75).  Som eksempel, kan de ”andre” 

være mennesker bosiddende i fattige- lande og områder, hvor klimaforandringernes temperaturskifte, 

allerede har resulteret i at påvirke landjorden. Jordklodens ørkenområder er vokset med 40 procent 

siden 1961. I 2015 boede 500 millioner mennesker i ørkenområder (Behrendt 2019). De ”andre” kan 

altså være af alle afstamninger og komme fra alle steder i verden. Gennem den faktuelle klimadiskurs, 

skabes der belæg for den bæredygtige fremtidskurs idet ovenstående fakta læner sig op ad Simple 

Feasts iagttagelse af fremtiden og omvendt. 

 
Simple Feast reproducerer således den moralske viden, der er bosiddende i diskursen, ind i deres 

markedsføring af eget partikulære produkt. Gennem denne reproducering af diskursen, iagttager jeg 

hvorledes viden om dette felt, bliver transformeret ind i en partikulær forestilling om fremtiden, og 

hvad, og hvordan de bæredygtige måltidskasserne vil gavne generationer ud i fremtiden. 

 
8.3 EN ANSVARLIG SELVLEDELSESDISKURS I FORBRUGERNES VERDEN 

I følgende afsnit, vil analysens sidste diskurs blive belyst som følge af omverdens samfundstendenser. 

Jeg vil i dette afsnit inddrage Foucaults governmentalityperspektiv, og have for øje hvordan Simple 

Feast forsøger at transformere diskursen ind i en subjektiveringsproces. 

 
I FN’s seneste klimarapport lister IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, en række tiltag 

op, der kan være med til at reducere udledning af drivhusgasser, øge optaget af den mængde CO2, 

der allerede eksisterer i atmosfæren grundet menneskelige handlinger, og for at modvirke de negative 

konsekvenser klimaforandringer allerede har haft på landjorden. Især tre ting fremgår tydeligt af 

rapporten: 
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• ”Mindre madspild 

• Flere grøntsager 

• Øget effektivitet”  

(Behrendt 2019) 

 
”Vi” mennesker skal kunne reducere vores madspil. IPCC anslår, at 25-30 procent af vores fødevarer 

går til spilde. Her er der plads til forbedring. Det gælder både hos producenten, detailhandlen, 

forbrugerne og i lovgivningen, hvor der er kvalitetskrav til grøntsagerne. Det duer eksempelvis ikke, 

hvis en agurk krummer, og ikke er identisk med de andre agurker. Samtidig der ændres i 

fødevareforbruget. Det handler det især om at skære ned på kødet. Ydermere skal effektiviteten øges, 

når landbruget producerer fødevarer. Der skal større udbytte ud af landbrugsarealerne, og kigges der 

på Østeuropa og deres landbrug, er der her mange, der er for dårlige til at gøde, hvilket resulterer i 

udpint jord og dårlig høst. I smålandbrug som findes mange steder i Afrika og Kina, mangler de basal 

viden om, hvordan man driver et effektivt landbrug, som samtidig er bæredygtigt (Behrendt 2019). 

Gennem disse tiltag, iagttager jeg den ansvarlige selvledelsesdiskurs i et makroperspektiv. Her gives 

ansvaret til alt og alle. Lokalt såvel som globalt. Med en viden som denne, får Simple Feast mulighed 

for at gøre det til et partikulært problem, både i form af dem som organisation og forbrugeren selv. 

På samme måde vil forandringen, løsningen og problemet vise sig hos den partikulære. 

 
Ifølge en undersøgelse fra Coop Analyse steg antallet af danskere, fra 2010 til 2017, der som 

minimum havde én kødfri dag om ugen fra 17 til 28 procent. Ligeledes voksede antallet af vegetarer 

i samme periode. Forskning viser dog på samme tid, at det er umuligt for forbrugerne at gennemskue 

hvilke fødevarer, der koster mest på klimakontoen. Især når det kommer til kød (Behrendt 2018). 

 
Det subjekt, jeg ser Simple Feast forsøge at konstruere gennem subjektiveringsprocessen og de 

omkringliggende strukturer, er et subjekt, der ønsker at skære ned på animalske fødevarer, men har 

brug for at blive guidet i processen. På den måde bliver det til fordel for klimaet, og til fordel for 

deres egen fordel, i og med de konstituerer den ideelle kunde. Således er det ideelle subjekt for Simple 

Feast; et klimaansvarligt subjekt, der ønsker at inddrage mere bæredygtighed og plantebaseret kost i 

deres hverdag, og gør dette ved at betale til organisationen. 

 
Først og fremmest iagttager jeg Simple Feast til at iagttage, hvordan de fleste forbrugere er velvidende 

om klimaets situation. Ud fra min iagttagelse af Simple Feasts iagttagelse handler det derfra om, 

hvordan de formår at få individet til at handle ud fra sin fra sin tilegnede viden og sine egen etiske 
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sans. Simple Feast opstår dermed som styrer og forbrugeren som styret. Som følge af Simple Feast’ 

kommunikation, giver organisationen forbrugeren mere og mere viden om en plantebaseret kost og 

en bæredygtig livsstil, samt hvad det dermed kan gøre for klimaet. Indtil individet sidder tilbage med 

en følelse af at have truffet sine egne beslutninger. Her vil subjektet dog være påvirket af den 

ansvarlige selvledelses diskurs, som de to andre diskurser munder ud i. Hvis ikke der var faktuel 

viden og et følelsesmæssigt perspektiv i forhold til individets børn, børnebørn og tipoldebørn, kan 

det blive umuligt at overbevise forbrugeren, hvis ikke der er belæg eller argumentation i påstanden. 

Det er grundet deres afhængighed af diskurserne, at forbrugeren får mulighed for at blive en del af 

Simple Feasts koncept. Uden diskurserne ville organisationen ikke eksisterer som den gør i dag. 

