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Abstract 

This study investigates how to motivate the danish 11-16 year olds to limit their meat 

consumption. The study contains, firstly, a definition and elaboration of the central problems 

of excessive meat consumption, which is no longer sustainable in the western world - the 

motivation for this study was thus the hope to reduce greenhouse gas emissions from livestock. 

The study examines previous initiatives to limit meat consumption, to assess how these 

initiatives have performed. 

Next, the target audience is determined and analyzed based on a focus group interview with 9 

respondents attending Kirke Saaby public school. This analysis seeks to elaborate the target 

group’s relation to meat consumption and how they respond to the previous initiatives, along 

with interpreting their values, interests and media habits in comparison to recent studies of 

internet use and eating habits - this is done to determine which media and design solution will 

provide the best response from the target audience.  

The purpose of the design is to enlighten danish children aged 11 to 16 to the benefits of limiting 

their meat consumption, by communicating in an inviting and implicit way that meat is 

unnecessary to make a delicious meal. This study discusses various ways to reach the target 

group through their use of social media, to decide on the smartphone app Snapchat for the 

design’s channel. Although Snapchat imposes barriers on how to assure that the design 

interacts with the target group, it provides interpersonal privacy and identification to 

strengthen the reliability of the sender and peak the interest of the target group. The discussion 

is concluded with a presentation of the possible designsolution: A series of short videos 

showing easy and efficient ways to make meat-less meals. 
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Indledning 

I denne rapport vil vi ved hjælp af dataindsamling og fokusgruppeinterview forsøge at finde ud 

af hvordan man kan motivere unge i alderen 11-16-årige i Danmark til at reducere deres 

kødforbrug ved hjælp af et design. 

Problemfelt 

Klimaforandringer udgør hvad der blandt andet kaldes den største udfordring vi, som race, har 

stået overfor. Særligt drivhusgasemissioner vækker stor bekymring. Nyere prognoser tyder på, 

at selvom det ellers eksponentielle udslip af drivhusgasser er stagneret over de seneste 3 år, er 

det sandsynligvis ikke muligt at nå målet om at reducere den globale opvarmning til 2 grader 

celcius inden år 2100 (La Quéré, 2016). 

Ifølge Food and Agriculture, Organization of the United Nations målt I 2013 stammer 14,5% af 

de globale drivhusgasemissioner fra kødproduktion. Kødproduktionen er de væsentligste 

bidragsydere til alvorlige miljøproblemer - både på lokalt og globalt plan. I den vestlige verden 

ses nemlig en stor tendens til overproduktion- og forbrug af kødvarer (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2013, s. 13). 

Det nyeste estimat for danskernes kødforbrug er rapporten fra Landbrug & Fødevarer ‘Køds 

rolle i kosten’ (Landbrug & fødevarer, 2015). I rapporten undersøger DTU kød og fjerkræ’s rolle 

i danskernes kost, samt danskernes kødforbrug, og finder at en dansker mellem 4-75 år i 

gennemsnit indtager 78 gram råt kød om dagen, inden for kategorien råt kød ligger nogle af de 

typer kød der er værst for klimaet for eksempel en ko, som man kan se på nedenstående graf 

bruger 15500 liter vand per kilo hakket oksekød hvilket er langt over hvad det kræver at 

producere så meget andet også andre typer kød (Anima, 2013). Råt kød er også det som 

danskerne spiser mest af i forhold til forarbejdet kød, som ligger på 42 gram og fjerkræ på 22 

gram.  

Vi har forsøgt at skabe en sammenhængende argumentation samt sætte tingene i perspektiv 

ved at samle data fra forskellige kilder. Selvom vi har fundet en masse kilder og en masse 

information er dette emne og disse data så komplekse at vi ikke har kunne få tingene til at gå 

op i en højere enhed. Sandheden er at der er mange tal og mange regnestykker, samt forskellige 
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kategorier af kød som kilderne bruger, og at sætte dem i forhold til hinanden ville ikke kunne 

forsvares. Selvom vi ikke har kunne skaffe de nødvendige data til, er der ingen tvivl om at 

fødevareindtagelse og landbrug er med til at bidrage til klimaforandringerne (International 

panel for sustainable resource management, 2010, s. 13). 

 

Vi bruger meget vand på masseproduktion og 70 procent af vores rene vand går til vanding af 

landbrug. Landbrug som bruges til at fodre slagtedyr. Vand er en dyrebar ressource og i nogle 

dele af verdenen bidrager overforbrug til at der bliver skabt et pres på klimaet (International 

panel for sustainable resource management, 2010, s. 42). 

Hvis de ressourcer som bruges til kødproduktion i stedet blev anvendt til at dyrke vegetabilsk 

føde, estimeres det at udbyttet af råvarer ville kunne være 4-5 gange større. Udover dette 

bidrager produktion af kødvarer væsentligt til vand- og luftforurening, tab af biodiversitet, 

dyremishandling og skovrydning (Det Økologiske Råd, 2011). 

Vi er klar over at vores jordklode er i fare, hvis vi fortsætter med at forurene den, som vi gør. Vi 

forsøger at spare på vandet, køber økologisk, tager cyklen frem for bilen, slukker lyset efter os, 

for at spare på strømmen og alt andet der burde gøre en forskel - Men alligevel består menuen 

oftest af kød. Er vi overhovedet klar over hvor meget vores madvaner påvirker miljø og klima? 
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Og hvordan kan vi motivere den næste generation bedst gennem kommunikation og et design 

til at gøre op med nuværende madvaner og nedsætte vores forbrug af kød? 

Afgrænsning 

Overproduktionen af kød i den vestlige verden er ikke klimamæssigt bæredygtig. 

Kødproduktionen er et eksempel på tiltag, hvor vi som enkelte forbrugere kunne have 

indflydelse på problemet: At gøre en forskel for at skære ned på mængden af CO2 vi slipper ud 

i atmosfæren. Tanken inspireres blandt andet af konceptet om den bevidste forbrugertype. At 

denne tendens synes at vokse, er kun endnu et tegn på at tiden er moden til at tage stilling til 

klimaforandring, at informere og reflektere over vores (over)forbrug af kødvarer (Thiis, 2015). 

Vi blev tidligt i det problembaserede arbejde enige om ikke at forsøge at overbevise 

målgruppen om helt at stoppe med at spise kød - vores overbevisning er, at produktet bedre vil 

nå målgruppen som en informativ inspirationskilde, snarere end et forsøg på at omvende 

målgruppen til en vegetaristisk levevis. Sådan et initiativ kunne blive modtaget med trods, når 

man medtænker danskernes hegemoniske diskurs omkring kødindtag. Produktets mål er at 

nedsætte kødforbruget hos de unge 11-16-årige danskere - en mere præcis målgruppe vil vi 

præsentere senere i projektet. 

 

Siden vi vil henvende os direkte til målgruppen, vil vores projekt ikke antage en politisk tone, 

og for at holde fokus har vi valgt ikke at komme ind på den brede vifte af alternativer til kød. 

Netop fordi problemstillingen er så relevant især for unge, er det interessant hvordan 

målgruppen bedst påvirkes, da denne påvirkning kan vise sig at være et vigtigt skridt i den 

rigtige retning, selvom det kan være svært at lave egentlige målinger på effekten. Vi har således 

valgt at fokusere på hvordan målgruppen bedst påvirkes, frem for effektmåling af en kampagne, 

vi alligevel ikke skal lancere i virkeligheden. 

Problemformulering 

Problemets kerne er at danskernes mad- og forbrugsvaner skaber en stor efterspørgsel efter 

kød. Dette holder udbuddet af kød oppe og, som tidligere anlagt, er det direkte ødelæggende 

for vores miljø og klima. Delproblemerne er hvem målgruppen er, hvorledes kommunikation 

kan anvendes og hvordan vi bedst påvirker målgruppen. 
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Valg af målgruppe  
Vi har besluttet os for, at målgruppen er unge mellem 11-16 år i Danmark. Dette har vi besluttet 

ud fra tanken om, at denne aldersgruppe sandsynligvis vil være den mest modtagelige, og 

samtidig forhåbentlig have stor indflydelse på resten af familiens madvaner. En undersøgelse 

foretaget af børnekanalen Nickelodeon viser at knap 9 ud af 10 forældre, der har børn mellem 

7 og 13 år, spørger som minimum deres børn til råds, før de køber legetøj. Men det sker også, 

når forældrene skal købe mad. Undersøgelsen, bragt af Søndagsavisen, hvor 3.600 familier fra 

otte europæiske lande (600 af dem fra Danmark) deltog, viser ifølge forældrene at 60 % af 

forældrene spørger deres børn til råds, når der skal købes eller tages en beslutning i forhold til 

mad (Kjeldsen, 2015). Ved hjælp af et fokusgruppeinterview med 9 deltagere inden for 

målgruppens alder, forsøger vi blandt andet at undersøge målgruppens madvaner, 

indkøbsvaner i hjemmet og deres indflydelse heri. 

 

Oprindeligt stod vi med to overvejelser omkring valg af målgruppe: At bestemme danskernes 

forbrug af kød, og lægge målgruppen i den gruppe, der forbruger mest kød, som ifølge 

rapporten ‘Køds rolle i kosten’, som er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet for Landbrug og 

Fødevarer 2016, er midaldrende, overvægtige mænd (s. 6), eller 15-25-årige, der begynder at 

danne betydningsfuld selvbestemmelse. En spændende udfordring ved førstnævnte fremgang 

kunne være, at målgruppen allerede har etableret en stærk holdning til emnet og derfor ikke 

vil være så modtagelige som ønsket. Ydermere ville denne målgruppe ikke kunne skabe fokus 

på børns indflydelse på hjemmets madvaner. 

I modsætning til dette kunne en yngre målgruppe være mere tilbøjelige til at ændre adfærd 

samt søge information selv. På længere sigt, er håbet at målgruppen vil have langt større succes 

med at påvirke fremtidige generationer (for hvem det om noget vil være endnu mere 

presserende) at nedsætte kødforbruget. Idéen er, at målgruppen kan agere som aktører for 

andre aldersgrupper og dermed ‘slå to fluer med et smæk’. Vi overvejede derfor også 

aldersgruppen 15-25 år unge mennesker, der skal flytte hjemmefra og skabe en egen tilværelse 

da vi mente at deres selvbestemmelse ville være en interessant vinkel, specielt nu hvor de selv 

skulle til at bestemme hvad de spiser til hverdag. Forslaget nedstemtes, da flertallet i gruppen 

ville være garanteret at vi kunne høre om, hvordan børn påvirker deres forældre, og vi mente 

at det var risikabelt, da mange unge selv bestemmer hvad de spiser, når de går i gymnasiet og 
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er i en fase hvor de flytter hjemmefra. Dog ville målgruppen stadig spænde over en stor alder 

og diversitet, der ville gøre kommunikationen sværere at målrette. 

 

Efter disse overvejelser (og en demokratisk afstemning internt i gruppen) har vi valgt unge i 

alderen 11-16 år i Danmark som vores målgruppe. Vi har valgt denne aldersgruppe efter hvad 

vi tænkte ville være mest kompatibelt med elevernes pensum i skolen, og implementere et skel 

samme sted som folkeskolen selv. Ydermere, fordi vi mener deres alder er kompatibel med de 

diskussioner omkring madvaner og forbrug, som vi gerne vil have frem, og de ligger samtidig 

også inden for det aldersspektrum, som vi tænkte kunne have en indflydelse derhjemme. Vi 

mener også, at denne målgruppe bedst kan bekræfte de ting vi ønsker at sætte lys på og lære 

mere om. Nærmere analyse af målgruppen forekommer i senere i projektet. 

 

Problemformulering 

Vi er på baggrund af dette kommet frem til nuværende problemformulering: 

 

Hvordan kan man motivere de danske 11-16-årige til at reducere deres kødforbrug ved 

hjælp af et design? 

 

  

 

  



10 
 

Arbejdsspørgsmål 

For at kunne svare på vores problemformulering, har vi udarbejdet nedenstående 

arbejdsspørgsmål inddelt efter kapitler i projektrapporten. 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke tidligere tiltag er blevet foretaget? 
 Hvad er fokusgruppens kendskab og meninger om dem? Og hvorfor? 

 Hvordan har de virket, eller ikke virket på dem? 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvem er målgruppen? 

 Hvordan er deres forhold til kød? 

 Hvor stor en indflydelse har de på mad og indkøb i hjemmet? 

 Hvilke værdier sættes højest? (dyrevelfærd, sundhed, klima, etc.) 

 Hvilke medier befinder de sig på? 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvad kunne en mulig designløsning være? 

 Hvordan kan man bedst kommunikere et design til unge i alderen 11-16 år i Danmark? 

 Hvordan kan designet medvirke til at motivere de danske 11-16-årige til at reducere 

deres forbrug af kød? 

 Hvem og hvad er afsender, modtager, budskab og andre barrierer? 

 

Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan kendskab af produktet spredes til 

målgruppen? 
 Hvordan sikrer vi os at målgruppen modtager vores kommunikation? 
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Metode 

Denne rapport tager afsæt i vores empiri der består af ‘Problemorienteret projektarbejde’ af 

Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen (2015), der har hjulpet med opbygningen af vores 

arbejdsspørgsmål og rapporten i sig selv. ‘International panel for sustainable resource 

management’ af UNEP (2010) og ‘Kød med omtanke’ af Det Økologiske Råd (2011), der har givet 

indblik I hvilke fødevarer der har en negativ effekt på klimaet og konsekvenser ved indtag af 

kød. Derudover har vi benyttet os af ‘Mad mennesker måltider’ af Lotte Holm og Søren Tange 

Kristensen (2012), der uddyber vores forståelse af kødets kulturelle betydning, 

‘Tilrettelæggelse af kommunikation’ af Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øe (2011) og 

‘29 spørgsmål’ af Jan Kragh Jacobsen (2011) til at finde ud af, hvordan vi skal tilrettelægge vores 

kommunikation til den valgte målgruppe og bestemme målgruppens værdisæt. 

 

I forhold til vores problemformulering: Hvordan kan man motivere 11-16-årige til at reducere 

deres indtag af kød?, har vi valgt at benytte os af et fokusgruppeinterviewet, da vi gerne vil blive 

klogere på målgruppen og deres forhold til kød (j.f. Bilag 2 - Fokusgruppeinterview, s. 66). 

Fokusgruppeinterviewet vil kunne grave dybt i målgruppens tankegang og vi ville komme ud 

og se hvordan et fokusgruppeinterview ser ud, samt hvordan målgruppen er inden for 

interviewets rammer. Al vores viden omkring hvordan vi vil lave et fokusgruppeinterview 

kommer fra Mette Reinhardt Jakobsen’s bog: ‘Fokusgrupper for Begyndere’ fra 2011. Vores 

fokusgruppeinterview har haft teoretiske forudsætninger, hvor vi altså har arbejdet deduktivt. 

For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet de 4 ovenstående 

arbejdsspørgsmål. For at besvare arbejdsspørgsmål 1: Hvilke tidligere tiltag er blevet foretaget?, 

har vi samlet information omkring tiltagene, for at kunne beskrive fremgangsmåden der har 

været. Vi har inddraget udtalelser fra vores respondenter som input til udarbejdelse af et 

design, for at belyse hvad der i forvejen er blevet foretaget, og få viden om respondenternes 

kendskab til dem, og for at se hvad der i målgruppens øjne virker og ikke virker. Vi har 

ydermere været ude og observere eventet International Vegetardag. 

 

For at besvare arbejdsspørgsmål 2: Hvem er målgruppen?, Har vi udarbejdet et 

fokusgruppeinterview der skulle skabe en debat, som helst skulle besvare eller belyse dette 

arbejdsspørgsmål, på den antagelse at fokusgruppen vil repræsentere vores målgruppe. For at 
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gøre dette muligt har vi brugt Jan Kragh Jacobsen’s ‘29 Spørgsmål’ til at finde ud af hvilken 

kommunikationsform der er bedst at bruge. Desuden har vi inddraget analyser, rapporter og 

artikler, der skal hjælpe vores argumentation, som leder mod svaret på det næste spørgsmål. 

 

For at besvare arbejdsspørgsmål 3: Hvad kunne en mulig designløsning være?, Har vi analyseret 

de data vi fik igennem vores fokusgruppeinterview og med det har vi fundet frem til et design 

der passer i overensstemmelse med hvad der sandsynligvis kunne motivere målgruppen til at 

reducere deres forbrug af kød blandt andet ved hjælp af resultater fra vores 

fokusgruppeinterview. 

 

Efter en iterativ arbejdsproces opstod endnu et arbejdsspørgsmål, nemlig arbejdsspørgsmål 4. 

For at besvare arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan kendskab af produktet spredes til målgruppen?, 

har vi benyttet os af Sepstrup og Øe’s kommunikationsteori om opinionsledere, der giver en 

masse muligheder til hvordan vi kan sikre os en spredning af design. Vi har ydermere diskuteret 

hvorledes forskellige valg af kommunikationsformer eller opinionsledere ville kunne hjælpe 

vores kommunikation med at nå målgruppen. 

 

De 3 første arbejdsspørgsmål skal vi bruge til at lave det produkt der passer bedst ud fra vores 

empiri og ud fra hvad vi får at vide af respondenterne. Vi vil besvare, hvad der er den bedste 

form for designløsning med hensyn til vores produkt, og hvorledes designet kan medvirke til at 

motivere 11-16-årige i Danmark til at reducere deres kødindtag. Det er blandt andet ved hjælp 

af disse metoder, vi vil besvare vores problemformulering. 
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Semesterbinding - Inddragelse af dimensionerne 

Semesterbindingen ”Design og Konstruktion” 
“Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en design videnskabelig tradition og har fokus 

på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter” (RUC, 16). 

I vores rapport opfylder vi dimensions-kravene, idet vi i sidste ende ved hjælp af et 

fokusgruppeinterview og indsamling af empiriske materialer designer et færdigt produkt. 

Dimensionen omfatter ligeledes, hvordan man ved hjælp af et design kan mindske kødforbruget 

hos den valgte målgruppe. 

 

Dimensionen ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund” 
Den anden dimension vi har valgt at inddrage er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Vores 

rapport diskuterer børns madvaner og deres grad af indflydelse på valg af mad mm. Projektet 

omhandler i den forstand samfundet, som består af disse børn, som vi har valgt som målgruppe. 

 

Fokusgruppeinterview 

Vi har valgt at benytte os af fokusgruppeinterview, da vi gerne vil vide noget om unge 

mennesker og deres forhold til kød. Det kunne vi muligvis også have brugt statistikker til at 

belyse, men vi har en forventning om, at vi med vores fokusgruppeinterview kunne grave 

dybere i målgruppens tankegang og komme ud og se hvordan ‘sådan nogle’ ser ud. Som Mette 

Reinhardt Jakobsen skriver i hendes bog Fokusgrupper For Begyndere fra 2011: 

“Gruppediskusioners [fokusgruppers] store force er, som de øvrige kvalitative værktøjer, at de kan 

hjælpe med at forstå en kontekst, et fænomen, en livsforståelse.” (Jakobsen, 2011, s. 11) 

Med fokusgruppeinterviewet vil vi gerne finde ud af, hvordan man motiverer unge i alderen 11-

16 år til at reducere deres forbrug af kød og vi er ydermere interesserede i at undersøge, hvor 

stor en indflydelse børn har på deres forældre, og den mad der bliver spist i hjemmet. Vores 

fokusgruppeinterview er bygget op omkring Jakobsen’s bog, og netop denne bog er også 

baggrunden for vores struktur i dette afsnit. Desuden kan interviewet tilgås via dette link: 

https://soundcloud.com/jonas-trobeck-petersen/fokusgruppeinterview-kodgruppen  

 

https://soundcloud.com/jonas-trobeck-petersen/fokusgruppeinterview-kodgruppen
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Struktur 
I sin bog ‘Fokusgrupper For Begyndere’ vælger Mette Reinhardt Jakobsen en atypisk 

strukturering af fokusgruppeinterviews. Det vil sige at vi først vil præsentere vores 

interviewdesign, hvortil der vil være forklaringer på, hvad Jakobsen mener er fornuftigt, 

forklaring af hvordan vi har valgt at udføre vores interviewdesign og slutteligt om teorien 

fungerede i praksis, med dertilhørende erfaringer vi gjorde os under fokusgruppen. 

Efter interviewdesign vil vi følge Jakobsen endnu en gang, og her fortælle om alt det praktiske 

og rekrutteringen. 

Dernæst fortæller Jakobsen om en tjekliste til selve dagen hvor interviewet skal foregå, og hvad 

og hvordan en moderator skal være og opføre sig, hvilket vi ikke vil komme nærmere ind på. 

Måden hvorpå Jakobsen behandler materialet efter grupperne, altså transskriberingen, har vi 

fulgt men også valgt at gå en lidt anden vej - Hvilket vil blive forklaret til sidst i dette afsnit. 

 

Interviewdesign 
Interview designet blev primært lavet på baggrund af viden fra ‘Fokusgrupper For Begyndere’ 

af Mette Reinhardt Jakobsen (2011). Der bliver lagt vægt på at lave en spørgeramme eller 

spørgeguide og ikke et spørgeskema (s. 29). En ramme ridser de store linjer op og hjælper 

moderator med at lede gruppen i den rigtige retning. Ydermere giver en spørgeramme større 

bevægelsesfrihed for moderator og gruppe under diskussionen og får, ifølge, Jakobsen forløbet 

mentalt ind under huden (s. 29).  

