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Abstract
Climate Change is one of the most preceding issues of our time and changing dietary preferences to a
more climate friendly, vegan diet can play an important role in keeping global temperature rise below
1,5-2 degrees as stated in the Paris Agreement (UNFCCC 2020). 51 % of all Danes intend to eat less
meat (Coop 2018), so what is stopping them? There is empiric evidence of an intention behaviour gap
related to pro-environmental behaviour (Ölander og Thøgersen 1995). In this paper, I try to understand
why this gap exists and how interventions can be used as policy tools to facilitate the enactment of proenvironmental behaviour-intentions.

More specifically, I examine “Veganerudfordringen” (VU) – an online 22-days vegan challenge – as a
facilitating behavioural intervention. As behaviours are not only driven by individual motivations, but also
cultural customs and ways of doing, I combine the social-psychological MAO-model by Ölander and
Thøgersen (1995) with Social Practice Theory as presented by Reckwitz (2002) as well as Shove and
Pantzar (2005). The result is an integrated behavioural model that I call the Motivation-Images-AbilityOpportunity (MIAO) model. I thus regard the vegan diet as a social practice with distinct ‘images’,
‘abilities’ and ‘opportunities’ that shape and are shaped by individual behaviours. The study is designed
as a mixed methods study of 106 participants in VU March 2020. I make use of two quantitative web
surveys, pre- and post-intervention, as well as six in-depth interviews with participants of different age
and gender.

The study shows an impressive effect of VU. I find that 81 % of the participants ate more vegan during
the intervention while 83 % eat more vegan afterwards with indications of the need for a habituation
phase. The study shows that it is mainly the images and abilities connected to vegan and animal eating
practices that keep the participants’ intentions from being enacted. Cultural conventions of what to eat
when and the social role of food plays an important restraining role in this regard. Furthermore, the
study implies that a vegan diet can lead to increased environmental awareness and have a positive spillover effect on pro-environmental behaviour – even among participants with primarily egoistic motives,
which make up 65 % of the participants.
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Dette speciale var ikke blevet til uden hjælp udefra. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til alle, som
har været behjælpelige undervejs.

I første omgang vil jeg gerne takke alle medarbejdere i Naboskab for det gode samarbejde. Tak for
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Dernæst vil jeg gerne takke min vejleder, Jens Villiam Hoff, fra Københavns Universitet for råd,
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spændende artikler og bøger om bæredygtighed og klimapolitik med fokus på borgerinddragelse.
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Der skal også lyde en stor tak til kampagneleder, Mia Sommer, og resten af folkene bag
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undersøge jeres deltagere. Tak for jeres donation af opskriftshæfter til interviewpersonerne og for
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Også tak til alle de deltagere i Veganerudfordringen marts 2020, som tog sig tid til at besvare mine
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God læselyst.
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1 Indledning
“Climate Change is the defining issue of our time and we are at a defining moment”
(FN 2020).

”Udviklingen af en plantebaseret fødevareproduktion i Danmark (…) [er] et vigtigt element i indsatsen
for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser forbundet med vores fødevareproduktion. (…) Der er
allerede under de nuværende produktionsformer mulighed for at reducere fødevareforbrugets
klimabelastning gennem tilskyndelse til adfærdsændringer”
(Klimarådet 2020, 132).
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1.1

Klimaforandringer og madvaner

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, og der er brug for livsstilsændringer, hvis vi skal
leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5-2 grader1 (UNFCCC
2020). Den danske regering har i den forbindelse sat et mål om at reducere udledning af drivhusgasser
(GHG) med 70 % fra 1990 til 2030 og være klimaneutral i 2050 (Regeringen 2019). Det vil kræve
ændringer i alle dele af samfundet at nå disse mål (IPCC 2018) – ikke bare teknologiske, men også
adfærdsmæssige (Concito 2019; Klimarådet 2020; Mbow m.fl. 2019). Ifølge FN’s klimapanel, IPCC, kan
ændringer i fødevareforbrug med høj sikkerhed bidrage til at nå Parisaftalens mål, hvor den mest
klimavenlige diæt er en plantebaseret vegansk diæt, og den mest klimabelastende er animalskbaseret
(Mbow m.fl. 2019). Derfor er det relevant at undersøge, hvordan man ved hjælp af politiske instrumenter
kan ændre danskernes madvaner i retning mod en vegansk diæt.

1.2

Danskerne vil gerne, men gør ikke noget

Ifølge en analyse fra Landbrug og Fødevarer (2019) bekymrer mere end halvdelen af danskerne sig om
global opvarmning og andre miljø- og klimarelaterede problemer, og 95 % har eller er villige til at
ændre adfærd af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Alligevel udleder den gennemsnitlige
dansker 17 ton CO2-ækvivalenter årligt2. Hvis hele verdens befolkning var danskere, ville det kræve 4,8
jordkloder3 at opretholde denne livsstil (Concito 2019; Global Footprint Networks 2020). Alene
klimabelastningen fra danskernes fødevareforbrug, hvoraf op mod 75 % skyldes kød og mejerivarer,
overstiger forbruget af både el, varme, benzin og diesel (Concito 2019). En analyse fra Coop viser
desuden, at 51 % af danskerne ønsker at spise mindre kød, end de gør (Coop 2018). Med andre ord har
danskerne intentionerne, men handlingerne halter efter. I litteraturen kaldes denne diskrepans for
intention behaviour gap, attitude behaviour gap eller value action gap, og findes empirisk, men har
været svær at forklare teoretisk (Ölander og Thøgersen 1995). Det er interessant at undersøge, hvorfor
denne diskrepans eksisterer af to årsager; for det første fordi det hjælper med at udfylde et omtalt
forklaringshul i litteraturen; for det andet fordi dens fravær potentielt kan få 51 % af danskerne til at spise
mere klimavenligt.

1

Over præindustrielle temperaturer.

2

Opgjort i 2014.

3

Omregnet til økologiske fodspor, som konverterer klimabelastningen til arealbehov.
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1.2.1

Hvordan påvirker man forbrugeradfærd med politiske instrumenter?

Inden for klimapolitik har man traditionelt reguleret adfærd med økonomiske incitamenter og
informationskampagner, som bygger på antagelser om økonomisk rationelle forbrugere og forbrugere
med manglende viden, også kaldet the information-deficit-model. Meget forskning tyder dog på, at
effekten af sådanne tilgange er begrænset (Gausset m.fl. 2016; van Valkengoed og Steg 2019; Ölander
og Thøgersen 1995). Derfor er der sket en ændring i borgerorienterede klimainitiativer fra 1960’ernes
regulerende tilgang til nutidens faciliterende tilgang, som er karakteriseret ved inddragelse af borgeres
hverdagsaktiviteter, hjem og arbejdspladser som politiske arenaer (Hoff 2016). Den faciliterende tilgang
kan dog kritiseres for at lægge ansvaret over på individet, hvilket jeg vender tilbage til i diskussionen
(8.2). Et eksempel på denne tilgang er brugen af adfærdsændrende interventioner i hjemmet. I 2009
indførte Ballerup Kommune f.eks. projektet ’Klimafamilie’, hvor 20 familier over tre år skulle måle og
reducere deres CO2-forbrug ved privatforbrug (Hoff 2015; Hoff og Gausset 2016). For at undersøge om
sådanne tilgange kan omdanne intentioner til klimavenlig adfærd, fokuserer jeg i dette speciale på
Veganerudfordringen (VU) som adfærdsændrende intervention med henblik på at opnå en øget
forståelse for, hvorvidt og hvordan interventioner som denne kan benyttes som politisk instrument.
1.2.2

Veganerudfordringen som adfærdsændrende intervention

VU er en online udfordring, hvor deltagerne forsøger at spise vegansk i 224 dage (DA 2020). Kampagnen
er ledet af ungdomsforeningen Dyrenes Alliance (DA), som påbegynder en ny udfordring hver måned.
Jeg undersøger VU marts 2020, som havde 1.239 tilmeldte deltagere. Deltagelse i VU er gratis, der er
ubegrænsede pladser og tilmelding sker løbende. Ved tilmelding har man mulighed for at vælge en
personlig mentor. Herefter modtager man en velkomst e-mail med madplaner samt en invitation til
facebookgruppen for månedens deltagere. Facebookgruppen for marts 2020 havde 947 medlemmer.
Undervejs i forløbet modtager deltagerne daglige udfordringer, opskrifter, tips og tricks samt
information om diætens effekt på sundhed, dyrevelfærd og klima via e-mail og Facebook.

4

VU begrunder ikke udfordringens længde, men ifølge en bog af Maxwell Maltz fra 1960, som er solgt i mere end 30 mio.

eksemplarer, tager det 21 dage at ændre en vane (Maltz 2002). Nyere studier viser dog, at det kan tage alt fra 18 til 254 dage
(Lally m.fl. 2010).
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1.3

Hvordan undersøger man klimavenlig adfærd?

Forskning inden for klimavenlig adfærd (også kaldet bæredygtig adfærd, pro-environmental behaviour
etc.) er domineret af en kvantitativ, deduktiv metodisk tilgang med fokus på at kortlægge de
psykologiske faktorer, der driver klimavenlig adfærd (Barr 2015). Den psykologiske forskning kan opdeles
i en Rational Choice tilgang med fokus på individet som rationelt og egennyttemaksimerende,
hvorunder Ajzen og Fishbeins (1980) Theory of Reasoned Action (TRA) hører til, og en socialpsykologisk
tilgang med fokus på sociale normer og social ansvarlighed, herunder Stern m.fl.’s (1999) Value-BeliefNorm (VBN) teori og Schwartzs (1970) altruismemodel (Barr 2015; Gausset m.fl. 2016; Kollmuss og
Agyeman 2002). Fælles for de psykologiske tilgange er et fokus på individuel adfærd og individuelle
valg (Gausset m.fl. 2016), der typisk forklarer adfærd som et resultat af værdier, holdninger og/eller
intentioner. Dog har resultaterne af denne forskning ofte peget i forskellige retninger, vist sig svære at
gentage og haft store variationer i forklaringskraft (Kurisu 2015; van Valkengoed og Steg 2019; Ölander
og Thøgersen 1995). Det skyldes delvist, at man har operationaliseret relevante faktorer forskelligt, men i
høj grad også, at klimavenlig adfærd er et bredt begreb, der ikke kan skæres over én kam (Kurisu 2015;
van Valkengoed og Steg 2019). I den forbindelse har forskning vist, at attitude-behaviour gap’et
mindskes betydeligt, når man måler holdning til den specifikke adfærd frem for holdning til
klimaproblemet generelt (Ajzen og Fishbein 1980).

I modsætning til den kvantitative tilgang, fokuserer mange kvalitative undersøgelser af klimavenlig
adfærd på betydningen af kultur og praksisser med udgangspunkt i Social Practice Theory (SPT) (van
Valkengoed og Steg 2019). SPT er ikke én teori, men en samlet betegnelse for en række kulturteorier
med fokus på den praktiske udførelse af sociale handlinger (Halkier, Katz-Gerro, og Martens 2011). Disse
tilgange benytter et andet sprog end de psykologisk-kvantitative; der tales om ’praksisser’ frem for
’adfærd’ og ’praksisbærere’ frem for ’individer’. Fælles for de praksisorienterede studier er en mere
sociologisk og etnografisk dataindsamling, der typisk består af dybdegående interviews, observationer,
deltagelse og fotografiske metoder (f.eks. Berthoû 2013; Cherrier 2012; Cherrier, Szuba, og ÖzçağlarToulouse 2012; Halkier og Jensen 2011; Hargreaves 2011; Shove og Pantzar 2005; Shove og Walker
2010; Spaargaren 2003).
1.3.1

I krydsfeltet mellem socialpsykologisk og sociokulturel teori

I dette speciale placerer jeg mig i krydsfeltet mellem den psykologiske og sociokulturelle tilgang, hvor
jeg tager udgangspunkt i Ölander og Thøgersens (1995) socialpsykologiske MAO-model og Reckwitzs
(2002) samt Shove og Pantzars (2005) udlægning af SPT. Ved at kombinere de to tilgange, bliver det
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muligt at forklare sammenhængen mellem intention og adfærd og samtidig tage højde for, at adfærd
ofte har en mere social end individuel karakter. Desuden er der i litteraturen mangel på longitudinale5
studier af adfærdsændringer, som kan fastslå kausalitet mellem årsag og virkning, samt studier, der
tester effekten af adfærdsændrende interventioner (van Valkengoed og Steg 2019). Dette litteraturhul
ønsker jeg at bidrage til at udfylde med mit speciale6.

1.4

Problemformulering: Fra intention til vedvarende handling

Med udgangspunkt i en integreret analysetilgang og VU som adfærdsændrende intervention,
undersøger jeg overgangen til vegansk kost som en specifik, klimavenlig handling. I modsætning til en
stor del af forskningen på området, fokuserer jeg ikke på de psykologiske mekanismer, der motiverer til
handling, men hovedsageligt på det der sker, efter intentionen er dannet. Det gør jeg for at opnå viden
om, hvordan diskrepansen mellem intentioner og handling opstår. Med teoretisk afsæt i MIAOmodellen, som er mit eget bud på en integreret model af SPT og MAO-modellen, belyser specialet
problemformuleringen:

Hvordan påvirker praksisbundne forståelser, evner og muligheder vedrørende vegansk kost
sammenhængen mellem intention og klimahandling? Og kan adfærdsinterventioner som
Veganerudfordringen skabe varige adfærdsændringer?

I MIAO-modellen (2.3) dækker evner over vaner, rutiner og opgavekendskab, muligheder over materialer
og strukturer, og forståelser over kulturelle overbevisninger, opfattelser og verdenssyn.

Undersøgelsen er designet som et mixed-methods studie med fokus på den kvalitative del, som består
af seks semistrukturerede interviews med deltagere i VU. Med udgangspunkt i de fire faktorer, som
ifølge MIOA-modellen påvirker adfærd – motivation, mulighed, evne og forståelser – undersøger jeg
deltagernes oplevelser med det at spise vegansk. Den kvalitative del suppleres med to online
spørgeskemaer, eller web surveys, som måler adfærd før og efter interventionen. Specialets formål er
således at supplere eksisterende viden om klimavenlige adfærdsændringer med dybdegående indsigt i

5

Dvs. studier, der undersøger et fænomen over tid.

6

Den vedvarende effekt af VU er målt relativt tæt på interventionens ophør (tre uger efter) og bidrager dermed kun svagt til at

udfylde hullet med manglende longitudinalstudier.
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de mekanismer, der modererer sammenhængen mellem intentioner og handlinger. Formålet er
yderligere at komme med anbefalinger til policy-instrumenter, der kan facilitere klimavenlige
adfærdsændringer, baseret på denne indsigt.
1.4.1

Specialets afgrænsning og fokus

Da klimavenlig adfærd som nævnt er et bredt begreb, har jeg valgt at fokusere på én specifik handling:
At spise vegansk. Vegansk kost kan defineres som kost foruden animalske produkter, herunder kød,
fjerkræ, fisk, skaldyr, biprodukter fra slagtning, æg, mejeriprodukter og honning (Dansk Vegetarisk
Forening 2020). Da jeg undersøger diskrepansen mellem intention og handling, fokuserer jeg – modsat
mange andre studier – på de facto klimavenlig adfærd frem for intentionen om at være klimavenlig. Jeg
benytter dermed en faktaorienteret frem for en formålsorienteret tilgang (Kurisu 2015). Inspireret af
Searle (1983) definerer jeg intention som en på forhånd dannet hensigt om at udføre en specifik
handling. I dette speciale begrænser jeg mig til at undersøge intentionen om at spise vegansk, og ikke
intentionen om at være klimavenlig.

For at kunne registrere en eventuel adfærdsændring inden for specialets tidshorisont, har jeg valgt at
fokusere på en handling med høj gentagelighed. Da gentagelse fostrer læring, kan handlingen desuden
have spill-over effekter på anden adfærd (se 6.2.1) (Ölander og Thøgersen 1995). Derfor er handlinger
med høj gentagelighed relevante objektiver for tidsbegrænsede interventioner. Madvaner er dog svære
at ændre, idet de udtrykker livsstil og social identitet, og fordi de er kulturelt forankrede (Gausset m.fl.
2016; Klimarådet 2020). Handlingen udgør dermed en least likely case for adfærdsændringer. Hvis
interventioner som VU kan lykkes med at ændre deltagernes madvaner, er der derfor stor sandsynlighed
for, at lignende interventioner kan ændre andre typer adfærd.

Adfærd er et komplekst emne, og MIAO-modellen inddrager mange mulige faktorer bag
intentionsdannelsen. Derfor har jeg i dette speciale valgt at fokusere på de faktorer, der ifølge modellen
modererer sammenhængen mellem intention og handling, mens jeg kun overfladisk berører deltagernes
motivation, sociodemografiske baggrund og VU’s facilitering af adfærdsændringen. Det betyder bl.a., at
jeg ikke kommenterer på betydningen af deltagernes køn og effekten af VU som et fællesskab, selvom
disse emner også er relevante for problemstillingen.
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1.5

Specialets struktur

I det følgende kapitel (2) introducerer jeg specialets teoretiske ramme. Heri beskriver jeg MAO-modellen
(2.1), SPT (2.2), teoriernes fællestræk (2.3) og MIAO-modellen (2.4). Kapitel 3 er et metodeafsnit, der
beskriver undersøgelsens metodedesign (3.1), dataindsamling (3.2-3.3) samt metodedesignets fordele
og ulemper (3.5). I kapitel 4 præsenterer jeg undersøgelsens datagrundlag med udgangspunkt i de tre
indsamlingsfaser: Prætest (4.1), posttest (4.2) og interviews (4.3). I kapitel 5 og 6 følger en analyse af
dataene, som opsummeres i kapitel 7. I kapitel 8 diskuterer jeg undersøgelsens empiriske implikationer
(8.1), og hvorvidt interventioner med fokus på privatforbrug afspejler politisk ansvarsfralæggelse (8.2)
såvel som undersøgelsens teoretiske implikationer (8.3). I kapitel 9 opsummerer jeg specialets
hovedkonklusioner, og til slut følger en litteraturliste (10). Bilag er vedlagt.
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2 Teori
I dette kapitel præsenterer jeg den teoretiske ramme for undersøgelsen. I første afsnit (2.1) gennemgår
jeg MAO-modellen, og hvordan jeg anvender den i undersøgelsen. Næste afsnit (2.2) omhandler Social
Practice Theory (SPT), i næste afsnit (2.3) beskriver jeg teoriernes fællestræk og til slut (2.4) præsenterer
jeg MIAO-modellen, som er mit bud på en integreret model.
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2.1

MAO-modellen: Motivation, mulighed og evne

Ölander og Thøgersens (1995) Motivation-Ability-Opportunity model (MAO) (Figur 2.1.1) forklarer
adfærd ud fra tre faktorer: Motivation, evne og mulighed. Modellen er konstrueret på baggrund af en
række adfærdsteorier, -modeller og -studier, herunder Fishbein og Ajzen’s (1980) rationelle Theory of
Reasoned Action (TRA), der indgår i motivationsdelen af MAO-modellen (se afsnit 2.1.1).