 
Med den ansvarlige selvledelsesdiskurs, der er skabt i et ubevidst samarbejde mellem subjekt og dets 

omkringliggende strukturer, iagttager jeg Simple Feast til at transformere sin viden om klima, 

bæredygtig kost og madsspild ind i selvets selvregulering. Gennem både logos- og patosappellen 

forsøger Simple Feast at få forbrugeren til at tage ansvar – og dermed føle et moralsk ansvar. Dette 

gør de ved at gøre en dyd ud af, at inddrage forbrugeren i ”vi”-fællesskabet i deres kommunikation, 

og tale direkte til forbrugeren i form af hvad ”du” kan gøre for at bidrage til en bedre verden. 

 
8.4 KONKLUSION PÅ DEN SOCIALE PRAKSIS 

Ud fra ovenstående afsnit kan jeg konkludere, hvordan Simple Feast reproducerer viden til 

forbrugeren, fra diskursernes omkringliggende samfundstendenser. Den faktuelle klimadiskurs 

iagttager jeg til at være bindeledet for henholdsvis den bæredygtige fremtidsdiskurs og den ansvarlige 

selvledelsesdiskurs. Foruden den ville der mangle videnskabelige iagttagelser af klimaforandringer, 

som er med til at appellere til forbrugeres logiske sans. Den faktuelle klimadiskurs gør sig i Simple 

Feasts tilfælde dermed gældende i både for den partikulære- og universelle enhed, da der gennem 

deres hjemmeside medieres, hvordan både ”du” og ”vi” skal ændre spisevaner for at gavne klimaet. 

Ydermere bliver den moralske viden reproduceret ind i markedsføringen af deres eget produkt. 

Gennem netop denne reproducering af den bæredygtige fremtidsdiskurs, iagttager jeg endvidere 

hvordan viden fra dette felt, bliver transformeret ind i et partikulær forsøg på at sikre fremtiden og 

dets generationer gennem måltidskasser fra Simple Feast. Yderligere har den Simple Feast igennem 

deres ansvarlige selvledelsesdiskurs transformeret sin viden om klima, bæredygtig kost og madsspild 

ind i selvledelsen på individet. Ved at benytte både logos- og patosappellen, forsøger Simple Feast 

til at få forbrugeren til at tage ansvar, og på sigt påtage sig en moralsk klimaansvarlighed. 
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9.0 ET SPØRGESKEMA TIL DISKUSSION 
Som følge af ovenstående analyseresultaterne vil jeg belyse spørgeskemaets besvarelser i deres 

omkringliggende strukturer, jeg iagttager, til at vise sig gennem informanternes svar. Dermed 

iagttager jeg inddragelsen af dette afsnit, til at give mig muligheden for at få et indblik i forbrugerens 

holdning, når det kommer til kost, bæredygtighed og Simple Feast. Dette afsnit vil dermed inddrage 

citater fra specialets udformede spørgeskema. Afsnittet vil slutte af med en sammenligning af 

forbrugerens, konkurrenten og Simple Feasts krav om forretningsstrategi. 

 
Besvarelserne er som nævnt anonyme og nedskrevne jævnfør det uddybende spørgeskema, idet jeg 

iagttog denne form for besvarelser, til at være de mest ærlige og uddybende. Denne reflekterende 

diskussion ønsker derfor ikke at give et indblik i hvilken aldersgruppe, hvilket køn eller under hvilke 

forudsætninger respondenterne er vokset op under. Derimod har respondenterne fået frit slag til at 

skrive korte eller lange svar, som jeg iagttager bidrager til en mikrosociologisk forståelse af en 

bæredygtig livsstil, og de omkringliggende struktururer dertil. 

 
Ud af de 25 respondenter angav 17 at de er omnivore, og dermed spiser både animalske og 

plantebaserede fødevarer. Seks af de 25 beskrev endvidere deres kost til at bestå udelukkende af fisk, 

mejeriprodukter og grøntsager, hvor de sidste to også beskrev deres kost som værende omnivor, men 

at de til hverdag primært spiser vegetarisk (Bilag 11: 1). En kost, hvor der ikke indgår kød. Ud fra denne 

grundlæggende viden om respondenternes måltidsvaner, fandt jeg derefter frem til, at kosten havde 

ændret sig for yderligere 17 respondenter fra 2017 – 2020 (Bilag 11: 2). Årstallet 2017 blev inddraget 

i spørgeskemaet, da det var året, hvor Simple Feast foretog sin organisatoriske ændring. Med årstallet 

ønsker jeg at undersøge, om ændringen trådte i kraft hos andre end blot Simple Feast. Jeg gør mig 

derfra iagttagelsen om, at den partikulære ændring af kostvaner, såvel som omlægningen af strategien 

for Simple Feast, til at være blevet påvirket af den sociale praksis. 

 
Med ønsket om at kigge nærmere på denne ændring, spurgte jeg informanterne, hvad de havde ændret 

ved deres kost (bilag 11: 3). Vokabularet i form af ”kød” bliver derefter nævnt i 30 procent af 

besvarelserne, og størstedelen af besvarelserne indikerer, at respondenterne har skåret ned på deres 

”kød”-forbrug: ”For 3 år siden spiste jeg næsten kød til både frokost og aftensmad og tænkte ikke meget over 

mængden af grøntsager” (Bilag 11: 3) og ”Jeg spiser langt flere grøntsager nu, og jeg spiser ikke længere kød.” 

(Bilag 11: 3). For at være mere præcis, har 14 ud af 20 besvarelser beskrevet, hvordan deres fokus har 

rettet sig mod at spise mindre eller intet kød: ”Jeg tænker over mit kødforbrug og er begyndt at spise og 
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købe andre varer end jeg normalt vil gøre.” (Bilag 11:3).  Med indikationen om at respondenten ”normalt” 

har andre fødevarevaner, kan individet føle sig påvirket af en samfundstendens, der via en form for 

kommunikation, må nærme sig den partikulære. Enkelte beskriver ydermere hvordan de: ”...er blevet 

mere opmærksom på at det kød jeg spiser, kommer fra dyr der har haft ordentlige forhold.” (Bilag 11: 3), og 

tænker dermed et dyrevelfærdsperspektiv ind i madvanerne. Med et respons som dette, medvirker det 

implicit til at gøre svarene fra spørgeskemaet lettere tvetydige, i forhold til hvorfor respondenterne 

har ændret deres partikulære kostvaner. 