Spørgerammen blev bygget op således (Spørgerammen kan ligeledes læses i Bilag 1): 

 

Introduktion og spilleregler 
Vi starter med at fortælle respondenterne om ‘spillereglerne’ i en fokusgruppe. Det er de 

færreste der har deltaget i en fokusgruppe før. Det betyder at man forklarer hvem der står bag 

arrangementet, hvordan man skal opføre sig og alt det praktiske. Moderator er til stede for at 

styre gruppen, man skal holde fast i sit eget synspunkt, vi taler én af gangen, taler frit og ingen 

behøver at række hånden op, hvor lang tid fokusgruppen cirka vil vare, om der bliver holdt 

pause, om der er noget at spise og drikke og at slukke mobiltelefoner. Det er ifølge Mette 

Reinhardt Jakobsen en god idé at starte med dette (Jakobsen, 2011, s. 30-31). 
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Præsentation  

En kort præsentationsrunde hvor alle siger deres navn og alder. Vi valgte at sammenfatte 

præsentationen og det næste punkt, opvarmningsøvelser, og forsøge at få varmet op uden at 

det skulle være for tidskrævende og åbenlyst. Derfor beder vi respondenterne om, at i 

præsentationen fortælle hvilke sociale medier de benytter sig af (Bilag 2, s. 68). Ifølge Jakobsen 

varmer en sådan øvelse op og giver mulighed for at moderator kan høre alle deltagerne 

udtrykke sig. Herved kan moderator få en idé om der er respondenter der virker generte, hvem 

der er udadvendte, hvem der laver sjov, etc.. Vi valgte ydermere at præsentation og 

opvarmningsøvelse skulle give os nogle oplysninger vi kunne få brug for, derved varmer vi op 

og får nogle oplysninger vi kan bruge, uden at spilde for meget tid (Jakobsen, 2011, s. 32). Det 

fungerede efter hensigten, da vi både fik alle i tale og samtidig fik nogle svar vi blandt andet har 

brugt meget i vores analyse. Desuden gav det moderator en god idé om hvem der var mindre 

stille end andre, da svarene hos de mere stille respondenter var lavere og mere kortfattede. 

 

Opvarmningsøvelser 

Dette er endnu et punkt i Jakobsen’s spørgerammedesign, men vi valgte, som også Jakobsen 

nævner, at sammenkoble denne med præsentationen (Jakobsen, 2011, s. 32). 

 

Kontekst 

Et længere punkt, vi går her i gang med selve fokusgruppediskussionen. Vi begynder bredt og 

snævrer os ind jo længere vi kommer hen i forløbet (Jakobsen, 2011, s. 33). Det handler her om 

den rammesætning vi har lavet for diskussionen. Vi valgte at dele det lidt op, så rammen 

startede med spørgsmål omhandlende et overblik og indtagelse af kød, så går vi videre til at tale 

om madvaner og indkøb i hjemmet, derefter taler vi om italesættelsen af madvaner og hvad 

vegetarer og veganere er, så kommer vi til tanker omkring madvaner og 3 vigtige spørgsmål vi 

meget gerne ville have svar på. Selvom vores projekt handler om kød og klima, vidste vi ikke 

om det var klima der berørte vores målgruppe og respondenter mest. Derfor spurgte vi ind til 

klima såvel som sundhed, dyrevelfærd, fairtrade, økologi etc.. Dette ville og gav os et overblik 

over hvad der egentlig berører unge mennesker i deres tanker om kød og spisevaner. 

 

Vores respondenters svar var meget mere velformulerede og velovervejede end vi havde regnet 
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med. Dog var der ikke en egentlig diskussion mellem respondenterne, hvilket også betød at vi 

var nødsagede til at følge vores spørgeramme lidt mere nøje end vi havde planlagt. Derved blev 

det en prioritering at skabe et miljø, hvortil respondenterne kunne give os svar der kunne 

bruges til vores analyse, men samtidig at vi måtte gå lidt mere slavisk til værks med 

spørgerammen, end ellers intenderet. Dette miljø medvirker til at vores fokusinterview egentlig 

ikke fungerede som et rigtigt fokusinterview med en intern debat mellem respondenterne. 

 

Produktfokus 

Et produktfokus vil normalt være det mest centrale og - i et produkt baseret 

fokusgruppeinterview - det der tidsmæssigt fylder mest (Jakobsen, 2011, s. 33-37). Det ville 

dog ikke være tilfældet hos os, vi benytter i stedet tiden til at tale om tidligere tiltag mod 

kødspisning - Hvilket skal give os en indsigt i hvad der virker godt og hvad der virker mindre 

godt, i forhold til at udøve indflydelse målgruppen. 

Vi udnytter endvidere muligheden for at vise et storyboard vi selv har kreeret i forbindelse med 

en eksamen i Design og Konstruktion. Storyboardet er på i alt 10 billeder, og viser en række 

bevidste forbrugervalg gennem karakteren ‘Preben’, der går meget op i at begrænse sin 

belastning på miljøet. Preben tager korte bade, cykler på arbejde og slukker lyset efter sig - 

scenerne er udvalgt til at vise forskellige valg, som vi forestiller os en miljøbevidst forbruger 

ville tage. Sidste scene i storyboardet illustrerer, at Preben ikke ved at kødproduktion er 

skadeligt for klimaét. Som vi viste det til respondenterne, var vores storyboard en simpel Power 

Point præsentation med ét billede på hver side, fra vores storyboard. Dog blev de præsenteret 

for ideen, som en informationskampagne/reklamefilm der skulle vises på enten fjernsyn eller 

på de sociale medier (se Storyboard, bilag 3). 

Formålet er at se hvordan vores egen idé/storyboard står i forhold til målgruppen. 

 

Opsummering 

Moderator opsummerer og har forhåbentlig lavet den første analyse i hovedet undervejs. Der 

bliver samlet op og moderator gengiver nogle af de svar der tidligere er blevet udlagt af 

respondenterne, for at høre om nogen har noget at tilføje eller rette. 
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Afslutning 

Det giver måske sig selv, men det er dog nødvendigt at sætte tid af til en afslutning. Alt efter 

hvor meget tid der bliver brugt til et fokusgruppeinterview, kan det være en intens oplevelse 

og deltagerne skal have en chance for ‘at lande’ (Jakobsen, 2011, s. 38). Vi giver her 

respondenterne mulighed for at give en sidste bemærkning, for at undgå at ingen brænder inde 

med noget, de gerne ville have sagt. 

 

Søgen efter respondenter 
Vi ønskede at lave flere fokusgruppeinterviews, men desværre var dette ikke en mulighed. Efter 

at have stødt på manglende interesse fra 23 skoler (blandt andet Trekroner Skole og 

Hedegårdsskolen), og mangel på plads i førnævntes skemaer, blev vi endelig mødt med 

interesse og mulighed hos en skole i Kirke Saaby, i Lejre Kommune, cirka 20 kilometer fra 

Roskilde (denne skole og respondenternes omgivelser vil vi præsentere senere). 

Efter lang tids søgen, fik vi endelig foden indenfor, dog kun med mulighed for at udføre ét 

fokusgruppeinterview, modstridende vores ønske der lød på mindst to. Mette Reinhardt 

Jakobsen forklarer de ulemper, der er ved ikke at udføre mindst to fokusgruppeinterviews: der 

skal mindst være to punkter for at kunne tegne en ret linje, samt at to grupper vil give pointer 

og indsigter der overlapper hinanden og skabe en bedre rettesnor, og - at det kan gå galt i en af 

fokusgrupperne, og til sidst vil flere grupper give et bredere perspektiv (Jakobsen, 2011, s. 22-

24). 

Heldigvis kunne vores enkelte interview foregå med respondenter der gav et godt udsnit af 

målgruppens aldersinterval (11-16 år). Med tre 13-årige, fire 14-årige og to 15-årige, havde vi 

ni respondenter til rådighed i alt. 

Før interviewet forventede vi at en egentlig ‘diskussion’, som var formålet, kunne være svær at 

få i gang. Vi satte dog stadig interviewet op, med den hensigt at skabe en diskussion. Det skulle 

vise sig at der ikke var hold i forventningen, da respondenterne var meget aktive. Det skal 

nævnes, at respondenterne åbnede op for emner, som kunne have været interessante at grave 

dybere ned i og spørge ind til, men grundet tidsmangel og at vi skulle nå igennem så mange af 

de forberedte spørgsmål som muligt, valgte vi ikke at gøre dette. Dog skal det også nævnes at 

vi gennemgik spørgerammen mere stringent end planlagt, hvilket leder os videre til det næste. 

Miljøet vi befinder os i, og måden hvorpå disse respondenter er blevet udvalgt, har 

sandsynligvis en betydning. Interviewet fandt sted på Kirke Saaby Folkeskole, hvor 
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respondenterne er elever. Deres lærer Nadia Beck Jensen, som har givet os adgang og mulighed 

for interviewet, spurgte i klasserne hvem der kunne tænke sig at deltage i vores interview. Det 

betyder at respondenterne selv har valgt at deltage i interviewet. Derfor kan der spekuleres om, 

hvorvidt at eleverne vælger at være med for at vise engagement over for deres lærer, som er 

vores kontaktperson og/eller om de allerede har en eller flere holdninger til emnet. Miljøet 

hvori fokusgruppeinterviewet har fundet sted, kan have haft en vis indflydelse på de svar vi har 

fået, i og med at respondenterne kan føle et ansvar for at sige noget ‘klogt’, og tænke lang tid 

over hvad de har sagt. Det er ikke de bedste rammer, da de fleste af vores spørgsmål, og de svar 

vi ville have, helst skulle være umiddelbare. Respondenterne er i et miljø hvor de normalt skal 

performere, være velovervejede og svare ‘rigtigt’. Det gik imod vores håb om svar der var 

umiddelbare, og at de helst skulle give os et øjebliksbillede af deres tanker og hverdag. 

Det kan desuden diskuteres hvorledes respondenterne enten giver svar som de tænker 

moderator og notarer gerne vil høre, om respondenterne er bange for at være uenige med de 

andre, eller at stå alene med en holdning. Dertil kan det diskuteres om der underbevidst bliver 

skabt en holdning til emnet, der bliver socialt acceptabelt i gruppen og om den kontekst de 

oplever i undervisningen skinner igennem - I dette tilfælde ville vi kun få svar som 

respondenterne har lært at svare til emnet.  

 

Transskribering 
Efter interviewet påbegyndte transskriberingen (se Bilag 2). Vi har valgt en 

transskriberingsformalia der går lidt imod den traditionelle metode. I stedet for at 

transskribere hele interviewet ord for ord, har vi udvalgt citater der holder sig inden for vores 

emne og har placeret dem under deres relative svar på spørgsmål og tanker om emner i 

spørgerammen. Vi har udplukket svar, og skrevet dem under de emner hvor de hører til. Det 

skal dog siges at intet er taget ud af kontekst, og at vi som tidligere skrevet, gennemgik 

spørgerammen mere slavisk end hvad meningen med en egentlig spørgeramme er. Dette valgte 

vi for at lette arbejdet med transskriberingen og gøre det mere læsevenligt for os selv og for 

læseren. Her handler det netop om, hvordan unge mennesker selv taler om kød, og vi har valgt 

denne metode, da vi så den som den bedste for både os og læseren. Desuden begyndte vi 

allerede at analysere på fortolkninger og meninger mens vi transskriberede. Denne metode 

viser derfor ikke alt hvad der bliver sagt til hele interviewet, hvilket kan være misvisende, men 
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som tidligere sagt gjorde det at vi kunne gå direkte i gang med analysen og det er mere 

letlæseligt, både for os selv og, alt andet lige, læseren.  

Vi lænede os endnu en gang op af Mette Reinhardt Jakobsen, der byder os at være transparente 

og ærlige. Citaterne fra fokusgruppen skal kunne underbygges for at skabe troværdighed, 

hvilket fører til det næste: Ærlighed, som betyder at vi ikke har opdigtet noget, uanset hvor 

fristende det end måtte være. Det betyder også at vi stræber os på ikke at overfortolke udsagn 

eller tage citater ud af deres sammenhæng, som Jakobsen skriver (2011, s. 84). 

Kirke Saaby og Kirke Saaby Skole 

I forbindelse med at vi inddrager et fokusgruppeinterview, vil vi i dette afsnit kort beskrive 

betydelige demografiske oplysninger om bydelen Kirke Saaby samt Kirke Saaby Skole. Dette 

gør vi for at belyse hvilket miljø respondenterne kommer fra og hvordan svarene muligvis kan 

have en antydning heraf. 

 

I Kirke Saaby boede der i 2016 2.945 personer - tallet forventes ifølge Lejre Kommunes 

befolkningsprognose for 2017, at holde sig stabilt med mulighed for et lille fald på 4-5 personer. 

 

I 2012 var den gennemsnitlige indkomst (årlig, før skat) for enlige beboere i Lejre Kommune 

309.632 kr, for familier 581.700 og 768.619 for par (j.f. ovenstående figur). Opgørelsen 

omfatter alle skattepligtige personer. Til sammenligning var den gennemsnitlige indkomst (for 

hele landet) for en dansker over 14 år, 286.000 før skat i 2011. Heraf var 70% 

erhvervsindkomst, 26% overførsler fra offentlige ydelser, 3% arv eller formue og 1% kan ikke 

redegøres for (Danmarks Statistik, s. 7-8, 2016). Sammenholder man den gennemsnitlige 
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indkomst i 2011 med den gennemsnitlige indkomst med familie i alt i Lejre Kommune, ser man 

at familier i gennemsnit i Lejre Kommune er godt økonomisk stillet, og størstedelen er fra en 

relativt velstående middelklasse. 

 

Grønt Flag - Grøn Skole 
Lejre Kommune, hvor Kirke Saaby Sogn ligger, har ambitionen om at blive Danmarks første 

kommune, hvori alle skoler bærer Det Grønne Flag. På nuværende tidspunkt er der kun 2 

folkeskoler i Lejre Kommune der ikke er certificeret ‘Grøn Skole’. 

‘Grøn Skole’ er et miljø-undervisningsprogram udarbejdet af Biolog- og Geologforbundet, 

Friluftsrådet og Københavns Kommune (Friluftsrådet, nd. s.7). På Groentflag’s hjemmeside kan 

man læse følgende om konceptet: “Grønt Flag er et undervisningsprogram, som gør en forskel. 

Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores 

natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for bedre natur og 

miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel. 

Fx er det konkrete resultat af elevernes arbejde, at skoler, hjem og lokale institutioner nedsætter 

deres forbrug af energi og vand, nedbringer CO2-udledningen, bidrager til en mere rig natur og 

til en større miljøbevidsthed i lokalsamfundet.” (Friluftsrådet, i.d). 

Den enkelte skole nedsætter selv et ‘Miljøråd’ der hjælper med at tilrettelægge 

undervisningsmaterialet. På Kirke Saaby Folkeskole er undervisningsprogrammet, med særlig 

vægt på klimaforandringer, en del af naturfagspensum i syvende klasse - dette betyder at alle 

respondenter fra vores fokusgruppeinterview har deltaget i undervisningsforløbet.  

I forbindelse med planlægning af fokusgruppeinterviewet korresponderede vi med en af 

skolens undervisere, Nadia Beck Jensen, som underviser 7-9 klasse i naturfag. Nadia oplyste 

blandt andet at skolen den 30. november 2016 fik besøg af Dansk Vegetarforening. Nadia 

vurderer, at tiltaget var en success, og beskriver at eleverne lærte om kødforbrugets indflydelse 

på klimaforandringerne gennem henholdsvis at lave informative plancher og i praksis lave 

vegetarburgere i hjemkundskab. 

Sådanne initiativer er relevante, da det er vigtigt, for at bestemme, i hvor stor grad vores 

fokusgruppe har været i berøring med problematikken. Det er derfor vigtigt at nævne at Dansk 

Vegetarforenings besøg på skolen, er udført den 30. november efter fokusgruppeinterviewet 

den 25. november. Dog har eleverne alligevel en forforståelse for tiltaget, da ottende og niende 

klasse har deltaget i arrangementet det foregående år. Udover at der i undervisningen kræves 
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et fokus på miljøbevidsthed, har skolen gode udendørs aktivitetsmuligheder med legeplads, 

boldbane og overdækkede bålpladser - disse bruges også uden for skoletiden af byens borgere, 

særligt de unge (Lejre kommune, 2015). 

Skolen har yderligere en fitnessbane, skabt i samarbejde med lokalmiljøet, I overensstemmelse 

med Lejre Kommunes vision om sunde aktive borgere i alle aldre. Banen bruges aktivt i 

undervisningsøjemed, og kan også bruges af foreninger og byens borgere.  

 

Kirke Saaby har siden 1950 haft sit eget bylaug, Foreningen ‘Kirke Saaby Bylaug’. Der består af 

5 repræsentanter og to suppleanter, der vælges ved generalforsamlingen. Bylauget varetager 

borgernes interesse, beskytter og fremmer byens seværdigheder og natur, samt repræsenterer 

byens borgere overfor samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. Det er også bylaugets 

opgave at styrke fælles initiativer, dialog med kommunen og kontakte ejer-, lejer-, og 

grundejerforeninger. 

Bylauget sørger årligt for at etablere og afvikle arrangementer som Sommerfest, Høstmarked 

og Juletræstænding, og har desuden arrangeret ‘Projekt Fælles Fremtid’, hvortil borgerne blev 

inviteret til ‘udviklingsdag’ (30. marts 2015) for at hjælpe til med at bestemme nye tiltag i byen. 

Resultat vist nedenfor. 

 

(Kilde: Midt i Lejre, Opsamling på udviklingsdagen, 2015) 
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Analyse 

Vores analyseafsnit er opdelt på den måde, at vi først vil beskrive, hvilket tidligere tiltag der er 

blevet foretaget, og dernæst vil vi udarbejde en målgruppeanalyse, hvor der inddrages teori fra 

Jan Kragh Jacobsen’s ‘29 Spørgsmål’ og Preben Sepstrup og Pernielle Øe’s ‘Tilrettelæggelse af 

information’ for at finde ud af, hvordan vi skal tilrettelægge vores kommunikation til den valgte 

målgruppe, samt bestemme målgruppens værdisæt. Til begge afsnit i analysen, vil vi inddrage 

resultater fra fokusgruppeinterviewet til at understøtte og sammendrage delkonklusioner. 

Efter nogle af afsnittene findes et kort sammendrag, der omhandler kødets rolle, dets placering 

i forhold til den manglende inspiration, der ligger til grund for respondenternes udtalelser. 

Disse emner om kødets rolle og placering har noget at sige, om de kulturelle koder 

respondenternes forældre kommer fra, og hvilken måltidskultur de selv er vokset op i - dette 

hjælper os til at bestemme målgruppens madvaner. 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke tidligere tiltag er blevet foretaget? 

I forbindelse med at vi gerne vil udarbejde et tiltag, der har til formål at motivere de danske 11-

16-årige danskere til at reducere deres kødforbrug, har vi undersøgt hvilke tiltag der tidligere 

er blevet foretaget med samme formål, men ikke nødvendigvis samme målgruppe. Herunder 

har vi beskrevet hvad der førhen er blevet gjort eller hvad der allerede eksisterer, og hvem de 

forskellige tiltag henvender sig til. Dette gør vi for at belyse, hvilke tiltag der i forvejen er blevet 

foretaget og for at finde ud af, hvad der ifølge vores målgruppe virker tiltagende. Vi har derfor 

inddraget vores fokusgruppeinterview, hvor vi har spurgt 9 unge i aldersgruppen 11-16 år, om 

deres kendskab til de udvalgte tiltag og andre relevante meninger eller kommentarer, som 

input til udarbejdelse af et design.  

 

Dansk Vegetarforening projekt til folkeskoleelever 
Dansk vegetarforening blev stiftet i 1896 og deres formål er at sprede kendskabet til en 

vegetarisk livsstil. Foreningen havde i 2014 1222 betalende medlemmer. Som medlem 

modtager man deres medlemsblad Vegetaren, får rabatter via et medlemskort og bliver 

inviteret til fester, fællesspisninger og foredrag med mere (Dansk Vegetarforening, 2014). 
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Af aktiviteter/tiltag der bliver lavet af foreningen kan nævnes spiseklubber, folderuddelinger, 

pressemeddelelser og debatindlæg, foredrag, fester og vegetardage.  

Tidligere har Dansk Vegetarforening i 2014 foreslået klimaministeren en oplysningskampagne 

målrettet de danske forbrugere, der igen skulle få danskerne til at begrænse deres forbrug af 

kød. Baggrunden er igen klimaet og udledning af drivhusgasser. De to folketingspartier, SF og 

Enhedslisten fra den politiske venstrefløj, bakkede dem op. De foreslog at ministeren 

udarbejdede en strategi der kunne nedsætte danskernes kødforbrug - Og nævnte ydermere at 

man burde hjælpe til fra politisk side, for at fremme de vegetariske alternativer. Dog skete der 

ikke yderligere efter dette forslag. 

Vi vil tage fat i et af deres projekter der skal oplyse 2.500 unge i folkeskolen om kød og miljø 

(Dansk Vegetarforening, 2014). 

 

Dansk Vegetarforening er i gang med et skoleprojekt, der skal være med til at oplyse og skabe 

debat hos 2.500 elever i 6-9. klasse om kødproduktion, kødforbrug og tilhørende 

miljøproblematikker. På deres hjemmeside oplyser de følgende: “Dansk Vegetarforening har 

fået 70.000 kroner fra Kulturstyrelsens Folkeoplysningspulje til delvis finansiering af et projekt, 

der skal skabe debat blandt folkeskoleelever i de ældste klasser om sammenhængene mellem 

kødproduktion, kødforbrug og miljøproblematikker. 