Figur 2.1.1 Motivation-Ability-Opportunity Behaviour Model (MAO)

Kilde: Ölander og Thøgersen (1995, 361). Oversat til dansk.

2.1.1

Motivation: Et resultat af holdning og normer

Den første faktor i MAO-modellen er motivation, som indebærer en intention baseret på holdning og
sociale normer. De interne mekanismer i motivationen, som er illustreret i Figur 2.1.1, gengiver TRA’s
forståelse af intentionsdannelse (Ölander og Thøgersen 1995).

Påvirkningen af sociale normers er ikke specificeret i MAO-modellen, men ifølge TRA afgøres deres
indflydelse af andres meninger om, hvad man bør gøre, samt motivationen for at efterkomme deres
meninger (Ajzen og Fishbein 1980).

21

Holdningsdannelsen er derimod mere specificeret i modellen, men med åbenhed for fortolkning. Som
vist dannes holdning til den pågældende adfærd af overbevisninger om adfærden og vurderinger af
adfærdens outcome. Det betyder, at adfærdsspecifikke holdninger er et resultat af det, man tror,
handlingen vil medføre, samt en vurdering af disse konsekvensers nytte (Ajzen og Fishbein 1980). En
positiv holdning til at spise vegansk kan f.eks. skyldes, at man er overbevist om, at det er godt for
klimaet, og at man vurderer det outcome som nyttigt. MAO-modellen åbner dog op for, at
motivationsfaktoren kan forstås på forskellige måder, herunder også ud fra Schwartzs altruismemodel
(Schwartz 1970). Hvor TRA antager, at man baserer sin holdning til den specifikke adfærd på en subjektiv
og rationel nyttevurdering, antager Schwartz (1970), at man vurderer sandsynligheden for, at handlingen
vil løse et givent moralsk problem (f.eks. klimaforandringer), og hvorvidt man selv har et ansvar i denne
forbindelse. Schwartzs (1790) model fokuserer dermed på samfundsnytte eller altruisme, mens TRA
fokuserer på egennytte eller egoisme, og teorierne repræsenterer således hver sin gren af psykologisk
adfærdsteori. Ifølge MAO-modellen dannes adfærdsspecifik holdning dermed på baggrund af en bred
vurdering af negative og positive outcomes, både fra et egoistisk og altruistisk synspunkt.

TRA er desuden en generisk teori, der ikke inkluderer personlighed, demografi og identitet, men
betragter dem som bagvedliggende faktorer, der påvirker personers overbevisninger samt den relative
vægt mellem holdning og normers indflydelse på intention (Ajzen og Fishbein 1980). Det samme må
derfor gælde MAO-modellen.

Sociale normer om adfærden og den adfærdsspecifikke holdning danner tilsammen en intention om at
udføre en specifik handling, og her stopper ligheden mellem TRA og MAO-modellen. Ifølge TRA
determinerer intention adfærd uden påvirkning fra modererende faktorer, hvorimod MAO-modellen
antager, at sammenhængen mellem intention og adfærd modereres af mulighed og evne, som
beskrevet i følgende afsnit (2.1.2).
2.1.2

Fra intention til handling: Mulighed og evne

Ifølge MAO-modellen modereres intentionens indvirkning på adfærd af to faktorer: Evne og mulighed.
Det betyder, at den faktiske adfærd afhænger af personens mulighed for og evne til at udføre
handlingen, hvor mulighed dækker over situationelle betingelser som tid og tilgængelighed, mens evne
omfatter vaner og viden om udførelsen (Ölander og Thøgersen 1995).
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MAO-modellens evne består af to komponenter: Vaner og opgavekendskab. Inden for psykologien
betegnes vaner som indlærte dispositioner, der ubevidst udløser tidligere adfærd som respons på ’cues’
i konteksten (Wood og Neal 2007, 843). I MAO-modellen dækker vaner dog også over rutiner, som
udføres bevidst, men som grundet indøvelse og stiafhængighed kræver et minimum af tankekraft: ”We
learn routines or habits which makes us capable of performing the task in a nearly automatic fashion,
employing a minimum of conscious attention” (Ölander og Thøgersen 1995, 364). Ifølge MAO-modellen
træder gamle vaner og rutiner i kraft næsten automatisk, hvis man ikke har opmærksomhed på
intentionen, også selvom holdningen til adfærden er uændret. Jo stærkere de gamle vaner er, jo større
effekt har de på sammenhængen mellem intention og adfærd. Men evne handler også om, hvorvidt
personen ved, hvordan man udfører handlingen. Opgavekendskab dækker dermed over viden om,
hvordan personen opnår sit mål (Ölander og Thøgersen 1995). Ifølge modellen kan manglende
opgavekendskab skyldes utilstrækkelig information, manglende evne til at forstå informationen eller
forglemmelse (Ölander og Thøgersen 1995).

MAO-modellens mulighed dækker over objektive forudsætninger for at udføre handlingen med
forbehold for, at de samme omstændigheder kan opfattes forskelligt af forskellige individer, og dermed
også have subjektiv karakter (Ölander og Thøgersen 1995). I interventioner som VU, hvor konteksten
ikke ændres, er det de styringsbare faktorer såsom tid og sted, der kan påvirkes (Ölander og Thøgersen
1995). Med andre ord er tid og tilgængelighed nøgleord i forbindelse med at påvirke muligheden for at
udføre handlingen uden at ændre på konteksten.
2.1.3

Fra handling til intention: Ny outcome-vurdering

I MAO-modellen går sammenhængen mellem motivation og adfærd også den modsatte vej, så adfærd
påvirker motivation. Det sker, fordi erfaring ændrer personens outcome-vurdering både direkte og
gennem forbedret evne til at udføre handlingen (se Figur 2.1.1). Den direkte sammenhæng opstår, idet
erfaring med adfærden be- og afkræfter overbevisninger om handlingen og dens outcomes. Den
indirekte sammenhæng opstår, idet adfærden forbedrer evnen til at udføre handlingen, herunder både
opgavekendskab og dannelsen af vaner og rutiner, som på lignende vis påvirker outcome-vurderingen.
2.1.4

MAO-modellens styrker og svagheder

En af fordelene ved at benytte MAO-modellen er, at den kan forklare diskrepansen mellem intention og
handling med henvisning til den modererende effekt af evne og mulighed. Modellen beskriver
sammenhængen mellem årsag (motivation, mulighed og evne) og effekt (adfærd) og kan derfor forklare,
hvordan intentionen om at spise vegansk udmønter sig i faktisk adfærd. Modellens svaghed er dog, at
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den er individorienteret og reducerer den kulturelle, sociale kontekst til eksterne faktorer, som
udelukkende påvirker motivation via sociale normer.

2.2

Social practice theory: At spise vegansk som social praksis

Som supplement til den individorienterede MAO-model inddrager jeg Social Practice Theory (SPT), som
fokuserer på selve praksissen og betragter individet som praksisbærer, dvs. domænet for
praksisudøvelsen (Reckwitz 2002). I denne undersøgelse benytter jeg Reckwitzs (2002) samt Shove og
Pantzars (2005) udlægning af praksisteori, idet disse er velbeskrevet og -defineret og dermed praktisk
anvendelige i en analytisk sammenhæng. Som Reckwitz (2002) påpeger, er praksisteori ”handicappet”
som analytisk værktøj sammenlignet med andet socialteori, idet der ikke findes en grand theory med et
teoretisk system inden for SPT. Shove og Pantzar (2005), som benytter sig af Reckwitzs (2002)
praksisdefinition, tilbyder dog netop en form for teoretisk system ved at inddele praksisser i tre
analyserbare elementer. Det er dette system, jeg benytter mig af i analysen.
2.2.1

Hvad er en social praksis?

Ifølge Reckwitz (2002, 249, oversat) er en praksis en “rutineret type adfærd, som består af adskillige,
indbyrdes forbundne elementer (…)”. Elementerne beskrives som ”kropslige aktiviteter”, ”mentale
aktiviteter”, ”ting og deres brug” samt ”baggrundsviden i form af forståelse, know-how, emotionelle
tilstande og motivationel viden” (Reckwitz 2002, 249, oversat). Det vil sige, at praksisser er rutinepræget
udøvelse af adfærd bestående af krop, sind, ting og viden. En praksis er med andre ord måden, hvorpå
”kroppe bevæges, objekter håndteres, subjekter behandles, ting beskrives og verden forstås” (Reckwitz
2002, 250, oversat) og dermed ikke handlingen i sig selv, men måden hvorpå den udføres. Det sociale
ved praksisser består i, at de udføres på tværs af tid, rum og individer (Reckwitz 2002). Praksisser er
dermed sociale, uanset om de udføres individuelt eller sammen med andre (Reckwitz 2002). Det skyldes,
at alle praksisbærere har lært at udføre praksissen på samme måde, herunder en bestemt måde at
håndtere objekter på, at tale, læse og skrive på osv. (Reckwitz 2002). Det samme gælder for måder,
hvorpå vi laver mad, spiser, taler om maden osv.

Ud fra denne definition betragter jeg det at spise vegansk som en social praksis. Inspireret af Shove og
Walker (2010), der beskriver mad som et domæne, samt Halkier og Jensen (2011), der omtaler
madpraksisser i flertal, betegner jeg ’mad’ som det overordnede praksisområde, som indebærer
forskellige indkøbs-, madlavnings- og spisepraksisser – herunder det at spise vegansk. Da vegansk
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spisning er tæt forbundet med vegansk indkøb og madlavning, inkluderer jeg alle veganske
madpraksisser som en del af det ’at spise vegansk’.
2.2.2

De tre praksiselementer: Ting, kundskaber og fælles forståelser

Ifølge Shove og Pantzar (2005) består en praksis af en aktiv integration af kundskaber (skills), ting (stuff)
og forståelser (images) (Shove og Pantzar 2005, 62). Forfatterne koger dermed Reckwitzs (2002) fire
praksiselementer – krop, sind, ting og viden – ned til tre, hvor viden indgår som en del af krop i form af
know-how samt kropslig viden, og som en del af sind i form af mental forståelse og meningsdannelse. I
det følgende uddyber jeg de tre elementer.

Kundskaber dækker over evner, kompetencer, kropslig viden, vaner samt viden om udførelse (knowhow), regler og konventioner i forbindelse med praksissen (Reckwitz 2002; Shove og Pantzar 2005), dvs.
praktisk kunnen og viden i forbindelse med udførelsen. I den veganske praksis dækker kundskaber bl.a.
over, om man ved, hvordan man laver vegansk mad og køber veganske madvarer, og om man har
kompetencerne til at gøre disse ting i praksis. Kundskaber er dermed tæt forbundet med de ting, der
indgår i praksissen.

Ting beskriver udstyr, teknologi og andre materielle betingelser for at udføre praksissen (Reckwitz 2002;
Shove og Pantzar 2005). I den veganske praksis udgør ting veganske madvarer, køkkenudstyr og
butikker/indkøbsplatforme. En vigtig pointe er her, at tingene ikke blot faciliterer udførelsen af
praksissen, men også tilfører materiel og symbolsk betydning (Shove og Pantzar 2005). Det er derfor
ikke blot tingenes tilgængelighed, der er en vigtig del af praksissen, men også de associationer, tingene
medbringer – med andre ord deres relation til forståelser. Forståelser påvirker dermed individers
opfattelse af ting, men ting begrænser og muliggør også bestemte måder at udøve og forstå praksisser
på (Reckwitz 2002).

Forståelser dækker over den meningsdannelse og de mentale billeder, som indgår i praksissen,
herunder de måder, hvorpå vi forstår verden, oplever fænomener samt danner behov og ønsker
(Reckwitz 2002; Shove og Pantzar 2005). Forståelser er fælles for den kultur, praksissen tilhører, og er
derfor i høj grad historisk-kulturelt betinget (Reckwitz 2002). Forståelserne former dermed
praksisbærernes adfærdsintentioner gennem forestillinger om behov og ønsker. I den veganske praksis
dækker forståelser over hvorfor, vi spiser, som vi gør, samt de følelser og behov vi knytter til mad.
Forståelser indebærer også verdenssyn, herunder forståelser af sundhed, kutyme, menneske-natur25

relation osv. Forståelser er dermed tæt forbundet med den konventionelle viden, som er en del af
praksissens kundskaber.

Som beskrevet er det ikke blot de tre elementer, der er vigtige i forståelsen af praksisser, men i
særdeleshed også deres forbundenhed og dynamiske samspil (Shove og Pantzar 2005). Alle tre
elementer påvirker og påvirkes således af hinanden.
2.2.3

Praksisteoriens styrker og svagheder

I modsætning til MAO-modellen belyser SPT betydningen af kultur i forbindelse med adfærd. Den
understreger, at der inden for forskellige kulturer findes fælles forståelser, ting og kundskaber, som ikke
er specifikke for individet, men tilknyttet den sociale praksis. SPT kan dog ikke forklare individuel adfærd,
som afviger fra sociale praksisser. Ifølge teorien er praksisser dynamiske og reproduceres konstant, når
de udføres (Reckwitz 2002), men det er mere uklart, hvordan og hvorfor de ændres. Ifølge Reckwitz
(2002) danner sociale praksisser en social og institutionel struktur, som brydes og ændres, når der opstår
kriser i forbindelse med hverdagsrutiner, fortolkninger og utilstrækkelig viden. Ifølge Shove og Pantzar
(2005) opstår praksisser som resultat af nye sammensætninger af eksisterende praksiselementer. Men
igen er det uklart, hvordan de forskellige faktorer spiller sammen og skaber denne ændring. Teorien
giver med andre ord ikke et klart bud på kausalsammenhænge i samspillet mellem individ og praksis,
fordi teorien udelukkende inddrager individet som domæne. Teorien kan dermed heller ikke forklare
diskrepansen mellem individets intention og handling.

2.3

Socialpsykologi og social praksisteori i samspil

Selvom MAO-modellen og SPT bygger på to forskellige socialvidenskabelige tilgange, hvor mennesket
opfattes som hhv. individ og praksisbærer, vil jeg argumentere for, at teorierne med fordel kan
kombineres for at opnå en bredere forståelse af mekanismerne involveret i adfærdsændring. Da adfærd
hverken er udelukkende individuel eller social, er det vigtigt at forstå samspillet mellem sociale
praksisser og individer for at opnå viden om, hvordan adfærd ændres. Tilgangene har desuden bevæget
sig tættere på hinanden i form af socialpsykologiske modeller, der inddrager flere og flere sociale og
situationelle faktorer (f.eks. Kollmuss og Agyeman 2002; Ölander og Thøgersen 1995) og udgaver af
SPT, der bruges til at forklare individuel adfærd (f.eks. Hargreaves 2011; Spaargaren 2003). Der er dog
også argumenter imod en integrering af de to tilgange, hvilket jeg vender tilbage til i
diskussionsafsnittet (8.3).
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2.3.1

Teoriernes fællestræk

Et af argumenterne for at benytte MAO-modellen og SPT i samspil er, at de trods deres forskellige
fokuspunkter har en række fællestræk. Begge indeholder tre vigtige elementer; i SPT er disse
kundskaber, ting og forståelser, som tilsammen udgør en praksis; mens det i MAO-modellen er
motivation, evne og mulighed, som påvirker adfærd.

Som vist i Tabel 2.3.1 finder man ved sammenligning af elementerne, at MAOs evne og mulighed er
kompatibel med SPT’s kundskaber og ting, mens elementerne motivation og forståelser ikke er direkte
kompatible. Praksisteoriens ting udgør materielle og teknologiske omstændigheder, som i høj grad
svarer til MAO-modellens objektive muligheder. Desuden dækker praksisteoriens kundskaber over
kropslig og mental viden, som kan sidestilles med MAO-modellens evne, der indebærer vaner/rutiner og
opgavekendskab.

Tabel 2.3.1 Kompatible elementer i MAO-modellen og SPT
Evne/kundskaber

Mulighed/ting

Navn

’Evne’

’Mulighed’

Indhold

•

Vaner og rutiner

Alle objektive forudsætninger, herunder:

•

Opgavekendskab

•

Tid

•

Tilgængelighed

MAO

SPT
Navn

’Kundskaber’

’Ting’

Indhold

•
•
•
•

Kropslig viden

Alle materielle betingelser og deres symbolske

Evner og kompetencer

betydning, herunder:

Know-how

•
•

Viden om regler og konventioner

Udstyr
Teknologi

I samspil
SPT tilføjer

Viden om konventioner, dvs. hvordan man

Materiel og symbolsk betydning

gør i den specifikke kultur
MAO tilføjer

Tid

Det sidste element i sociale praksisser, forståelser, som indebærer meningsdannelse og verdenssyn, har
ikke nogen direkte pendant i MAO-modellen. Den tætteste reference findes i MAO-modellens
motivation, som indebærer overbevisninger, holdninger, sociale normer og intention. Både motivation
og forståelser menes at danne adfærdsintentioner. Ifølge MAO-modellen går intentionsdannelsen
gennem sociale normer samt overbevisninger og holdninger, mens den ifølge SPT går gennem
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forståelser, som skaber en bestemt form for ønsker og behov. I MAO-modellen er motivationsfaktorerne
dog primært individuelle, hvorimod SPT’s forståelser er fælles for den kulturelle kontekst. Desuden
påvirker/påvirkes MAO-modellens motivationsfaktorer udelukkende (af) adfærd, hvorimod
praksisteoriens forståelser interagerer med kundskaber og ting.