 
Med ovenstående in mente spurgte jeg respondenterne ind til mediernes italesættelse af klimakrisen, 

og hvorvidt det påvirkede dem. Dette gjorde jeg ud fra min iagttagelse af, hvordan Simple Feast selv 

italesætter klimakrisen eksternt medieret via deres hjemmeside. Jeg lod med ordet: ”medierne”, den 

partikulære respondent om selv at lede tankerne over på de medier, de selv iagttog til muligvis at 

have påvirket deres holdninger. 

 
Som følge af medierne, iagttager jeg nedenstående citat til at eksemplificere en forvirring, der opstår 

grundet mediernes påvirkning i forhold til klimabevidsthed: 

 
”Det påvirker mig meget. Jeg tænker meget over det i hverdagen, men jeg har nogle gange svært 

ved at navigere i alle de daglige udsagn. Eksempelvis hørte jeg den anden dag at man ikke skulle 

bruge streamingstjenester, da de sætter et stort klimaaftryk. Andre siger man ikke må læse 

bøger. Så jeg synes det er meget svært at navigere i, også i forhold til madvaner” (Bilag 11: 10) 

Respondenten nævner hvor stor en betydning, den hyppige italesættelse af klimakrisen har for 

personen selv, idet der syntes at være mange ting, der påvirker klimaet negativt. Dette kan for nogen 

negligere visionen fra Simple Feast. Årsagen til dette, iagttager jeg til at være en hyppig 

kommunikation, der indskriver sig i den faktuelle klimadiskurs. Således ser dette individ mange 

argumenter for hvorfor generelle hverdagsbeskæftigelser har en negativ påvirkning på klimaet, og 

finder det derfor ”svært at navigere i”. Udover medierne, synes omgangskredsen tilsyneladende også 

at kunne påvirke forbrugeren: ”Den påvirker mig da helt sikkert i forhold til hvad jeg spiser. Det er den, 

men også̊ andres holdning der har fået min kødtrang til at dale. Derudover også på andre parametre som hvilken 

rejseform man vælger osv.” (Bilag 11: 10). Der trækkes på fællesskabets påvirkning, som Simple Feast 

også flere gange forsøger at inkorporere forbrugeren i. Ved at organisationen får flere forbrugere med 

på ideen om flere kødfrie dage via måltidskasser, som dermed viderebringer information om de 

plantebaserede måltidskasser, iagttager jeg dem til at gøre sig håb om en endnu større fælles 
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holdningsændring. Som atter igen kan blive til fordel for både Simple Feast, som bevægelse og 

virksomhed. 

Den ansvarlige selvledelses diskurs og den faktuelle klimadiskurs synes at spille en rolle, da medierne 

både påvirker direkte, som nævnt i ovenstående, men også indirekte: 

 Jeg tror vi alle er indirekte påvirket af mediernes italesættelse af klimakrisen, da det er noget 

der har fyldt og stadig fylder meget. Personligt flyver jeg stadig, men prøver at kompensere ved 

ikke at spise kød, sortere affald, tænker over mit forbrug, samt køber så̊ meget genbrug som 

muligt. (Bilag 11: 10). 

Gennem ovenstående citat, vurderer jeg hvordan respondenten implicit italesætter den faktuelle 

klimadiskurs. Ved at omtale klimakrisen som ”noget der har fyldt og stadig fylder meget”, synes de 

logiske data fra Simple Feast at måtte blive italesat ”meget”. Hvilket er med til at påvirke den enkeltes 

selvledelse. Medierne kommer i dette tilfælde til at spille en vigtig rolle i de magtrelationer, der ligger 

indlejret i både Simple Feasts kommunikation, men også hos den enkelte forbruger. 

Selvreguleringsproccessen hos individet bliver igen bekræftet i at blive påvirket af udefrakommende 

information fra mediernes italesættelse: ”De påvirker mig til dels, men jeg forholder mig mest til den 

forskning der foreligger og de eksperter, som udtaler sig vedrørende klimaet.” (Bilag 11: 11). Alt efter hvilken 

association forbrugeren gør sig til mediernes italesættelse, synes den faktuelle klimadiskurs også at 

spille en rolle for respondenterne, når hverdagen langsomt skal omlægges. Dog ser jeg ikke et mønster 

i, at mediernes italesættelse af klimakrisen har en direkte påvirkning på forbrugernes specifikke 

holdninger til, hvad de spiser. Ved at inddrage tal fra Coop-analyse jævnfør DEN SOCIALE 

PRAKSIS i analysen, kan jeg dog se, at flere af danskerne har fået øjnene op for kødfri kost. 

Når jeg spørger ind til en ”plantebaseret kost” i spørgeskemaet, får jeg varierende besvarelser. En 

skriver, at personen: ”Tager afstand” (Bilag 11: 12), mens en anden beskriver indtrykket som: ”Sund 

mad men også̊ kedeligt, grundet mangel på kød” (Bilag 11: 12). Det værner om, hvordan der stadig er lang 

vej igen for en organisation som Simple Feast. Spørgsmålet er her, om de skal afskrive sig forbrugere 

som disse, om de blot skal have tålmodighed, som der nævnes i historieudviklingens generationsskifte 

eller om de netop skal have disse individer i et specielt fokus i deres kommunikation. 
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En organisation som Simple Feast arbejder dog ikke tomhændet med deres medierede viden, idet 

deres tilegnede viden fra deres omverden reproduceres og transformeres ind i deres produkt. Det 

samme sker i enkelte af forbrugernes udtalelser: 

”Før sommeren 2017 var jeg altædende. I sommeren 2017 begyndte jeg at interessere mig for 

klimaforandringer samt hvordan kødproduktionen påvirket dette hvilket fik mig til at stoppe 

med at spise ko, gris og faktisk alt andet kød end fjerkræ og fisk. Det var forholdsvist nemt for 

mig da jeg i forvejen primært spiste det hvide kød. Siden da er jeg stoppet med spise fjerkræ 

også̊ grundet en stigende interesse for dyrevelfærd og sundhed.” (Bilag 11: 3). 