Projektet vil gennem oplæg, workshops, gruppearbejde og diskussion give ca. 2.500 elever i 6.-9. 

klasse adgang til oplysning om dette tema og de dilemmaer, der er tilknyttede. Formålet er at 

fremme mere bæredygtige kostvalg blandt eleverne og forhåbentlig inspirere deres familier til det 

samme. Samtidig vil projektet gå nuanceret til problemstillingen, således at eleverne kan foretage 

et oplyst valg” (Dansk Vegetarforening, 2014). 

Dansk Vegetarforeningen søger undervejs forskellige former for hjælp til projektet herunder 

blandt andet eksperter inden for sundhed, miljø og klima og studenterambassadører. 

Sidstnævnte vil blive udvalgt gennem en officiel ansættelsesproces på Facebook, hvorefter de 

vil blive oplært i at afholde oplæg og facilitere workshops.  

 

For at støtte dette projekt kan man vælge at give et økonomisk bidrag, skaffe adgang til en skole 

eller aktivt deltage i udviklingen af projektet. Vi har i denne forbindelse forsøgt at kontakte 

Dansk Vegetarforening angående deres udarbejdelsesproces og resultater, men har desværre 

ikke fået noget svar. 
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Eleverne fra Kirke Saaby Skole har kød- og klimadag onsdag den 30. november 2016. 

Respondenterne fra fokusgruppeinterviewet udtaler at de har lignende temadage i deres 

skoleskema. “Jeg synes også det er godt, fordi skolen er helt klart der vi bruger mest tid i vores 

hverdag. Så det er nok der, det har mest indflydelse”, udtaler en respondent (Bilag 2, s. 73). 

Baseret på fokusgruppeinterviewet giver eleverne udtryk for, at det er en god idé at Dansk 

Vegetarforening laver en kød- og klimadag på deres skole.   

 

International Vegetardag 
International Vegetardag holdes officielt den 1. oktober årligt. Dagen er blevet oprettet af North 

American Vegetarian Society, som er en non-profit uddannelsesorganisation i 1977, og senere 

godkendt af den Internationale Vegetariske Union (IVU) i 1978 (NAVS, 2016).  

Vi har valgt at analysere dette tiltag, da det kunne være en nem inspirationskilde til 

målgruppen. Årsagen er, at der er mulighed for gratis smagssprøver og megen information om 

hvorfor man skal spise vegetarisk, herunder fokus på sundhed, dyrevelfærd og klima. Så har de 

unge en vis interesse for grøn mad, tankegang og livsstil, giver eventet rig adgang til at lære 

mere på én enkelt dag. 

 

Siden er dagen, år for år, blevet fejret af flere mennesker verden over for at sætte fokus på 

etiske, miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved vegetarisk mad. International 

Vegetardag har samtidig til formål at initialisere oktober måned som en måned, hvor man har 

fokus på at nedsætte sit kødforbrug. Dansk Vegetarforening (DVF) opfordrer danskerne til 

direkte at droppe kødet for en dag den 1. oktober, og overveje de konsekvenser kødforbrug har 

for dyr, sundhed og miljø og linker i denne forbindelse inspiration til dagens måltider (Dansk 

Vegetarforening, 2011).  

I en begivenhed på Facebook til International Vegetardag den 1. oktober 2016, der afholdes i 

centrum af København på Nytorv, indledes der med følgende beskrivelse: “Dansk 

Vegetarforening inviterer hermed alle til dette års International Vegetardag i København. Det er 

mest henvendt til personer der interesserer sig for eller er nysgerrige omkring grøn mad, 

tankegang og livsstil, men ALLE er velkomne. Det er en begivenhed, der fejres verden over 1. 

oktober - også i Danmark” (Dansk Vegetarforening, 2016). Hvert år ses udvalgte deltagerstande 

fra forskellige foreninger der har en vis forbindelse til vegetarisme. Til denne begivenhed deltog 
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blandt andet Dansk Vegetarforening, Dyrenes Alliance, Greenspeak og Meat Free Mondays 

Denmark. Dagen blev sponsoreret af Naturli’ (plantebevægelsen), Soy4you og Katjes. 

 

Vi har selv været ude og observere eventet. Her var der mulighed for at få flyers og blade med 

inspiration til vegetarisk madlavning og grafiske billeder der viste, hvordan høns, grise og køer 

blev slagtet. I flere af standene var der smagsprøver på vegetariske alternativer, som for 

eksempel seitan, som er en vegansk erstatning af and lavet af gluten fra hvede, plantebaserede 

pølser og soyamælk. 

 

Respondenternes udtalelser 
I fokusgruppeinterviewet giver respondenterne udtryk for, at de gerne vil tage ind til 

International Vegetardag for at få gratis smagsprøver. En af respondenterne nævner at de er 

smart at man kan få lov til at smage det, og så selv købe det, hvis man kan lide det. Nogle af 

respondenterne har førhen smagt vegetarmad, hvilket viste sig at være en god oplevelse.  

“.. de her retter de bliver også.. De bliver begrænset tror jeg. Og hvis man tit ikke har inspirationen 

til at lave noget nyt, så bliver det de samme retter over and over again, så bliver det nok kedeligt, 

og så har man nok bare lyst til at lave rød steak”, udtaler en af respondenterne (Bilag 2, s. 76). 

Respondenterne har en interesse for en grøn livsstil, men mangler inspiration til at lave 

vegetariske retter. Findes inspirationen ikke, hælder man til at lave en rød steak i stedet for. 

Der gives udtryk for, at en rød steak er lettere at lave, frem for hele tiden at skulle finde andre 

opskrifter. En af eleverne nævner selv at man i hjemmekundskab kunne overveje at undlade 

kød i en burger og lave et vegetarisk alternativ i stedet. De andre elever støtter op om idéen 

(Bilag 2, s. 75). 

 

Kød og inspiration 

I forhold til at spise vegetarisk mangler der, som nævnt, en vis form for inspiration hos vores 

respondenter. Denne problemstilling opstilles ligeledes i en undersøgelse foretaget af 

Madmagasinet i en dokumentar, hvor en journalist og kok, Mette Frisk og Adam Aamann 

foretager et eksperiment på øen Omø, der er beboet af 150 mennesker. Eksperimentet har til 

formål at se, hvad der sker, hvis man laver en kødfri zone i et døgn. Det viste sig at være en 

udfordring for indbyggerne, da de ellers altid har været vant til at spise kød som 
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hovedingrediens. Især manglede de inspiration til madpakker, da de ellers er vant til at spise 

rugbrød med kødpålæg. “Faktisk så tror jeg egentlig ikke det handler så meget om at folk er 

uvillige til at tilberede grøntsager eller mad kun med grøntsager. Det handler mere om at de 

mangler værktøjerne, og de måske mangler den inspiration der skal til for at få grøntsagerne til 

at smage godt”, fortæller kokken til sidst i dokumentaren, hvilket også understøtter elevernes 

manglende inspiration til vegetarisk madlavning i forhold til, at de i realiteten er åbne for retter 

uden kød (Kødfri Zone, 26. oktober 2016, Madmagasinet, DR1, 27:23-28:03). Dette 

underbygger vores argumentation for at det især er inspiration, der er en mangelvare, når vi  

skal omlægge vores kostvaner. 

 

Kødfri Mandag 
Kødfri Mandag er den danske version af en international bevægelse ‘Meat Free Monday’. Målet 

med kampagnen er at få implementeret en kødfri dag i Danmark, der skal forsøge at afvikle de 

problematikker vi møder i forhold til klima og miljø, sundhed, dyrevelfærd og globale 

ressourcer. Vi har valgt at analysere dette tiltag, da det i fremtiden kunne blive aktuelt for vores 

målgruppe med lignende koncept i den nuværende skole eller fremtidige studier og 

arbejdspladser. 

 

Den oprindelige kampagne er en global bevægelse, der tæller over 40 medlemslande, 

forskellige universiteter såsom Oxford University, University of San Diego, Roskilde Universitet, 

Århus Universitet og Københavns Universitet Amager med flere, og flere storbyer som San 

Francisco og Los Angeles. Richard Branson, Sir Paul McCartney, Woody Harrelson, Oprah 

Winfrey, Sys Bjerre og mange andre kendte mennesker har valgt også at støtte op om 

kampagnen (Kødfri mandag, 2016). 

På deres Facebookside Kødfri Mandag (Meat Free Monday) i deres ‘About’ tekst står der blandt 

andet: “FN har sagt det, Danmarks sundhedsstyrelse har sagt det; vi skal spise mindre kød for at 

forbedre vores planets sundhed!” (Kødfri mandag, 2013). Ifølge Kødfri Mandag vil man med 

indførelsen af én kødfri dag om ugen kunne spare miljøet for flere tons CO2, nedbringe 

overproduktionen af landbrugsdyr og medvirke til at forebygge livsstilssygdomme. 

 

Kødfri Mandag har en hjemmeside og Facebookside. Deres hjemmeside består af forklaringer 

af ‘Hvorfor Kødfri Mandag’, hvortil der er videoer lavet af blandt andet Humane Society. 
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Derudover er der en række artikler der fortæller historier fra det virkelige liv med 

implementeret Kødfrie dage og artikler der bakker op om konceptet; Det er historier fra blandt 

andet Novo Nordisk, RUC og filmhøjskolen, kronikker og debatindlæg fra blandt andet 

Søndagsavisen og links til opskrifter og kogebøger. 

Specielt det sidste er en stor del af Kødfri Mandags koncept. De forsøger at videregive opskrifter 

på vegetariske retter, som, ifølge dem selv, er lækre og skal give inspiration til modtagerne. De 

giver endvidere mulighed for at ‘Like’ deres Facebookside og modtage spændende opskrifter 

og inspiration til en grønnere hverdag - som de selv skriver (Kødfri Mandag, 2013). 

 

Deres hjemmeside giver også mulighed for at sprede budskabet. Som forslag er der: 

“Invitér venner og familie til kødfri middag om mandagen. Snak med din skole eller arbejdsplads 

om at indføre kødfri mandag i kantinen. Kontakt din yndlingscafé eller -restaurant og bed dem 

indføre kødfri mandag. Har du en blog eller hjemmeside så skriv gerne om Kødfri Mandag. Støt op 

om Kødfri Mandag og skriv dig på vores nyhedsmail. Se vores fine fakta ark for 5 hurtige om 

kødproduktionen og del det med dem du kender. Eller sæt dig grundigere ind i sagerne med vores 

rapport” (Kødfri Mandag, 2013). Man kan støtte op om konceptet ved at skrive under på deres 

hjemmeside med en indtastning af sin E-mailadresse. 

 

Respondenternes udtalelser 
Der ses en tendens til at danskerne vælger at holde en kødfri dag. Supermarkeders salg af 

vegetariske alternativer som blandt andet falafel, grøntsagsbøffer og soya- og 

svampeprodukter stiger med 30 procent om året. Det er primært vegetarer og veganere der 

efterspørger produkterne, men der ses en tendens til, at det også er almindelige forbrugere, 

som tager det bevidste valg og holder en kødfri dag (Andersen, 2015). Dog på baggrund af 

fokusgruppeinterviewet er der ikke en bestemt interesse for at skulle lave en kødfri dag 

derhjemme. De unge tror ikke, at deres forældre ville lytte til dem i forbindelse med bevidst at 

skulle skære kødet fra aftensmaden. Senere da der sættes navn på tiltaget Kødfri Mandag har 

eleverne en anden indstilling til emnet. 1 ud af de 9 respondenter har førhen hørt om tiltaget 

Kødfri Mandag. Eleverne nævner, at de førhen har holdt en ‘Kødfri Onsdag’, hvorfor de også har 

kød- og klimadag onsdag den 30. november 2016. Respondenterne fortæller, at det er en god 

måde at starte på, hvis man gerne vil skære ned på sit kødforbrug. “Så kan man jo også finde 
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nogle retter, som man kan lide, der ikke indgår kød. Og så kan det være, at man så laver den ret to 

gange om ugen. Så har man ikke spist kød 2 gange om ugen” (Bilag 2, s. 76). 

 

GreenBurger 
GreenBurger er en vegansk burgerbar. Menuen er lavet på plantebaserede råvarer, som 

appellerer til veganerer og vegetarer dog også til den nysgerrige der ikke ved så meget om 

plantebaseret kost. 

Restauranten blev åbnet i oktober 2016 af danser og skuespiller Silas Holst og tre partnere. 

Hele menukortet er 100 procent plantebaseret og restauranten har beliggenhed ved Nørreport 

og Torvehallerne. “Den dybe umamismag, man normalt forbinder med kød, er hos GreenBurger 

fanget ved hjælp af portobellosvampe og soja og side-dishes består af fritter, onion rings og sweet 

potatoes” (Schou, 2016). 

I et interview med den daglige bestyrer, bragt på bloggersitet LoveCopenhagen, nævner 

bestyreren at både indretningen og den tydelige grønne farve er valgt nøje: “.. det var meningen, 

at den ikke skulle se ud som andre plantebaserede steder med træmøbler og rustik indretning, 

fordi det her er en burgerbar som alle andre - bare med plantebaseret mad. Silas Holst, som står 

bag burgerbaren sammen med Lone og to andre, går ikke så meget op i titlerne “vegetar” og “ikke 

vegetar” - stedet er nemlig for alle” (Nathalie, 2016). 

 

GreenBurger har en hjemmeside og en Facebookside. På deres hjemmeside forklares vision og 

koncept således: “Visionen er at skabe positiv opmærksomhed omkring plantebaseret kost ift. 

bæredygtighed, dyrevelfærd, og på sigt kan GreenBurger være med til at skabe en positiv 

adfærdsændring. Konceptet er et fastfood-koncept, og teamet bag GreenBurger ønsker at sælge 

de grønne burgere til en rimelig pris, hvor alle kan være med. Ligeledes skal GreenBurger vise, at 

plantebaserede burgere kan give en skøn mæthedsfornemmelse samt en fuldendt ”burger-

oplevelse”” (GreenBurger, koncept, i.d). 

Ud fra anmeldelser på Google og Trustpilot har restauranten ikke haft den største succes i 

kvalitet eller service. Dog har de fået 4,4 ud af 5 stjerner på Facebook udelukkende på grund af 

det bæredygtige koncept (GreenBurger, i.d). Baseret på anmeldelserne ser man at gæsterne på 

restauranten viser stor glæde for, at der dukker flere veganske muligheder op, hvor en vegetar 

eller veganer kan spise alt fra menuen. Gæsterne der bevæger sig på restauranten er alt fra 

nysgerrige kød fanatikere, bevidste flexitarer til veganere og vegetarer herunder både børn og 
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voksne. Allerede ikke-kødspisere er glade for det brede udvalg på menukortet i forhold til andre 

restauranter, hvor der oftest er mellem 1-2 vegetariske retter, mens allerede-kødspisere også 

er nysgerrig eller åbne for kød alternativet og oftest bliver positivt overraskede. 

Fastfood restauranten er et ud af flere eksempler på det plantebaseret koncept i restauranter i 

Danmark. Der findes flere af lignende slags blandt andet Veve der står for vegetarisk 

verdenskøkken åbnet af Henrik Yde, der tidligere har åbnet den thailandske restaurant Kiin 

Kiin på Nørrebro - der som den eneste thairestaurant i verden er tildelt en Michelin-stjerne 

(Jensen, 2016). 

 

Kødets rolle og placering 
Vi har valgt at inddrage GreenBurger, for at belyse hvilke muligheder og alternativer der har 

inspiration fra populærkulturen. Danskerne er blevet hurtigere til at adoptere nye madvaner, 

som nu også er vegetariske produkter. Der er ved at ske et skifte i retningen af mere moderne 

mad (Grøn, 2016). I dag ses en kulturel forandringsproces, som muliggør en ny og anderledes 

placering af kød i madkulturen. En undersøgelse foretaget af Holm & Kildevang (1996) viser, at 

det er blevet mere moderne at kødet indgår som en ingrediens i måltidet for at give konsistens 

og smag, frem for at have kødets som rettens centrum. Som for eksempel i retten chili con carne 

(Holm & Kristensen, 2012). Der kunne derfor være håb forude for, at målgruppens familier 

ligeledes hælder til denne tendens med at flytte kødets tidligere placering i forhold til måltidet. 

Et barn som har en interesse for en grøn livsstil, der godt kunne tænke sig at smage en 

plantebaseret bøf, men som har forældre, der ikke har overskud til at mixe det sammen, ville 

en burger restaurant som GreenBurger være oplagt mulighed for at prøve et måltid uden kød. 

Også som inspiration til anden vegetarisk madlavning. De har mulighed for at smage en 

plantebaseret burger, uden selv at have de nødvendige færdigheder eller råvarer og også blive 

inspireret heraf, “.. at tage på en vegetarisk restaurant vil måske give noget inspiration”, udtaler 

en af respondenterne. Respondenterne fortæller, at deres forældre muligvis ville have en 

interesse for at prøve lignende plantebaserede restauranter. 3 ud af 9 af respondenterne svarer, 

at deres forældre nok ikke ville tage på plantebaseret restaurant. “Jeg tror at hvis man prøver at 

skære ned på sit kødforbrug og prøver måske at blive vegetar eller veganer eller sådan noget, så 

tror jeg ikke at det er det første sted man starter. Så tror jeg det skal starte hjemmefra og så 

langsomt bygger man det op. Og så for eksempel når man tænker, “nå, nu gider jeg ikke lave mad”, 

så tager man måske ud og spiser, så kan man måske tage derind”, udtaler en af respondenterne 
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(Bilag 2. s 76). Én af respondenterne mener altså ikke, modsat hvad respondenterne ellers har 

givet udtryk for, at en restaurant vil give inspiration til vegetarisk madlavning. 

 

Sammenfatning 
Med den ovenstående forklaring af de 4 tidligere tiltag, med dertilhørende besvarelser fra 

fokusgruppeinterviewet, kan vi antage flere ting. Respondenterne virker tilbøjelige til at kunne 

nås på skolen i skoletiden, da de bruger meget tid der, og respondenterne mener selv, at skolen 

har stor indflydelse på dem og deres beslutninger. At Dansk Vegetarforening holder en kød- og 

klimadag, synes de er en god idé grundet oplysningen og ny viden. 

Da vores respondenter bliver præsenteret for et tiltag der indebærer smagsprøver, stiller de 

sig relativt positivt. Idéen om at få lov til at smage, før man køber, og den inspiration dette ville 

kunne give, bliver fremhævet som vigtige punkter. Især inspirationen bliver vægtet højt, da 

interessen for en grønnere livsstil findes hos respondenterne. Dog er de selv for idéforladte 

omkring madlavning og mulige retter mod en anden livsstil. 

Til forslaget om én dag om ugen, hvor kød ikke bliver indtaget, mener respondenterne ikke at 

det ville have mulighed for at blive indført i deres egen husstand, grundet deres forældres 

holdning til kødspisning og den traditionelle madkultur, som nogle af familierne sandsynligvis 

stadig befinder sig i. De er dog selv åbne overfor ideen, og udtaler at det ville være en god måde 

at skære ned på deres kødforbrug, men svarene kræser igen om inspiration til retter. 

Sidste tiltag med en plantebaseret restaurant som vores respondenter blev præsenteret for, 

havde de en delt indstilling til. Nogle af respondenternes forældre ville gerne deltage, mens 3 

ud af 9 af respondenterne ikke tror, at deres forældre ville vælge en plantebaseret restaurant 

frem for for eksempel en almindelig burgerbar. Generelt er det idéen om inspiration om at 

kunne smage vegetariske retter, der styrer respondenternes svar. 
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Arbejdsspørgsmål 2: Hvem er målgruppen? 

Målgruppeanalyse 
Gennem en målgruppeanalyse vil vi lære målgruppen bedre at kende, for bedre at kunne 

tilrettelægge vores kommunikation efter deres interesser. Målet er at finde ud af hvad der 

motiverer målgruppen til at ændre adfærd ved at tilrettelægge et design der implicit 

interesserer dem. Fokusgruppen, samt eksterne kilder, inddrages til denne analyse, som led til 

at beskrive målgruppen. Vi vil inddrage teori fra Jan Kragh Jacobsen’s ‘29 Spørgsmål - En 

moderne retorik til planlægning af kommunikation’ fra 2011, til at analysere hvordan vi skal 

tilrettelægge vores kommunikation til den valgte målgruppe. Analysen skal ligeledes bidrage til 

at finde ud af hvilken kommunikationsform vi vil benytte os af til vores design. I afsnittet 

nedenfor vil vi beskrive vores målgruppe. Dette gør vi ved hjælp af respondenterne fra vores 

fokusgruppe for at bruge dem som udgangspunkt og inspiration til vores målgruppe i alderen 

11-16 år til udarbejdelse af vores produkt. 

 

Ifølge Jacobsen’s ‘29 Spørgsmål’ er definitionen på begrebet ‘målgruppe’, en serie af individer 

der kan sammenfattes under særlige holdninger og forudsætninger, der kræver en målrettet 

kommunikation (Jacobsen, 2011, s. 30). Målgruppen kan sammenfattes ud fra en given 

gruppering, hos hvem der er mulighed for at opnå designets mål. Dette gøres ved at deres 

holdninger og forestillinger sammenfattes til et værdisæt. Målgruppens værdier er essentielle 

at kende, for at kunne tilrettelægge en kommunikationsform der fanger eller interesserer 

målgruppen. Gennem en analyse af respondenternes svar, vil vi sammenfatte et sådant 

værdisæt for vores respondenter. Værdisættet skal være udgangspunkt for hvilket medie og 

hvilken lancering der bedst appellerer til vores målgruppe, med fokus på valg af kanaler, medie 

og stilistiske præg. Ud fra målgruppens værdisæt vil vi bestemme hvor de befinder sig, og 

hvordan vores designløsning kan ‘møde’ målgruppen (Jacobsen, 2011, s. 32-33). 