På baggrund af teoriernes fællestræk, forventer jeg, at kundskaber og ting modererer sammenhængen
mellem intention og udførelsen af sociale praksisser på samme måde, som mulighed og evne moderer
intentions-adfærdssammenhængen i MAO-modellen. Med udgangspunkt i SPT forventer jeg desuden,
at forståelser modererer sammenhængen på lige fod med kundskaber og ting, og at sociale praksisser
påvirker intention via fælles forståelser. Jeg har samlet disse forventninger i mit bud på en integreret
model, som præsenteres i det følgende afsnit (2.4).

2.4

MIAO-modellen: En socialpsykologisk, praksisbaseret model

I Figur 2.4.1 præsenteres mit bud på en integration af MAO-modellen og SPT i en model, som jeg
kalder Motivation-Images-Ability-Opportunity Model (MIAO).

Figur 2.4.1 MIAO-modellen - et bud på en integration af MAO-modellen og SPT

Egen tilblivelse. På baggrund af Shove og Pantzar (2005), Reckwitz (2002) samt Ölander og Thøgersen (1995).
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MIAO-modellen tager udgangspunkt i MAO-modellen, men inkorporerer modellens evne og mulighed i
begrebet social praksis, så det er den sociale praksis som helhed, der modererer sammenhængen
mellem motivation og adfærd. For at understrege opdelingen mellem individuelle faktorer og sociale
praksiselementer, har jeg tilføjet ’individuel’ til motivation og adfærd. I det følgende forklarer jeg
modellen med udgangspunkt i kausalsammenhængen mellem motivation og adfærd, der ligesom i
MAO-modellen forventes at gå begge veje.

2.4.1

Fra intention til handling: Sociale praksisser

I MIAO-modellen modereres sammenhængen mellem individuel motivation og individuel adfærd af
sociale praksissers elementer, som i MIAO-modellen hedder: Forståelser, evner og muligheder. Evner og
muligheder er sammensmeltninger af MAO-modellens faktorer af samme navn og SPT’s kundskaber og
ting som vist i Tabel 2.3.1, mens forståelser svarer til SPT’s forståelsesbegreb. Med udgangspunkt i
Tabel 2.3.1 dækker MIAO-modellens evne derfor over: 1) Vaner og rutiner, dvs. kropslig viden, 2)
Opgavekendskab eller know-how, dvs. mental viden om, hvordan man gør og bør gøre. Mulighed
dækker over alle objektive forudsætninger for at udføre adfærden, herunder: 1) Ting og disses
symbolske betydning, dvs. materielle forudsætninger, samt 2) Tid og tilgængelighed, herunder pris og
infrastruktur, dvs. strukturelle forudsætninger. Forståelser dækker ligesom i SPT over fælles
overbevisninger, verdenssyn, følelser og begrebsforståelser, som påvirker individuelle ønsker og behov.

Ligesom i SPT er sammenhængen mellem de tre praksiselementer dynamisk og relationen mellem dem
vigtig (Shove og Pantzar 2005). Dette er illustreret med dobbelt-kausalpile mellem alle
praksiselementerne (se Figur 2.4.1). MIAO-modellen antager dermed, at det er sociale praksisser i deres
helhed, der moderer sammenhængen mellem intention og handling.
2.4.2

Fra handling til intention: Tre veje

Ligesom MAO-modellen antager MIAO-modellen, at adfærd påvirker motivation både direkte gennem
erfaring og indirekte gennem forbedret evne til at udføre handlingen, som begge influerer individets
outcome-vurdering. På baggrund af SPT antager modellen tilmed, at adfærd påvirker motivation ved at
reproducere den sociale praksis og derigennem påvirke de fælles forståelser, som afspejles i individuelle
overbevisninger, ønsker og behov. Individuel adfærd antages dog kun at påvirke sociale praksisser, hvis
den udføres af et tilstrækkeligt antal personer på tværs af tid og rum, hvilket er illustreret med en stiplet
kausalpil fra adfærd til social praksis (se Figur 2.4.1). Individets motivation påvirkes dermed direkte af
sociale praksisser, hvorimod individet kun indirekte påvirker sociale praksisser.
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2.4.3

Sociale praksisser i samspil og konflikt

MIAO-modellen illustrerer samspillet mellem individ og praksis med individet som praksisbærer, der
både påvirker og påvirkes af sociale praksisser. Som antaget i SPT er individet samtidig domænet, hvori
sociale praksisser mødes og sammensættes på ny, og hvor forhandlinger mellem konfliktende praksisser
finder sted (Reckwitz 2002; Shove og Pantzar 2005). Derfor antager modellen, at det ikke kun er den
pågældende praksis (f.eks. at spise vegansk), der modererer sammenhængen mellem intention og
handling, men også andre sociale praksisser, som individet indgår i eller eksponeres for.

2.5

Teori – opsummering

Mit teoretiske afsæt er dermed en kombination af den socialpsykologiske MAO-model, som fokuserer
på individuel adfærd, og den kultursociologiske SPT, som fokuserer på sociale praksisser. Med
udgangspunkt i denne kombination, som jeg kalder MIAO-modellen, undersøger jeg, hvordan
praksisbundne evner, muligheder og forståelser påvirker VU-deltagernes adfærd. Undersøgelsens
metodiske design er beskrevet i næste kapitel (3).
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3 Metode
I dette kapitel præsenterer jeg undersøgelsens metodiske tilgang. Jeg begynder med at begrunde det
valgte metodedesign (3.1), hvorefter jeg beskriver dataindsamlingens udførsel (3.2-3.3). Til slut
fremhæver jeg styrker og svagheder ved metodedesignet samt eventuelle fejlkilder (3.4).
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3.1

Mixed methods design

Til at undersøge problemstillingen anvender jeg en deduktiv analysestrategi, hvor jeg tester
anvendeligheden af MIAO-modelen på empirisk materiale. Da adfærdsændringer er et komplekst emne,
har jeg valgt en kvalitativ tilgang, der muliggør dyb indsigt i få cases med mange faktorer uden konkrete
hypoteser (Jensen og Kvist 2016). For at teste interventionens effekt kombinerer jeg den kvalitative
tilgang med simpel kvantitativ dataindsamling. Undersøgelsen er således opbygget som et mixed
methods design, dvs. ”et forskningsdesign, der kombinerer kvantitative og kvalitative data” (Jæger
2016, 301). Mixed methods designet adskiller sig fra traditionel forskning ved at søge at finde løsninger
på specifikke problemstillinger (Jæger 2016), hvilket gør det oplagt i denne undersøgelse, hvor formålet
netop er at komme med policy-anbefalinger.

Mere specifikt laver jeg en kvantitativ præ- og post-interventionstest af adfærd ved hjælp af to web
surveys og seks kvalitative interviews, der afdækker mekanismerne undervejs. Undersøgelsen udføres
dermed som et within-subject design, hvor jeg undersøger adfærdsændringen inden for individet på
tværs af tid frem for samtidigt på tværs af individer. Interviewene er udført semistruktureret, da denne
form er velegnet til at få indsigt i menneskers hverdagsliv, erfaringer, forståelser og kulturelle
sammenhæng (Poulsen 2016) – dvs. deres udførelse og forståelser af hverdagspraksisser – hvilket netop
er det, jeg ønsker indsigt i. Fordelen ved at foretage interviews undervejs i interventionen er, at det giver
indblik i deltagernes udfordringer med at ændre adfærd, når de opstår, hvilket giver et mere retvisende
billede end erindringer, som kan være præget af fejlhukommelse. Helt konkret ser undersøgelsens
metodedesign ud som vist i Figur 3.1.1.

Figur 3.1.1 Tidslinje

Undersøgelsen er opbygget således, at præ- og posttesten primært indsamler data om deltagernes
intention og handling, mens interviewene fokuserer på sammenhængen mellem intention og handling. I
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det følgende gennemgår jeg udførelsen af hhv. den kvantitative (3.2) og kvalitative (3.3) dataindsamling.
For at skelne mellem dataindsamlingens faser bruger jeg følgende forkortelser:

F = prætest
E = posttest
Q = survey-spørgsmål
I = interviews

3.2

Kvantitativ dataindsamling: Præ- og posttest

Den kvantitative dataindsamling består af to web surveys, der måler deltagernes motivation og adfærd
hhv. før og efter interventionen. Begge surveys er totalundersøgelser7 distribueret til interventionens
deltagere ad to kanaler; E-mails fra VU og opslag fra mig i den tilknyttede facebookgruppe. Mere
specifikt blev et link til prætesten inkluderet i deltagernes velkomstmail og delt i facebookgruppen, da
den åbnede 24/2 2020, mens posttesten blev sendt via e-mail og delt i facebookgruppen 10/4 2020.
Prætesten var aktiv to uger op til interventionen og posttesten i fire dage8 cirka tre uger efter (se Figur
3.1.1). I alt fik prætesten 139 besvarelser og posttesten 115, hvilket giver en svarprocent på hhv. 11,2 og
9,3. Sammenlignet med tilmeldingsdata fra de sidste 10.000 VU-deltagere9 (se Bilag E1) er prætestens
respondenter mindre motiverede af klima og miljø (16 %) end gennemsnittet (24,5 %)10, mens andelen af
respondenter med animalsk kost (14 %) er lavere end gennemsnittet (46 %) og andelen med vegansk
kost (23 %) højere end gennemsnittet (8 %). Det tyder på, at prætesten er biased med en overvægt af
deltagere, der allerede ved interventionens start spiste vegansk eller i retning deraf, hvilket kan skyldes,
at netop disse har interesse for at deltage i surveyen. Da undersøgelsen fokuserer på adfærdsændringer,
har jeg dog valgt at ekskludere respondenter med vegansk kost11 (32 i prætesten, 21 i posttesten) samt
én respondent, som i prætesten hverken havde intentioner om at spise vegansk eller ’delvist’ vegansk i
løbet af udfordringen. Det mindsker undersøgelsens bias en smule, idet andelen af respondenter med

7

Prætesten er ikke nået ud til eventuelle deltagere tilmeldt før 17.02.20, som ikke er medlem af den tilknyttede facebookgruppe.

8

Posttesten blev genåbnet for M28, som besvarede den 21.04.20.

9

Opgjort i februar 2020.

10

Det kan dog skyldes, at VU i januar havde et særligt klimafokus med navnet ’Klimaudfordringen’.

11

At disse vælger at deltage i VU kan, som analysen peger på, skyldes et behov for en habitueringsfase.
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animalsk kost stiger til 19 %. Dermed bygger præ- og posttesten på hhv. 106 besvarelser og 94
besvarelser, hvilket er relativt højt.

Et stort antal respondenter er vigtigt, da det er spørgeskemaets omfang, der supplerer de kvalitative
interviews. Med henblik på at opnå mange besvarelser består begge surveys primært af få, lukkede
spørgsmål med prædefinerede svarkategorier. Lukkede spørgsmål er ofte mest hensigtsmæssige i
kvantitative surveys, idet de sikrer en relativt høj reliabilitet (pålidelighed), modsat de mere åbne
spørgsmål, som til gengæld sikrer en relativt høj målingsvaliditet (gyldighed) (Møller 2016). Med henblik
på at øge gennemførselsprocenten, har jeg lavet et relationsopbyggende introduktionsbrev, et
indbydende layout og en logisk spørgsmålsrækkefølge (se Bilag A1 og B1) (Møller 2016). Jeg har
desuden medsendt en relationsopbyggende videohilsen ved distribuering i facebookgruppen (Bilag D).
Begge surveys er pilottestet for at mindske misforståelser, fejlfortolkninger og tilfældige målefejl, hvilket
øger undersøgelsens reliabilitet (Møller 2016). Begge surveys er konstrueret således, at første halvdel
primært består af let-besvarede spørgsmål om faktuelle forhold (FQ1-4) og adfærd (FQ7, EQ1-5) for at
øge motivationen til at deltage, hvorimod anden halvdel er mere krævendemed åbne spørgsmål (FQ1112, EQ9-10) samt spørgsmål om vurdering og moral (FQ11-14, EQ9-12) 12. I det følgende beskrives
spørgsmålskonstruktionen for hhv. præ- og posttesten, som er vedlagt i Bilag A1 og B1.
3.2.1

Prætest (F)

Prætesten består af 10-17 spørgsmål om respondenternes deltagelse i VU med det primære formål at
måle deltagernes baselineadfærd, motivation og sociodemografiske baggrund. Sekundært var formålet
at rekruttere interviewpersoner (IP’er) (FQ10), hvilket resulterede i interessetilkendegivelser fra 60 % af
respondenterne. Prætestens spørgsmål er oplistet i Tabel 3.2.1, mens svarkategorierne findes i Bilag A1.

Første del af prætesten måler deltagernes sociodemografiske baggrund med spørgsmål om alder (FQ1),
køn (FQ2) og uddannelsesniveau (FQ4), som alle er variable, der har vist sig at påvirke klimavenlig
adfærd (Kurisu 2015), samt bopæl (FQ3), som kan have indflydelse på deltagernes muligheder for at
spise vegansk. Formålet med baggrundsvariablene er dels at kunne udvælge IP’er på tværs af

12

Det har resulteret i et partielt frafald i prætesten på 13,3 % efter FQ10, hvor 11/83 respondenter, som har svaret ’ja’ til at blive

interviewet, har forladt surveyen. Frafaldet er dog uden betydning for undersøgelsen, da formålet med anden halvdel udelukkende
var at rekruttere IP’er.
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sociodemografisk baggrund og dels at kunne tjekke for systematisk frafald (Møller 2016). Surveyen måler
desuden deltagernes baselinekost (FQ7), dvs. deres kost før interventionen, og deres motivation for at
spise vegansk, herunder deres outcome-vurdering formuleret som primære (FQ6) og sekundære (FQ5)
årsager til at deltage i VU, samt deres intentioner om at spise vegansk undervejs (FQ8) og efter (FQ9)
interventionen. Deltagernes holdning til adfærden forventes at være positiv, når intentionen allerede er
dannet. Derfor har jeg ikke målt denne.

Tabel 3.2.1 Operationalisering af variable, præmåling (F)
Variable

Spørgsmål

Sociodemografisk baggrund
Alder

FQ1 Alder

Køn

FQ2 Køn

Bopæl

FQ3 Hvor bor du?

Uddannelsesniveau

FQ4 Hvad er dit højeste færdiggjorte eller igangværende
uddannelsesniveau?

Motivation
Outcome-vurdering

FQ5 Hvorfor deltager du i VU?
FQ6 Hvad er den primære årsag til din deltagelse i VU?

Adfærd
Baselineadfærd

FQ7 Hvordan er din nuværende kost?

Motivation
Intention

FQ8 Er det din intention at spise vegansk i de 22 dage, udfordringen varer?
FQ9 Har du intentioner om at fortsætte med at spise vegansk efter de 22 dage, udfordringen
varer?

Rekruttering af IP’er

FQ10 Må jeg interviewe dig undervejs i udfordringen? (…)

Motivation
Outcome-vurdering
Outcomes

FQ11 Beskriv med dine egne ord, hvilke positive forventninger du har til det at spise vegansk.
FQ12 Beskriv med dine egne ord, hvilke negative forventninger du har til det at spise vegansk.

Overbevisning

FQ13 Forventer du, at din deltagelse kan gøre en forskel i en større sammenhæng (enten for
klima/miljø, dyrevelfærd, folkesundhed eller andet)?

Sociale normer
Injunktive

FQ14 Mener du, at man bør spise med omtanke for fødevareproduktionens konsekvenser
(enten for miljø/klima, dyr, sundhed eller andet)?

Deskriptive

FQ15 Hvor normalt er det at spise vegansk i din omgangskreds?

Andel halvdel af surveyen sorterer ikke-potentielle IP’er fra med et filterspørgsmål (FQ10), mens
potentielle IP’er stilles yderligere fem spørgsmål om motivation, herunder om overbevisninger og
vurdering af outcome (FQ11-13) samt sociale normer (FQ14-15). Sociale normer er operationaliseret
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med udgangspunkt i distinktionen mellem injunktive og deskriptive normer, dvs. mellem andres
meninger om rigtigt og forkert og andres observerbare handlinger (Steg og Vlek 2009). Mere konkret
har jeg målt injunktive normer om forbrugeradfærd (FQ15) og deskriptive normer i omgangskredsen
(FQ14). Overbevisninger er operationaliseret med spørgsmål om den opfattede effekt af
forbrugeradfærd (FQ13), og outcome-vurdering er målt med åbne spørgsmål om positive (FQ11) og
negative (FQ12) forventninger til at deltage i interventionen. Målingen af outcome-vurdering (FQ11-12)
bærer dermed præg af kvalitativ dataindsamling og forventes at afspejle IP’ernes umiddelbare, mest
saliente overvejelser, dvs. dem der vægtes højest, frem for samtlige forventninger. Det skal også
nævnes, at spørgsmålene om overbevisninger (FQ13) og injunktive normer (FQ15) fokuserer på
forbrugeradfærd generelt frem for den veganske praksis specifikt, og måler kun ét af mange relevante
emner for intentionsdannelsen. Spørgsmålene i anden halvdel (FQ11-15) er derfor ikke udtømmende for
at forstå IP’ernes motivation, men giver et indblik i overbevisninger, vurderinger og normer.
3.2.2

Posttest (E)

Posttesten består af 7-12 spørgsmål, der ligesom prætesten handler om deltagernes adfærd (EQ1-5) og
motivation (EQ6, EQ9-12) for at kunne registrere eventuelle ændringer som følge af interventionen.
Spørgsmålene er vist i Tabel 3.2.2 og svarkategorierne findes i Bilag B1.

Første del af posttesten måler adfærdsændringen blandt respondenterne med spørgsmål om aktuel
adfærd (EQ3-Q4), adfærd undervejs i interventionen (EQ1, EQ5), og hvorvidt de aktuelt spiser mere
vegansk end før (EQ4). Da det af tekniske årsager ikke har været muligt at sammenholde
respondenternes svar med prætesten, måler posttesten også baselineadfærd (EQ2). Interventionens
effekt på motivation er målt ved at spørge respondenterne, om de har ændret syn på den veganske
praksis (EQ6) som en proxy for holdningsændring. Ifølge MIAO-modellen påvirkes holdning af adfærd,
idet erfaring påvirker individets overbevisninger og outcome-vurdering. Eventuelle holdningsændringer
tyder derfor på, at den bagvedliggende outcome-vurdering er ændret.