Ved at være blevet oplyst fra de omkringliggende strukturer, er respondenten blevet påvirket til at 

regulere sin kost, og være overbevist om at dette er det moralsk-rigtige at gøre. Både grundet 

”klimaforandringer”, ”dyrevelfærd” og ”sundhed”. 

17 ud af de 25 respondenter har ikke benyttet sig af måltidsløsninger fra hverken Simple Feast eller 

deres konkurrenter (Bilag 11: 13). De resterende otte respondenter har alle prøvet, og nogle modtager 

stadig, måltidskasser fra Simple Feasts konkurrenter. Her nævnes blandt andet Aarstiderne og Skagen 

Food (Bilag 11: 13). ”Aarstiderne” nævnes i alt seks gange i besvarelserne til spørgsmål otte, og ud at 

dømme fra dette mikrosociologiske spørgeskema, må Aarstiderne altså have tiltrukket flere kunder 

end Simple Feast. Jeg tillod mig at spørge respondenterne, om de kendte til Simple Feast og deres 

koncept: 

               (Bilag 11: 14) 
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Tolv svarede ja, hvortil de resterende 13 ikke havde hørt om dem, før de så spørgeskemaet. 

Efterfølgende tanker jeg nu har jeg mig, er at det kunne have været interessant at spørge 

respondenterne ind til deres kendskab til Aarstiderne, og dermed viderediskutere denne iagttagelse 

og blinde plet. Min egen iagttagelse af, hvordan ingen af respondenterne har benyttet sig af Simple 

Feast, gør sig i, at Aarstiderne startede deres bæredygtige koncept i 2010. Et koncept de kalder for 

80/20, hvor 80 procent af måltidet kommer fra planteriget og 20 procent er animalsk (Aarstiderne u.å). 

Et lignende koncept italesætter Simple Feast i 2019 også i deres kommunikation, dog præsenterer de 

det som 90 procent planter og 10 procent animalsk (Bilag 5: 2). Denne reproducering af viden, viser 

hvordan Aarstiderne har været tidligere ude end Simple Feast. I 2017 gjorde Aarstiderne sig dog 

samme iagttagelser som Simple Feast, og begyndte at inddrage flere veganske måltidsløsninger, da 

de iagttog det veganske universers til for alvor at tage fat. Forskellen på de to organisationer er 

yderligere, at Simple Feast kun er en sammensætning af vegetariske og veganske måltidsløsninger, 

hvor Aarstiderne har 20 forskellige måltidskasser at vælge imellem, hvor den veganske blot er én af 

dem (Aarstiderne u.å). 

Jeg sluttede spørgeskemaet af med at spørge, hvad der kunne få den enkelte til at modtage 

måltidskasser fra Simple Feast i fremtiden. Den iagttagelse jeg gør mig, er at flere beskriver Simple 

Feast generelle koncept, men at der er flere, der ønsker et billigere alternativ: 

”Billig og fleksibel levering. At tilberedning af måltidet ikke kræver at man står i køkkenet i to 

timer. At man ikke skal have diverse “fancy” krydderier. At det er simpel og nogenlunde 

almindelig mad, så̊ ikke man har brugt tid og energi på at tilberede et måltid man måske ikke 

kan lide smagsmæssigt.” (Bilag 11: 16). 

Sætter jeg dette op mod udsagn fra Simple Feasts hjemmeside, får jeg indtrykket af, at der skal ske 

en vaneændring hos respondenterne, hvis de skal bestille mad fra Simple Feast. Endvidere kan det 

være, der skal ske en ændring i den eksterne kommunikation Simple Feast medierer ud til 

forbrugeren. Kokkene hos Simple Feast forbereder al maden, så den blot skal varmes, blandes og 

anrettes. Dette er i gennemsnit estimeret til at tage 10 minutter (Simple Feast u.å). Når det kommer til 

den ”simple” og ”almindelige” mad, der hentydes til, laver Simple Feast både eksotisk mad, men 

også den klassiske friske pasta, lasagne og pizza (Bilag 3: 2). Ydermere nævner flere respondenter, 

hvordan: ”Det skal være billigt og noget man kan vælge en gang i mellem og ikke alle ugens dage” (Bilag 11: 

16) og ”Spændende mad, nemme og hurtige opskrifter, vegetarisk og billigt.” (Bilag 11: 16). Disse citater 

ønsker jeg igen at sætte op mod udsagn fra Simple Feast. En måltidskasse, hvad enten den er vegansk 
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eller vegetarisk, er nemlig en kasse med tre forskellige aftensmadsmåltider i, derfor er forbrugeren 

ikke tvunget til at spise maden hver eneste dag. Forbrugeren ønsker, at det skal være billigt. Prisen er 

545 danske kroner inklusive levering for to til tre personer, hvor vegetarkassen fra Aarstiderne koster 

545 danske kroner for tre spisende personer, og her får forbrugeren måltider med til fire dage. For 

559 DKK får forbrugeren den veganske måltidskasse fra Aarstiderne, hvor der er måltider til tre 

personer delt ud på fire dage. Således har Aarstiderne nogenlunde samme koncept til en billigere pris, 

hvis det deles ud på dagene. Forskellen på Aarstiderne og Simple Feast er yderligere, at maden skal 

snittes, hakkes og kokkeres, når måltidskasserne fra Aarstiderne ankommer. Derimod skal 

forbrugeren blot varme og tilberede konceptet fra Simple Feast. Den organisatoriske konkurrence 

viser sig da også gennem prisforskellen på Simple Feast og Aarstiderne. Deres koncept koster præcis 

det samme, hvilket der atter eksemplificerer, hvordan Simple Feast altså også er drevet af forretning. 