 

Målgruppens værdisæt 
Respondenterne i fokusgruppeinterviewet spiser alle kød - op til flere svarer at de spiser kød 

hver dag og for størstedelen mindst 5-6 gange ugentligt (Bilag 2, s. 68). Kødet indtages oftest 

derhjemme, hvor det særligt er forældrene der opfordrer til det. Som oftest består aftensmaden 

af kødretter, og madpakken af kødpålæg eller rester. 
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“Der skal bare være en eller anden form for kød eller bøf eller andet”, udtaler en respondent - en 

anden respondent tilføjer herefter, at det ellers ikke vil være rigtig aftensmad.  (Bilag 2, s. 69).  

Der er enighed blandt respondenterne om, at ‘det er synd for dyrene’, hvilket dog ikke er nok 

til at de overvejer vegetarisme. Det eneste appellerende ved vegetarisme, er for fokusgruppen 

det store fokus på dyrevelfærd. Til gengæld er alle respondenterne enige om, at de slet ikke 

ville kunne være veganere (Bilag 2, s. 72). En respondent udtaler: “Stor respekt for dem ogs’, for 

det må jo være en helt vildt svær hverdag, hvis man skal ud og spise med nogle venner [...] Så er 

det jo pisse svært at finde noget.” En anden respondent tilføjer: “Altså, det ville jeg slet ikke kunne. 

Jeg tænker aldrig over hvad jeg spiser.” (Bilag 2, s. 73) 

Respondenterne mener samstemmigt, at det er synd for dyrene at blive slået ihjel. De synes dog 

ikke det er synd, hvis de bliver avlet til produktion af æg og mælk: “.. æg og mælk og sådan noget. 

Det er jo noget der kommer fra dyret ik’? Selve dyret bliver jo ikke slagtet på grund af det. Dyret 

får jo ikke ondt af det. Så det.. Jeg kan ikke rigtig forstå den del af det” (Bilag 2, s. 27) En anden 

respondent tilføjer: “Det der med æg, det har jeg ikke så meget imod, fordi de æg kan aldrig blive 

levende, fordi de er ubefrugtede,”(Bilag 2, s. 72). 

Respondenterne virker enige i, at vegetarisme er nok, for at forhindre at det bliver “synd for 

dyrene” og at omdanne sig til at være veganer ville være for svært og på en måde ligegyldigt da 

de ikke synes at det er synd for dyrene når de bliver malket og avlet til æg og så videre. 

En respondent tilføjer, at billeder af lidende dyr ikke er konstruktivt: “Man skal passe på at det 

ikke bliver alt for makabert, ik? [....] Det får dig ikke til at stoppe med at spise kød, det giver dig 

bare skyldfølelse” (Bilag 2, s 79). 

Dette er grunden til, at vi har afgrænset produktet til ikke at informere, om nogen dyreetiske 

problemstillinger. Laver vi en skræmmekampagne med billeder af lidende dyr, er vores 

antagelse at målgruppen ville blive intimideret og ikke være modtagelige over for 

kommunikationen. I stedet vil kampagnen være positiv, og ikke italesætte etiske 

problemstillinger, som også Jacobsen påpeger (2011, s. 87-88).  

Størstedelen af respondenterne i fokusgruppeinterviewet virker til at være blevet introduceret 

til klimaproblematikken gennem pensum i skolen. Flere nævner skolens initiativer og deres 

lærerinde får øgenavne som ‘Øko-Nadia’ og ‘Pescetar-Nadia’. Kirke Saaby Folkeskole er som 

førnævnt en Grøn Skole - Det er sandsynligt at skolens informationskampagner har gjort 

indtryk på eleverne.  
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En respondent forklarer: “Det har altid været på pensum at vi skulle snakke om vores kødforbrug, 

og vi har haft, alle klasser har haft et stort forløb med det, hvor vi skulle lave fremlæggelser med 

det” (Bilag 2, s. 74). Respondenterne virker generelt positivt indstillede overfor undervisning 

om klimaproblematikker. “Jeg synes også det er godt, fordi at skolen er jo helt klart der vi bruger 

mest tid i vores hverdag. Så det er nok der det har mest indflydelse”, vurderer en respondent 

(Bilag 2, s. 75). 

Man kan udlede at en del af fokusgruppens respondenter er blevet opmærksomme på 

problematikken gennem undervisningen, men ikke er overbeviste om, at de selv skal ændre 

levevis. Da vores moderator spurgte respondenterne om de var generelt opmærksomme på 

klimaproblematikken, svarede respondenterne mest nej - en enkelt respondent tilføjer: “Kun 

når vi har biologi og geografi” (Bilag 2, s. 71). 

På trods af dette, er der samtidig konsensus om at klimaproblematikken er et seriøst problem. 

Respondenterne er opmærksomme på at klimaproblemerne har noget med kødproduktionen 

at gøre, men er ikke sikre på, hvor stor indflydelse deres egne madvaner har på miljøet. 

Mindst en elev har dog taget klimaproblematikken til eftertanke, dog ikke med et særligt 

henblik på ‘kød’: “Altså, når man ser hvor stort et problem det er begyndt at være, så bliver det 

ved med at komme i baghovedet. Sådan det du smider ud, det kommer jo også tilbage ik’ ogs’? 

Sådan når man smider plastik ud.. Hvis der ikke lige er en skraldespand og man smider noget 

plastik, det kommer jo ikke til at forsvinde. Det bliver der jo. Og det er helt klart noget man har i 

baghovedet, fordi at det bliver et større og større problem hele tiden”, udtaler respondenten. En 

anden fortsætter: “Man skal begynde at tænke over det, mens man har muligheden før det bliver 

til et meget større problem” (Bilag 2, s. 74). 

Vi vurderer, at respondenterne generelt er opmærksomme på at der er en klimakrise, men ikke 

opmærksomme på præcis hvad problemerne er - for slet ikke at tale om løsningsmetoderne. 

Det virker ikke til, at respondenterne har tænkt over at deres spisevaner har indflydelse på 

klimaet, og bruger ikke denne generelle viden i egen adfærd. 

De respondenter, hvis familie selv implementerede aktive tiltag for at minimere klima- og 

miljøbelastninger, virkede til at interessere sig for emnet, virkede dog til at have bedre 

kendskab til klimaproblematikken.  

Alle respondenterne virker så at sige bevidste om, at det er ‘skidt’ at spise kød, men føler 

samtidig ikke at de ville kunne leve som vegetarer selv.  
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“Jeg ville godt kunne prøve det. Helt klart! Sådan en uge uden kød, ville jeg godt kunne klare. Men 

i længere tid, det tror jeg ikke jeg ville kunne klare. Min søster hun prøver. Hun har sådan prøvet 

at skære ned på kød, mere sådan øko-venlig vegetar” (Bilag 2, s. 72), en af sidekammeraterne 

tilføjer: “Jeg kunne godt finde på det, men jeg tror helt seriøst ikke det ville vare særlig lang tid.” 

(Bilag 2, s. 72). 

Ifølge Jan Kragh Jacobsens målgruppeteori kan man definere en målgruppe ud fra et 

sammenhængende værdisæt. “Målgrupper kan defineres ud fra, hvordan deres medlemmer 

kæder begreber og forestillinger sammen til et værdisæt. Dette sker ofte på en måde, som det er 

vanskeligt at give en objektiv forklaring på - men som ikke desto mindre har betydning i det 

politiske og sociale liv” (Jacobsen, 2011, s. 32). 

Sammenholder vi vores respondenters svar kan vi definere et værdisæt for deltagerne i vores 

fokusgruppeinterview. Da vi som før nævnt kun har et fokusgruppeinterview, skal det påpeges 

at værdisættet kun vil give udtryk for respondenterne, ikke nødvendigvis for hele vores 

målgruppe. Antager vi, at vores fokusgruppedeltagere er mere eller mindre repræsentative for 

vores målgruppe, er vores fremgangsmåde stadig brugbar.  

“En gruppediskussion med nogle typiske repræsentanter for målgruppen kan være uhyre nyttig 

og giver som regel overraskende resultater. Det gøres ret enkelt. Man samler 5-7 typiske 

repræsentanter for målgruppen, beder dem diskutere nogle udvalgte temaer i projektet, optager 

sceneriet på lyd eller video og studerer dem nøje bagefter“ (Jacobsen, 2011, s. 38). 

Under kapitlet ‘Hvem er Målgruppen?’ (Jacobsen, s. 36). forklarer Jacobsen at man skal skabe 

et billede af målgruppens tanker og følelser omkring det givne emne, ved at komme direkte 

med målgruppen, og på den vis korrigere sine antagelser om målgruppens holdninger - man 

skal så at sige ud fra målgruppens generelle holdninger, kultur og vidensniveau skabe en fiktiv 

samtalepartner.  

Af ovenstående analyse kan vi således udlede følgende værdisæt for målgruppen, ved at 

sammenligne deres ‘generelle holdninger’: 

Respondenterne kender til klimaproblematikken, da skolen som er en ‘Grøn Skole’ har 

introduceret dem. De har undervisningsmaterialet at sammenholde med de diskurser om 

klimaproblematikken de har adgang til fra medierne, både sociale- og analoge. Med deres 

hyppige gang på sociale medier som Facebook, antager vi at fokusgruppen har adgang til en 

stor generel viden om kød- og klimapåvirkningen, men ikke tager stilling til den på grund af 

massemediernes mange forvirrende diskurser. De giver den enkelte respondent en meget bred 



35 
 

vifte af forskellige diskurser om emnet, respondenten selv kan opsøge online. Dette gør det 

sværere for den enkelte respondent at orientere sig i hvilke udsagn og kilder som er pålidelige. 

Vi antager derfor, at undervisningen har en større indflydelse på fokusgruppens generelle 

holdning. 

Fokusgruppedeltagerne spiser selv kød i stort omfang, hvilket vidner om, at de har 

svært ved at koble deres viden til deres egen adfærd. Samtidig har deres forældre et nært og 

kært forhold til kød, men forbinder ikke nødvendigvis deres eget kødindtag med 

klimaproblematikken heller.  

Ifølge Jacobsen skal man ikke tro, at ens målgruppe nødvendigvis er villige, 

modtagelige eller overhovedet interesserede i budskabet - I så fald ville de opsøge det selv. Til 

gengæld kan en målgruppe være genstridig, altså at målgruppen ikke er villig til at tage imod 

kommunikationen, grundet deres respektive kulturelle koder, vidensniveau og relation til 

kommunikationsformen. 

“I modsætning til et publikum vil en målgruppe ofte være temmelig genstridig med 

hensyn til at modtage og anvende informationer. [...] Hvis der i en målgruppe ikke var en vis 

modstand mod et budskab og dets konsekvenser, ville der ikke være nogen mening i at gøre den til 

målgruppe for formidling af den slags oplysning. Hvis den var motiveret, ville den højst 

sandsynligvis anskaffe sig den fornødne viden og omsætte den til praksis – I hvert fald i et samfund 

hvor al slags viden er let tilgængelig” (Jacobsen, 2011, s. 37). Man kan argumentere for, at vores 

fokusgruppedeltagere er decideret genstridige overfor tanken om, ikke at spise animalske 

produkter. Her menes ikke, at målgruppen ikke har respekt og forståelse for vegetarisme og 

veganisme, men at de er uvillige til at modtage og behandle budskabet, samt implementere det 

i praksis.  

 

Hvor befinder de sig?  
Ifølge undersøgelsen ‘IT Anvendelse i Befolkningen 2016’, publiceret af Danmarks Statistikbank, 

er alle unge i Danmark mellem 15-18 år online mindst 1 gang ugentligt. Af dem bruger 98% 

deres smartphone. Samtidig har kun 3% af de 18-15 fravalgt sociale medier - størstedelen har 

en profil på mindst 3 forskellige sociale medier. 
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Figur 2: Hvor mange danskere benytter internettet dagligt eller næsten dagligt? (Kilde: Danmarks Statistik, 2016, s. 7): 

 

Ovenstående bjælkediagram viser en udvikling i, hvor mange danskere der bruger internettet 

dagligt og fra hvilken platform. Det er vigtigt at påpege, at målgruppen for dette bjælkediagram 

er alle danskere over 12 år, og derfor ikke præcist betegner internetbrugen for vores 

målgruppe. Det er dog stadig en relevant observation at flere danskere bruger internettet, og at 

flere af dem tilgår internettet via smartphone. Af diagrammet udleder vi, at antallet af danskere 

der tilgår internettet via deres smartphone, er vokset med 15% fra 2013 til 2015. Hvor brugen 

af tablets er forholdsvis støt med kun en lille stigning på 7% over samme tidsrum, og brugen af 

PC er faldet med 5% fra 2013 til 2015, haler mobiltelefoner nu ind på PC’en som danskernes 

foretrukne platform at gå på internettet fra (TNS Gallup Index Danmark, 2015). 

Ifølge rapporten ‘Sociale medier - Brug, interesseområder og debatlyst’ fra Slots- og 

Kulturstyrelsen (s. 4), fra 2015 har 97,2% af danskere over 12 år adgang til internettet og 

sociale medier, hvoraf 76% har en profil på et socialt medie. Indsnævrer man aldersgruppen til 

at være de 16-19-årige, bruger hele 96% mindst et socialt medie. Og de unge især, prioriterer 

brugen af sociale medier over almindelige medier og e-mail i stadig stigende grad (s. 6). 
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Selvom en enkelt nævnte Instagram og Twitter som 2. prioritet, svarede fokusgruppen stort set 

enstemmigt, at Snapchat var deres foretrukne sociale medie. Af dette kan vi udlede at langt 

størstedelen, hvis ikke alle, eleverne der deltog i fokusgruppeinterviewet har en smartphone, 

da Snapchat app’en kun kan benyttes via en smartphone eller tablet. I fritiden ringer de 

sammen, ser Netflix, lytter til Spotify, shopper og tegner. Af den brede ramme af 

fritidsaktiviteter målgruppen deltager I, foregår en stor del af dem over sociale- eller andre 

digitale medier, med de sociale medier som førsteprioritet. 

 

Hvor skal produktet møde målgruppen? 
Forsøger vi at nå målgruppen med en informationskampagne på et socialt medie virker det 

umiddelbare svar som Facebook, siden mediet har langt det største antal brugere, og dermed 

er det her, der den bedste mulighed for at nå flest muligt på et sted. Dog peger nyere statistikker 

på, at kommercielt indhold på Facebook feed’et simpelthen ikke har interesse, hvilket en af 

vores respondenter også giver udtryk for: “Jeg tror hvis reklamer ikke havde været misbrugt lige 

så meget, så tror jeg vi ville have et andet initiativ til det. For nu er der reklamer om alt, om nye 

sko, nyt tøj” (Bilag 2, s. 77). 

I rapporten ‘Sociale medier - Brug, interesseområder og debatlyst’ fra Slots- og Kulturstyrelsen 

(2015, s. 5), fremgår det at langt de færreste er villige til at debattere et politisk ophedet emne 

på sociale medier. Undersøgelsen er lavet ved, at spørge danskerne, hvilke emner de er 

henholdsvis mest og mindst villige til at deltage i. De danske facebook brugere i alderen 12-18 

interesserer sig primært for deres venner og families aktivitet (40%), dernæst underholdning 

(38%), og deres egne hobbyer (37%). Blandt de mindst populære, ligger til gengæld sport 

(57%), politik (59%) og på sidstepladsen, kommerciel aktivitet med hele 72%, som svarer at 

de ikke ville deltage i en diskussion om dette emne på Facebook. 

 

Storyboard 
Da vi præsenterede vores storyboard (Bilag 3) for fokusgruppen, med spørgsmålet om hvorvidt 

et sådant storyboard ville kunne få dem til at nedsætte, eller bare tænke over deres kødforbrug, 

fik vi det generelle indtryk ud fra fokusgruppens svar at det ikke ville kunne fange deres 

opmærksomhed på Facebook, grundet for meget ‘støj’ på Facebook feed’et. Da storyboardet er 

tegnet og animeret skal læseren være opmærksom på at der potentielt er forskel på 

målgruppens opfattelse af storyboardet vi præsenterede, og et færdigt designprodukt, som ville 
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i denne hypotetiske situation animeres og vises som TV-spot. Det kan således skabe en kunstig 

situation, der gør respondenternes svar sværere at analysere. 

Moderator spurgte respondenterne: “Ville [storyboardet] få jer til at overveje kød og klima 

situationen i Danmark?” 

“Jeg tror jeg ville stå og kigge lidt på den to gange og så ville jeg tænke “Nah” og så…”[...] “Der er 

så mange andre ting”, tilføjer sidemanden (Bilag 2, s. 77). To andre respondenter byder ind med 

deres samtykke: “Den skal lige igennem filteret” - “Det skal være sådan noget man husker” (Bilag 

2, s 77). 

Med hensyn til reklamer og anden kommunikation virker eleverne ‘trætte’ af strømmen af 

reklamer på Facebook, hvilket er en plausibel grund, til at svarene var samstemmigt negative. 

En respondent udtaler: “Jeg tror hvis reklamer ikke havde været misbrugt lige så meget, så tror 

jeg vi ville have et andet initiativ til det. For nu er der reklamer om alt, om nye sko, nyt tøj…” (Bilag 

2, s. 77). 

Sammenholder man fokusgruppens holdninger med førnævnte tal fra rapporten Sociale Medier 

- Brug, Interesseområder og Debatlyst (Kulturstyrelsen, 2015, s. 7) kan man udlede at en 

kommunikationskampagne med kommercielt indhold ikke ville fastholde målgruppen, hvis den 

lanceredes over facebook. Svagheder ved en sådan markedsføring ville være, at de unge 

distancerer sig hurtigt fra kampagnen, der i stedet ville få meget let ved at opnå status som ‘bare 

én til Facebook-reklame’. 

 

Jingles 

 

Respondenterne nævner, at sange eller jingles kan have en stor indflydelse på, hvorvidt de 

husker en reklame eller ej. Der er konsensus om at ‘fængende’ melodier gør, at eleverne lægger 

mærke til reklamen. Der er til gengæld delte meninger om, hvorvidt en jingle ville have en 

positiv effekt, da mange af respondenterne finder dem irriterende. Der nævnes jingles fra 

blandt andet Bilka og Føtex reklamer. “[...] det skal være noget musik og så skal man få det på 

hjernen”, svarer en respondent, og en anden uddyber: “De [jingles] er sjove - man hører jo rigtig 

mange sange og musik når man er i den her alder, så når man hører en ny så får man den bare på 

hjernen og så kører den bare rundt og så tænker man bare på det, så derfor er det mere når der 

er musik eller der er nogen der synger, så fanger den”. På den anden side har mange af 
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respondenterne et forbehold over for reklamesange: “Jeg synes sange i reklamer er blevet lidt af 

en cliché - Det er ikke så nytænkende” Bilag 2, s. 78). 

Sidemanden forklarer: “Jeg tror også det er svært at finde på et sejt slogan, et godt slogan, [...] et 

klogt slogan som man får lyst til at sige at det lyder godt, det er bare svært at få frem. så man 

tager en jingle” (Bilag 2, s 78). 

Vores respondenter giver indtryk af, at en jingle ville kunne bruges til at fange deres 

opmærksomhed. Hvis vi vælger at bruge en jingle i vores produkt, er det vigtigt at sørge for, at 

den er ‘nytænkende’, sjov eller på anden måde appellerer direkte til målgruppen. Jacobsen gør 

i ‘29 Spørgsmål’ fra 2011, opmærksom på skellet mellem reklamer og massemedier - “Ved 

oplysningskampagner er målene sædvanligvis langt mere ambitiøse.. Alligevel foregår mange 

offentlige oplysningskampagner i reklameregi med reklamens virkemidler. Det kan have den 

utilsigtede effekt at modtageren lukker øjne og øre for budskaberne og måske endda anser dem 

for utroværdige, fordi de er udformet på måder som tillægges lav troværdighed” (Jacobsen, 2011, 

s. 66).  

Dette er let at sammenholde med respondenternes værdisæt. Vi skal derfor i designet af vores 

produkt være opmærksom på at fremstå troværdige. Af samme årsag kan vi nu afgrænse vores 

kommunikationsstrategi: Vores produkt skal kunne formå at passere målgruppens genstridige 

holdning til kommercielt indhold - Lanceringen og de stilistiske præg skal være i 

overensstemmelse med, hvad vores førnævnte ‘fiktive samtalepartner’, foretrækker og 

interesserer sig for. Altså et mini-medie, i den forstand at få af gangen skal se produktet. 

(Jacobsen, 2011, s. 56-60). På denne vis fremstår afsenderen, mere troværdig, idet en sådan 

kommunikationsvej ville være mere privat og tillade en mere direkte kommunikation mellem 

afsenderen og målgruppen.  

 

Snapchat 
Ifølge Wikipedia er Snapchat et proprietært instant messaging-program til smartphones og 

tablets. Snapchat gør det muligt at tage fotos og videoer, derefter tilføje tekst og tegninger og 

sende det til venner. Snapchat har også en funktion til tekst- og videobaseret chat. Beskederne 

også kaldt ‘snaps’ kan kun vises i begrænset tid (fra et til ti sekunder) (Wikipedia, 2011). Det er 

ydermere muligt at lægge en såkaldt ‘Historie’ ud, hvor man kan lægge et eller flere billeder 

eller videoer op, så ens følgere kan se indholdet i 24 timer, før det forsvinder. Indholdet kan ses 

så mange gange som følgeren/modtageren ønsker, inden for de 24 timer. Der er ingen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
https://da.wikipedia.org/wiki/Computerprogram
https://da.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://da.wikipedia.org/wiki/Tavlecomputer
https://da.wikipedia.org/wiki/Tavlecomputer
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begrænsning på hvor meget indhold der kan lægges op, modsat ‘snaps’ der kun kan ses i op til 

ti sekunder. Med ‘følger’ menes de personer, som har valgt at tilføje ens profil, hvorved man kan 

se hinandens ‘Historie’ og tilsendte billeder og videoer.  