Anden halvdel spørger ind til IP’ernes motivation (EQ9-12) svarende til prætestens FQ11-14, herunder
outcome-vurdering i form af erfaringer med og forventninger til adfærden (EQ9-11) og injunktive sociale
normer i form af forbrugeradfærd (EQ12). Posttesten måler ikke ændringer i deskriptive sociale normer,
da jeg ikke forventer, at disse har ændret sig siden prætesten. Desuden er ordlyden af spørgsmål EQ910 om outcome-vurdering ændret en smule fra de tilsvarende spørgsmål i prætesten (FQ11-12), så de
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omhandler ’oplevelser med’ frem for ’forventninger til’ adfærden, fordi erfaringer netop påvirker
forventninger.

Tabel 3.2.2 Operationalisering af variable, postmåling (E)
Variable

Spørgsmål

Adfærd
Undervejs
Baseline

EQ1 Har du spist vegansk under hele udfordringen?

Aktuel

EQ2 Hvordan var din kost, før udfordringen begyndte?
EQ3 Hvordan er din nuværende kost?

Undervejs

EQ4 Spiser du mere vegansk nu end før?
EQ5 Hvilke af følgende redskaber fra VU har du benyttet dig af?

Motivation
Holdning
Frasortering af ikke-IP’er

EQ6 Har deltagelsen ændret dit syn på det at spise vegansk?
EQ7 Er du blevet interviewet af mig i forbindelse med udfordringen?

Motivation
Outcome x overbevisning
Outcome-vurdering

EQ9* Beskriv med dine egne ord, hvilke positive oplevelser du har haft med det at spise vegansk
EQ10 Beskriv med dine egne ord, hvilke negative oplevelser du har haft med det at spise vegansk

Overbevisning

EQ11 Forventer du, at du med din kost kan gøre en forskel i en større sammenhæng (enten for
klima/miljø, dyrevelfærd, folkesundhed eller andet)?

Sociale normer
Injunktive

EQ12 Mener du, at man bør spise med omtanke for fødevareproduktionens konsekvenser (enten
for miljø/klima, dyr, sundhed eller andet)?

*Q8 er et kommentarfelt.

3.3

Kvalitativ dataindsamling: Semistrukturerede interviews

I dette afsnit beskriver jeg undersøgelsens primære dataindsamling, som består af semistrukturerede
interviews. Først beskriver jeg udvælgelsen af IP’er (3.3.1), derefter interviewenes udførsel (3.3.2) og til
slut interviewenes databehandling (3.3.3).
3.3.1

Udvælgelse af interviewpersoner

På baggrund af prætesten har jeg udvalgt seks IP’er med stor spredning på sociodemografiske faktorer;
herunder alder, køn og uddannelse, der som nævnt har vist sig at påvirke klimavenlig adfærd; bopæl,
som påvirker muligheden for at spise vegansk; og baselineadfærd, som forventes at påvirke deltagernes
evne til at spise vegansk. IP’ernes fordeling på disse faktorer er vist i Tabel 3.3.1. Af etiske årsager er alle
IP’er anonymiseret og refereres til med udgangspunkt i køn og alder, f.eks. K24 for ‘kvinde, 24 år’.
37

Udvælgelseslogikken svarer til et komparativt Most Different Systems Design, hvor der søges maksimal
variation på alle andre variable end den uafhængige, som i dette tilfælde er intentionen om at spise
vegansk. Det udvider undersøgelsens kontekstuelle grundlag og øger dermed den eksterne validitet,
dvs. sandsynligheden for at undersøgelsens resultater også gælder for en bredere gruppe af personer
med intentioner om at spise vegansk. Jeg har valgt at søge maksimal variation frem for repræsentativitet
for at opnå bred indsigt i intentionsudøvelsen på tværs af sociodemografisk baggrund. Som tabellen
viser, er der dog en overvægt af IP’er fra hovedstadsområdet, hvilket kan mindske generaliserbarheden,
men samtidig har det muliggjort to besøgsinterviews, hvilket mindsker risikoen for misforståelser og
øger målingsvaliditeten. Det skal desuden understreges, at det ikke er variationen og mængden af
interviews, der er afgørende for undersøgelsens kvalitet, men derimod detaljerigdommen i samtalen
(Poulsen 2016). Undervejs i interviewene har jeg været opmærksom på at opnå et mætningspunkt, hvor
flere interviews ikke ville tilføje ny viden. Dette punkt mener jeg at have nået i tilstrækkelig grad.

Tabel 3.3.1 IP'ernes spredning på sociodemografi og baselineadfærd
IP

K24

M28

K33

M44

K53

M57

Alder (FQ1)

18-24

25-34

25-34

35-44

45-54

55-64

K

M

K

M

K

M

Kandidat

Professions BA

Professions BA

Folkeskole

Folkeskole

Erhvervsudd.

Midtjylland

Sydjylland

Nordjylland

Hovedstaden

Hovedstaden

Hovedstaden

VE

F

A

VE

F

A

Køn (FQ2)
Uddannelse (FQ4)
Region (FQ3)
Baseline-adfærd (FQ7)

K = kvinde, M = mand. VE =vegetarisk, F = flexitarisk, A = animalsk.

Interviewene viser, at to IP’er (M44, K53) på trods af udvælgelseskriterierne har vegansk baselineadfærd.
I prætesten har M44 angivet vegetarisk baselineadfærd, fordi han netop på dette tidspunkt holdt pause
fra den veganske kost, han havde fulgt i forbindelse med VU i januar og februar 2020. K53 har angivet
flexitarisk med henvisning til tidligere adfærd, selvom hun på tidspunktet for prætesten spiste vegansk.
Da begge IP’er har ændret praksis inden for kort tid, anses de alligevel som relevante for undersøgelsen.
3.3.2

Udførelse af interviews

Interviewene er udført semistruktureret med udgangspunkt i en teoretisk funderet interviewguide. For at
sikre den bedst mulige interaktion, og minimere misforståelser, er to IP’er interviewet ansigt til ansigt,
mens fire af praktiske årsager er interviewet over telefonen. Interviewene er gennemført mellem 7/3 og
12/3 2020 og optaget som lydfiler, som efterfølgende er transskriberet med tilladelse fra IP’erne.
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Tabel 3.3.2 Interviewguidens struktur
Tema

Undertema

1. Baggrund

1.1 Alder

Emner

1.2 Beskæftigelse
1.3 Boligforhold
2. Adfærd

2.1 Aktuel
2.2 Før

3. Evner

3.1 Vaner og rutiner

Gamle
Nye

3.2 Know-how

Madlavning
Hukommelse/forståelse

4. Mulighed

4.1 Ting

Materialer
Symbolsk betydning

4.2 Tid

Styring
Til rådighed

4.3 Tilgængelighed

Hjemme
Ude

5. Forståelser

5.1 Måltidet

Måltidets betydning
Animalsk kost
Vegansk kost

5.2 Socialt

Høflighed
Omgangskreds

5.3 Relaterede emner

Sundhed
Nydelse
Ansvar og samfund

6. Motivation

6.1 Outcome-vurdering

Årsag til deltagelse

6.1 Intention

Aktuel
Efter

7. Facilitering

7.1 Mulighed

Madplaner
Dagens udfordring

7.2 Evne

Facebookgruppe
Mentor

7.3 Forståelser

Fakta

Interviewguiden er udformet med MIAO-modellen som teoretisk ramme og med uddybende spørgsmål
om IP’ernes baggrund, herunder alder, beskæftigelse og boligforhold. De seks temaer er
operationaliseret til en række spørgsmål ud fra den struktur, som er illustreret i Tabel 3.3.2.
Interviewguiden er vedlagt som bilag (C1) og beskrevet under tabellen. Det skal nævnes, at
forståelsesbegrebet dækker bredt og kan være svært at dække fuldstændigt. Interviewguiden kommer
derfor kun omkring de af praksissens forståelser, som jeg med udgangspunkt i teorien har vurderet mest
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relevante: Måltidet generelt, sociale forståelser og de outcome-relaterede emner, som VU fremhæver
(dyrevelfærd, sundhed, miljø og klima).

Som tabellen viser, er interviewguiden struktureret med spørgsmålsblokke, som hjælper intervieweren til
at frigøre sig, springe mellem spørgsmål og sikre, at interviewet kommer omkring alle temaer (Poulsen
2016). Som anbefalet af Poulsen (2016) begynder guiden med nemme spørgsmål om faktuelle forhold
(tema 1) og adfærd (tema 2), så IP’erne er klar til at fortælle om de mere krævende spørgsmål senere i
interviewet (tema 5). Interviewguiden lægger også op til en uddybning af IP’ernes prætest-svar om
sociale normer (FQ14-15) og primære årsag til deltagelse (FQ6).

For at sikre høj detaljerigdom er størstedelen af spørgsmålene af beskrivende karakter og to af dem er
deciderede grand-tour spørgsmål, som giver righoldige beskrivelser (Kvale 1997; Poulsen 2016). Et
grand tour spørgsmål er et relativt åbent spørgsmål, hvor intervieweren får en rundvisning i IP’ens liv og
erfaringsverden (Poulsen 2016). I interviewene anvender jeg grand tour spørgsmål til at få indblik i
deltagernes madvaner og rutiner med en forventning om, at det giver et mere praksisnært afsæt for
samtalen. Formålet med grand tour spørgsmålene er at give IP’erne mulighed for at genopfriske deres
forhenværende praksis og reflektere over den forandring, der evt. er sket – med andre ord at gøre deres
erfaringer tilgængelige i hukommelsen, hvormed man undgår availability bias og øger
målingsvaliditeten.
3.3.3

Bearbejdning af interviewdata

Alle interviews er transskriberet ud fra en meningsbaseret tilgang med korrekt tegnsætning og rettelse af
grammatiske sprogfejl. Jeg har valgt denne tilgang, da jeg ikke er interesseret i at analysere sprogbrug,
men udelukkende indholdet af samtalen.

Alle transskriberede interviews er deduktivt kodet med afsæt i teori, dvs. at jeg har udvalgt tekststykker
og tilknyttet ”nøgleord og temaer, der refererer til indholdet” (Jakobsen 2012, 177). Mere specifikt har
jeg i første omgang foretaget en lukket kodning med afsæt i teori og interviewguidens struktur, hvilket
er med til at sikre høj målingsvaliditet (Jakobsen 2012). Jeg har kodet relativt store tekststykker for at
ikke at miste citaternes kontekst. Derefter har jeg, inden for hvert interviewtema, foretaget en mere åben
kodning, som både er inspireret af teori og empiri. Det har resulteret i en slutkodeliste med 6
hovedkoder og 46 underkoder (se Bilag C3). Ulempen ved at begynde med en lukket kodning er dog, at
man lader sig styre af teori og overser relevant viden, som ikke indgår i teorien. Det bør desuden
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nævnes, at analysearbejdet allerede er påbegyndt i udførsels- og kodningsfasen, da begge disse
situationer medfører valg og fravalg. Begge faser er drevet af teori, men det er intervieweren, der styrer
interviewets retning og efterfølgende kategoriserer og systematiserer materialet (Poulsen 2016). Det kan
derfor ikke undgås, at analysen er subjektivt biased af min forståelse af teori og praksis.

3.4

Metodedesignets fordele og ulemper

To centrale begreber for at vurdere et metodedesigns standard er reliabilitet (3.4.1), dvs. dens
pålidelighed, og validitet (3.4.2), dvs. dens gyldighed. I dette afsnit vurderer jeg metodedesignets
kvalitet med udgangspunkt heri.
3.4.1

Reliabilitet – er undersøgelsen fri for tilfældige målefejl?

Kvantitative spørgsmål medfører ofte en høj reliabilitet, fordi alle respondenter modtager samme stimuli,
dvs. spørgsmål og svarmuligheder. Høj reliabilitet kræver dog, at risikoen for forskelligrettede
fortolkninger opfanges i en pilottest. På trods af min pilottest af prætesten, viser interviewene, at IP’erne
har fortolket spørgsmålet om baselineadfærd (FQ7) forskelligt (se afsnit 3.3.1), hvilket mindsker
reliabiliteten ved at give tilfældige udsving i besvarelserne. Omvendt har det ingen betydning for
undersøgelsens hovedfokus på sammenhængen mellem intention og handling, hvor de kvalitative
interviews har givet indsigt i IP’ernes adfærd og eventuelle forskelle i fortolkninger. Som vist i Tabel 3.4.1
er der desuden en betydelig diskrepans mellem præ- og posttestens måling af baselineadfærd (FQ7,
EQ2) blandt IP’erne. For M44 og K53 skyldes dette, at de tager udgangspunkt i forskellige tidspunkter
for baselineadfærden, mens M28’s posttestsvar vurderes som en tastefejl. For K33 og M57 kan
diskrepansen skyldes forskellige vurderinger af deres baselineadfærd som følge af manglende
identifikation med en kostkategori. Forskellen mellem flexitarisk13 og animalsk kost er desuden en
vurderingssag, hvilket mindsker reliabiliteten. Reliabilitetsproblemet med målingen af baselineadfærd
vurderes dog ikke at have nogen indvirkning på selve effektmålingen, da denne bygger på to spørgsmål
fra samme survey (EQ2-3). Med andre ord kan undersøgelsen indeholde tilfældige målefejl af
deltagernes adfærd, men ikke af eventuelle adfærdsændringer. Desuden indfanger spørgsmålet om,
hvorvidt deltagerne spiser mere vegansk efter interventionen (EQ4) i sig selv interventionens effekt på
adfærd. Desuden er svarkategorierne udtømmende og konkretiserede med forklaringer i parentes (se

13

Operationaliseret som ’ jeg begrænser mit indtag af animalske produkter til enkelte dage om ugen’ (se Bilag A1 og B1).
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Bilag A1 og B1). På trods af udsving i målingen af baselineadfærd vurderer jeg derfor ikke reliabiliteten i
de to surveys til at give anledning til bekymring.

Tabel 3.4.1 IP’ernes rapporterede adfærd på tværs af dataindsamlingen
IP

K24

M28

K33

M44

K53

M57

FQ7

VE

F

A

VE

F

A

EQ7

-II-

M*

F

A

V**

F

I

VE

V

V

V

V

A

EQ1 Har du spist
vegansk
undervejs?

Nej

Overvejende

Delvist

Delvist

Overvejende

Delvist

EQ3

VE

F

P

Primært V**

V

F

EQ4 Spiser du
mere vegansk
nu end før?

Nej

Lidt

Lidt

I høj grad

I høj grad

Lidt

Baseline

Undervejs

Efter

Gråt felt: vegansk målt som adfærd frem for praksis. V = vegansk, VE = vegetarisk, P =pescetarisk, M = undgår mejeriprodukter, F
= flexitarisk, A = animalsk. *Svaret vurderes som en tastefejl, idet M28 netop omtaler det svære i at undvære ost (M28, 1).
**Angivet via kommentarfelt (Bilag B3).

Desuden skal det nævnes, at adfærdskategorierne ikke er gensidigt udelukkende, men indeholdt i
hinanden. Med andre ord er det muligt at spise veganske måltider på en vegetarisk kost, vegetariske
måltider på en flexitarisk kost osv. Det betyder, at vegansk adfærd er et gradsspørgsmål, hvilket viser sig
i forskellen mellem M57’s interviewdata og posttestsvar med hensyn til adfærd undervejs (se tabel 3.4.1).
Interviewet (I) viser, at M57 spiste animalsk undervejs i interventionen, men i posttesten svarer han, at
han har spist ’delvist’ vegansk (EQ1). Dataindsamlingen kan derfor opdeles i to grupper, hvor den ene
fokuserer på vegansk som praksis, dvs. en gruppe af handlinger (FQ7, EQ2-3, I), mens den anden
fokuserer på vegansk som enkeltstående handlinger (EQ1, EQ4) illustreret med grå felter i tabellen. Det
betyder, at svarkategorierne ’delvist’ og ’overvejende’ vegansk til spørgsmål EQ1 (se Tabel 3.4.1), ikke
nødvendigvis afspejler en adfærdsændring, hvilket mindsker reliabiliteten betydeligt.
3.4.2

Validitet – er undersøgelsens resultater gyldige?

Til trods for interviewenes hjælp med at øge reliabiliteten af IP’ernes prætest-svar, er reliabiliteten typisk
lav ved brug af kvalitative metoder, fordi spørgsmålsformuleringer og andre stimuli varierer fra interview
til interview. Her er målingsvaliditeten til gengæld typisk høj, fordi begge parter har mulighed for at stille
opklarende spørgsmål og dermed nærme sig et mere gyldigt svar. For at hæve målingsvaliditeten i
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spørgeskemaerne har jeg lavet udtømmende svarkategorier og overholdt det såkaldte gyldighedskrav
om mulighed for at forholde sig neutral (Møller 2016) ved at tilføje ’ved ikke’ og ’andet’-kategorier til alle
spørgsmål (se Bilag A1 og B1). Generelt kan der dog forekomme uoverensstemmelser mellem
selvrapporteret adfærd og de facto adfærd som følge af hukommelsesfejl og social desirability bias, dvs.
ønsket om at rapportere det, der forventes (Steg og Vlek 2009).

Spørgeskemaets store force er til gengæld, at det når bredt ud og i dette tilfælde har muliggjort en
totalundersøgelse, hvilket skaber bedre ekstern validitet, dvs. mulighed for at generalisere. Grundet
deltagernes selvselektion kan de kvantitative data dog kun generaliseres til deltagere i VU generelt og
ikke personer med intentioner om at spise vegansk generelt14. Derimod er de kvalitative data ikke
repræsentative, men udgør seks nedslag blandt forskellige deltagere. De giver derfor ikke et
repræsentativt indblik i deltagernes generelle oplevelser, men kan pege på relevante faktorer, som
senere undersøgelser kan teste på en bredere population.