Med den mikrosociologiske analyse iagttager jeg hvordan der i år 2017 skete en revolutionerede 

ændring, der fik forbrugeren til at skære enten drastisk eller langsomt ned på kødforbruget, og skære 

op for det plantebaserede måltid. Selvom der stadigvæk er et flertal, der spiser kød, værner fremtiden 

om en mere bæredygtig fremtid. Dette iagttager jeg ud fra henholdsvis Simple Feast og Aarstidernes 

vision om at flere forbrugere indtager flere plantebaserede råvarer, samt forbrugerens respons, der 

omhandler eksempelvis affaldssortering og genbrug. Klimaet og dets forandringer iagttager jeg til at 

være en italesat samfundstendens, der medieres både i reproducering og i transformation gennem 

forskellige medier. 

Med dette reflekterende diskussionsafsnit ønsker jeg ikke at nå til bunds i problemformuleringen. 

Snarere bruges til som belæg og understøttelse for at forstå den sociale praksis, samt de 

samfundstendenser Simple Feast indskriver sig i. 
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10.0 DISKUSSION 
I følgende diskussion ønsker jeg at inddrage målstyring som et integreret styringskoncept i Simple 

Feasts kommunikation. Dette vil jeg gøre, for at skabe et narrativ ud fra iagttagelsen af fremtiden som 

målsætning. Med udgangspunkt i deres målsætning, vil følgende ligeledes problematisere måden, 

hvorpå organisationen skaber mening om ansvar på, og hvordan dette skaber et paradoks mellem 

klimansvar og organisationens økonomiske overlevelse. Undervejs vil jeg inddrage specialets 

videnskabsteoretiske ståsted og belyse specialets mål. 

Simple Feast former kausalitet ved at tilbyde formen årsag-virkning i deres kommunikation. 

Ydermere ser jeg denne kausalitet til at vise sig som målstyring. Det er herigennem årsag-virkning 

former muligheder for en kommunikation, der binder tiden. Organisationen binder sig til sin fremtid, 

ved at deres ’nu’ bliver bundet sammen med ’efter’ (Thygesen 2017: 122). Simple Feast gør en dyd ud 

af beskrive årsagen til deres ønskede målsætning via en plantebaseret kost og bæredygtighed. Det er 

netop herigennem, de agter at kunne se ’virkningen’ i form af en bæredygtig fremtid. Ved at tage 

deres egen fortid i betragtning, står Simple Feast selv som en del af det fællesskab, der har skabt 

klimaforandringer. De tilbød opskrifter med kød, før de gjorde sig iagttagelsen om drivhusgasser fra 

produktionen af animalske fødevarer. Organisationen benytter derfor både deres eget ’før’, samt en 

universel ’nutid’ for at igangsætte et ’efter’. Den iagttagede universelle ’nutid’ viser sig via 

regelmæssige kødspisere. 

Simple Feasts fortid optræder kun i subtile varianter, da de som organisation markedsfører sig langt 

fra deres ’før’. Dog fremfører de en accelerationsform der sætter fremtiden, som noget der kan vælges 

i form af mål, og nutiden som midler dertil (Thygesen 2017: 129). Midlerne ses som værende 

menneskelig føde gennem en plantebaseret kost. Deres partikulære ’før’ ønsker de ikke at blive 

associeret med, og lader den, som nævnt, undgå at fylde i forbrugerens forestilling. Nu ønsker de blot 

at fokusere på omverdenens nutid, for at kunne sikre forbrugerens efterkommere en sikker fremtid. 

Deres målsætning fra 2017 kræver dog partikulær hjælp, og målet kan ikke nås uden forbrugerens 

egen selvrefleksion. 

Gennem socialkonstruktionismen, governmentality-perspektivet og den kritiske diskursanalyse, 

mener jeg at have opnået mit mål med dette speciale. Med kombinationen af de tre har jeg fået belyst 

forskellige aspekter af den eksterne kommunikation. Især vurderer jeg kombinationen mellem 

governmentality og diskursanalysen til at have bidraget med ny viden til feltet. Ved at inddrage den 
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kritiske diskursanalyse fik jeg skilt deres tekster og ordvalg ad, og fik dermed fundet frem til 

diskurser, der havde et selvledelsesaspekt. Spørgsmålet er så bare om ’målet’ i sig selv, har den rette 

effekt, og om den fører til bedre velfærd. 

Ved hele tiden at gøre sig nye opdagelser i klimaaspektet, kan kosten for nogen synes for svær at 

navigere rundt i, jævnfør ET SPØRGESKEMA TIL DISKUSSION, og disse vil foretrække at ændre 

på ting, der virker knap så forvirrende. Det forvirrende ligger i, hvem der iagttager forbrugeren, og 

hvem forbrugeren iagttager til at træffe beslutningerne, samt hvilken omverden af relationer de indgår 

i. Dertil kommer der, hvorvidt den sociale praksis lægger op til yderligere krav for at undgå flere 

klimaforandringer. 

10.1 PARADOKS 

I en legitim forestilling om hvad der går som værende relevant og absurd eller som normalt og 

grænseoverskridende opstår spørgsmålet om, hvad der er gældende som socialt acceptabelt 

(Holmström & Kjærbæk 2013: 9). Ligesom socialkonstruktionismen er legitimitet ikke et spørgsmål 

om, hvorledes noget fungerer som rigtigt eller forkert, men denne legitimitet omhandler hvorvidt 

noget opfattes som rigtigt eller forkert i diskursen (Holmström & Kjærbæk 2013: 9). Af den årsag er 

det derfor nødvendigt for Simple Feast at tage hensyn til de legitimerende forestillinger, der opstår i 

de diskurser, de agerer i, for at kunne fremstå ansvarlig i deres rolle som både klimabevægelse og 

virksomhed. 

Paradokset opstår nemlig som nævnt i ovenstående mellem ansvar for klimaet, i form af en 

klimabevægelse, der vil sikre planetens overlevelse og; ansvar for økonomien: virksomhedens 

overlevelse. Igennem analysen af den eksterne kommunikation fra Simple Feast, står det klart, 

hvordan organisationen forsøger at konstruere sig selv om klimabevægelse. I og med de taler til et 

fælles ansvar for at redde klimaet, og mener de lever op til de højest verificerede standarder for 

bæredygtighed og ansvarlighed (Simple Feast u.å). Samtidig beskriver de også, hvordan de som 

virksomhed ønsker at skabe værdi for samfundet. Gennem citatet: ”Vi er stolte af at være nået så langt. 