 

Snapchat er det hurtigst voksende sociale medie i Danmark lige nu, med en månedlig (dansk) 

brugerskare på 1.059.000, mod Facebooks 3.476.000 brugere om måneden (Danielsen, 2016). 

Ydermere, er andelen af daglige brugere (+12 år) steget fra 11% i 2014 til 15% i 2015, og af 

disse brugere er 75% under 30 år. Blandt de 12-29-årige danskere, er det hele 48%, med en 

fordobling siden 2013, hvor tallet lå på 24% (DR Medieforskning, 2015, s. 24). 

Mediet beskrives som ‘uformelt, underholdende og spontant’ (Digital Works, 2016) - Det 

fremgår tydeligt at Snapchat er et medie med stort tag i den yngre generation og heftig 

fremgang.   

I artiklen Sociale Medier 2016 i Danmark (Danielsen, 2016) argumenterer Mikael Danielsen, ejer 

af konsulenthuset Socialemedier.dk for, at marketingsmulighederne på Snapchat adskiller sig 

fra markedsføringsstrategier på andre sociale medier. Argumentet bygger på at Snapchat giver 

en unik mulighed for at nå målgruppen ‘lige nu og her’.  

Artiklen er forfattet på baggrund af data fra en fokusgruppe på 20 folkeskoleelever (syv-

tiendeklasses drenge), og deres brug af sociale medier i undervisningen. Artiklens forfatter, 

Danielsen, gør selv læseren opmærksom på at tage højde for målgruppens ringe størrelse, når 

der drages konklusioner ud fra artiklen - Ikke desto mindre fremtræder et genkendeligt 

mønster, der også er sammenligneligt med svarene fra vores egen fokusgruppe, der næsten 

enstemmigt foretrækker Snapchat. 65-70% af Danielsens fokusgruppe åbnede en kommerciel 

Snapchat ‘Historie’ indenfor 4 timer. Direkte (ikke-kommercielle) ‘Historier’ ses til ende med 

næsten 100% sandsynlighed, og 85-95% af kommercielle ‘Historier’ ses til ende, alt afhængig 

af ‘snap’ens’ længde. Danielsen mener, at disse tal er så høje på grund af at Snapchat (i 

modsætning til for eksempel Facebook) endnu ikke har nået sit kommercielle mætningspunkt. 

Således er det lettere at nå målgruppen på facebook, men med større sandsynlighed for at 

målgruppen ikke tager stilling til det kommercialiserede indhold. Man bliver så at sige 

distanceret fra indholdet af sine Facebook Notifikationer, og derved behandler målgruppen 

ikke budskabet (Danielsen, 2014). 
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Børns indflydelse på mad og indkøb 
For at kunne besvare arbejdsspørgsmål 2: Hvem er målgruppen, er det nødvendigt at svare på 

et af de tilhørende underspørgsmål ved at beskrive, hvor stor eller lille en indflydelse unge i 

alderen 11-16 år, har på mad og indkøb i deres husholdning. 

 

Børn har en betydelig indflydelse i hjemmet. En undersøgelse foretaget af børnekanalen 

Nickelodeon blandt 3600 forældre, heraf 600 fra Danmark,. viser for eksempel ifølge 

forældrene at 54% af forældrene spørger deres børn til råds når der skal købes ferie, eller 60% 

i tilfælde af når der skal købes mad (Kjeldsen, 2015). 

Til vores fokusgruppe spurgte vi ind til hvem i husstanden der primært stod for at handle ind. 

Tre af respondenterne svarede at de handlede ind med deres forældre, og tre andre svarede at 

de ikke gør. De fortalte at mødre oftere handlere ind (men køber færre varer end fædrene) og 

mere sundt, økologisk og målrettet. Alt imens fædrene køber større ind, men sjældnere. Dette 

læner sig op ad en undersøgelse foretaget af Voxmeter for Coop (Coop, 2016 s. 34), hvor to 

tredjedele af de adspurgte kvinder i fast parforhold svarer at de overvejende eller udelukkende 

er dem der foretager indkøb i hjemmet. 

Vi spurgte vores fokusgruppe hvor stor en indflydelse de har på hvad der ender i 

indkøbskurven. Størstedelen af respondenterne nævner, med undtagelse af én, at de handler 

ind sammen med deres forældre. Af disse bliver der givet forskellige svar på graden af 

indflydelse de har på valget af varer. Cirka halvdelen nævner at have delvis indflydelse på hvad 

der havner i indkøbskurven, hvilket statistisk lægger sig op ad de tidligere nævnte 60%, når 

man tager hensyn til at vi fik ét fokusgruppeinterview med ni mennesker. Til sammenligning 

svarer alle i gruppen, at de altid selv bestemmer hvad de spiser til frokost i skolen, hvilket er 

interessant, da det antyder en større grad af fødevaremæssigt autonomi i forhold til måltider 

hvor forældrene ikke deltager. Til trods for at respondenterne giver indtryk af at have en 

indflydelse på hvad der ender i indkøbskurven er det kun én enkelt der har en maddag, hvor 

personen laver mad derhjemme. Ellers svarer respondenterne at de kun laver aftensmad hvis 

deres forældre kommer sent hjem (Bilag 2, s. 70). 

I en undersøgelse foretaget af Synovate Vilstrup (FoodCulture, 28:06, 2006), siger 30% af de 

adspurgte, som består af 1044 danskere over 15 år, at mindst 25% af deres madvarer havner i 
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indkøbskurven, fordi børnene gerne vil have dem, og af de resterende i undersøgelsen, svarer 

41% at tallet er mellem 5-25% af deres madvarer bliver bestemt af børnene. 

Dette kan sættes op imod de 71%, der ifølge Synovate Vilstrup svarer at barnet har en grad af 

indflydelse på fødevareindkøb, modsat Nickelodeons tal på 60%. 

Ifølge tal fra MadIndeks hjælper 67% af alle 8-15-årige børn med at lave mad, mindst én gang 

om ugen, og 83% af forældre synes det er sjovt at lave mad sammen med deres børn. Dertil 

kommer det, at 51% af forældrene erklærer at de lærer noget nyt, af at lave mad sammen med 

deres børn (Madkulturen, 2015). 

 

De fleste i fokusgruppen svarer at de ikke laver mad derhjemme. En enkelt pige har en maddag. 

Der er dog et søskendepar blandt respondenterne der mere jævnligt laver mad, grundet 

omstændigheder, hvor deres forældre ofte kommer sent hjem. Det står i stærk kontrast til data 

fra MadIndeks, som nævner at 67% af alle mellem 8-15 år hjælper med at lave mad, mindst én 

gang om ugen. 

Til spørgsmålet “Spiser I mest kød til morgenmad, middagsmad eller aftensmad?”, svarer en af 

respondenterne: “Der skal bare være en eller anden form for kød eller bøf eller andet” (Bilag 2, s. 

69), og tilføjer herefter, at det ellers ikke vil være rigtig aftensmad. Nogen referer til sin far, som 

ville være enig. Citatet kunne tyde på at kød som madvare er dybt integreret i forestillingen om 

hvad vi skal spise. Ifølge MadIndeks indgår kød i 72% af alle aftensmåltider, og ud af de 

adspurgte, svarer 41% at kød er den vigtigste bestanddel i aftensmåltidet (Madkulturen, 2015, 

s. 20). Til videre understøttelse af opfattelsen af kød, som en del af den danske madkultur er 

der også nogle fra fokusgruppen der giver udtryk for at de ikke selv ville kunne blive vegetarer 

eller veganere i en længere tidsperiode, da de føler at deres personlige behov for kød og andre 

animalske fødevarer er for stort (Bilag 2, s. 72). 

 

Børn og kødpålæg 
I fokusgruppeinterviewet gav børnene udtryk for, at de oftest spiste kødpålæg til frokost i 

skoletiden. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, er kødpålæg i store mængder ikke sundt, da 

det kan have en vis forbindelse til kræft. Afsnittet ‘børn og kødpålæg’ beskriver sundhed og 

kødpålæggets betydning i børnenes kost, kødets rolle og placering i kosten samt en manglende 

inspiration til anden form for pålæg. Kødpålæggets rolle og sundheden blev ikke uddybbet 
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nærmere i fokusgruppeinterviewet. Men da blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet direkte 

anbefaler at reducere kødpålæg i kosten, har vi valgt at inddrage emnet. 

 

I en rapport om ‘De Officielle Kostråd’ indgår et råd, som lyder: “Vælg magert kød og kødpålæg”. 

Der uddybes i rapporten: “Undgå derfor at spise for meget rødt kød og forarbejdet kød. Rødt kød 

er kød fra firbenede dyr, fx okse-, kalve-, lamme-, eller svinekød - uanset om det er gennemstegt 

eller ej. Forarbejdet kød er røget, saltet og nitritkonserveret kød, for eksempel kødpålæg, 

hamburgerryg, skinke, pølser og bacon”. Yderligere findes der fjerkræ, der omfatter kylling, and, 

kalkun, due, gås og fasan og total kød, som er de nævnte kødtyper lagt sammen (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2015, s. 8). I rapporten ‘Køds rolle i kosten’, sættes for meget rødt og 

forarbejdet kød i forbindelse med større sandsynlighed for kræft på baggrund af en rapport fra 

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AciR) 2007, hvor 

der advares mod at spise for meget rødt og forarbejdet kød af hensyn til nævnte kræftrisiko i 

forhold til indtag af mættet fedt fra kød og kødprodukter, hvilket også er baggrunden for 

kostrådet fra De Officielle Kostråd. 

Det er almindeligt i den danske kultur at give rugbrødsmadder med kødpålæg i madpakke til 

børn allerede i 8 måneders alderen (Ravnbøl og Trolle, 2013 s. 17-25) . I rapporten ‘Køds rolle 

i kosten’ fra 2016, viser undersøgelsen, at pålægget udgør størstedelen af det forarbejdede kød 

hos de 4-14-årige skolebørn. Drenge i skolealderen har et højt indtag af forarbejdet kød (s. 23-

24). I samme undersøgelse havde børnene i alderen 4-14 år alle spist mindst én af kødtyperne 

rødt kød, forarbejdet kød og fjerkræ i de 7 dage, de havde registreret deres kost (s. 16). 

Medforfatter af rapporten ‘Køds rolle i kosten’ og seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet, 

Anja Pia Biltoft Jensen udtaler: “Kødpålæg er nemt og praktisk, når man ikke så godt kan give 

børnene en varm ret med i skole; derfor er det så udbredt. Indtaget af kødpålæg falder med 

alderen, især hos kvinderne, da de voksne tit har andre muligheder, eksempelvis i form af en 

kantine på arbejdspladsen.. Børn har ikke samme muligheder” (Stove, 2016). I 

fokusgruppeinterviewet spiser respondenterne sjældent kød til morgenmad. Fire ud af de ni 

respondenter nævner, at der ofte spises kød til frokost i form af kødpålæg. Der er næsten altid 

kød til aftensmad. Respondenterne spiser indimellem nudler eller suppe, hvor kød ikke indgår 

i retten. 
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Miljø- og Fødevareministeriet råder inde på deres hjemmeside ‘Alt om kost - mad, måltider og 

motion’ under De Officielle Kostråd: “Vælg kød og kødprodukter med maks. 10 % fedt. Spis højst 

500 gram tilberedt kød om ugen fra okse, kalv, lam eller svin. Det svarer til to til tre middage om 

ugen og lidt kødpålæg. Vælg fjerkræ, fisk, æg, grøntsager eller bælgfrugter de øvrige dage og som 

pålæg. Kød kan tilberedes på mange måder. Det kan fx koges, grilles eller steges. Husk at varier 

måden, du tilbereder dit kød på, og at det ikke bør steges eller grilles, til skorpen er mørk. Gå efter 

Nøglehulsmærket, når du køber ind. Det gør det nemt at vælge de magre kødvarianter” (Miljø- og 

Fødevareministeriet, i.d.). I rapporten om De Officielle Kostråd gives der tre sunde tips: Spis 

rester af kødet fra aftensmaden fremfor at bruge færdiglavet kødpålæg, brug Y-tallerkenen og 

lad to femtedele af måltidet være fuldkornsprodukter eller kartofler, to femtedele være 

grøntsager og kun en femtedel være kød eller fjerkræ og sidste tip lyder: “Når du spiser mindre 

kød, er du med til at nedsætte klimabelastningen” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2015, s. 8). 

Kødfrit pålæg er som nævnt ikke noget, som vi danskerne er særlig bekendt med. I 

dokumentaren ‘Kødfri Zone’ sendt på DR1, udtaler kokken Adam Aamann, der er medvirkende 

i eksperimentet: “Vegetarmad i madpakken, det tror jeg er en udfordring for de fleste. Det er svært 

bare at begynde og putte grøntsager på rugbrødet. Man skal altså tænke lidt nyt, og nok mere 

bruge brødet som et tilbehør og lave salater, hvor man bruger grøntsagerne som en del af en salat” 

(Madmagasinet, 17:10-17:25). Journalist Mette Frisk besøger 2 klasser på Omø Skole i 

spisepausen på dagen hvor eksperimentet kødfri zone er i gang. I en lille klasse bestående af 7 

elever har familierne overholdt eksperimentet med 24 timer uden kød. Klasselæreren og 

hendes søn, som også er elev i klassen, har en pastasalat med fuldkornspasta og grønt og en 

anden elev, har fået boller med. I en anden klasse med ældre elever, har familierne ikke 

overholdt eksperimentets rammer. Leverpostej, salami og spegepølse på rugbrød er hvad 

eleverne har med. Selv skoleinspektøren bliver taget på fersk gerning med en salami- og en 

frikadellemad. “Hvis det kun skulle være grønt, så ville det nok være svært i længden”, udtaler han. 

En af eleverne bliver adspurgt om, hvad der skulle være med i madpakken, hvis det ikke var 

kød, hvor hun efter en lang tænkepause svarer ‘æbler’ (Madmagasinet, 17:38-20:47). I projektet 

var madpakkerne altså en udfordring for beboerne på Omø. Med udgangspunkt i kokken, Adam 

Aamanns tidligere nævnte udtalelse, så viser det sig, at det ikke handler om, at folk er uvillige 

til at tilberede grøntsager eller mad kun med grønt. Det handler om, at de mangler værktøjerne 

og inspirationen til at få grøntsagerne til at smage godt, hvilket også kommer til udtryk hos 

respondenterne i fokusgruppeinterviewet. En respondent udtaler i forbindelse med et 
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samtaleemne om vegetariske retter: “.. de her retter de bliver også.. De bliver begrænset tror jeg. 

Og hvis man ikke har inspirationen til at lave noget nyt, så bliver det de samme retter ‘over and 

over again’, så bliver det nok kedeligt, og så har man nok bare lyst til at lave rød steak” (Bilag 2, 

s. 76). Den manglende inspirationskilde går igen hos de kødspisende danskere. Ydermere 

kunne et gennemgående problem ligeledes være dovenskab i forhold til tilberedelse af 

grøntsager, frem for at man ‘bare har lyst til at lave en rød steak på panden, som en af 

respondenterne nævnte i fokusgruppeinterviewet.  

De unge i målgruppens alder spiser altså for meget magert kød bestående af kødpålæg. Årsagen 

til det, kan være den manglende inspiration til at være nytænkende og putte andet på 

rugbrødet, som de ellers er vant til samt dovenskab. Dette kan forbindes til tidligere nævnte 

emne (j.f. Arbejdsspørgsmål 1, s. 10) om, at kødet ofte udgør centrum i måltider, hvilket viste 

sig i en undersøgelse foretaget af Gvion Rosenberg 1990, USA. Her udgjorde kødet en central 

rolle i respondenternes måltider. Kødet blev brugt som hovedingrediens, og er med til at 

bestemme rettens navn (hakkebøf med løg, hønsesalat, selv vegetarbøffer). Dette er også 

aktuelt i de danske familiers måltider i dag (Holm & Kristensen, 2012, s. 159-165). Resultatet 

af undersøgelsen viste et fald i de traditionelle retter. I dag spiser de interviewede i 

undersøgelsen fra USA mere spændende og moderne, altså mere grønt og mere varieret. Den 

traditionelle måde at spise kød på, var ved at have kødet i centrum, for eksempel hakkebøf med 

løg, kartofler og brun sovs. I dag udforskes internationale retter og moderne mad, hvor kødet 

ikke længere er i centrum. Kødet indgår som en ingrediens, og er med til at give konsistens og 

smag, som for eksempel i retten chili con carne. En kulturel forandringsproces er i gang, som i 

princippet muliggør en ny og anderledes placering af kød i madkulturen (Holm & Kristensen, 

2012, s. 150-170).  

 

Sammenfatning 
Deltagerne i vores fokusgruppeinterview er generelt opmærksomme på problematikker der er 

forbundet ved et højt kødforbrug. Vi ser dog en tendens til at kød bliver set som et nødvendigt 

element i kosten. Ydermere erfarede vi at flere i fokusgruppen for eksempel ikke kunne se sig 

selv helt at droppe deres kødindtag, så det kunne tænkes at vores målgruppe ikke skal rammes 

hårdt med en ”Bliv-Veganer”, eller ”Meat-is-murder” retorik.  

Vi har via vores fokusgruppe og statistikker, erfaret at en Facebook-kampagne via annoncer 

med høj sandsynlighed ikke vil blive kommunikeret ordentligt, da sådanne ikke fastholder 
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målgruppens interesse. Det ville efter vores mening, føre til at de unge distancerede sig fra 

kampagnen, som ‘bare én til Facebook-reklame’. Dette kunne dog til dels opvejes via den høje 

eksponering man kan få på Facebook, hvilket muligvis ville kunne opveje den lave interesse for 

reklamer på denne platform. 

Snapchat, et kraftigt voksende medie, og de undersøgelser vi har omtalt tidligere, antyder at 

Snapchat kunne give os en unik mulighed for at nå den aldersgruppe vi har valgt at fokusere på. 

I og med mediet er ‘nyt’ modsat Facebook, er der en større interesse inden for målgruppen. 

Vi har desuden set på hvordan kødpålæg udgør størstedelen af tilbehør på madpakker, og det 

kunne derfor tænkes at vores produkt potentielt, skulle prøve at motivere vores målgruppe til 

at prøve kødfrie varianter. Der ses en manglende viden til, hvordan man laver, for eksempel 

rugbrødsmadder uden pålæg. En kulturel forandringsproces er i gang og kødet bliver mere og 

mere brugt som ingrediens. Når det er sagt, vil fremtidens madpakke forhåbentlig kunne 

ændres til, at rugbrød og kødpålæg ikke længere indgår som basis i madpakken, men vil blive 

en form for tilbehør. Det kunne derfor være praktisk at give informationer om dette gennem 

vores produkt. 
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Diskussion 

På baggrund af analysen, som besvarer arbejdsspørgsmål 1: Hvilke tidligere tiltag er blevet 

foretaget? og arbejdsspørgsmål 2: Hvem er målgruppen? med inddragelse af udtalelser fra vores 

fokusinterview, vil vi i dette afsnit diskutere arbejdsspørgsmål 3: Hvordan designer man et 

produkt, der kan motiverer de 11-16-årige til at reducere deres kødforbrug?, som også lægger sig 

op af vores problemformulering. Og til sidst vil vi diskutere arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan 

kendskabet af produktet spredes til målgruppen? 

 

Diskussionen beskriver hvilket produkt vi har valgt som vores design, herunder en diskussion 

af begrundelse for valg af produktet, dets budskab, afsender og modtager og mulige barrierer 

der kan opstå ved valg af medie og afsender samt et spredningsproblem. 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvad kunne en mulig designløsning 

være? 

Produktbeskrivelse 
Ved udarbejdelse af analysen har vi nu fundet frem til en mulig designløsning. Vi har ladet os 

inspirere af ‘Tasty’-konceptet fra BuzzFeed. Tasty er en Facebook-baseret video-serie som har 

oplevet en stor succes. Kampagnen som blev oprettet i juli 2015 (Tasty, 2015), havde i starten 

af 2016 fået 30 millioner følgere (Fortune, 2016), og ligger nu oppe på 76,5 millioner følgere. 

Facebook har 1,79 milliarder brugere, der er aktive mindst én gang om måneden (Facebook, 

2016). Buzzfeed laver korte madopskrifts-videoer, hvor man fra ende til anden, ser de trin der 

kræves for at lave den specifikke ret der er blevet valgt. Der bliver vist præcis hvilke 

ingredienser der skal bruges hvornår, og mængderne der skal bruges bliver vist undervejs, som 

de bliver brugt. Kameravinklen bliver vist fra personen-der-laver-maden’s synsvinkel, så der 

udelukkende er fokus på retten. Videoerne er typisk 30-90 sekunder lange, så det kræver ikke 

en stor tidsinvestering at se en af videoerne. Mediet vi bruger til at vise disse korte videoer vil 

dog ikke være Facebook, men Snapchat (j.f. Målgruppeanalyse, s. 31). 