En særlig styrke ved det logitudinale, within-subject design er intern validitet, som sikrer viden om
kausalsammenhænge. Med andre ord sikrer præ- og postmålingen, at intentionen kommer før en
eventuel adfærdsændring. Her minder metodedesignet om et eksperiment, der netop betragtes som
’the golden standard’ inden for samfundsvidenskaben, fordi det er i stand til at fastslå kausalitet og
derved sikre høj intern validitet (Abrahamse 2019). Modsat det ideelle eksperiment, hvor man
kontrollerer for tredjevariable via en kontrolgruppe, vanskeliggør mit metodedesign denne kontrol, idet
deltagernes selvselektion har gjort det praktisk talt umuligt at finde en relevant kontrolgruppe. Ligesom i
et felteksperiment foregår interventionen desuden i deltagernes naturlige kontekst, hvor det ikke er
muligt at kontrollere omgivelserne, hvilket potentielt udgør en fejlkilde for undersøgelsen, men omvendt
giver de naturlige omgivelser netop en økologisk validitet, som øger sandsynligheden for, at
interventionens effekt også findes i virkeligheden (Christiansen 2016). Metodedesignet kan derfor ikke
sikre mod spuriøsitet, dvs. at eventuelle adfærdsændringer skyldes andre faktorer end de målte, men

14

Det skal dog noteres, at VU marts 2020 adskiller fra den generelle VU, idet Regeringen 11/3 2020 lukkede store dele af Danmark

ned som følge af COVID-19-pandemien og opfordrede alle til at arbejde hjemmefra, hvis muligt (Statsministeriet 2020).
Deltagernes kontekst ændrede sig dermed drastisk undervejs i interventionen, hvilket har skabt et ’moment of opportunity’ for at
etablere nye madvaner, idet vaner netop udløses af konteksten (Steg og Vlek 2009; Ölander og Thøgersen 1995).
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omvendt giver interviewene dyb indsigt i mekanismerne undervejs og mindsker derved risikoen for
kausalitetsproblemer.
3.4.3

Metodedesignets fordele og ulemper - opsummering

Undersøgelsens indlejring af kvalitative og kvantitative metoder vurderes at supplere hinanden godt.
Metodedesignets svaghed ligger primært i lav reliabilitet, som særligt gælder den kvantitative præ- og
postmåling af adfærd. Reliabilitetsproblemerne vurderes dog ikke at have indflydelse på undersøgelsen
af problemstillingen. Til gengæld kan de kvantitative data være udsat for bias forbundet med
selvrapporteret adfærd, så undersøgelsen overvurderer interventionens effekt. Undersøgelsens styrke
ligger derimod i målingsvaliditeten, som grundet de kvalitative interviews vurderes som høj, såvel som
den interne validitet, der grundet undersøgelsens longitudinale design er høj.
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4 Data
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens empiriske data, som er primære data indhentet via hhv. en
prætest (4.1), en posttest (4.2) og seks interviews (4.3). I det følgende præsenteres de samlede
deltagerdata, mens IP’ernes individuelle besvarelser er vedhæftet i Bilag A3 og B3. Præ- og posttestens
svarkategorierne er her forkortet, men findes i deres fulde længde i Bilag A1 og B1.
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4.1

Prætestens data

Prætesten har indhentet data om demografi (4.1.1), baselineadfærd (4.1.2), og motivation (4.1.3). Det
fulde datasæt er vedhæftet i Bilag A2.
4.1.1

Demografi

Ifølge prætesten er den typiske deltager i VU marts 2020 kvinde, 25-34 år, bor i Region Hovedstaden og
har eller er i gang med at tage en professionsbachelor. Der er en klar overvægt af kvinder; 92 % mod 7 %
mænd og 1 % non-binære15. Som det fremgår af Figur 4.1.1 er der en nogenlunde normalfordeling i
deltagernes alder, med en lille overvægt af 25-34-årige (24 %).

Figur 4.1.1 Alder (F)

15

Generelt spiser mænd mere kød end kvinder i Danmark (Concito 2019).
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Som vist i Figur 4.1.2 er der en overvægt (69 %) af deltagere med korte og mellemlange videregående
uddannelser, dvs. erhvervsuddannelser, professionsbachelorer og universitetsbachelorer, mens kun 15 %
har en lang videregående uddannelse (kandidat eller Ph.D.) og 11 % ikke har en videregående
uddannelse (folkeskole, gymnasium/HF).

Figur 4.1.2 Uddannelse (F)
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Halvdelen af deltagerne (52 %) er bosiddende på Sjælland – mere end en tredjedel i Region
Hovedstaden (35 %) – og blandt de resterende 48 % bor størstedelen i Region Midtjylland (22 %) (Figur
4.1.3). Der er således en overvægt af deltagere i eller omkring landets to største byer, København og
Aarhus, hvor muligheden for at spise vegansk må forventes at være størst.

Figur 4.1.3 Bopæl (F)
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4.1.2

Baselineadfærd

Som vist i Figur 4.1.4 er det kun 19 % af respondenterne, der spiste animalsk, dvs. både kød, fisk, æg og
mejeriprodukter, før interventionen. Det betyder, at hele 81 % af respondenterne i forvejen delvist undgik
de madvarer, som man undgår på en vegansk kost. Adfærdsændringen må derfor opfattes som mest
krævende for de 19 %, som spiste animalsk, og mindst krævende for de 14 %, der spiste vegetarisk.

Figur 4.1.4 Baselineadfærd (F)16

4.1.3

Motivation

I prætesten har 61 % angivet, at klima- og miljøhensyn er en af årsagerne til deres deltagelse i VU (Figur
4.1.5), mens kun 19 % har angivet, at det er deres primære årsag (Figur 4.1.6). Dette er interessant i relation
til forskning i klimavenlig adfærd, der som nævnt ofte har fokuseret på miljøbevidsthed og intentioner om

16

Baseret på svarkategorierne: ’Vegansk (jeg undgår kød, fisk, æg og mejeriprodukter)’, ’Vegetarisk (jeg undgår kød og fisk)’,

’Pescetarisk (jeg undgår kød, men spiser fisk)’, ’Flexitarisk (jeg begrænser mit indtag af animalske produkter til enkelte dage om
ugen)’, ’Jeg undgår mejeriprodukter (men spiser kød, fisk og æg)’, ’Jeg spiser både kød, fisk, æg og mejeriprodukter’, ’Ved ikke’
og ’Andet (angiv venligst’ (Se Bilag A1). De samme kategorier gælder for EQ2 (Figur 4.2.2) og EQ3 (Figur 4.2.3).
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at være klimavenlig frem for de facto adfærd. Desuden har 98 % intentioner om at spise (helt) vegansk (58
%) eller ’delvist’ vegansk (40 %) undervejs mens 3 % har svaret ’ved ikke’ (se Bilag A2, FQ8). Jeg antager, at
’ved ikke’-svarene udtrykker en svag intention om at spise vegansk, som let kan påvirkes af modererende
faktorer. Desuden har 81 % intentioner om at fortsætte med at spise (helt) vegansk eller ’delvist’ vegansk
efterfølgende, mens andelen af ’ved ikke’-svar er helt oppe på 15 % (se Bilag A2, FQ9).

Figur 4.1.5 Sekundær motivation (F)

Figur 4.1.6 Primær motivation (F)
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4.2

Posttestens data

Posttesten har indsamlet data om adfærd (4.2.1) og motivation (0). Det fulde datasæt er vedhæftet i
Bilag B2.
4.2.1

Adfærd

Som vist i Figur 4.2.1 har 81 % af respondenterne spist ’fuldstændigt’ (24 %), ’overvejende’ (28 %) eller
’delvist’ (29 %) vegansk undervejs i interventionen. Efterfølgende er 29 % blevet veganske
praksisbærere, mens andelen af animalske praksisbærere er faldet fra 29 % til 6 % (Figur 4.2.2 og 4.2.3).
Desuden spiser 83 % mere vegansk efter interventionen (Figur 4.2.4).

Figur 4.2.1 Adfærd undervejs (E)17

17

Baseret på svarkategorierne: ’Ja’, ’Ja, overvejende (kun enkelte undtagelser)´, ’Ja, delvist (mere vegansk end før)’, ’Nej’ og ’Ved

ikke’ (se Bilag B1).
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Figur 4.2.2 Baselineadfærd (E)

Figur 4.2.3 Adfærd efter (E)
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Figur 4.2.4 Adfærdsændring (E)

4.2.2

Motivation

Ifølge posttesten har hele 78 % af deltagerne ændret holdning til den veganske praksis som følge af
interventionen: 66 % i en positiv retning, 1 % i en negativ retning.

Figur 4.2.5 Holdningsændring (E)18

18

Mærkatet ’ja, men ikke i en retning’ dækker over svarkategorien ’Ja, men hverken i en positiv eller negativ retning’ (se Bilag B1).
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4.2.3

Facilitering

Posttesten viser også, at 98 % af respondenterne har brugt de hjælpemidler, som VU har stillet til
rådighed; det gælder primært opskrifter (72 %), facebookgruppe, både passivt (54 %) og aktivt (22 %),
samt information om sundhed (38 %) (Figur 4.2.6).

Figur 4.2.6 Hjælp undervejs (E)19

19

Baseret på svarkategorierne: ’Madplaner (jeg har fulgt én eller flere af Veganerudfordringens madplaner)’, ’Opskrifter (jeg har

brugt opskrifter fra facebookgruppen, madplaner, dagens udfordring etc.)’, ’Tips & tricks til indkøb’, ’Facebookgruppe, aktivt (jeg
har lavet opslag/skrevet kommentarer)’, ’Facebookgruppe, passivt (jeg har læst andres opslag/kommentarer)’, ’Dagens udfordring
(jeg har deltaget i én eller flere af udfordringerne)’, ’Info om sundhed (inkl. mailafsnittet 'diætistens råd' og videoer)’, ’Info om
klimapåvirkning (inkl. mailafsnittet 'mad og klima' og videoer)’, ’Info om dyrevelfærd (inkl. mailafsnittet 'mød industrien' og
videoer)’, ’Personlig mentor’, ’Ingen’, ’Andet (angiv venligst)’ (se Bilag B1).
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4.3

Interviewdata

Interviewdataene består af 53 siders transskription vedlagt i Bilag C2. Interviewene har givet indsigt i
IP’ernes motivation, evne, mulighed, forståelser og adfærd relateret til den veganske praksis samt en
uddybning af IP’ernes alder, beskæftigelse og boforhold, som præsenteres løbende i analysen.

I de to næste kapitler præsenterer jeg min analyse af det indsamlede data.
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5 Analyse: Fra intention til handling
Dette kapitel besvarer første del af problemformuleringen: Hvordan påvirker praksisbundne forståelser,
evner og muligheder vedrørende vegansk kost sammenhængen mellem intention og klimahandling?

Først undersøger jeg interventionens effekt på deltagernes adfærd (5.1), hvorefter jeg sammenholder
IP’ernes adfærd med deres motivation (5.2), evne (5.3) og mulighed (5.4) for at spise vegansk samt
forståelser (5.5) om relaterede emner. Analysen bygger primært på de kvalitative data, som netop har
givet indsigt i deltagernes vej fra intention til handling.

Igennem hele analysen benytter jeg den animalske praksis som sammenligningsgrundlag, dvs. en kost
baseret på kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og mejeriprodukter, fordi denne dominerer i Danmark (Coop 2018).
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5.1

Deltagernes adfærd undervejs i interventionen

Langt størstedelen (81 %) af deltagerne har spist vegansk undervejs i interventionen, hvilket betyder, at
intentionerne blev til handling i fire ud af fem tilfælde (se Figur 4.2.1).

Blandt IP’erne har fire (M28, K33, M44, K53) som vist i Tabel 5.1.1 spist vegansk undervejs, mens kun to
(M28, K33) heraf har ændret adfærd. Det skyldes, at to deltagere som nævnt har vegansk
baselineadfærd (M44, K53). Alle IP’er har dog inden for en toårig periode spist animalsk/flexitarisk. De to
IP’er (K24, M57), som ikke har spist vegansk undervejs i interventionen, repræsenterer dermed tilfælde
med diskrepans mellem intention og handling. Interviewene viser, at disse to ikke har intentioner om at
ændre praksis, men blot at spise mere vegansk: ”Så det er mest for at blive inspireret, at jeg er gået
med (…)” (M57, 3). K24 fortæller dog, at hun har intentioner om på et tidspunkt at spise vegansk: ”Jeg
tror, jeg ser det som mit endemål ude i fremtiden. Jeg kan ikke helt sætte en tidshorisont på hvornår,
men det vil jeg gerne. Og jeg prøver sådan at gøre noget for at komme derhen af” (K24, 1).

På baggrund af IP’ernes adfærd undervejs i VU har jeg i Tabel 5.1.1 inddelt dem i tre adfærdsgrupper; I)
Uændret ikke-vegansk, som indebærer nysgerrighed over for praksissen; II) Fra ikke-vegansk til vegansk,
hvori praksissen afprøves; og III) Uændret vegansk, hvori praksissen forankres. Det skal nævnes, at
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adfærdsgruppe III (M44, K53) spiser ’primært vegansk’, hvilket indebærer, at der er enkelte undtagelser,
primært i sociale sammenhænge. Grupperne vil være referencepunkt for resten af analysen.

Tabel 5.1.1 IP'ernes adfærd før og undervejs i interventionen
I
Uændret ikke-vegansk
Den nysgerrige fase
IP

II
Fra ikke-vegansk til vegansk
Den afprøvende fase

III
Uændret vegansk
Den forankrende fase

K24

M57

M28

K33

M44

K53

Tidligere (I)

A

A

A

A

A

A

Baseline (FQ7)

VE

A

F

A

V

V

Undervejs (I)

VE

A

V

V

V

V

V = vegansk, VE = vegetarisk, F = flexitarisk, A = animalsk.

5.2

Deltagernes motivation

I dette afsnit fokuserer jeg på deltagernes motivation for at deltage i VU og dermed
intentionsdannelsen. Da alle deltagere har intentioner om at spise vegansk, antager jeg som nævnt, at
deres holdning til at spise vegansk er positiv. I det følgende gennemgår jeg derfor MIAO-modellens
resterende motivationsfaktorer: Overbevisninger og outcome-vurdering (5.2.2) samt sociale normer
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(5.2.3). Men først kommenterer jeg på deltagernes sociodemografiske baggrund (5.2.1), som menes at
have en indirekte virkning på motivation.
5.2.1

Sociodemografisk baggrund

Selvom sociodemografisk baggrund ikke er en del af MIAO-modellen, forventes baggrundsfaktorer at
påvirke intentionen indirekte. Ifølge flere studier har alder, køn og uddannelse indflydelse på klimavenlig
adfærd gennem miljøbevidsthed, så det primært er unge, højtuddannede og kvinder, der udviser
klimavenlig adfærd (Kurisu 2015). I overensstemmelse hermed er interventionens deltagere primært
kvinder (93 %), men der er ingen overvægt af hverken unge (38 % er under 34 år) eller højtuddannede
(15 % har en lang videregående uddannelse) (se afsnit 4.1.1). Det samme gælder for IP’erne (se Tabel
5.2.1). Der er dog en overvægt af unge og kvinder blandt de fire IP’er, som er motiveret af klima (K24,
M28, K33, K53). Det tyder på, at VU – på trods af deltagernes motivation – er i stand til at mobilisere
deltagere på tværs af alder og uddannelsesniveau, hvilket litteraturen ellers ikke forbinder med
klimavenlige handlinger.

Tabel 5.2.1 IP'ernes sociodemografiske baggrund og motivation
I Uændret ikke-vegansk

II Fra ikke-vegansk til vegansk

III Uændret vegansk

IP (køn og alder)

K24

M57

M28

K33

M44

K53

Uddannelse (FQ4)

Høj

Middel

Middel

Middel

Lav

Lav

Sekundær

-

Sekundær

Sekundær

-

Sekundær

Klimamotivation (FQ5-6)

Klimamotivation svarer til svarkategorien ’Klima- og miljøhensyn’ angivet som enten primær (FQ6) eller sekundær (FQ5) årsag til at
deltage i VU. Uddannelse: Lav = ’Folkeskole’/’Gymnasium/HF’, Middel = ’Erhvervsuddannelse’/’Professionsbachelor’/’Universitetsbachelor’, Høj = ’Kandidat’/’Ph.D’.

5.2.2

Overbevisninger og outcome-vurdering

Som nævnt i afsnit 4.1.3 er deltagerne primært motiverede af ’sundhed’ (42 %) og
’nysgerrighed/inspiration’ (23 %), hvilket er personlige, egoistiske outcomes, mens de mere
samfundsorienterede, altruistiske outcomes ’klima- og miljøhensyn’ samt ’dyrevelfærd’ scorer lavere
(hhv. 19 og 13 %). Deres sekundære motivation er typisk ’sundhed’ (79 %), stærkt efterfulgt af de
altruistiske outcomes ’klima- og miljøhensyn’ (61 %) og ’dyrevelfærd’ (50 %), mens det egoistiske
outcome ’nysgerrighed/inspiration’ scorer lavest (47 %). Også IP’erne er primært motiverede af
egoistiske outcomes, bortset fra M57, der har angivet dyrevelfærd som primær årsag (Tabel 5.2.2). Det
tyder på, at altruistiske outcomes i højere grad opfattes som sideeffekter.
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En relevant faktor i denne forbindelse er deltagernes overbevisninger om, hvorvidt de kan påvirke de
altruistiske outcomes med individuel adfærd, som IP’erne blev spurgt om i prætesten (FQ13). Her har
fire IP’er svaret ’ja, helt klart’ eller ’ja, en smule’, men alligevel angivet egoistiske outcomes som primær
motivation (se Tabel 5.2.2). Den manglende prioritering af altruistiske outcomes, herunder klimahensyn,
må derfor skyldes manglende saliens, dvs. at emnerne vurderes mindre vigtige.

Desuden er det interessant, at selvom mere end halvdelen af deltagerne (61 %) har tilmeldt sig af hensyn
til klima og miljø, har kun hver femte (19 %) tilmeldt sig primært af denne årsag. Samme tendens gør sig
gældende blandt IP’erne, hvor ingen er primært motiveret af klima/miljø, men fire sekundært. Det
betyder, at hele 39 % af deltagerne ikke har klimavenlige intentioner med den klimavenlige adfærd.