Det kan vi takke alle vores dejlige kunder for. I er med til at gøre en positiv forskel - for samfundet og den 

planet, vi bor på. Af hjertet TAK!” (Simple Feast u.å), refererer Simple Feast både til klimabevægelsens 

forskel, men også til den økonomiske overlevelse af virksomheden. Hvis alle deres ”dejlige kunder” 

ikke betalte for måltidsløsningerne, ville organisationen ikke kunne hænge sammen. De har således 

en særlig forpligtelse til at agere ansvarligt i forbindelse med at få begge dele til at gå op i en højere 
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enhed, ved at gøre deres klimabevægelse afhængig af udefrakommende indtjening i form af betalende 

kunder. 

Det er vigtigt for Simple Feast at sikre sig kundernes troværdighed og tillid, jævnfør den faktuelle 

klimadiskurs afsnit, når de får et individ med ombord som kunde, da det er igennem forbrugerens 

troværdighed, deres legitimitet konstrueres (Holmström & Kjærbæk 2013: 9). De gør således en stor 

dyd ud af at sende læseren en signalværdi om, at de ønsker det ansvarlige fremtidssubjekt som en del 

af deres virksomhed, hvilket er en subjektposition, der også afspejler deres egen forretnings 

positionering, jævnfør tekstanalysen. 

Simple Feast skaber et narrativ, der omhandler hvad der er rigtigt og forkert at gøre i den interne 

problemstilling om klimaforandringerne, jævnfør den diskursive praksis, og lægger derefter ansvaret 

over på forbrugeren. Som nævnt i ovenstående er det deres ”dejlige kunder”, der er med til at gøre 

hele den positive forskel. Hvis ikke kunderne er der, kan de ikke udgøre nogen ”forskel” over for det 

uansvarlige nutidssubjekt og planetens fremtid, jævnfør tekstanalysen, da der ikke vil være 

økonomisk likviditet til dette. Det vil jeg komme nærmere ind på i nedenstående. 

Som anført i analysen beskriver Simple Feast, hvordan deres vision kan støttes op med råd fra 

Fødevarestyrelsen, da frugt og grøntsager er sunde. Men ifølge Fødevarestyrelsen selv, ser deres 

officielle kostråd ikke ud til at anbefale en plantebaseret kost: 

• ”Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 

• Spis frugt og mange grøntsager 

• Spis mere fisk 

• Vælg fuldkorn 

• Vælg magert kød og kødpålæg 

• Vælg magre mejeriprodukter 

• Spis mindre mættet fedt 

• Spis mad med mindre salt 

• Spis mindre sukker 

• Drik vand” (Miljø- og Fødevareministeriet u.å) 

Ved at Fødevarestyrelsen også nævner fisk og kød, bevidner det om, hvordan organisationen gør brug 

af de informationer, der gavner virksomheden og deres vision bedst muligt, når de inddrager 

ekspertviden i form af Fødevarestyrelsen. 
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Ledelsesberetningen fra Simple Feast (2018) beskriver hvordan, at virksomheden udviser et 

underskud på over 40 millioner kroner (Bilag 12: 6). Organisationen beretter endvidere om, at mange 

af pengene er investeret i ”... udvikling af produktet, operationelt Blue print, branding, IT-infrastruktur og 

øget vækst. Herudover har selskabet udbygget egne produktionsfaciliteter, som vil medføre at hovedparten af 

selskabets produkter fremadrettet vil blive produceret i egne faciliteter.” (Bilag 12: 6). Det enorme 

underskud gør nu blot virksomheden langt mere afhængig af forbrugeren: ”... selskabets fortsatte drift 

afhænger således af, at finansiering via koncernens bankforbindelser opretholdes og af, at koncernens 

indtjening fremadrettet forbedres” (Bilag 12: 6). Deres årsregnskab fra 2017 beskriver, hvordan de med 

et minus på 5,7 millioner kroner (Årsrapport 2017: 7), nu er blevet mangedoblet efter organisationen 

skiftede kurs i slutningen af 2017. Idet koncernens indtjening italesættes, refereres der indirekte til at 

organisationen får flere kunder, for at kunne overleve på markedet. 

For at sikre den økonomiske overlevelse, forsøger virksomheden ihærdigt at beskrive, hvor mange 

fordele, der er ved at skifte til en plantebaseret kost. Men dette vidner også om, at de er afhængige af 

den økonomi, som forbrugeren bidrager til. Det er underliggende spændinger som disse mellem 

forbruger og virksomhed, der gør sig gældende flere steder i kommunikationen. Blandt andet når der 

hæftes på, hvad deres produkt bidrager med i forhold til at tage ansvar for klimaet, og hvis ikke 

forbrugeren er interesseret i at tilslutte sig samme vilkår, som deres produkt, kategoriserer Simple 

Feast subjektet til at være af negativ karakter, jævnfør tekstanalysen. De gør sig umage med flere 

gange at appellere til forbrugerens følelser og selvledelsen. Det er igennem denne de forsøger at få 

organisationen og klimabevægelsen til at stå i et gensidigt forhold til hinanden. Det vil jeg uddybe i 

afsnittet MENINGSDANNELSE AF KLIMAANSVAR OG DETS KONSEKVENSER. 