Tanken er, at videoerne på samme måde, skal vise korte inspirationsvideoer til madopskrifter 

uden indhold af kød. Måden hvorpå vores designløsning vil foregå, er ved hjælp af Snapchats 

Historie-funktion, (j.f. Snapchat, s. 39). Det kunne eksempelvis være korte Snapchat videoer, 

hvor første video præsenterer alle ingredienser. De næste videoklip viser en gryde, hvor 
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personen hælder de nødvendige ingredienser i, samtidig med at der vises billedtekst af hvor 

mange liter, gram eller antal, der skal i gryden skridt for skridt, præcis som en live opskrift. Til 

sidst i videoerne skal den færdige ret vises, hvor der tages en bid eller tages et stykke med ske 

eller gaffel, afhængig af retten sammen med et forslag på tilbehør.  

 

Vores prototype 
Vi har selv lavet en prototype for vores produkt, der viser en opskrift på hummus. Videoen er 

sammenklippet til en hel fil af 1:12 minutters varighed, for at kunne demonstreres på YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=fR2NXIDc7jA&edit=vd). Filen indeholder 11 forskellige 

stillbilleder og videoer, der trin for trin, viser i følgende rækkefølge: hvilken opskrift der er tale 

om, hvilke ingredienser der skal bruges og efterfølgende hvilke ingredienser der skal i og et 

færdigt resultat med et tip til servering. Længden af hvert stillbillede eller videoklip kan som 

tidligere nævnt varer i op til ti sekunder. Hvis modtageren har læst eller set billedet færdigt, 

kan han eller hun nemt via Snapchats funktioner klikke videre til næste billede eller video. Man 

behøver derfor ikke at se hvert stillbillede i op til ti sekunder.  

 

Budskab 

Ifølge Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øe har udformningen af budskabet en stor 

betydning. Hvad der siges, er lige så vigtigt, som hvordan det bliver sagt, for at skabe en 

indledende opmærksomhed og en formidling af relevansen for modtagerne, så der bruges den 

nødvendige tid på fortsat opmærksomhed. Afsender kan bruge to forskellige former for 

argumentation: Ensidig eller tosidig, hvor den ensidige kun præsenterer den ene side af sagen, 

og den tosidige præsenterer flere sider af et emne. Vores produkt vil have en ensidig 

argumentation, herunder implicit argumentation, hvor man overlader modtageren til selv at 

drage en konsekvens af budskabet (Sepstrup & Øe, 2011, s. 268-269). Virkemidler der ville blive 

taget i brug, ville kunne være en genkendelig jingle (j.f. jingles, s. 38)., der kan forbinde 

videoerne til hinanden. Betydningen for billedvinkel, tekst skrift, lys og farver vil ligeledes have 

en væsentlig rolle. Videoerne skal få madlavningen til at se yderst lækker, ren og nem ud (s. 

271-272). 
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Det tredje af budskabets elementer er modtagerens opfattelse af budskabets kommunikator, og 

ikke nødvendigvis den direkte afsender af budskabet. Oplevelsen af kommunikator dannes ud 

fra, hvad der siges, og hvordan det siges. Modtagerens opfattelse af kommunikator har 

betydning for alle faser i kommunikationsprocessen. Modtagerens forståelse for 

kommunikationens betydning stammer fra to socialpsykologiske modeller, troværdigheds 

modellen og attraktivitet modellen. I forhold til troværdigheds modellen, er det for modtageren 

afgørende om, hvorvidt kommunikationen ved, hvad han eller hun taler om og gør (s. 276-280). 

Det er derfor vigtigt at virkemidlerne er med til at få videoerne til at fremstå som professionel 

ved hjælp af for eksempel tydelig lyssætning og kamerastyring.  

 

Budskabet med de korte mad-inspirationsvideoer uden indhold af kød, skal vise, at det kan 

være nemt at lave velsmagende og nærende vegetariske retter, dog stadig uden at nævne, at 

selve retten er vegetarisk, for at undgå eventuelle associationer eller fordomme målgruppen 

kunne have om vegetarisme. Der er derfor tale om en formidling af kommunikationen, hvor 

kommunikator derfor skal fremstå som anonym og være tilbageholdende, og lade indholdet af 

madlavnings videoerne være det afgørende. Selve afsenderen af videoerne diskuteres i næste 

afsnit.   

 

Altså er vores budskab i én sætning: 

“Det er nemt at lave lækre retter uden indhold af kød”. 

 

Afsender 
Vi har valgt at vi selv skal være afsender, altså ejeren af brugerprofilen på Snapchat. Med os selv 

som afsendere er det muligt at skabe sine egne følgere, der følger profilen af ren interesse i at 

blive inspireret af madopskrifter. Hvem vi er som personer eller hvor vi kommer fra, behøves 

ikke at have en stor betydning, da produktet ikke skal afhænge af afsenderen, men af selve 

indholdet af videoerne. Vi vil derfor ikke fremstå som nogle bestemte, men nærmere som nogle 

anonyme personer, ligesom Tasty-videoerne. Her ser man ikke, hvem der laver maden, men 

kun personens hænder og selve madlavningen. Personen fremstår anonym, ligesom vores eget 

ønske. Det eneste repræsentative der forekommer er til sidst i videoerne, Tasty-logoet. 

Yderligere begrundelse for at vælge os selv som afsender, vil blive forklaret i afsnittet 

‘Medievalg’. 
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En såkaldt spokesperson, hjælpekommunikator (Sepstrup & Øe, 2011, s. 277) eller i forvejen 

kendt person med en stor base af følgere ville potentielt kunne give os en større 

eksponeringsgrad, men vi mener, at der ligeledes vil være en større risiko for at 

opmærksomheden forsvinder væk fra vores produkt og i stedet falder på den kendte person, 

hvilket vil være uhensigtsmæssigt i forhold til at vores projekt er planlagt til at køre ugentligt i 

et helt år.  

 

Respondenterne har delte meninger om, hvordan det påvirker dem, når en kendt eller offentlig 

person er afsender. Dels lægges der vægt på, at bare fordi en kendt person vælger at blive 

vegetar, så behøver man ikke selv, men alligevel giver de udtryk for, at de er klar over, at skjulte 

reklamer med blandt andet kendte eller offentlige personer, har en betydelig indflydelse på 

dem, selvom de ikke bemærker det i hverdagen (Bilag 2, s. 79). Der er en stor risiko for, at man 

udelukker visse grupper ved valg af en bestemt kendt, offentlig person eller en organisation. Er 

afsender for eksempel Dansk Vegetarforening kunne man forestille sig, at man mister, eller ikke 

når, en stor gruppe af unge, der ikke vil forholde sig til eller støtte vegetarisme. Samme situation 

ville opstå, hvis man for eksempel valgte en dansk sanger, da der også ville være nogle grupper 

inden for målgruppen, der frastøder eller ikke har interesse for personen. Derfor har vi valgt os 

selv som afsender, da denne ikke skal have en større betydning for fremdriften af produktet, 

men selve indholdet af videoerne skal skabe interessen for at følge brugerprofilen. 

Det er dog en udfordring at skabe sig en stor base af følgere, men til gengæld giver det os en 

større kontrol over, hvor opmærksomheden lander, i forhold til de videoer der vises. Vi vil i et 

senere afsnit diskutere spredningsbarrieren der opstår, i og med, at vi ikke vil have en stor base 

af følgere fra start. 

 

Modtager 

Modtagerne af disse Snapchat videoer skal være vores målgruppe bestående af unge i alderen 

11-16 år i Danmark. Selve modtagerne af videoerne, kan kun være dem, som har tilføjet og 

følger Snapchat-profilen, da man som udgangspunkt kun kan vise billeder og videoer på ens 

‘Historie’ i op til 24 timer til ens ‘venner’ eller ‘følgere’ (j.f. Snapchat, s. 39). For at blive ‘venner’ 

eller ‘følger’ kan man tilføje en brugerprofil via et brugernavn, adressebogen, med en såkaldt 

‘Snapkode’ eller søge på brugerprofiler der er i nærheden. 
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Medievalg 

Ved valg af Snapchat som medie forekommer fordele, ulemper og andre betydelige barrierer. I 

afsnittet under vil vi begrunde vores valg af Snapchat som medie, og diskutere fordele og 

ulemper ved valg af dette medie og derefter andre alternative medier, som vi kunne have valgt. 

 

Snapchat 

“I kriterierne for gode målgrupper indgår, at målgruppen har kendetegn, der er relevante for 

opfyldelsen af afsenderens mål, og for at kunne og ville få fat i, forstå og bruge kommunikationen” 

(Sepstrup og Øe, 2011, s. 223). 

Størstedelen af respondenterne fra det fokusgruppeinterview vi har foretaget, bruger app-

tjenesten Snapchat. Det er det hurtigst voksende medie i Danmark (j.f. Målgruppeanalyse s. 31), 

hvilket også er en af de afgørende faktorer for valg af medie.  

 

Der findes en manglende inspiration hos en stor del af danskerne (j.f. Kødfri zone, Tidligere 

tiltag og Målgruppens værdisæt, hhv. s. 26, 10 og 31). Ellers ville vi ikke se et overforbrug. Ud 

fra analysen kan der drages en tydelig parallel med, at der ses en interesse for en grønnere 

livsstil hos respondenterne, og at der samtidig savnes en inspiration til vegetarisk madlavning. 

Selvom at de ikke er sikre på, at vegetarisk mad ville blive taget imod i deres egen husstand, er 

respondenterne selv åbne for idéen om, at skære ned på deres kødforbrug. Derfor ville det være 

praktisk at give dem let, ikke tidskrævende, inspiration til hvordan de kan bære sig ad. 

Respondenterne nævnte selv, at hvis der var en kortfilm eller reklame om dyrevelfærd eller 

klimaproblematik på Facebook, at de ikke ville se den, men scrolle videre, hvis der nu for 

eksempel var en Tasty-video under: Jeg tror jeg ville stå og kigge lidt på den to gange og så ville 

jeg tænke “Nah”..”, udtalte en respondent (Bilag 2, s. 77). 

Pointen med vores produkt er, at undgå at nævne noget med vegetarisme, forstået på den måde, 

at vi ikke vil reklamere eller fokusere på, at retterne ikke indeholder kød. Det skal være en 

underforstået hentydning, der i modtagerens øjne, skal forstås som, at det bare er en nem, 

lækker ret. Måden en Tasty-video fungerer på, gør også at personen der ser den, ikke 

nødvendigvis lægger mærke til at retten ikke indeholder kød. Dette kan være en måde at 

komme forbi den kulturelle forestilling om at et rigtigt måltid skal indeholde kød i og med, at 
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respondenterne har kød som et måltids hovedingrediens indlejret i deres madkultur, og har 

svært ved at forestille sig et rigt og nærende måltid uden (j.f. Målgruppens værdisæt, s. 31). 

En barriere kan dog være, at størstedelen af unge i alderen 11-16-årige ikke selv laver mad 

derhjemme (j.f. Børns indflydelse på mad og indkøb, s. 41). Vi har dog ud fra analysen fundet 

frem til, at børnene har en betydelig indflydelse på hvilken mad der kommer på bordet. Derfor 

ville målgruppen alligevel kunne påvirke forældrene til at købe ind til et kødfrit måltid. Det 

kunne potentielt, mere eller mindre ubevidst, motivere hele husstanden til at forsøge at 

konsumere færre kødprodukter og/eller andre animalske fødevarer. 

Den tidligere nævnte Historie-funktion, der kan ses i op til 24 timer, kan ses som en ulempe, i 

og med at indholdet ikke forbliver tilgængeligt og derfor ikke kan gemmes til senere brug. Skønt 

det ville være muligt for modtageren at tage et såkaldt screenshot (et øjebliksbillede af 

skærmen), så kan opskriftens indhold i gemmes nemt, som et billede i modtagerens fotoalbum. 

Når historien kun er tilgængelig i 24 timer, kunne det motivere modtagerne til at tjekke 

produktet før det forsvinder. En udfordring ved Snapchat er at indholdet skal laves og sendes 

ud derefter, så det er for eksempel ikke muligt er lave alle opskrifterne på én gang, for derefter 

at sende videoer og billeder ud, på de planlagte tidspunkter.  

 

Målgruppen er de 11-16-årige danske unge og det skal forløbe over et år med hvor en ny 

madlavningsvideo en gang om ugen, altså omkring 53 videoer på et år. Timingen på årsplan for, 

hvornår Snapchat-profilen skulle oprettes og lægge den første video ud, vil ikke have den store 

betydning. Men selve opskrifterne kunne times med sæsonbetonede og højtidelige 

madopskrifter. For eksempel påske, jul, grillmad, thanksgiving og så videre. Hvornår på dagen 

videoerne bliver lagt ud, skal også tages i betragtning i forhold til de 24 timer, hvor videoen er 

synlig, så kommunikationsproduktet kan målrettes til bestemte situationer. Det skal være, så 

målgruppen ser videoerne, når de er vågne, uden for skolen, med tid til at handle ind til 

aftensmad eller andet, som også Sepstrup og Øe bekræfter (Sepstrup & Øe, 2011, s. 293-294). 

 

Facebook 

Alle respondenterne havde en Facebook profil. Men på baggrund af, at størstedelen af dem var 

mere aktive på Snapchat, fravalgte vi at benytte Facebook som medie. Endvidere peger nyere 

statistikker på, at kommercielt indhold på modtagernes Facebook feed simpelthen ikke har 

interesse, hvilket respondenterne også giver udtryk for. Det kunne være lettere at nå 
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målgruppen på Facebook, men med større sandsynlighed for, at der ikke tages stilling til det 

kommercialiserede indhold og budskabet kan mistes eller overses undervejs (j.f. Facebook, s. 

52). En anden problemstilling er også, at man skal være 13 år, for at have en brugerprofil på 

facebook, hvorved det måske derfor kunne udelukke de 11-12-årige i målgruppen, selvom de 

fleste mindreårige alligevel findes på det sociale medie. 

 

Web-Annoncer 

Annoncer på diverse hjemmesider ville kunne give en potentielt stor eksponering med 

mulighed for at oplyse og vise vores produkt. Dog er der antydninger af at flere danskere er 

trætte af reklamer på internettet. For eksempel viser en undersøgelse at 23,3% af de danske 

internetbrugere benytter sig af en adblocker (Pagefair, 2015, s.17). Dertil antyder 

respondenterne fra vores fokusgruppeinterview at interessen for traditionelle reklamer er lav: 

“Jeg synes han er skide irriterende, i det hele taget er reklamer irriterende” (Bilag 2, s. 78). En 

anden ulempe ville være prisen. Det at opnå den større eksponering nævnt før, ville kræve en 

finansiel base til at finansiere projektet.  

 

Reklamefilm 
En fjerde mulig kommunikationsvej til at motivere vores målgruppe til at reducere deres indtag 

af kød, kunne være ved at gå en anden vej og måske lave en skræmmekampagne. Denne kunne 

vise opdrætsdyr, der lider under for eksempel slagtningen eller opdræt. Dette ville kunne skabe 

en skyldfølelse, eller potentielt en væmmelse over grafisk indhold.  

Vores fokusgruppeinterview gav os dog grund til at tro at denne type produkt ikke vil have den 

tiltænkte effekt. Som sagt af en af respondenterne: “Det får dig ikke til at stoppe med at spise 

kød, det giver dig bare skyldfølelse” (Bilag 2, s. 79)., hvilket også er en af årsager til at vi ikke har 

valgt at gå denne vej. 

En tv-reklame kunne give en betydelig eksponering. Ifølge Gallup, som står for seertal i 

Danmark, bliver der blandt danskere fra 3 år og opefter, i gennemsnit set 13½ timers TV2 om 

ugen, i tidsrummet 17.00-00.00 (Kantar Gallup, 2016). Prisen for et tv-spot er dog meget høj 

for eksempel koster en 30 sek. reklame på TV2 i januar måned i kl. 19.30 blokken, som kun 

vises i region hovedstaden, over 20.000 kr (TV2 Regionalt, 2009). Dette ville ligesom med 

annoncer på hjemmesider, kræve en større finansiel base for at kunne nå eksponering. Desuden 

vil kommunikationen, alt andet lige, nå ud til mange andre end vores intenderede målgruppe 
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og ingen af vores respondenter nævnte TV som noget de bruger tid på, hvorfor vi ikke har valgt 

mediet, da det ikke har relevans for målgruppen. 

Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan kendskabet af produktet 

spredes til målgruppen? 

Arbejdsspørgsmål 4 er opstået ud fra en iterativ udarbejdelse af arbejdsspørgsmål 3: Hvordan 

kunne en mulig designløsning være?. Gennem udarbejdelse af produktet, nærmere eftertanke og 

den iterative arbejdsproces stillede vi os selv spørgsmålet: Hvordan sikrer vi at målgruppen ser 

produktet?, hvilket også er et underspørgsmål til arbejdsspørgsmål 4. I dette afsnit vil vi derfor 

diskutere spredningen af vores designløsning, og hvordan vi vil sikre os at produktet når vores 

målgruppe. 

 

Vi vil først præsentere nogle kommunikationsteorier, dernæst se på hvilke styrker og 

svagheder der er ved disse former for kommunikation, og slutteligt præsentere et begreb kendt 

som opinionsledere. Teorien vil blive brugt til at diskutere spredningen af vores designløsning.  

 

Fra kanylemodel til totrinsmodel til flertrinsmodel 
Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øe fortæller om hvordan Berelson Lazarsfeld, med 

flere, i 1948 omskriver idéen om massemedier og deres kommunikation. Hvor man før så 

massekommunikation som noget der talte til alle, en såkaldt kanylemodel, så man det nu mere 

som, at kommunikationen går i gennem såkaldte opinionsledere, der derefter spreder 

kommunikationen til individer i deres sociale netværk (Sepstrup & Øe, 2011, s. 90-91). Så man 

ser ikke længere kommunikation, som noget der går fra afsender og direkte til hele målgruppen 

på én gang, men snarere fra afsender, til kommunikation mellem modtagerne og derved bliver 

kommunikationen spredt. Det er også her begrebet interpersonel kommunikation kommer ind 

i billedet. Det er groft sagt kommunikation mellem to eller flere individer, og i dette tilfælde er 

ingen af individerne afsender, men spreder budskabet fra afsender. 

Fra denne kommunikationsteori går man videre og og gør den enkelte teori lidt mere kompleks 

og realistisk - fra totrinsmodel til flertrinsmodel. Massekommunikation går til individet, som 

hører og lærer om et emne, hvilket stimulerer individet til samtale med andre om emnet, 

samtalen om emnet med andre individer giver indflydelse på eksponering, opmærksomhed og 
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forståelse, der slutteligt går i ring og starter forfra med at individet (opinionslederen) igen 

modtager massekommunikation (Sepstrup & Øe, 2011, s. 91-92). 

Det betyder altså at massekommunikation og interpersonel kommunikation går hånd i hånd og 

komplementerer hinanden, at opinionsledere spiller en væsentlig rolle i at viderebringe 

kommunikation. Det skal i øvrigt tilføjes at det kommunikerede kun opnår den ønskede 

virkning, hvis omtalen om denne er positiv for afsenderen (Sepstrup & Øe, 2011, s. 94). Om 

netop vores kommunikation opnår den ønskede virkning kan vi desværre ikke måle på. Dog vil 

vi senere kigge på hvilke mål man ifølge Sepstrup og Øe, kan sætte sig med kommunikationen 

og desuden diskutere succeskriterier. 

 

Massekommunikation versus interpersonel kommunikation 
Ser vi på hvad der ifølge Sepstrup og Øe er massekommunikationens og den interpersonelle 

kommunikations egenskaber og funktioner, kan der som start nævnes at generel 

massekommunikation skaber opmærksomhed og både giver og ændre kendskab og viden - Det 

er massekommunikationens primære funktion. Dog er den ikke egnet til at overtale, hvilket 

dækker over at skabe og ændre holdninger og adfærd. Modsat kan den interpersonelle 

kommunikation netop dette og det er dens primære funktion. Interpersonel kommunikation er 

mindre egnet til at spredes i en stor population. Derfor er en blanding af disse to, rent teoretisk, 

en glimrende måde for en afsender at kommunikere med en målgruppe (Sepstrup & Øe, 2011, 

s. 94-97).  

 

Opinionsledere 
Ifølge Sepstrup og Øe blev det tidligere antaget, at meninger blev lavet af samfundets elite og 

gik i nedadgående retning fra socialt lag til lag. Disse personer kaldes stadig for opinionsledere 

i daglig tale - Det drejer sig eksempelvis om ministre, partiformænd, fagforeningsformænd, 

topledere, sportsstjerner, kendte og kunstnere; også kendt som vertikale opinionsledere 

(Sepstrup & Øe, 2011, s. 97). 

Kigger vi derimod på kommunikationsteorien er opinionsledere beskrevet, som personer der 

øver indflydelse i deres umiddelbare omgivelser - Horisontale opinionsledere. Det er disse 

opinionsledere der er vigtige sammen med kampagner og anden strategisk planlagt 

kommunikation. Hvert socialt miljø producerer deres egne opinionsledere og det at være 

opinionsleder er ikke noget som nogle personer er og andre ikke er, men en del af dagligdagens 



56 
 

relationer. Når vi taler om kommunikationsteoriens opinionsledere, skiller de sig ikke ud i 

sociale grupper eller netværk, men de har en nøglerolle i bestemte situationer - Det er visse 

personer, der på visse tidspunkter, når visse emner er relevante. I en social sammenhæng har 

opinionslederen netop denne rolle, fordi de øvrige medlemmer af gruppen benytter denne 

person som opinionsleder, skriver Sepstrup og Øe (2011, s. 98-100). Dette betyder at alle kan 

være opinionsledere inden for alle emne og i alle sociale sammenhænge. 