Tabel 5.2.2 IP'ernes overbevisninger og outcome-vurdering (F)
I Uændret ikke-vegansk
IP

II Fra ikke-vegansk til vegansk

III Uændret vegansk

K24

M57

M28

K33

M44

K53

Ja, helt klart

Nej

Ja, en smule

Ved ikke

Ja, helt klart

Ja, en smule

Primær outcome
(FQ6)

Nysgerrighed
/inspiration

Dyrevelfærd

Sundhed

Sundhed

Sundhed

Sundhed

Sekundære
outcomes (FQ5)

Klima

-

Klima
Dyrevelfærd,
Nysgerrighed

Klima
Nysgerrighed

-

Klima
Dyrevelfærd,
Nysgerrighed

Positive
forventninger
(FQ11)

Øget sundhed
Inspiration
Positiv erfaring

Spændende

Øget sundhed
Inspiration
Mere energi
Øget velvære
Bedre
koncentration

Øget sundhed
Pænere hud

Øget sundhed
CO2-besparelse

Øget sundhed
Mere energi

Negative
forventninger
(FQ12)

Ensformigt

Ensformigt

Uoverskueligt
Tidskrævende
Sultfølelse
Kødcravings

Følelse af afsavn

Ingen

Besværligt
Dyrt

Overbevisning
Forbrugeradfærd
gør en forskel
(FQ13)
Outcome-vurdering

Som vist i tabellen (5.2.2) har IP’erne generelt flere positive end negative forventninger til at deltage i
VU, hvilket kan forklare intentionsdannelsen. Det er desuden interessant, at kun en enkelt forventning
omhandler altruistiske outcomes, nemlig CO2-besparelse, mens de resterende outcomes er egoistiske.
Forventningen om CO2-besparelse tilhører M44, som udelukkende deltager af hensyn til sundhed (FQ56). Det støtter antagelsen om, at klima- og miljøhensyn opfattes som sekundære outcomes, eller
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sideeffekter, mens personlige outcomes opfattes som primære. Det er tilmed interessant, at alle IP’er,
der har spist vegansk undervejs (adfærdsgruppe II og III) har angivet ’sundhed’ som deres primære
motivation. Det understreger, at egoistiske outcomes motiverer mere end altruistiske.
5.2.3

Sociale normer

Som vist i Tabel 5.2.4 mener alle IP’er, at man har et ansvar for samfundsorienterede konsekvenser ved
eget forbrug, som afspejler injunktive normer, dvs. normer om korrekt adfærd. Disse normer har en
positiv indvirkning på deres intention om at spise vegansk, men også andre former for bevidst forbrug
som f.eks. at købe økologisk og lokalt, hvilket jeg vender tilbage til i afsnittet om spill-over effekter
(6.2.1). Desuden er det hhv. ’unormalt’ eller ’helt unormalt’ at spise vegansk i IP’ernes omgangskreds,
hvilket tyder på, at IP’erne ikke er motiverede af deskriptive, dvs. observerbare, normer, men i højere
grad de injunktive normer i samspil med den individuelle outcome-vurdering.

Tabel 5.2.3 IP'ernes sociale normer
I Uændret ikke-vegansk
IP

K24

Injunktive normer,
forbrugeransvar (FQ14)
Deskriptive normer,
vegansk (FQ15)

M57
Ja, helt klart

Unormalt

Helt unormalt

II Fra ikke-vegansk til vegansk
M28

K33

Ja, helt klart

Ja, til en vis grad

Unormalt

III Uændret vegansk
M44

K53
Ja, helt klart

Unormalt

Helt unormalt

FQ14: ’Mener du, at man bør spise med omtanke for fødevareproduktionens konsekvenser (enten for miljø/klima, dyr, sundhed
eller andet)?’ – ’Ja, helt klart’, ’Ja, til en vis grad’, ’Nej, det må man selv om’, ’Ved ikke’, ’Andet (angiv venligst)’. FQ15: ’Hvor
normalt er det at spise vegansk i din omgangskreds?’ – ’Det er helt normalt (størstedelen gør det)’, ’Det er normalt (mange gør
det)’, ’Det er unormalt (kun et par stykker gør det)’, ’Det er helt unormalt (ingen gør det)’, ’Ved ikke’, ’Andet (angiv venligst)’.

5.2.4

Motivation – opsummering

Dette afsnit (5.2) har fokuseret på selve intentionsdannelsen, som i MIAO-modellen kaldes motivation.
Deltagernes motivation for at deltage i VU bygger primært på egoistiske outcomes og kun sekundært på
altruistiske outcomes som klima- og miljøhensyn. Analysen viser, at alle IP’er, der har udøvet deres intention
om at spise vegansk, er primært motiverede af sundhed, hvilket tyder på, at sundhedsmæssige outcomes
vejer tungt i outcome-vurderingen. Desuden tyder interviewene på, at IP’erne har taget injunktive normer
om forbrugeransvar til sig, hvilket taler for en vegansk praksis, mens de deskriptive normer i
omgangskredsen taler imod. Intentionen om at spise vegansk skyldes derfor primært forventningen om
egoistiske gevinster, men i mindre grad også injunktive normer om forbrugeransvar og altruistiske
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outcomes. I det følgende vender jeg blikket væk fra intentionsdannelsen og hen på IP’ernes vej fra intention
til handling.

5.3

Deltagernes evner

I MIAO-modellen dækker evne over kropslige og mentale evner til at udføre handlingen, herunder vaner
og rutiner såvel som praktisk og konventionel know-how. I det følgende analyserer jeg først IP’ernes
kropslige viden (5.3.1) og herefter den mentale (5.3.2).
5.3.1

Kropslig viden – vaner og rutiner

Den kropslige viden består af vaner og rutiner. Interviewene viser, at der er meget information
tilgængeligt om vegansk madlavning, indkøb osv., men at det kræver en ekstra indsats, før opskrifterne
sætter sig på rygraden. Flere IP’er nævner, at de følger en opskrift de første par gange, de laver en ny
vegansk ret (M28, K33, K53), og M28 nævner, at det hurtigt bliver ensformigt, fordi han mangler flere
forskellige retter at veksle mellem. Ensformighed var også én af de overvejelser, der gik igen i IP’ernes
outcome-vurderinger (se afsnit 5.2.2). Det er kun IP’erne med vegansk baselineadfærd (adfærdsgruppe
III), der har fået skabt nye rutiner, hvilket tyder på, at rutineopbyggelsen tager længere tid end de 7-12
dage, som VU havde været i gang, da jeg foretog interviews. Interviewene tyder dog på, at de to IP’er,
som i forvejen spiste vegansk (M44, K53) fortsat har brug for hjælp med at opbygge veganske vaner og
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rutiner. F.eks. er det tredje gang, M44 deltager i VU, og K53 nævner, at hun stadig har mange rutiner at
opbygge, bl.a. at hun ikke har fundet ”fidusen” med køderstatning (K53, 1). Undersøgelsen tyder
dermed på, at man skal bruge betydeligt længere tid end 22 dage for at opbygge veganske evner. Det
kan skyldes, at der er mange vaner og rutiner, der kobler sig til den veganske praksis. Med andre ord
skal man ændre mange handlinger for at ændre en praksis. Desuden indebærer overgangen til en ny
praksis ikke bare nye vaner og rutiner, men også tilegnelsen af nye mentale evner såvel som forståelser
og ny udnyttelse af muligheder, som alle er i dynamisk samspil med de kropslige evner.

5.3.1.1 Gamle vaner og rutiner – andre praksisser

Interviewene viser også, at det er svært at vende sig af med gamle vaner og rutiner, herunder
indkøbsrutiner: ”Altså, jeg tror, det er en vanesag. Jeg tror bare, det handler om at finde et nyt mærke
pasta, som er vegansk. Og så skal jeg bare vænne mig til at købe det i stedet for at købe det andet. (…)
Jeg ved bare, at hvis jeg lige køber 10 basisvarer, så kan jeg altid lave en 3-4 retter ud af det” (K24, 4).
For at lette opgaven med at opbygge nye rutiner vælger de to IP’er, der afprøver den veganske praksis
(adfærdsgruppe II) ofte at lave veganske retter, der minder om deres baselinekost. Det kunne være
havregryn til morgenmad og chili sin carne, nachos uden kød eller andre retter til aftensmad, hvor kødet
er fjernet eller erstattet. Gamle vaner og rutiner kan dog også være en hjælp, særligt for de IP’er, som er
vant til at lave vegetariske retter (K24, K53, M57): ”I virkeligheden synes jeg ikke, der er så langt fra en
vegetarisk kost til en vegansk kost (…) Nogle gange kan jeg godt sidde og have serveret noget mad og
tænke, ’nå ja, det er vegansk det her’, altså uden at have tænkt over det” (K24, 1). Det tyder på, at der
er et evne-overlap mellem praksisserne, særligt den vegetariske og veganske. Der er dog ikke nogen
klar sammenhæng mellem IP’ernes baselineadfærd og deres adfærd undervejs i interventionen. Det
samme gælder for deltagerne generelt (se Figur 5.3.1). Med andre ord skyldes diskrepansen mellem
intention og handling ikke (udelukkende) baselineadfærd.

IP’ernes gamle vaner og rutiner fungerer dermed både som negative og positive moderatorer mellem
intention og handling. IP’erne kan både falde tilbage i gamle, ikke-veganske vaner, men de kan også
udnytte gamle vaner og rutiner, som tilfældigvis er veganske, til at spare på energien og rette
opmærksomheden andetstedshen. Ifølge MIAO-modellen kræver det netop opmærksomhed, hvis man
skal undgå ubevidst at følge gamle vaner (Ölander og Thøgersen 1995). Desuden viser interviewene ikke
overraskende, at der er evne-overlap mellem vegetarisk og vegansk kost, hvilket letter vejen fra intention
til handling.
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Figur 5.3.1 Adfærd undervejs (EQ2) sammenholdt med baselineadfærd (EQ1)

EQ2: ’Hvordan var din kost, før udfordringen begyndte?’

5.3.2

Mental viden – praktisk og konventionel know-how

Den mentale viden består af opgavekendskab, dvs. viden om hvordan man gør (praktisk know-how
5.3.2.1) og bør gøre (konventionel know-how 5.3.2.2). Det skal siges, at der er et naturligt overlap
mellem konventionel know-how og praksissens forståelser (se afsnit 2.2.2).

5.3.2.1 Praktisk know-how

Flere IP’er (M28, M44, K53, M57) nævner, at de ikke ved så meget om den veganske kost; at de ikke har
sat sig ind i alt det, der er at vide; eller at de stadig har meget at lære. Det tyder på, at den veganske
kost adskiller sig substantielt fra deres baselineadfærd og den animalske praksis, som de alle kender.
IP’erne efterspørger hovedsageligt viden om, hvordan man sammensætter et sundt og næringsrigt
vegansk måltid, men de søger også viden om veganske retter, erstatningsprodukter og tilberedning. Det
uvante ved praksissen eksemplificeres, når M28 refererer til plantemælk som ”ditten og datten-mælk”
(M28, 2), og M44 kalder erstatningsprodukter for ”alle de der mærkelige ting” (M44, 3). Et par af IP’erne
(M28, K53) har desuden svært ved at forstå, hvorfor eller hvorvidt honning er vegansk, og M57 bliver
undervejs i interviewet i tvivl om, hvorvidt sukker er vegansk. Det viser, at M28 og M57 endnu ikke har
internaliseret veganske forståelser om, hvorfor man bør spise vegansk, som er tæt forbundet med den
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mentale know-how. Generelt er IP’erne dog ikke i tvivl om, hvilke madvarer der indgår i den veganske
kost, men de kan have svært ved at gennemskue, hvilke færdigproducerede varer der er veganske.
Indholdsfortegnelser og veganske fødevaremærker fungerer som en hjælp, men det kræver, at IP’erne er
opmærksomme på at kigge på varerne, frem for ubevidst at følge gamle vaner.

Interviewene viser dermed, at der er en del praktisk know-how forbundet med den veganske kost, som
adskiller sig fra IP’ernes andre madpraksisser, herunder viden om næringsindhold, tilberedning og
indkøb. Derfor benytter IP’erne VU’s opskrifter, sociale platform, information om indkøbsmuligheder og
sundhed, og de opsøger information om sundhed og næring på internettet og i helsekostbutikker. Jo
mere energi, IP’erne investerer i at opsøge praktisk know-how, jo mere synes denne viden at fungere
som en positiv moderator mellem intention og handling. I denne forbindelse er det relevant, at alle IP’er
interesserer sig for kost, og at mange af dem har viden om ernæring grundet uddannelse (K33),
interesse (M28, K24) eller tidligere diæter som Low-Carb-High-Fat (K53) og faste (M44). Det tyder på, at
tilegnelsen af praktisk know-how er krævende og forudsætter lyst til at ofre tid og energi herpå.

5.3.2.2 Konventionel know-how

Det er tydeligt, at IP’erne har udfordringer med at opbygge ny konventionel know-how, dvs. viden om
hvad og hvordan man bør spise, og særligt at slippe animalske konventioner. På baggrund af
interviewene skelner jeg her mellem konventioner om måltidets indhold, dvs. hvad måltidet bør
indeholde, og social opførsel, dvs. hvordan man bør opføre sig i sociale spisesituationer.

Angående måltidets indhold er IP’ernes viden om, hvad man bør spise koblet til tidspunktet på dagen:
Om morgenen spiser man brød, grød eller yoghurt; til frokost er det (rugbrøds-)madder med pålæg og
aftensmåltidet er et varmt måltid, typisk med kød. For at sammenligne IP’ernes måltider within-subject,
såvel som mellem IP’er (across-subjects) har jeg oplistet deres kost, før de begyndte at spise vegansk, og
undervejs i interventionen i Tabel C4 (Bilag C4). Tabellen viser, at IP’ernes måltider har en række
praksisbundne fællestræk, som jeg gennemgår i det følgende.

Før bestod IP’ernes morgenmad typisk af mejeriprodukter (yoghurt, skyr, mælk) og havregryn eller mysli;
brød med ost eller kødpålæg; og/eller æg. Kun en enkelt IP (K53) spiste sommetider vegansk
morgenmad (havregrød eller havregryn med plantemælk). Undervejs i interventionen har de fleste valgt
morgenretter, som passer ind i denne konventionelle forståelse af morgenmåltidet, herunder grød (K33,
M57), havregryn med plantemælk frem for mælk (M44) eller brød med humus frem for ost (K53). En
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ulempe ved at erstatte ikke-veganske produkter i en velkendt ret er dog, at den konventionelle viden
også indebærer viden om rettens smag. Resultatet kan derfor blive utilfredsstillende: ”Jeg har prøvet at
komme plantedrik på mine havregryn, men (…) jeg synes nogle gange, det kan være svært med en
vegansk erstatning i en ret, som man ved, hvordan skal smage (…) Og så er jeg slem til at falde tilbage
til det, jeg kender” (K24, 3).

Til frokost spiste IP’erne førhen brød med ikke-vegansk pålæg i form af ost (K24, K53, M57), kød (K33,
M57) eller æg (K33). På en vegansk kost har de byttet madderne ud med salat (M44) eller erstattet
pålægget med humus (K33), men generelt har IP’erne svært ved at finde veganske frokostretter: ”Det,
synes jeg, faktisk er den største udfordring … Når det skal oven på noget brød. Og det ved jeg jo, at det
behøver frokost heller ikke – det er bare det billede, vi som danskere har af en frokost, tror jeg” (K33, 3).

IP’ernes aftensmåltider var til gengæld mere forskelligartede end morgen- og frokostmåltidet, men
indeholdt typisk kød og fisk (M28, K33, M44, K53) og/eller mejeriprodukter (K24, K53). Ifølge IP’erne er
aftensmåltidet i den animalske praksis bygget op om kødet med salat som tilbehør. Denne
konventionelle viden kan være svær at fralægge sig: ”Det er en proces ift., at man i 33 år af sit liv lidt har
haft den samme tankegang om, at vi bygger et måltid op med kødet og tilbehøret” (K33, 7). Desuden
siger M57, at der skal kød på bordet til fester, hvilket indikerer, at kød har en central plads i den
animalske praksis. Under interventionen har en enkelt IP (M28) brugt vegansk kyllingerstatning, men det
stred imod hans konventionelle viden: ”Jeg synes faktisk, at det er sådan lidt (…) forkert (…) at prøve at
erstatte kylling med noget andet, der hedder ’chicken chunks’. Det smager jo ikke af kylling, og det er jo
ikke kylling” (M28, 5). Ifølge K33 tager aftensmåltidet i den veganske praksis udgangspunkt i
grøntsagerne, hvorefter der tilsættes proteiner og smag. Veganske konventioner om aftensmåltidet
adskiller sig dermed substantielt fra de animalske.

IP’ernes konventionelle viden fra den animalske praksis om, hvad man bør spise, og hvordan det bør
smage, fungerer dermed som en negativ moderator mellem intention og handling. Særligt viden om
morgen- og frokostmåltidet synes at skabe problemer, fordi IP’erne har et ufleksibelt billede af indholdet
i disse måltider.

Når det handler om social opførsel, mener IP’erne, at man bør spise det, der bliver serveret, uden at
gøre sig til besvær (K33, M44, K53, M57). Omvendt mener de også, at man bør acceptere andres
kostvalg, og at det er ok at sige ’nej tak’ til andres mad (K24, M28, M44, K53, M57): ”(…) generelt, så er
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jeg opdraget med, at man spiser, hvad der bliver sat på bordet. Men det er okay at sige fra, hvis ikke
man har lyst til det” (M44, 8). I den forbindelse siger M28, som er vant til at fravælge svinekød af
religiøse årsager: ”Man kan da ikke tvinge folk til at spise det, fordi man har brugt tid på det”, men
tilføjer alligevel: ”(…) med al respekt for den mad, som folk laver” (M28, 8), hvilket indikerer, at der
ligger et element af disrespekt i at afvise andres mad – en pointe, som jeg vender tilbage til i afsnittet
om forståelser (5.5). Interviewene viser også bred enighed om, at man bør tage hensyn til andres
præferencer, når man laver mad til dem (K24, M28, M44, K53, M57), og at man bør gøre noget ekstra ud
af maden, når der kommer gæster (K24, K53, M57). Det er netop disse høfligheder, der gør det svært for
IP’erne at spise vegansk hos andre, fordi konventionerne tvinger værterne til at lave vegansk mad. Som
besøgende sætter man derfor værten i en svær situation: ”(…) så skal man hen et sted og sige, ’jeg er
veganer’, og hvad skal folk så ...? Man er ligesom en belastning for andre folk” (M57, 7). M57
sammenligner værternes situation med at købe vin til en vinkender: ”Det er jo også skrækkeligt nemt,
ikke [ironisk]? Det er svært, fordi (…). Der ved man bare ikke nok om det” (M57, 6).