Via formningen af subjekterne får Simple Feast mulighed for at gavne deres egen organisation. Alle 

organisationens blogindlæg og diverse kommunikation leder til muligheden for at kunne ’vælge ”din” 

kasse’ (Simple Feast u.å). Ved at afslutte al deres eksterne kommunikation på deres hjemmeside med 

et valg, der belyser forbrugerens holdninger, lyst og gøren, sætter organisationen ikke blot 

forbrugeren i et dårligt lys, hvis de fravælger denne mulighed, men organisationen sikrer sig et 

dobbelt ansvar, hvis forbrugeren vælger at vælge sin ’kasse’. Et dobbelt ansvar i form af dobbelt 

belønning. Både med henblik på organisationen som aktør for en klimabevægelse, men også for deres 

økonomiske virksomhed. 
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10.2 MENINGDANNELSE AF KLIMAANSVAR OG DETS KONSEKVENSER 

I forlængelse af ovenstående afsnit, iagttager jeg Simple Feast til at iagttage sig selv værende implicit 

afhængige af disciplineringen af den enkelte, for at kunne sikre økonomisk overlevelse. Hvis ikke 

den enkelte tilslutter sig måden hvorpå Simple Feast genkender ansvarlige klimahandlinger på, 

refererer Simple Feast til hvilken skade, det vil gøre på fremtidens klimaforandringer. FN’s seneste 

Klimarapport, hvor Simple Feast tager udgangspunkt i deres kommunikation, beskriver 

konsekvenserne af de manglende ansvarlige klimahandlinger til at vise sig gennem eksempelvis: ”de 

højere temperaturer vil dræbe flere mennesker. Det forventes, at de største temperaturstigninger vil forekomme 

i Midtvesten, hvor de vil opleve yderligere 2.000 tidlige dødsfald om året inden 2090.” (Simple Feast 2018a) 

og ”Sæsonerne for skovbrande, som allerede er længere og mere destruktive end tidligere, kan brænde op til 

6 gange større skovarealer om året inden 2050 i dele af USA. Brændte områder i det sydvestlige Californien 

alene kan fordobles inden 2050.” (Simple Feast 2018a). Simple Feasts løsning på to sidstnævnte citater er 

som følgende: ”Hvis vi hver især tager klimavenlige valg i vores hverdag, kan vi komme langt. Klimaet er 

ikke kun op til politikerne - Vi kan fx kigge nærmere på vores kost. Hvad byder fremtidens mad på i et grønt 

perspektiv?” (Simple Feast 2018a). Med organisationens ovennævnte forståelse af ansvarlige 

klimahandlinger, går de mod det allerede etablerede i samfundet, idet de tager en beslutning på en 

allerede tidligere truffet beslutning (Andersen & Pors 2017: 85) om korrekt kost. De forsøger dermed 

at skabe en ny madkultur, og ønsker at erstatte den allerede eksisterende, jævnfør paradokset. De er 

dermed bidragende til at sætte klimadiskursen i samfundet som noget nyt. Deres måde at forstå 

bæredygtighed og klimaansvar, kan dermed medføre en udbredelse af den plantebaserede kost, hvis 

folk selvleder sig ind i diskursen. 

I Simple Feast’ tilfælde har der dannet sig en form for socialkonstruktionistisk spiral. Hvis ikke der 

fandtes de omkringliggende sproglige strukturer til at bekræfte Simple Feast i deres målsætning, ville 

der ikke være skabt et problem i kommunikationen til at starte med. Det samme sker hos forbrugeren. 

Hvis forbrugeren ikke transformerer det omkringliggende sprog ind i sin partikulære selvledelse, ville 

Simple Feast ikke kunne udføre adfærdsstyring af deres konstruerede ansvarlige subjekt. Alt hvad 

organisationen antager som værende sandt, rationelt eller godt for klimaet, konstrueres dermed i deres 

relationer til omverden. Det afhænger derfor af forbrugerens egne relationer og omverden for at kunne 

afgøre hvorvidt, de mener de kan indskrive sig i strategien og visionen fra Simple Feast. 

Simple Feast er insisterende i deres kommunikation omkring klimaet, og gør et ihærdigt forsøg på at 

blive en del af forbrugerens nye omverden. Det gør de via benyttelsen af forskellige følelsesmæssige 
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facetter. Jo flere relationer de knytter gennem deres forbrugere, jo mere betydning kan blive realiseret 

gennem deres forretning. Det er gennem denne realisering, organisationen får mulighed for at skabe 

egen ansvarlig. Hvis forbrugerne bliver ”bevæget” af organisationens udtalelser, skabes der udtryk 

for høj bekræftelse (Gergen & Mellon 2020: 144), og det er via bekræftelsen af betalende kunder, 

ansvarligheden tilmed søges. 

Simple Feast forsøger, som nævnt i teoriafsnittet og analysen, at regulere og forme befolkningen via 

en proces, hvori den enkelte borger subjektiveres gennem dets følelser, tillid og troværdighed. Det er 

igennem denne subjektivering, individet erfarer på egen krop, hvordan de nye idealer, præsenteret af 

organisationen, kan føre til frivillig underkastelse af den nye tvang (Otto 2002: 20). Individet 

konditioneres dermed mod en subjektivering, og den egentlige ansvarlighed hos Simple Feast, kan 

dermed iagttages som konstruktion af subjektets egen selvledelse. Simple Feast er derfor nødsaget til 

at fralægge sig deres partikulære egen ansvarlighed, da denne ikke findes i organisationen alene, idet 

denne først skabes i forholdet mellem det ansvarlige fremtidssubjekt og Simple Feast selv. Dog bliver 

de nødt til at gøre den antagonistiske modpart uansvarlig for selv at fremstå som ansvarlig. 

 
Simple Feast får således problematiseret sin egen funktion, i form af deres måltidskasser, ved at 

disciplinere over deres konstruerede modsætning til det ansvarlige fremtidssubjekt, heraf det 

uansvarlige subjekt. De forsøger dermed at sikre en kontrol over subjektets frihed ved at præsentere 

deres blik på bæredygtighed. I hele udspillet af identitetskonstruktionen os og dem (Schmitt 2002: 

60) bliver de andre, i form af dem og de der ikke interesserer sig for bæredygtighed i 

overensstemmelse med Simple Feasts forståelse af det, gjort uansvarlige. Kødspiseren bliver gjort 

uansvarlig, og bliver fremstillet i et negativt lys, der hverken tager ansvar for sig selv eller klimaet, 

jævnfør tekstanalysen. Gennem uansvarligheden gør Simple Feast sig ansvarlig. Det er via dette, at 

organisationen må ækvivalere sig den ansvarlige og den uansvarlige, for at kunne udvise deres 

forståelse af bæredygtighed, og deres konstruerede ansvar. 