 

Spredningsbarriere 
I det ovenstående har vi set på en måde hvorpå kommunikation kan sprede sig, og hvilket er 

relevant for vores designløsning. Designløsningen er madlavningsvideoer der skal inspirere til 

at lave vegetarisk mad via Snapchat. Dog er der flere barrierer ved valg af mediet, og vi vil her 

diskutere spredningsbarrieren for vores design, og hvordan den førstående teori, alt andet lige, 

vil kunne afhjælpe problemet. 

 

Måden hvorpå vores designløsning vil foregå, er som tidligere nævnt via Historie-funktionen. 

Dog er der en spredningsbarriere med vores medievalg; Man skal følge hver enkelt Snapchat-

profil, for at kunne se profilens indhold. Det kan godt lade sig gøre at dele indhold fra en profil 

med sine venner, men ikke på den måde vi er ‘vant til’ at dele. På for eksempel Facebook kan 

det både lade sig gøre at sende andres indhold med direkte beskeder, til sine venner, derudover 

kan man dele med alle (eller en gruppe man selv vælger) og derved dele det på ens egen 

‘brugerprofil’. På Snapchat kan man kun sende ét enkelt billede eller en enkelt video fra en 

andens ‘Historie’, til sine venner, der ved modtagelse kan varer i op til 10 sekunder. Dette 

kræver dog at indholdet man sender til sin(e) ven(ner), kommer fra en ‘Historie’ der er lavet af 

person/organisation, der har indstillet sin profil til at alle kan se dennes Historie - Dette gøres 

under indstillinger - Min Historie (Hvem kan se din Historie) - og den kan så indstilles til ‘Alle’. 

Når man opretter en Snapchat-profil, kommer den uden venner og uden følgere. Vi antager at 

mediet blev lavet med idéen om, at man nu ville kunne dele indhold med venner, uden at det 

blev gemt. Dog har vi selv observeret, i kraft af brug af mediet, hvordan der stødt er kommet 

mere kommercielt indhold på Snapchat. Men også ‘kendte’ personer og organisationer er 

kommet på Snapchat. Med disses indtræden, så man hvordan en enkelt profil hurtigt kunne 

opnå mange tusinde følgere, også uden startende ønske om profit ved brugen af Snapchat. I 
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gennem egen observation er der her tale om musikere, bloggere med videre - Altså generelt 

offentlige personer. 

Her er en anden barriere, da disse personer/organisationer, højst sandsynligt har fået de fleste 

af disse følgere ved at reklamere for deres Snapchat-profil via andre sociale medier, som 

eksempelvis Facebook eller Instagram. 

Derfor kunne det være en idé at starte med at reklamere på andre sociale medier (hvor en 

regulær deling, som vi kender den, er mulig), men på de andre sociale medier er følgere også 

svære at opnå og derfor skulle en kampagne på de sociale medier altså ikke starte med 

Snapchat, ifølge vores antagelser. Det er netop grunden til, at vi tidligere har diskuteret om, 

hvorvidt man skulle vælge en afsender, der i forvejen er i besiddelse af følgere (gerne på flere 

sociale medier). Hvilket ville gøre denne afsender til vores opinionsleder. En ulempe ville dog 

som tidligere nævnt være, at man på denne måde ville udelukke nogle grupper af følgere, 

hvilket ikke er vores hensigt. En mulig spredning for vores produkt på Snapchat ville kunne 

være en base i form af Facebookprofil eller hjemmeside, hvor opskrifterne samles til fordel for 

følgerne, der altid vil kunne gå ind og se mere detaljerede opskrifter, frem for de korte videoer 

på selve Snapchat-profilens ‘Historie’. Dette ville også muliggøre en deling af profilen, så 

kendskabet til vores Snapchat-profil ville blive forøget. 

 

Spredning via opinionsledere 
Tager vi dog Sepstrup og Øe’s kommunikationsteori om opinionsledere i overvejelse, vil dette 

kunne hjælpe med en spredning. Til at starte med kræver det at en eller flere opinionsledere 

får kommunikation om Snapchat-profilen, derfra skulle opinionslederen lede 

kommunikationen om profilen videre i sit netværk, altså til opinionslederens omgangskreds af 

venner, bekendte, familie med flere. Den interpersonelle kommunikation vil viderebringe 

profilnavnet på Snapchat-profilen, og forhåbningen er derfra, at opinionslederen spreder 

budskabet virkningsfuldt og det skaber flere følgere. 

Forhåbningen er selvfølgelig at det er til vores målgruppe, kommunikationen bliver spredt til. 

Det kan vi desværre ikke være sikre på, ved at benytte ‘tilfældige’ opinionsledere. 

 

En anden opinionsleder, kunne for eksempel være en af de førnævnte personer, der allerede er 

i besiddelse af mange følgere. Ved at få denne/disse person(er) til at reklamere for Snapchat-

profilen, ville kommunikationen spredes til deres følgere og opinionslederen giver altså en stor 
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spredning af designløsningen inden for dennes felt. 

Vælger vi en opinionsleder der i forvejen har følgere, ville det være optimalt at vælge en 

person/organisation der i forvejen henvender sig til målgruppen, og måske endda har bevis 

herpå, ved for eksempelvis en aldersbaseret statistik over følgerskaren. 

 

En helt tredje mulighed ville være at bruge lærere som opinionsledere. Dette kunne for 

eksempel foregå ved at reklamere for Snapchat-profilen i et af lærernes fagblade, og få lærere 

som opinionsledere til at sprede kendskabet til målgruppen. Endnu bedre er forhåbningen at 

det især ville være lærere der underviser i faget hjemkundskab, da kommunikationen bliver 

relevant og inde i en sammenhæng. Lærer-elev relationen ville måske endda muliggøre, at der 

også bliver sat mere fokus på vores budskab og derfra opnå formålet. Dog er det som tidligere 

nævnt ikke vores ønske, at oplyse om konsekvenserne ved at spise kød, men nærmere 

underbevidst at motivere målgruppen til at reducere deres kødforbrug ved at lave retter uden 

indhold af kød. Det ville dog blive mere undervisningsorienteret. Her kunne vi være mere eller 

mindre sikre på, at kommunikationen når målgruppen, hvis læreren altså vælger at 

kommunikere til fordel for vores kampagne. Det kan her også diskuteres hvorvidt læreren ser 

vores kommunikation som noget, der ville være relevant i forhold til undervisningen. Dette er 

endnu en barriere, for at sikre at lærere og undervisere vil bruge vores materiale i 

undervisningen og/eller videreformidle omkring vores designløsning, ville det måske kræve at 

vi i stedet laver det mere undervisningsorienteret som før nævnt. Det kunne for eksempel være 

at oplyse omkring køds påvirkning af klimaet eller oplyse om hygiejne. Det første ville kunne 

bruges i et tværfagligt forløb der inddrager for eksempel biologi/geografi og hjemkundskab, 

det andet ville være rettet mere direkte mod hjemkunstskab som fag. 

 

Sammenfatning 
At benytte opinionsledere ville kunne hjælpe os med at sprede kendskabet af vores 

kommunikation. Nogle opinionsledere vil sikre os en større målrettethed end andre, men dette 

rejser dog også en barriere omkring, at vores indhold skulle være mere 

undervisningsorienteret. Vælger man i stedet at bruge en offentlig person som opinionsleder, 

ville der samtidig også være associationer med denne person, der kunne skade 

kommunikationens budskab. At lade spredningen være op til venner og bekendte er, om noget, 

endnu sværere - hvordan får vi startet kommunikationen til aldersgruppen? Vi selv er 
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afsendere og vores mulighed for at dele det i vores egen omgangskreds, betyder ikke at 

kommunikationen når målgruppen. Så selvom vi tidligere har argumenteret for, at målgruppen 

befinder sig på Snapchat, så er det ikke ensbetydende med, at kommunikationen når 

målgruppen, alene ved brug af mediet. 

Derfor kunne man benytte enten lærere eller andre offentlige personer, som henvender sig til 

målgruppen, for teoretisk at sikre en mere målrettet kommunikation. 
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Konklusion 

Ved udarbejdelse af vores problemformulering: Hvordan kan man motivere de danske 11-16-

årige til at reducere deres kødforbrug ved hjælp af et design, kan vi konkludere at i og med at 

målgruppen benytter sig mest af Snapchat, som er det hurtigst voksende medie i Danmark, vil 

være en mulig designløsning at lave korte grafiske billede- og videoopskrifter med tilhørende 

tekst, der kan inspirere til madlavning uden indhold af kød. Sidstnævnte vil være underforstået, 

for at undgå associationer der kan forekomme ved vegetarisme, men nærmere at sætte fokus 

på at lade sig inspirere af madopskrifter. For at sikre sig at målgruppen får kendskab til 

produktet, kan man benytte sig af en opinionsleder i form af enten skolelærere eller andre 

offentlige personer, som henvender sig til målgruppen for teoretisk at sikre en mere målrettet 

kommunikation. 
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Bilag 

Bilag 1 - Spørgeramme 
 
Indtagelse af kød og overblik 

• Hvad er jeres livret? 
• Hvor mange dage om ugen spiser I kød? (cirka) 
• Hvor ofte spiser I kød uden/inden for hjemmet? 
• Kigger i nogen gange på de retter uden kød? 
• Spiser I mest kød til morgenmad, middagsmad eller aftensmad? 
• Hvad får man [at spise], hvis man ikke spiser kød til aftensmad? 

 
Derhjemme 

• Taler I om hvad I spiser derhjemme? 
• Hvem handler primært ind I jeres husstand? Er det altid mor/far eller tredje  
• person? 
• Har i nogen gange lagt mærke til om den ene af jeres forælder køber noget  
• mere end den anden? 
• Er i med til at handle ind? 
• Får i så også lov til at bestemme præcis hvad der kommer i kurven? Hvor meget 

indflydelse har I, I forhold til hvad der bliver handlet ind/spist hjemme hos jer? 
• Hvis jeres forældre foreslår en ret, som i ikke vil have, må i så gerne bestemme  
• noget andet? 
• Laver i mad derhjemme? 
• Får i lov til at bestemme hvad i får til frokost i skolen? 
• Hvem laver så frokosten? 
• Er der nogle i jeres familie der taler om sundhed? 
• Er der nogle i jeres familie der taler om miljø og klima? 
• Tænker i selv på miljø og klima? 
• Tænker i på dyrevelfærd? 
• Er det så synd for dyrene at i ikke vil spise kød? 
• Hvad er en vegetar? 
• Så det er et for stort skridt? 
• Hvad med at blive veganer? 
• Hvorfor tror i man vælger at være vegetar/veganer? 

 
Tanker omkring mad 

• Hvad er det første der falder jer ind, når jeg siger kød? 
• Tænker I over hvad I spiser og hvorfor? (Kalorier, protein, vitaminer, fair-trade, 

økologi, kvalitet, kvantitet etc.) 
• Hvad med æg, skal de være noget bestemt? 
• Taler I om mad (kød) i skolen? 
• Taler i om mad med hinanden? 

 
De 3 vigtige 

• Tænker i over jeres egen sundhed? 
• Hvorfor giver det mest mening? 
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• Er i bevidste om miljøproblemerne i dag? 
Tidligere Tiltag 

• Har i hørt om nogle tiltag mod kødspisning? 
• Den Danske Vegetarforening 
• Cowspiracy 
• International Vegetardag 
• Hvad synes i generelt om vegetarretter? 
• Kødfri Mandag 
• GreenBurger 
• Tror i det er svært at være vegetar? 

 
Feedback til vores eget storyboard 

• Hvilke tanker sætter det i gang? 
• Ville den få jer til at overveje kød og klima situationen i Danmark? 
• Hvad er den sidste reklame i kan huske? 
• Kan i huske den sidste reklame der fik jer til at købe noget eller gøre noget bestemt? 
• Hvad med reklamer på de sociale medier? 
• Hvad med reklamer i fjernsynet? 
• Hjælper det at synge når man skal huske ting? 
• Er det gode sange eller irriterer de? 
• Der er mange måder at reklamere på, hvilken tror i fungerer bedst? 
• Hvad med at ‘en kendt’ går ud og siger at denne er imod kødspisning, hvad ville det 

gøre ved jer? 
• Tænker i over skjult reklame, i fx film? 
• Hvad er jeres tanker om bloggere? 

 
Hvad ville få jer til at stoppe med at spise kød? 

• Hvordan skulle en kampagne se ud og handle om, hvis ‘sådan nogen som jer’ skulle 
overtales til at spise mindre kød? 

• Reklamer med dyr der lider? 
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Bilag 2 – Fokusgruppeinterview 
 

Præsentation 
Facebook: 7 ud af 9 
Snapchat: 7 ud af 9 
Instagram: 8 ud af 9 
Ask: 2 ud af 9 
Yellow: 2 ud af 9 
Tumblr: 2 ud af 9 
Twitter: 3 ud af 9 
 
Hvilket socialt medie bruger i mest? 
Snapchat, nogle få nævner Twitter og instagram for nogle. 
 

Hvad laver i fritiden? 
Shopper, mad, ringer, tegner, Netflix, Spotify, ser fodbold. 
 
Har i et fritidsjob? 
1 1/2 person ud af 9 
 
Lommepenge 
De fleste 
 

Spørgeramme 
 
Indtagelse af kød og overblik 
 
Hvad er jeres livret? 
“Gratis mad”, “tacos”, “pizza”, “ved ikke”, “alt” 
 
Hvor mange dage om ugen spiser I kød? (cirka) 
3 svarer 7 dage om ugen 
1 svarer 6 dage om ugen 
1 svarer 4 dage om ugen 
1 svarer 3 dage om ugen 
 
Hvor ofte spiser I kød uden/inden for hjemmet? 
Der svares i kor at der oftest spises derhjemme. 
“Jeg spiser som regel ikke ude”, nævner en anden. 
 
Kigger i nogen gange på de retter uden kød? 
Ikke rigtigt 
 

Spiser I mest kød til morgenmad, middagsmad eller aftensmad? 
Der bliver svaret i kor, at der ikke spises kød til morgenmad. 
Der spises nogle gange kød til frokost, kødpålæg (3-4 svarer ja), og rester. 
Der svares i kor at der altid er kød til aftensmad, kort efter, at det ikke er altid. Suppe bliver nævnt. 
 

Hvad får man [at spise], hvis man ikke spiser kød til aftensmad? 
Pastasalat, suppe (svarer flere), grøntsager, selleribøffer, nachos. 
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“Der skal bare være en eller anden form for kød eller bøf eller andet” Tilføjer herefter, ”at det ellers 
ikke vil være rigtig aftensmad”. 
 

Derhjemme 
 
Taler I om hvad I spiser derhjemme? 
“Ja, vi er 4 søskende derhjemme og vi spørger altid hvad vi skal have at spise. Først kommer den 
ene, så den anden, så den tredje” Fortsætter: “Vi kommer hjem på forskellige tidspunkter, vores 
forældre tager afsted kl. halv 6”. 
 
“Når man er en familie er der jo nogle der kan lide noget, nogle der kan lide noget 
andet, så når man skal få det til at passe sammen, så bliver det måske også  
begrænset til nogle retter.” 
 
“Mine forældre går utrolig meget op i hvor mange kalorier der er i. Det skal være sundt og ja. Det 
bliver det bare ikke altid.” 
 
“Mine forældre har ikke tid til at spise aftensmad, vi må selv finde på noget”. Samme person 
fortsætter: “Hvis jeg så ikke rigtig gider at lave så meget, så nogen  
gange bliver det nudler eller et eller andet i den stil - noget hurtigt noget. Så nogen  
gange er der kød i, andre gange er der ikke.” 
 
“Pasta og Pesto.” 
 
Hvem handler primært ind I jeres husstand? Er det altid mor/far eller tredje person? 
 
“Altså, når jeg er hos min mor, så er det mig. Når jeg er hos min plejeforældre, så er det dem.” 
 
“Mig og min mor. Og min far en gang imellem, når han synes han selv mangler kiks i sit skab” 
 
“Min far..” 
 
“Mest min mor tror jeg” 
 
“Øhh, det er mest min far. Men jeg er også tit ude og handle sammen med ham. Øh, det kan være 
for eksempel måske på vej hjem fra arbejde. Øh, så går han ud og handler eller sådan noget” 
 
“Begge min forældre. Hvis den anden ikke handler ind, så bliver den anden sur” 
 
Har i nogen gange lagt mærke til om den ene af jeres forælder køber noget mere end den 
anden? 
 
“Min far køber mere slik..” 
 
“Min mor køber mere sådan nogen.. sunde ting” - “Ja, det gør min mor også.” 
 
“Min mor køber næsten intet, for hun er aldrig ude at handle.” 
 
“Det er altid mig, så det er altid usundt.” 
 
“Min far køber større ind end min mor gør. Så der kommer så også noget forskelligt i kurven” 
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“Ja, min mor hun køber det vi har brug for, mens min far han køber stort ind.” 
 
“Min mor hun laver bare det mad der er i køkkenet” 
 
Er i med til at handle ind? 
Størstedelen svarer i kor: “ja” 
 
“Nej (Det er frivlligt)” 
 
Får i så også lov til at bestemme præcis hvad der kommer i kurven? Hvor meget indflydelse 
har I, I forhold til hvad der bliver handlet ind/spist hjemme hos jer? 
“nogle gange” 
 
“det meste i hvert fald. Hvis vi siger at vi har brug for.. en mysli til morgenmad, så overbeviser jeg 
hende altid, til hvaffor en vi skal have” 
 
“Der er også mange af tingene, hvor jeg husker det mere end min mor” 
 
“Det gør jeg ikke. Jeg får ikke lov til at bestemme, jeg er bare med” 
 
“Altså, når jeg siger hvad jeg vil have til aftensmad, så er det det, der bliver lavet - hjemme hos min 
mor.” 
 
“Der bliver også sådan.. Der bliver tænkt over hvad der bliver købt til de følgende dage for 
eksempel, så er der måske lidt en plan for at så kan vi lave noget ved den her kylling vi køber til 
aftensmad på tirsdag.. Så.. Sådan lidt.. Så der er noget at lave til aftensmad.” 
 
Hvis jeres forældre foreslår en ret, som i ikke vil have, må i så gerne bestemme noget 
andet? 
“Ja, så jeg siger bare at jeg ikke kan lide det.” 
 
“Så længe mor hun er med på den” 
 
“Nej, altså.. Hvis man siger at man ikke vil have burger eller sådan noget, så skal du også selv lave 
noget andet. Så er det dig der står for aftensmaden.” 
 
Laver i mad derhjemme? 
Der bliver svaret ”nej” i kor. Én person har maddag. 
 
“Jeg laver mad sådan, fordi min far og mor de arbejder, så nogle gange så kommer de sådan hjem 
klokken 19. Så laver jeg mad og så er maden klar når de kommer hjem, ik’? Og det gør min 
lillebror også. Vi laver meget tit mad” 
 
(Pegende på sidekammeraten) “Du spiser pommes frites eller McDonalds” 
 
Får i lov til at bestemme hvad i får til frokost i skolen? 
Alle får selv lov til at bestemme hvad de får med. 
“Ja” i kor. 
 
Hvem laver så frokosten? 
“Det gør jeg selv” 
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“min mor og min far” 
 
“min mor” 
 
Flere køber frokost på eller i nærheden af skolen 
 
Er der nogle i jeres familie der taler om sundhed? 
“Min storesøster” 
 
”min far taler om det, men han gør det aldrig” 
 
“altså, mine forældre, siger altid at vi ikke skal spise slik på hverdage. Men så kommer man ind om 
morgenen, og så er deres sofabord-ting fyldt af slik.” 
 
“.. vi køber ikke slik og sådan noget, men vi køber heller ikke altid salat og sådan noget. Men vi 
tænker da over, at vi ikke skal have for meget sukker.” 
 
“Vi spiser altid salat til vores aftensmad” - “ja, det gør vi også. Jeg spiser det bare ikke.” 
 
“Det er nok mere vores mor, der er sådan.. Nu skal vi ikke heller ikke have for meget kød, nu skal 
vi også prøve noget nyt og sådan noget. Holder op på det sunde” 
 
“Det ligger lidt i sådan baghovedet på mine forældre, tænker jeg. Det ligger sådan noget.. Det skal 
heller ikke sådan kun være.. Så har vi frituret steget kylling og så har vi pizza.. og så har 
vi  dominos pizza og så har vi burger og sådan noget. Det bliver varieret.” 
 
Er der nogle i jeres familie der taler om miljø og klima? 
“Ligesom i morges så inden min mor gik på arbejde, så siger hun at vi lige skulle huske at slukke 
alt lyset i huset inden vi gik.” 
 
Et par stykker siger “ja”, nogle svarer “ik’ rigtig” 
 
“Mine forældre taler kun om lyset, fordi de skal betale for det.” 
 
“Man må ikke bruge elkedlen mens komfuret er tændt” 
 
“Mine forældre tænker ikke rigtig over sådan nogle ting [klima/miljø], hvis vi skal slukke lyset så er 
det for at spare penge” 
 
Tænker i selv på miljø og klima? 
“Det har ligesom sat sig fast i knolden på mig.” 
 
“Kun når vi har biologi og geografi.” 
 
“Altså, når man ser hvor stort et problem det er begyndt at være, så bliver det ved med at komme i 
baghovedet. Sådan det du smider ud, det kommer jo også tilbage ik’ ogs’? Sådan når man smider 
plastik ud.. Hvis der ikke lige er en skraldespand og man smider noget plastik, det kommer jo ikke 
til at forsvinde. Det bliver der jo. Og det er helt klart noget man har i baghovedet, fordi at det bliver 
et større og større problem hele tiden.” 
 