Interviewene tyder dermed på, at det på én gang er høfligt at acceptere andres madvalg, men samtidig,
at det er høfligt at spise det, som andre serverer, uden at gøre sig til besvær. Uoverensstemmelsen kan
skyldes, at der er tale om konventionel know-how fra hver sin praksis, hvor det i den animalske praksis er
høfligt at spise det, der bliver serveret, mens det i den veganske er høfligt at acceptere personlige
fravalg. Det kan dog også tænkes, at de animalske konventioner er under transformation fra ’spis det,
der bliver serveret’ til ’spis det, der stemmer overens med dine personlige overbevisninger’, efterhånden
som flere og flere individualiserer deres kost for at leve op til diæter, religion, etiske principper osv.
Sociale praksisser er jo netop dynamiske og i konstant udvikling.
5.3.3

Evner – opsummering

De veganske evner er substantielt anderledes fra de animalske og til dels også de vegetariske. Der er
med andre ord mange nye evner, som IP’erne skal tilegne sig for at mestre den veganske praksis. Hvad
angår kropslig viden kræver det tid og energi at tilegne sig nye vaner og rutiner, mens gamle vaner og
rutiner både har en positiv og negativ effekt på intentionsudøvelsen afhængigt af vanernes indhold.
Også den mentale viden tager tid at tilegne sig, selvom der er masser af information tilgængeligt.
Særligt sociale konventioner om, at man bør spise det, der bliver serveret, gør det svært for IP’erne at
spise vegansk. Også animalske konventioner om hvad, man bør spise, fungerer som negative
moderatorer mellem intention og handling, idet IP’erne har svært ved at slippe disse konventioner.
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5.4

Deltagernes muligheder

MIAO-modellens muligheder dækker over materielle (5.4.1) og strukturelle (5.4.2) forudsætninger for at
udføre handlingen, herunder ting og deres symbolværdi samt tid, sted, pris og hjemmets spisestruktur.
Som nævnt er det ikke kun tingenes tilstedeværelse og tilgængelighed, men i høj grad også de
associationer, de medfører, der ifølge modellen modererer sammenhængen mellem intention og
handling. Derfor overlappet tingenes symbolværdi med praksissens forståelser.
5.4.1

Materielle muligheder – ting og symbolværdi

Ingen af IP’erne mener, at de benytter særlige ting på en vegansk kost, men alligevel viser interviewene,
at de spiser andre madvarer og handler i andre butikker, når de spiser vegansk. I det følgende analyserer
jeg først IP’ernes brug af praksissens ting og associationer hermed (5.4.1.1), hvorefter jeg undersøger
deres syn på veganske praksisbærere (5.4.1.2), hvilket giver indblik i tingenes symbolværdi.

5.4.1.1 Praksissens ting

Praksissens ting kan opdeles i tre kategorier: Madvarer, køkkenudstyr og indkøbsplatforme. Af madvarer
bruger IP’erne flere krydderier og grøntsager på en vegansk kost, og de har forsøgt sig med plantedrik i
stedet for mælk; proteinalternativer til kød såsom kikærter, bønner, linser, tofu, seitan og quinoa; samt
veganske erstatninsprodukter for ost, smør, kylling og kødpålæg (Bilag C4). Derudover anser IP’erne den
68

veganske kost for at være ’sund’ (K24, M28, K33, M44, K53), ’spændende’ (K53, M57) og
’lækker’/’indbydende’ (K24, K33, M44, M57). Af negative billeder nævner de, at den veganske kost
’mangler bid’ (K24, K53) og er ’ensformig’ (M28). Til sammenligning associerer de den typiske danskers
kost med en gammeldags husmandskost bestående af kød, sovs, kartofler med salat som tilbehør, eller
en moderne kost præget af nem og hurtig mad såsom pizza, burger, spaghetti med kødsovs,
rugbrødsmadder og lignende. Denne kost afspejler kulturens dominerende, animalske praksis. M28,
som er af kurdisk afstamning, forbinder desuden den danske kost med store mængder svinekød, mens
andre nævner, at kyllingekød og lyse kødarter fylder mere og mere. Enkelte IP’er anser den animalske
kost for at være indbydende og kan lide afsavn: ”Indimellem så tænker jeg, ’ej, jeg kunne godt tænke
mig en rød bøf i dag’. Og faktisk, selvom jeg egentlig bedre kan lide skaldyr og rejer (…), så er det
alligevel det røde kød, jeg tænker på, at jeg savner. Er det ikke mærkeligt? Det er nok fordi, det er det,
man mest hører om [og] snakker om” (K53, 3). K53’s refleksion er interessant, fordi den afspejler
kulturelle associationer eller forståelser, frem for subjektive. I kulturen associeres rødt kød med nydelse,
hvilket M57 også antyder, når han siger, at der skal kød på bordet til fester (se afsnit 5.3.2). Størstedelen
af IP’erne opfatter dog den animalske kost som nem, men kedelig (K24, K33, K53) og foretrækker deres
egen, mindre animalskdominerede kost. En del af det nemme består i, at deikke bekymrer sig om
næringsindholdet, når de spiser animalsk, hvilket jeg vender tilbage til i afsnittet om sundhedsforståelser
(5.5.2). Man kan derfor forestille sig, at den veganske kost tiltrækker personer, som er nysgerrige og har
lyst til at prøve noget spændende frem for at holde sig til det nemme: ”(…) efterhånden som jeg lærer
ingredienserne at kende, så eksperimenterer man jo” (K33, 2).

IP’erne forbinder ikke den veganske kost med særligt køkkenudstyr, men de nævner alligevel, at der i
højere grad skal hakkes og skæres (M28, K53), bruges foodprocessor (K33) og slowjuicer (K53). K53 har
også lagt mærke til, at de veganske madvarer fylder mere i skabene, fordi mange af dem ikke skal på
køl: ”Jeg har et meget tomt køleskab. Fordi alle sådan nogle grøntsagsting, de fylder ligesom ikke så
meget på hylderne. [Grøntsags-]skufferne er til gengæld meget fyldt (…) det ser jo lidt tomt ud” (K53,
3). Med andre ord stiller den veganske kost andre krav til køkkenets indretning, hvilket kan have en
negativ effekt på intentionsudøvelsen. Til gengæld kan et lavere behov for nedkøling have positive
sideeffekter på klimaet20.

20

Antaget at den veganske praksis medfører produktion af mindre køleskabe, som kræver mindre energi at nedkøle.
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IP’erne er også enige om, at den veganske kost ikke kræver andre indkøbsplatforme, men størstedelen
af de IP’er, der spiser vegansk undervejs i VU (M28, M44, K53) handler flere steder: ”På en indkøbstur,
kan jeg godt gå fra … altså hvor vi [min kone og jeg] typisk plejer at købe fra et eller to steder, kan det
godt være tre eller fire for at finde alle tingene nu” (M28, 5). Adfærdsgruppe III (M44, K53), som spiste
vegansk i forvejen, handler desuden i butikker med helsekost, hvilket viser, at veganske madvarer anses
for at være specialvarer. Indkøbsplatformene er dermed tæt koblet til strukturelle muligheder (se afsnit
5.4.2). M44 beskriver, at han har fået et godt forhold til ekspedienterne i helsekostbutikkerne, dvs.
positive associationer med indkøbsplatformene, hvilket kan være med til at forklare, at hans intention er
blevet til handling. Med andre ord fungerer indkøbsplatformene primært som positive moderatorer,
selvom de i højere grad er tilpasset den animalske end den veganske praksis.

Generelt er ’tingene’ i den veganske praksis ikke substantielt anderledes fra den animalske. Det er
primært madvarerne, der adskiller sig; de opfattes sundere, mere spændende og mere indbydende,
hvilket tyder på, at tingene primært fungerer som positive moderatorer mellem intention og handling.
Associationerne tyder også på, at den veganske praksis tiltaler personer, som er nysgerrige og
interesserer sig for mad og sundhed. Med andre ord kan den positivt modererende effekt være
forbundet med bestemte personligheder. Associationerne til veganske praksisbærere skaber dog et
andet, mere komplekst billede, som jeg beskriver i det følgende (5.4.1.2).

5.4.1.2 Praksisbærere

Generelt har IP’erne et todelt billede af veganske praksisbærere. På den ene side opfattes
praksisbærerne i et positivt lys som nogle, der er bevidste om sundhed (K24, K53) og verdenen omkring
sig (K53), herunder miljø/klima (K24, K33, M44, M57) og dyrevelfærd (M28, M44, M57). De forbinder
veganske praksisbærere med at være unge og udgøre et mindretal af befolkningen (K33, M57). På den
anden side opfattes de i et negativt lys som værende hellige (K24, K53), fordømmende (K24, M44, M57),
missionerende (M57) og ekstreme (K24, M28, M44, K53). Som K24 siger er veganske praksisbærere
”nogle, man ikke vil associeres med (…)”, men fortsætter: ”(…) selvom jeg selv på ingen måder har
nogen problemer med folk, der er veganere. Jeg synes bare, det er dejligt og godt, at nogen vil gøre
det” (K24, 5). Samtlige IP’er nævner desuden, at de ikke vil være fanatiske i deres tilgang, hvilket kan
skyldes, at de ikke vil associeres med veganske praksisbærere. De fleste IP’er udtrykker dog, at deres
negative billede af veganske praksisbærere ikke er retvisende. Med henvisning til en DR-dokumentar
siger M28 f.eks.: ”Jeg har altid vidst, at det ikke er alle veganere, der går rundt og bryder ind og prøver
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at slippe dyr fri og de her ting” (M28, 7), og M57 pointerer, at der også findes ”kødspisere”, som
fordømmer ”grøntsagsspisere” (M57, 3). Det er tydeligt, at medierne spiller en rolle i den negative
associationsdannelse: ”(…) der er en eller anden bred forståelse om, at veganere er sådan nogle, som
mishandler deres børn, fordi de ikke får nok B12 og græder, når køer bliver slagtet” (K24, 5). Omvendt
har der også været positive historier i medierne, og flere IP’er (K24, M28, M44) nævner, at de er blevet
inspireret af Netflix-dokumentaren ’The Game Changers’, der fremstiller veganske praksisbærere som
sunde og stærke. Det er dog tydeligt, at IP’erne har større tiltro til det statsstøttede DR end den
amerikanske dokumentar. Man kan forestille sig, at IP’ernes negative billede af veganske praksisbærere
tilhører den animalske praksis, mens det positive billede tilhører den veganske. Denne hypotese
underbygges af ændringen i M44’s syn på veganere; fra negativt – ”det er bare nogle ekstreme folk,
som er ude i et eller andet. Vi er et landbrugsland for fanden, ikke? Vi har spist kød altid’” – til positivt –
”altså de er jo ikke nogle slemme mennesker, sådan nogle veganere. (Griner). Mange af dem er jo nede
på jorden” (M44, 10).

Animalske praksisbærere anses derimod for at være ’almindelige danskere’ på tværs af samfundet (K24,
M28, K33, K53), hvilket understreger praksissens dominans i det danske samfund. M28 fortæller
desuden, at nogle mænd har et selvbillede af at være ’rigtige mænd’, fordi de spiser kød:
”Især på arbejde, der kan der godt være, nogle af de der ’åh, skal jeg undvære kød? Hvorfor spiser I
dyrenes mad? Hahaha’. Den der lidt macho-agtige attitude (…) Jeg forbinder det bare
ikke med at være (…) en rigtig mand, fordi man spiser mere kød” (M28, 7). Det tyder på, at kød anses
for at være maskulint i den animalske praksis, hvilket kan have en negativ effekt på intentionsudøvelsen
blandt mandlige deltagere.

Generelt er IP’ernes billede af veganske praksisbærere negativt præget, hvilket skaber en negativ effekt
på sammenhængen mellem intention og handling, måske særligt i sociale situationer, hvor den
veganske praksis sender symbolske signaler om personlighed og livsstil. Associationerne med veganske
ting er derimod primært positive. Det kan have en positiv effekt på intention-handlingssammenhængen,
når IP’erne er alene, og en negativ effekt i sociale sammenhænge.
5.4.2

Strukturelle muligheder – tid, sted, pris og hjemmets spisestruktur

De strukturelle muligheder for at spise vegansk kan deles op i tid, sted og pris, hvor tid handler om
prioritering og tidsstyring, mens sted og pris afhænger af infrastruktur, udbud og efterspørgsel. I MIAOmodellen er de strukturelle muligheder objektive, men afhænger af en subjektiv vurdering. Interviewene
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tyder desuden på, at hjemmets sociale spisestruktur, dvs. hvem man bor og spiser med, skaber en
betydningsfuld, strukturel ramme om den veganske praksis.

Overgangen til en vegansk kost er uden tvivl tidskrævende, da det som nævnt kræver tilegnelse af
kropslig og mental viden om den nye praksis (se afsnit 5.3), men IP’erne (M28, K33, M44, K53, M57)
opfatter det ikke sådan. Tværtimod siger M44: ”Det kan godt tage lidt længere tid at handle. Men selve
det at lave mad, det tager ikke længere tid. Nogle gange synes jeg faktisk, at jeg sparer tid ved at spise
vegansk (…) Der er ikke så meget med at skulle stå at tilberede kød ” (M44, 6). Det opfattede
tidsforbrug afhænger af tid til rådighed, prioritering og evne til tidsstyring. Generelt har IP’erne en travl
hverdag med arbejde, studie og familie, der skal passes (K24, M28, K33, M44, K53), selvom det ikke er
alle, der opfatter deres hverdag som travl (K33, M44). Alligevel vælger størstedelen af de IP’er, der
spiser vegansk (M28, M44, K53), nemme løsninger pga. tidsmangel. Andre udnytter tiden ved at lægge
madplaner og handle til flere dage ad gangen (K24, K33, M44). Som nævnt interesserer alle IP’er sig for
mad og/eller sundhed, og har derfor ikke noget imod at bruge ekstra tid på at spise vegansk. De
tidsmæssige muligheder fungerer dermed primært som en positiv moderator mellem intention og
handling, dog betinget af lysten til at bruge tid på den veganske praksis.

Med hensyn til sted er IP’erne, uanset bopæl, enige om, at der er et stort udvalg af veganske varer
tilgængelige, og at de fleste supermarkeder har et ”rimelig godt udvalg” (K33, 4). IP’erne handler fortsat
i gængse, landsdækkende supermarkeder som Netto, Rema1000, Føtex, Kvickly og Bilka. De nævner
også, at supermarkederne har hylder til veganske varer, der gør dem lettilgængelige. To IP’er (M28, K53)
siger dog, at det kan være svært at få fat på de ingredienser, de skal bruge. IP’ernes muligheder for at
spise vegansk, når de er i byen eller bestiller take-away, er derimod mere begrænsede. Om dette siger
K33, der som eneste IP bor i en lille by langt fra hovedstadsområdet: ”Jeg tænker da, at der er flere
alternative muligheder (…) i forhold til at gå ud at spise i de større byer. Vi har også muligheder i
Aalborg. Men det er da ikke alle steder (…)” (K33, 7). På trods heraf nævner ingen af IP’erne udbuddet
af vegansk mad som et problem, og de fleste kender til restauranter og caféer, der serverer vegansk.
Denne konstatering skal dog ses i lyset af, at ingen af IP’erne har haft brug for at vælge en vegansk ret et
sted i byen, enten fordi de tillader sig selv at spise ikke-vegansk, når de er ude (M28, M44); fordi de ikke
spiser ude særligt ofte (K33, K53), eller fordi de ikke spiser vegansk (K24, M57) undervejs i
interventionen.
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Angående pris nævner et par IP’er (M28, K53), at det er dyrt at spise vegansk, hvilket har en negativ
effekt på adfærdsudøvelsen: ”Jeg har ikke spist kød, men jeg har spist f.eks. oste. Det var et spørgsmål
om penge. (Griner). Jeg blev lidt for nærig til at købe det der veganske ost. Jeg synes alligevel, det var
ret dyrt at købe sådan en lille pakke ost, der kostede 25 kr., når jeg skulle have meget af det” (M28, 1).
Som K33 og M44 pointerer, er det dog primært erstatningsprodukter for ikke-veganske varer, der er
dyre, og ikke den veganske kost som helhed: ”Nogle af produkterne er lidt dyrere at købe, men (…) når
jeg så regner det ud, så synes jeg faktisk ikke, det er specielt dyrt at leve vegansk. Og kød, det koster jo
en halv bondegård i dag alligevel” (M44, 6). Med andre ord er det erstatningsprodukterne for velkendte
varer, der får den veganske kost til at fremstå dyr. Samtidig er disse produkter nemme at bruge, fordi
IP’erne allerede har evnerne til at bruge dem (se afsnit 5.3). Erstatningsprodukterne har derfor en positiv
effekt på tilegnelsen af veganske evner, men en negativ effekt på de økonomiske muligheder for at spise
vegansk.