 
Legitimiteten hos Simple Feast bygger endvidere på organisationens bidrag til klimaet, og dermed 

samfundet, igennem deres egen konstruerede forståelse af bæredygtighed. Det er med dette bidrag, 

at de forsøger at konditionere sig selv, som en ansvarlig og legitim bidrager til fremtidens klima. 
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11.0 KONKLUSION 
Med henblik på de gennemførte analyser, kan jeg nu besvare specialets problemformulering:  

 
Hvad forstår Simple Feast ved bæredygtighed og hvilke konsekvenser har det for deres forståelse af 

deres egen såvel som forbrugerens klimabevidsthed? 

Jeg iagttager ud fra Simple Feasts eksterne kommunikation, at ord som ”plantebaseret” og ”klimaet” 

er gensidigt afhængige af hinanden i organisationens kommunikation om bæredygtighed. Med et 

ønske om at gøre forbrugeren uafhængig af ”kødet”, repræsenterer de deres organisation som stolt 

repræsentant for al kødfri kost. Den menneskelige spise skal indebære bæredygtige danske 

grøntsager, som ikke har langt fra jord til bord. Ydereligere har jeg iagttaget mig frem til, hvordan de 

benytter sig af tre forskellige diskurser, der træder i kraft gennem fakta, følelser og selvledelse. Via 

disse diskurser danner der sig et billede af, hvordan klimaforandringer italesættes, og hvilken kunde 

Simple Feast forsøger at konstruere for at ansvarliggøre både forbrugeren og egen organisation. 

Diskurserne manifesterer et nødvendigt ansvar for klimaet i nutiden. Belæggene for ansvaret ligger 

hovedsageligt i logos- og patosappellen, med ønsket, at overbevise forbrugeren om, hvilken forskel 

individet kan gøre nu for fremtidige generationer. Ved at appellere til den partikulære læser, iagttager 

jeg, hvordan Simple Feast implicit ønsker at styre deres forbrugere, og dertil sikre borgerenes 

suverænitet. Organisationen udviser, at de har styr på detaljerne, for at kunne fuldføre deres vision 

om færre klimaforandringer, og det er derigennem de konditionerer forbrugeren til at opføre sig 

fornuftmæssigt i forbrugerens egen tro. Jeg iagttager ydermere Simple Feast til at reproducere den 

moralske viden, der er bosiddende i den faktuelle diskurs, ind i deres markedsføring af eget 

partikulære produkt. Gennem denne reproducering af diskursen, iagttager jeg ligeledes hvordan viden 

om dette felt, bliver transformeret ind i en partikulær forestilling om fremtiden, og hvordan de 

bæredygtige måltidsløsninger vil gavne fremtidige generationer. 

 
Den faktuelle klimadiskurs vurderes endvidere til at være bindeledet for henholdsvis den bæredygtige 

fremtidsdiskurs og den ansvarlige selvledelsesdiskurs. Foruden den ville der mangle videnskabelige 

iagttagelser af klimaforandringer, som er med til at appellere til forbrugeres logiske sans. Den 

faktuelle klimadiskurs gør sig i Simple Feasts tilfælde gældende både for den partikulære- og 

universelle enhed, da der gennem deres hjemmeside medieres, hvordan både ”du” og ”vi” skal ændre 

spisevaner for at gavne klimaet. Med den ansvarlige selvledelsesdiskurs, der er skabt i et samarbejde 
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med sine omkringliggende strukturer, transformerer Simple Feast sin viden om klima, bæredygtig 

kost og madsspild ind i selvets selvregulering. Dette gør de ligeledes ved at gøre en dyd ud af, at 

inddrage forbrugeren i ”vi”-fællesskabet i deres kommunikation, og tale direkte til forbrugeren i form 

af hvad ”du” kan gøre.  

 
Det er samtidig igennem det ansvarlige fremtidssubjekt, Simple Feast får mulighed for at realisere 

sin egen ansvarlighed. Det uansvarlige nutidssubjekt giver yderligere Simple Feast muligheden for at 

agere ansvarligt, ved at rose det ansvarlige fremtidssubjekt gennem kommunikationen, og lader det 

uansvarlige subjekt stå subtilt på sidelinjen. Ved at skabe et narrativ, der omhandler, hvilken ageren 

der er korrekt i problemstillingen om klimaforandringerne, iagttager jeg Simple Feast til at iagttage 

sin egen ansvarlighed gennem regulering af selvet. Formår forbrugeren at blive tiltrukket af konceptet 

fra organisationen, skabes der høj bekræftelse, og det er til dels via denne, ansvarligheden søges. 

 
Overordnet set bliver bolden lagt over på forbrugerens banehalvdel, og med dette in mente skabes 

der ligeledes et paradoks mellem organisationens konstruktion af en klimabevægelse og deres 

økonomiske overlevelse som virksomhed. Konsekvensen bliver heraf, hvis ikke forbrugeren tilslutter 

sig konceptet fra Simple Feast, at både klimabevægelsen og virksomheden vil forsvinde, da deres 

økonomi er stærkt afhængig af indtjening fra forbrugeren. 

 
Den egentlige klimabevidsthed og konsekvenserne af organisationens forståelse af bæredygtighed, 

kan beskrives via Simple Feasts konditionering mod en subjektivering af forbrugeren. Det er netop 

gennem subjektets egen selvledelse, Simple Feast kan gøre både forbruger og virksomhed ansvarlig 

for klimaet. Ansvarligheden findes dermed ikke i organisationen alene, men skabes i forholdet 

mellem det ansvarlige fremtidssubjekt og Simple Feast. Ligeledes er de nødsaget til at gøre deres 

antagonistiske modpart uansvarlig for selv at fremstå ansvarlig i deres konstruerede rolle. 
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