“Det er noget man tænker over i specielle situationer” 
 
Tænker i på dyrevelfærd? 



72 
 

Der bliver svaret i kor, at det er synd for dyrene. Også med triste stemmer. Én person siger: “Ikke 
alle…” 
 
“Altså, den måde vi slagter og behandler og propfodrer dyr i dag, det synes jeg er virkelig sådan.. 
uhumansk. Jeg spiser stadig kød og sådan noget, men.. Jeg kan godt se den måde vi gør det på, 
nu end sådan.. for nogle år siden, den er blevet sådan mere (mekanisk) kan man kalde det.. De 
skal bare fodres, så skal de slagtes, ik’? Og det er ikke altid det er det sundeste de propper i 
dyrene.” 
 
Er det så synd for dyrene at i ikke vil spise kød? 
2-3 svarer at det kun er synd for dyrene, men at det ikke vil få dem til at stoppe med at spise kød. 
 
“Jeg tænker sådan det er synd for dyrene, men der jo stadig den her fødekæde. Og vi har jo brug 
for proteiner og sådan noget, og det får vi fra kød. Og man kan selvfølgelig godt, altså veganere og 
sådan noget, man kan selvfølgelig godt få proteiner fra andre steder, men.. Kød er nok den største 
ressource.” 
 
“Når jeg ender med at tænke på hvordan fanden det bliver gjort, så ender det med at jeg ikke 
spiser kød i en hel uge, eller flere dage” Fortsætter ”fordi jeg ikke synes det er fair over for dyrene.” 
 
Hvad er en vegetar? 
“En der ikke spiser kød.” 
 
“En fra vores klasse som er gået ud, hun var vegetar. Og jeg synes ikke hun så anderledes ud end 
os andre. Hun var sådan lidt mere hippieagtig.” 
“Ja, hun var sådan lidt mere piece, love and harmony. Hun var.. et stort dyremenneske også. Sån’ 
virkelig elske heste, katte hunde, alt det der. Hun elskede dem virkelig. Og når man har sådan et 
bånd til dyr, så kan jeg godt forstå hvorfor man bliver vegetar, veganer og sådan noget. Jeg kan 
godt forstå hvorfor man tager det skridt. Hvis man for eksempel har en hest og sådan noget .. Og 
man ikke.. Man måske tænker i baghovedet hvis ens hest skulle slagtes og så skulle spises ik’? Så 
jeg kan godt forstå skridtet man tager som vegetar. Men jeg tror aldrig jeg ville gøre det selv.” 
 
Så det er et for stort skridt? 
“Jeg kunne godt finde på det, men jeg tror helt seriøst ikke det ville vare særlig lang tid.” 
 
“Jeg ville godt kunne prøve det. Helt klart! Sådan en uge uden kød, ville jeg godt kunne klare. Men 
i længere tid, det tror jeg ikke jeg ville kunne klare. Min søster hun prøver. Hun har sådan prøvet at 
skære ned på kød, mere sådan øko-venlig vegetar.” 
 
Hvad med at blive veganer? 
Der er enighed om at det ville man slet ikke kunne.  
“.. æg og mælk og sådan noget. Det er jo noget der kommer fra dyret ik’? Selve dyret bliver jo ikke 
slagtet på grund af det. Dyret får jo ikke ondt af det. Så det.. Jeg kan ikke rigtig forstå den del af 
det.” 
 
“Det der med æg, det har jeg ikke så meget imod, fordi de æg kan aldrig blive levende, fordi de er 
ubefrugtede.” 
 
“Stor respekt for dem ogs’, for det må jo være en helt vildt svær hverdag, hvis man skal ud og 
spise med nogle venner og man ikke spiser æg eller mælk eller noget som helst. Så er det jo pisse 
svært at finde noget.” 
 
“Altså, det ville jeg slet ikke kunne. Jeg tænker aldrig over hvad jeg spiser.” 
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“Så kan man ikke spise pizza, det er jo osten der er noget af det bedste på en pizza.” 
“ja, og dejen, der er æg i… Det ville jeg ikke ku’” 
 
Hvorfor tror i man vælger at være vegetar/veganer? 
“Hvis man har et stærkt bånd til dyr” - “Hvis man selv har hest” 
 
“Det kan også være fordi hvis man vil være sundere” 
 
“Som jeg sagde før.. Hvis man ser den måde vi behandler dyr på, når man ser hvordan det bliver 
lavet og slagtet og sådan noget. Så tror jeg at der er rigtig mange der er blevet vegetar på grund af 
den grund ik’, de har set hvordan de bliver slagtet og stopfodret og sådan oget… Og så har sagt, 
at det slet ikke er optimalt for dyrs måde at leve på. Og så har sagt, at de så cutter kød i protest." 
 
“I biologi der har vi et eller andet med.. vi ser sådan noget.. Og så var der en der fremlagde om at 
øøh.. Om nogle år, så ville vi leve af melorme. Og der kunne det jo godt være, at jeg skulle til at 
blive vegentar der.” 
“Jeg skal ikke spise melorme…” 
 
“Men vores kødforbrug er jo steget helt gevaldigt” 
“ja ja, men jeg skal stadig ikke spise melorme.” 
“Så vil jeg hellere leve af luft!” 
 

Tanker omkring mad 
 
Hvad er det første der falder jer ind, når jeg siger kød? 
“Stor rød bøf med bearnaisesovs og pomfritter - uden grøntsager” - “noget man spiser” - 
”hamburger” - “steak” - “svinekød” - “kylling” - “noget man spiser meget af” 
 
Tænker I over hvad I spiser og hvorfor? (Kalorier, protein, vitaminer, fair-trade, økologi, 
kvalitet, kvantitet etc.) 
Der svares nej i kor. 
 
“Jeg tænker ikke så meget med proteiner, men mere med hvor mange kalorier i forhold til hvor 
mange man forbrænder om dagen og sådan noget.” 
 
“Øko er også noget min far køber... Fordi han siger det er bedre og sådan noget, det er det jo 
også. Også bare kvaliteten plejer at være bedre.” 
 
Hvad med æg, skal de være noget bestemt? 
“Vi har selv høns, så vi spiser kun æg derfra” 
 
“Vi køber kun økologiske æg.” 
 
“Altså min morfar har høns, og det har min storesøsters far også, så nogle gange køber vi æg 
derfra, og en gang imellem så køber vi dem i butikkerne.” 
 
“Jeg spiser aldrig rigtig æg medmindre det er i brød.” 
 
“Altså min mor har et princip, så hun vil ikke købe buræg og skrabeæg og sådan noget..” 
 
Taler I om mad (kød) i skolen? 
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Der bliver sagt ja. Nadia er deres alles biologi og geografi lærer,  “øko-Nadia” kaldes hun. Der er 
en der nævner “pescetar-lærer” 
 
“Det har altid været på pensum at vi skulle snakke om vores kødforbrug, og vi har haft, alle klasser 
har haft et stort forløb med det, hvor vi skulle lave fremlæggelser med det.” 
 
“Vi kom ind på Københavns Universitet og havde sådan et.. øh.. foredrag om dyr og vores kød og 
hvor meget kød vi spiser i forhold til det vi skal bruge og sådan noget.. Det var en øjenåbner, men 
efter.. Man tænker jo ikke sådan rigtig over det.” 
 
Taler i om mad med hinanden? 
“Skal vi tage på Mc’en efter skole?” 
 

De 4 vigtige 
 
Tænker i over jeres egen sundhed? 
Ikke rigtigt, en gang imellem, nævner 2-3 stykker 
 
“De to eneste dage jeg motionerer, det er nok.. Eller, nogen gange når jeg rider, øøh.. om 
torsdagen der har ‘vi fire’ (peger på tre andre piger) danselinje, så der danser vi også… og så 
idræt” 
 
“Jeg tænker tit over før jeg skal til træning og spise noget der ikke er.. ja, hel en Haribo pose, for 
det løber jeg nok ikke så længe på. Øh, men også når jeg for eksempel selv laver mad, så prøver 
jeg også at gøre det mest sundt. Fordi.. ja, det er jo det der giver mest mening.” 
Hvorfor giver det mest mening? 
“Fordi hvorfor proppe sig med noget der bare smager godt. Ja, det smager godt, men hvorfor så 
ikke bare vælge det sunde, fordi man kan jo også få sund mad til at smage godt.” 
 
En elev nævner, at skolen har en sund-skole-politik, hvor de ikke må medtage slik eller kage med i 
skole medmindre der findes en speciel begivenhed. Dog går de stadig ned i Brugsen og køber slik, 
kage osv. 
 
Er i bevidste om miljøproblemerne i dag? 
Alle svarer i kor, at de tror at der er problemer med klimaet i dag. Der nævnes drivhuseffekten, 
forurening, stort CO2-udslip, brug af kød og metangasser fra køer. 
 
“Man skal begynde at tænke over det, mens man har muligheden før det bliver til et meget større 
problem.” 
 
“Og så selv når vi prøver at lave en elbil, så det strøm vi putter i den, det kommer stadig fra et 
kraftværk.” 
 
“På Antarktisk hvor isbjørnene dør og isen smelter og sådan noget” 
 
“Klimaflygtninge” 
 
“Det er lidt svært at brødføde 9 mia. [mennesker]” 
 
“Det er også det der med, at der vil blive mindre drikkevand… Måske ikke lige her i Danmark men i 
andre lande.” 
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Tidligere Tiltag 
 
Har i hørt om nogle tiltag mod kødspisning? 
“Kun vores lærer” 
 
 “Vi skal til det dér der kommer på onsdag - Det er sådan en vegetarforening” 
 
Den Danske Vegetarforening 
En elev giver udtryk for at det er godt at de (lignende temadage) kommer ud på skolen, “... så vi 
finder ud af hvad det er, hvor meget køerne kan gøre og alt sådan noget, men på den anden side, 
så vil man også gerne have en bøf i sin burger i stedet for sådan en vegetarbøf.” 
 
“Jeg synes også det er godt, fordi at skolen er jo helt klart der vi bruger mest tid i vores hverdag. 
Så det er nok der det har mest indflydelse.” 
 
“Det er nok meget godt, fordi vi er tvunget til at være heroppe alligevel, så man kan da ligeså godt 
høre på det de gerne vil have, man skal vide.” 
 
“Det er da godt, hvis man lærer det fra en ung alder… Så har man mere tid til at tænke over det, 
og man kan tage valget noget før, hvis nu man gerne vil være vegetar.” 
 
Cowspiracy 
“Der er mange der er blevet vegetarer på grund af den og derfor gider jeg ikke at se den, for jeg 
elsker kød” 
 
International Vegetardag 
Eleverne tager gerne derind for smagsprøver. En elev nævner at “det er smart, fordi at man kan 
smage det, og selv købe det, hvis man kan lide det” 
 
Hvad synes i generelt om vegetarretter? 
“Det smager faktisk ret godt.” 
 
“Der er ret mange der har denne her illusion om, at hvis der ikke er kød, så er det ikke mad. Hvis 
der ikke er en bøf så smager det ikke godt, og sådan noget” 
 
“Jeg tror også der er mange der ikke kan lide det, fordi de ikke kender det, så tænker de “Nej tak!”, 
fordi de ikke har smagt det” 
 
”Man kan bilde børn ind, at der var kød i, for så gad de at smage det” 
 
“Hjemkundskab for eksempel cutte burger og lave noget vegetarmad.” 
 
Kødfri Mandag 
1 person ud af 9 har hørt om det. Da moderator fortæller nærmere, nævnes at eleverne har holdt 
vegetar onsdag. Der siges, at det er en god måde at starte på bare med en dag om ugen. 
 
“Det er en meget god måde at skære ned på, så kan man tage flere dage når der er gået et godt 
stykke tid med den der ene dag om ugen” 
 
“Så kan man jo også finde nogle retter, som man kan lide, der ikke indgår kød. Og så kan det 
være, at man så laver den ret to gange om ugen. Så har man ikke spist kød 2 gange om ugen.” 
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“.. Jeg tror ikke i vores alder man kan gøre noget for at spise mindre kød, altså med aftensmad og 
sådan noget. Så at tage en snak med sin mor og far og sige: “Det her har jeg haft oppe i skolen og 
det bekymre mig måske lidt og sådan noget, jeg vil gerne have vi spiste mindre kød for eksempel..” 
 
GreenBurger 
Eleverne nævner i kor at de bestemt ville gå ind og prøve lignende restauranter. 3 giver udtryk for 
at deres familie nok ikke ville. En elev fortæller at det nok er en succes for vegetarer og veganer. 
 
“Altså hvis jeg måtte få noget kød bagefter, så ja” 
 
“En tur på det dér og så bagefter en tur på McDonalds, det kunne være en god idé” 
 
“Nudler smager jo godt, der er ikke kød i!” 
 
“Jeg tror at hvis man prøver at skære ned på sit kødforbrug og prøver måske  at blive vegetar eller 
veganer eller sådan noget, så tror jeg ikke at det er det første sted man starter. Så tror jeg det skal 
starte hjemmefra og så langsomt bygger man det op. Og så for eksempel når man tænker, “nå, nu 
gider jeg ikke lave mad”, så tager man måske ud og spiser, så kan man måske tage derind.” 
 
“På Christiania ligger der en vegetarrestaurant. Og der var jeg tvunget til at tage med ind... Og det 
smagte faktisk ret godt.” 
 
“.. at tage på en vegetarisk restaurant vil måske give noget inspiration.” 
 
Inspiration er generelt vigtigt, hvis man gerne vil udforske ikke-kød  
verdenen. Eleverne er blevet introduceret for flere vegetarretter gennem bøger og hjemkunstskab. 
 
“.. de her retter de bliver også.. De bliver begrænset tror jeg. Og hvis man ikke har inspirationen til 
at lave noget nyt, så bliver det de samme retter ‘over and over again’, så bliver det nok kedeligt, og 
så har man nok bare lyst til at lave rød steak.” 
 
Tror i det er svært at være vegetar? 
“Det kommer an på hvor meget man går op i det fordi, jeg tror hvis du går rigtig meget op i det så 
er det ikke så svært. Men hvis man gør det fordi andre gør det, så tror jeg det er rigtig svært at 
være vegetar” 
 
“Hvis man ikke selv vil”, “hvis man bare gør det for andre”,  
“hvis det ikke er en hjertesag” 
 
“hvis ens forældre er vegetar, så er det nok ikke så svært. Men hvis man ikke har lyst, men bare 
har dårlig samvittighed over for fx dyr der har det dårligt, så tror jeg det er svært” 
 
Det sværeste er de proteiner man ikke får. “Det kan man få af bønner”, kommenteres der. 
“Generelt er dagligdagen svær. “hvad skal man lave til aftensmad?”” 
 
“Jeg tror retten er bygget om omkring kød. Har man kigget på menukortet og der var kød i, så 
tænker man på retten med kød i.” 
 
“Vi tog med vores lærer på en vegetarrestaurant hvor det var mellemøstlig mad, libanesisk mad, 
og så var folk lidt skeptiske, for hvad skal man så spise? .. det smagte jo helt fantastisk godt. Man 
har jo ikke brug for det der kød til sådan nogle retter.” 
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Feedback til vores eget storyboard 
 
“Med nogle ting kan man være rigtig miljøbevidst, men med andre så tænker man måske ikke rigtig 
over det, eller også betyder det at man ikke behøver at være miljøvenlig med alting, måske” 
 
“Det er sådan, han tænker der er mange ting der er dårligt for miljøet, men han tænker ikke rigtig 
over at kød måske også kunne være dårligt for miljøet, fordi der også sker en hel del ‘et-eller-
andet’-udslip” 
 
“Jeg tror er måske at, altså, vi er miljøbevidste om mange ting, men det kan også komme bag på 
os, rent faktisk hvor mange ting der er miljøskadelige. Sådan måske næste gang Preben går ned i 
Fakta eller Netto eller hvor det nu var, så tænker han måske ikke over at de uøkologiske 
gulerødder skader miljøet.” 
 
Hvilke tanker sætter det i gang? 
“Alle de her ting ved vi jo godt er dårligt for miljøet, men der er rigtig få mennesker der ved, at det 
at vi spiser meget kød og producerer meget kød, det er dårligt for vores klima. Det er der få 
mennesker der er, sådan, ‘aware of’.” 
 
“Hvis den skulle være til unge mennesker, måske et ungt menneske der gør de her ting - altså vi 
har jo ikke noget arbejde, vi går i skole, vi tager måske tog og bus.” 
 
Ville den få jer til at overveje kød og klima situationen i Danmark? 
Meget støj på fx Facebook. de ville scrolle videre.  
“Jeg tror jeg ville stå og kigge lidt på den to gange og så ville jeg tænke “Nah” og så…” 
 
“Der er så mange andre ting” 
 
Reklamer og anden kommunikation 
“Jeg tror hvis reklamer ikke havde været misbrugt lige så meget, så tror jeg vi ville have et andet 
initiativ til det. For nu er der reklamer om alt, om nye sko, nyt tøj…” En tilføjer “en ny flaske vand, 
altså?!” 
 
Hvad er den sidste reklame i kan huske? 
“Den der med Luffe og Jeanne” 
 
”Nogle der står og krammer ved et juletræ eller sådan noget” 
 
En mobilreklame, en nettoreklame. En reklame for “ung opera” - “den var meget sjov” 
 
“Hvis en reklame fanger din opmærksomhed og den har måske et lidt sejt twist eller et eller andet, 
som man synes er sjovt.” 
 
“Den skal lige igennem filteret” 
 
“Det skal være sådan noget man husker” 
 
Kan i huske den sidste reklame der fik jer til at købe noget eller gøre noget bestemt? 
“Den der Klokkeren fra Notre Dame musical, kunne jeg godt tænke mig at se” 
 
“Der er ikke reklamer på Netflix” 
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Hvad med reklamer på de sociale medier? 
“Så er det hvis der er udsalg, Black Friday for eksempel” 
 
Hvad med reklamer i fjernsynet? 
“Så plejer jeg at spole hen over dem” 
 
“Jeg synes IKEA’s reklamer er sygt godt lavet. Når man tænker på hvad for en målgruppe de 
prøver at ramme, ik ogs’? De rammer sådan alle. De er bare godt lavet - man får lyst til at købe 
alle de her ting” 
 
“Jeg synes Bilka’s slogan det er: Hvem kan, du kan og [i kor] resten klarer Bilka” 
“Det har alle hørt” 
 
Hjælper det at synge når man skal huske ting? 
“ja, det skal være noget musik og så skal man få det på hjernen” 
 
Er det gode sange eller irriterer de? 
“ja, de irriterer” 
 
“de er sjove - man hører jo rigtig mange sange og musik når man er i den her alder, så når man 
hører en ny så får man den bare på hjernen og så kører den bare rundt og så tænker man bare på 
det, så derfor er det mere når der er musik eller der er nogen der synger, så fanger den” 
 
“Jeg synes sange i reklamer er blevet lidt af en cliché - Det er ikke så nytænkende” 
 
“Jeg tror også det er svært at finde på et sejt slogan, et godt slogan, så man tænker lidt højere om 
det, ik’ ogs’? .. øhm.. et klogt slogan som man får lyst til at sige at det lyder godt, det er bare svært 
at få frem. så man tager en jingle” 
 
Der er mange måder at reklamere på, hvilken tror i fungerer bedst? 
“reklamer med en mand der har sådan en beroligende stemme” 
“jeg synes han er skide irriterende, i det hele taget er reklamer irriterende” 
 
Hvad med at ‘en kendt’ går ud og siger at denne er imod kødspisning, hvad ville det gøre 
ved jer? 
“okay, er du blevet syg? skal du indlægges?” 
 
“ikke rigtig, det er jo ham (fx musiker) og ikke mig, det er bare hans mening” 
 
“hans mening behøves ikke være min mening” 
 
“Store mennesker, kendte mennesker, de har en kæmpe indflydelse på os, selvom vi ikke ved det” 
 
Tænker i over skjult reklame, i fx film? 
Enstemmigt ja. 
 
“Der er mange Ariana Grande fans der er blevet veganere, fordi hun er veganer - og det synes jeg 
bare er latterligt, fordi, bare fordi hun ik’ har valgt at spise kød og gøre alt sådan noget, så vælger 
hendes fans også at gøre det, bare for at efterligne hende. Og hvad så når du vælger ikke at være 
fan af hende mere? så stopper du bare med at være veganer eller hvad?” 
 
“De kendte har jo en kæmpe indflydelse på os, øh, jeg tror bare ikke det rammer os, fordi det har 
alle kendte, vi ser på tv og sådan noget” 
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Hvad er jeres tanker om bloggere? 
“kæmpe indflydelse” 
 
“jeg synes de er irriterende” 
 
“Så mange unge mennesker læser Fie Laursen, og jeg tror hun har en kæmpe indflydelse” 
 

Hvad ville få jer til at stoppe med at spise kød? 
 
Hvordan skulle en kampagne se ud og handle om, hvis ‘sådan nogen som jer’ skulle overtales til 
at spise mindre kød? 
“Det ville være svært” 
 
“Der er mange måder man kan gøre det på, men det kommer an på om man selv har energien og 
selv har lysten til det” 
 
“Spis melorme eller vær’ vegetar - så ville jeg vælge vegetar” 
 
“Man skal passe på at det ikke bliver alt for makabert, ik?” 
 
 
Reklamer med dyr der lider? 
“Vi er ikke trætte af det, det er bare meget voldsomt og sådan noget” 
 
“Det får dig ikke til at stoppe med at spise kød, det giver dig bare skyldfølelse” 
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Bilag 3 - Storyboard 
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