Interviewene viser desuden, at den sociale spisestruktur i IP’ernes hjem har stor indflydelse på, hvorvidt
deres intentioner er blevet til adfærd. Som vist i Tabel 5.4.1 spiser ingen af IP’ernes samlevere vegansk. I
denne forbindelse er det interessant, at IP’erne adfærdsgruppe III (M44, K53), som har vegansk
baselineadfærd, spiser alene til hverdag, selvom M44 spiste med sin bofælle, før han begyndte at spise
vegansk. Hans bofælle er dog midlertidig, og man kan forestille sig, at fælles måltider derfor vurderes
mindre saliente. K53 bor alene, men spiser indimellem med sit voksne barn og dennes familie, som
midlertidigt bor i overetagen: ”(…) når vi har spist sammen, så er det typisk mig, der har lavet maden, så
det er jo mig, der styrer hvad, der er i”. Hun fortæller dog, at hun ville ”tage et lille stykke kød” (K53, 9),
hvis de bød på det. De to IP’er i adfærdsgruppe II (M28, K33), som afprøver den veganske kost, har
derimod betydningsfulde samlevere, men spiser kun med dem indimellem. M28 har skiftende
arbejdstider og spiser derfor ikke fast med sin ægtefælle, og K33 har kun sit barn boende hver anden
uge. Derimod bor og spiser adfærdsgruppe I (K24, M57), som ikke har spist vegansk, sammen med
betydningsfulde andre, hhv. en kæreste og ægtefælle, der spiser animalsk/flexitarisk. Det har en negativ
effekt på intentionsudøvelsen: ”Jeg ville (…) ikke stå at lave to retter til aftensmad hver dag, altså at lave
noget vegansk til mig og noget ikke-vegansk til ham [min kæreste]” (K24, 6). Desuden siger M57, at man
må gå på kompromis, når man er i et parforhold, hvilket tyder på, at den sociale praksis her kolliderer
med konventionel viden om, hvordan man opfører sig i et parforhold. Det viser, at hjemmets
spisestruktur i høj grad påvirker intentionsudøvelsen afhængigt af relationen til eventuelle samlevere.
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Tabel 5.4.1 IP'ernes spisestrukturer i hjemmet
I Uændret ikke-vegansk
IP’er

K24

M57

Kæreste

Ægtefælle

Samlever(e)s
adfærd

A/F

Spiser med
samlever(e)?

Ja

Samlever(e)

II Fra ikke-vegansk til vegansk
M28

III Uændret vegansk

K33

M44

K53

Ægtefælle

Barn 9 år
(deltid)

Midlertidig
bofælle

-

A

F

A

A

A

Ja

Indimellem

Indimellem

Nej

Indimellem

F = flexitarisk, A = animalsk. Baseret på interviews (Bilag C2).

De strukturelle muligheder har dermed primært en positiv effekt på sammenhængen mellem intention
og handling. Særligt virker madvarernes tilgængelighed i supermarkederne til at gøre det nemt at spise
vegansk, mens prisen på veganske erstatningsprodukter optræder som en negativt modererende faktor.
Samleveres madpraksis virker også til at have en stærkt modererende effekt, således at jo mere
betydningsfuld en samlever er, og jo oftere man spiser sammen, des sværere er det at afvige fra
samleverens praksis.

5.4.3

Muligheder – opsummering

Generelt er IP’ernes strukturelle og materielle muligheder for at spise vegansk gode. De materielle
muligheder adskiller sig ikke substantielt fra den animalske praksis, og hvor de gør, fremkalder de
veganske ting primært positive associationer. Omvendt har IP’erne primært negative associationer til
veganske praksisbærere. Det tyder på, at tingene har en positiv effekt på sammenhængen mellem
intention og handling, når IP’erne er alene, og en negativ effekt i sociale sammenhænge, hvor IP’erne
ikke vil associeres med veganske praksisbærere. Det samme billede viser sig i forbindelse med
strukturelle muligheder, hvor den veganske kost er lettilgængelig hvad angår tid, sted, og i nogle
tilfælde pris, men begrænses af hjemmets spisestruktur, som har en tydelig effekt afhængigt af IP’ernes
samlevere og deres madpraksis. I en kultur, hvor den dominerende spisepraksis er animalsk, vil
hjemmets spisestruktur derfor ofte have en negativ effekt på intentionsudøvelsen.
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5.5

Deltagernes forståelser

Praksissens forståelser dækker over de overbevisninger, verdenssyn og begrebsforståelser, som
praksisbærernes deler, og som påvirker deres individuelle ønsker og behov og dermed motivation.
Dette afsnit har derfor et naturligt overlap med analysens motivationsdel (5.2). I det følgende beskriver
jeg IP’ernes forståelser af følgende temaer: Måltidet (5.5.1), sundhed (5.5.2) og menneske-naturrelationer (5.5.3).
5.5.1

Forståelser om måltidet

Om måltidet siger IP’erne, at det skal ’smage godt’ (M28, K33, M57), være ’spændende’/’en oplevelse’
(M28, M57), være ’æstetisk’ (M28, M44, K53), give ’glæde’ (M44, K53), ’næring’ og ’energi’ (M28, K33)
og være ’sundt’ (M57). Hvis man sammenligner dette billede med IP’ernes associationer til hhv. den
veganske og animalske praksis, er der størst samhørighed med den veganske, der beskrives som
spændende, indbydende og sund (se afsnit 5.4.1). Omvendt forbinder IP’erne i højere grad den
animalske kost med at give den nødvendige næring.

I en social sammenhæng beskriver de måltidet som noget, der skaber ’samtale’, ’fællesskab’ og ’hygge’
(M28, K33, M44, K53, M57) og som middel til at fejre noget (K33, M57). Interviewene viser desuden, at
mad kan bruges som en social gestus til at vise omsorg eller interesse for andre. Når man siger ’nej tak’
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til mad, afslår man derfor den sociale gestus, der ligger bag: ”Hvis mit barnebarn kom ned og havde
bagt en kage, så ville jeg selvfølgelig spise et stykke. Der er ikke nogen grund til at gøre hende ked af
det eller ikke vise [hende], at man virkeligt sætter pris på det” (K53,3). Ifølge K33 kan det sidestilles med
”al den der snak om, hvorvidt man kan sige nej til kage, når andre tager det med for at glæde, og når de
har fødselsdag” (K33, 5). Det kan med andre ord være svært at sige nej til ikke-vegansk mad, hvis man
gerne vil acceptere den gestus, der ligger bag. Denne forståelse af mad som social gestus er tæt
forbundet med animalske konventioner (5.3.2) om, at man bør spise det, der bliver serveret.

Generelt forstår IP’erne måltidet som noget, der skal kunne mere end bare at mætte. Det skal smage
godt og være spændende, men mad udfylder også en vigtig rolle i sociale relationer, hvor den fungerer
som social gestus. Derfor er det svært for IP’erne at gå imod kulturens dominerende praksis.
5.5.2

Forståelser om sundhed

IP’ernes forståelser om vegansk kost og sundhed kan overordnet opdeles i to modsatrettede forståelser:
1) Vegansk kost er sundt, og 2) Vegansk kost giver ikke tilstrækkelig næring. Det tyder på, at der er tale
om veganske og animalske forståelser, hvor IP’erne befinder sig i overgangen mellem de to praksisser.
Mange af forståelserne stemmer overens med Fødevarestyrelsens officielle kostråd, som jeg derfor
inddrager som en del af IP’ernes kulturelle kontekst. Kostrådene er i dynamisk samspil med kulturens
forståelser om sundhed, idet de både formes af og former disse. Jeg har valgt at inddrage de kulturelle
sundhedsforståelser, da deltagerne primært er motiverede af sundhed. I det følgende beskriver jeg først
IP’ernes sundhedsforståelser (5.5.2.1), hvorefter jeg sammenholder dem med de officielle kostråd
(5.5.2.2).

5.5.2.1 Kolliderende sundhedsforståelser

Med undtagelse af M57 omtaler alle IP’erne den veganske kost som sund: ”Jeg er fuldstændigt
overbevist om, at den sundeste kost er en vegansk kost” (K24, 2). Bag denne overbevisning ligger
forståelser om, at frugt, grønt og bælgfrugter er sundt (K24, M28), mens kød er usundt (K24), som
afspejles i Fødevarestyrelsens officielle kostråd: ”Altså, det er jo ikke nyt, at grøntsager er sunde, så jeg
tror også, at det er lige så meget (…) [Fødevarestyrelsens] anbefalinger om, at man ikke skal spise ret
meget kød, og at man skal spise frugt og grønt og bælgfrugter” (K24, 2). To IP’er nævner desuden, at
den veganske kost kan afhjælpe livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme (M28) og overvægt (M44),
hvilket også afspejles i kostrådene (Fødevarestyrelsen 2020a).
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Samtidig er IP’erne overbeviste om, at vegansk kost ikke indeholder nok næring (K24, M28, M44, K53),
herunder særligt B12 (K24, K53, M57), protein (M28, M57), vitaminer (M28, M57), fedtsyre (M28, M44,
K53) og jern (K24). Til gengæld opfatter de den animalske kost som næringsrig: ”næringsstofmæssigt får
du det, som din krop har brug for (…). De [animalske praksisbærere] får lidt proteiner, de får lidt
grøntsager, de får lidt af det hele” (K33, 5). Det hænger sammen med en overbevisning om, at det er
sundt at spise varieret (M28, K53, M57), hvilket opfattes som sværere på en vegansk kost, hvor man
udelukker visse madvarer. Som flere IP’er nævner, kan man dog sagtens leve usundt på en animalsk
kost; spise for meget kød (K24), få for meget fedt (M44) og for lidt B12 (K53). To IP’er (K24, K53) nævner
også, at en vegansk kost ikke nødvendigvis er sund: ”Du kan altid putte en masse sukker og alt muligt
andet i noget mad, så den ikke længere er sund. Du kan putte en masse fedtstoffer i … Hvis du får for
meget af tingene, så er det jo ikke længere sundt” (K53, 6). Med andre ord er de overbeviste om, at den
veganske kost i udgangspunktet er sundere end den animalske, men at begge praksisser kan være
usunde.

Som nævnt kolliderer de to ovennævnte forståelser om sundhed, hvilket kommer til udtryk hos K53, der
er overbevist om, at den veganske kost er tilstrækkeligt næringsrig, men samtidig at hun mangler
næring: ”(…) [mit syn] på vegansk kost har ændret sig. Det at man sagtens kan få dækket alle behov,
eller de fleste behov, på en vegansk kost (…) Tidligere, før jeg læste op på tingene (…) havde [jeg] en
forventning om, at man kom til at mangle mange ting. Det er måske også derfor, at jeg tænker, at jeg
mangler noget” (K53, 8). Det tyder på, at forståelserne tilhører hver sin praksis, og at det kan være svært
at slippe forståelserne fra én praksis, når man tilegner sig en ny. Derfor tager K53 tilskud af B12-vitamin,
men siger: ”det tror jeg også, man mangler, hvis man spiser kød. Og det har jeg aldrig tænkt på før (…)”
(K53, 7). Flere IP’er (K24, M44, K53) nævner desuden, at der er en udbredt uvidenhed om ernæring, som
skaber fordomme mod den veganske praksis. F.eks. siger K24 om sin mors bekymring for, om hun får
nok jern: ”Jeg tror, det handler om, at min mor mangler viden om positive effekter ved en mere grøn
kost. Det er tit skræmmehistorierne om den veganske kost, der har været fremme” (K24, 6). Og K53
siger: ”(…) altså det meste af det, man ved, kommer jo fra medier – hvad man læser og opfanger. Og
hvis man ikke selv går i dybden med det (…) de overskrifter, man læser, så får man indtryk af nogle ting
– og de er ikke altid rigtige” (K53, 8). Medierne har dermed stor indflydelse på kulturelle forståelser af
sundhed, og de har ifølge IP’erne en negativ effekt på intentionsudøvelsen, idet de typisk regenererer
dominerende forståelser. At udøve en minoritetspraksis kræver derfor, at man bevidst opsøger den
nødvendige viden, hvilket kræver tid og energi. Desuden kan deskriptive normer, dvs. andres
observerbare adfærd, opfattes som informationskilde med rationalet ’ flertallet har ret’. Hvis man gør
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som andre af denne årsag kaldes det informativ konformitet (Deutsch og Gerard 1955). Det er dermed
ikke kun medier og kostråd, der regenererer de animalske forståelser, men også befolkningen gennem
udøvelsen af praksissen.

Interviewene tyder dermed på, at overgangen til den veganske praksis kræver, at man tager stilling til
forståelserne bag nogle emner, som man normalt ikke tænker over, f.eks. næringsindholdet i måltiderne,
og at man opsøger viden for at opbygge nye forståelser. Med andre ord kræver det opmærksomhed og
tankekraft ligesom det gør at ændre vaner og rutiner (se 5.3.1). I den danske kultur regenereres
animalske forståelser som nævnt af medier, men også Fødevarestyrelsens officielle kostråd, hvilket er
særligt interessant i forbindelse med brugen af politiske instrumenter. Med andre ord kan officielle råd
give information om den mest hensigtsmæssige adfærd, så man slipper for selv at tage stilling. I det
følgende analyserer jeg De officielle Kostråds indflydelse som kontekstuelle sundhedsforståelser.

5.5.2.4 De officielle Kostråd

Formålet med De officielle Kostråd er at hjælpe den almindelige danske borger med at spise sundt, og
vejledningerne er derfor skræddersyede til den danske madkultur, dvs. den animalske praksis
(Fødevarestyrelsen 2020a). Kostrådene danner baggrund for Madpyramiden, som benyttes i
folkeskoleundervisning (Folkeskolen.dk 2011), og kan derfor tænkes at have stor indflydelse på danske
forståelser af ’sund mad’. Rådene er således i dynamisk samspil med kulturelle sundhedsforståelser, som
de både påvirker og påvirkes af. I Tabel 5.5.1 er rådene sammenholdt med veganske og animalske
sundhedsforståelser.

Tabel 5.5.1 De Officielle Kostråd 2013 og sundhedsforståelser
Kostråd

Forståelse

1

Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

Animalsk

2

Spis frugt og mange grønsager

Vegansk

3

Spis mere fisk

Animalsk

4

Vælg fuldkorn

-

5

Vælg magert kød og kødpålæg

Både og

6

Vælg magre mejeriprodukter

Animalsk

7

Spis mindre mættet fedt

Vegansk

8

Spis mad med mindre salt

-

9

Spis mindre sukker

-

10

Drik vand

-

Kilde: Fødevarestyrelsen (2020a).
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Den veganske forståelse af sund mad afspejles i kostråd 2) Spis frugt og mange grøntsager, 7) Spis
mindre mættet fedt og delvist i 5) Vælg magert kød og kødpålæg, som opfordrer til at sænke
kødindtaget (Fødevarestyrelsen 2020a). Ifølge Fødevarestyrelsen (2020a) er mættet fedt, ”fedt, der
findes i smør og smørblandinger, mælk, ost og kød”, dvs. animalske produkter, og styrelsen anbefaler
derfor, at man i stedet vælger veganske produkter som planteolier og margarine (Fødevarestyrelsen
2020a). Kostråd 5 opfordrer ikke direkte til at undgå kød, men anbefaler et begrænset indtag. Ifølge
styrelsen får man som regel nok næringsstoffer på en kødfri diæt – betinget af, at man spiser æg og
mælkeprodukter (Fødevarestyrelsen 2020a). Desuden skriver styrelsen i dens anbefalinger til vegetarer
og veganere, at ”det kræver stor viden og indsigt at kunne sammensætte en vegansk kost, der dækker
behovet for vitaminer, mineraler og protein” (Fødevarestyrelsen 2020b). Rådene stemmer derfor kun
delvist overens med veganske sundhedsforståelser.

Kostrådene indebærer også anbefalinger, som stemmer overens med animalske forståelser. Det gælder
anbefalinger om at spise varieret (1), herunder at vælge ”forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og
magert kød” (Fødevarestyrelsen 2020a); spise mere fisk (3); samt indirekte om at spise mejeriprodukter
(6) og kød (5). Selvom Fødevarestyrelsen (2020) ikke direkte opfordrer til, at man spiser kød,
understreges det, at ”kød indeholder proteiner, mineraler og jern, som kroppen har brug for”. Styrelsen
anbefaler heller ikke, at man spiser mejeriprodukter, men fremhæver, at 0,25-0,5 liter magert
mælkeprodukt om dagen er ”passende i forhold til danske madvaner” (Fødevarestyrelsen 2020a). Med
anstrengelserne for at tilpasse retningslinjerne til den danske madkultur ender Fødevarestyrelsen
dermed indirekte med at anbefale en animalsk kost med reduceret kødforbrug, dvs. en flexitarisk kost.
Animalske forståelser og konventioner indebærer dog en større mængde kød: ”(…) da jeg selv så, at
[Fødevarestyrelsen] kun anbefaler, at man spiser 400 [500] gram kød om ugen, var jeg ret chokeret. Og
jeg har snakket med flere forskellige om det, som også er meget chokerede over, at det egentlig er så
lidt, man anbefaler. For det spiser man jo hurtigt i løbet af en dag, hvis man spiser kød til både frokost
og aftensmad” (K24, 2). K24 indikerer dog, at det er alment kendt, at ”(…) man skal spise mindre kød og
mere grønt (…)” (K24, 6), hvilket tyder på, at animalske forståelser om sundhed stemmer overens med
overskrifterne i De officielle kostråd, men ikke de underliggende detaljer.

Fødevarestyrelsens kostråd stemmer dermed både overens med sundhedsforståelser i den animalske og
veganske praksis. Da alle anbefalinger tager udgangspunkt i en animalsk kost, ender styrelsen dog
indirekte med at anbefale, at man spiser kød- og mælkeprodukter.
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5.5.3

Forståelser om menneske-natur-relationer – dyr og klima

IP’ernes forståelser om dyr og klima er forbundet, idet de begge omhandler verdensopfattelser af
individets rolle i verden i samspil med dyr og planter (non-humans). Derfor hænger disse forståelser også
tæt sammen med forventninger om altruistiske outcomes og sociale normer om forbrugeransvar som
beskrevet i motivationsafsnittet (5.2). I denne forbindelse skelner litteratur om miljøpolitik mellem to
etiske tænkninger: Antropocentrisme, hvor non-humans kun har instrumentel værdi, dvs. i kraft af
menneskelig udnyttelse, og Ecocentrisme, hvor non-humans har intrinstisk værdi, dvs. værdi i sig selv
(Carter 2018). I ecocentrismen er mennesket ikke alene etisk ansvarligt over for andre mennesker, men
også non-humans (Carter 2018).

Om menneskets relation til dyr siger IP’erne, at landbrugsdyr skal behandles godt (M28, K33, M44, K53,
M57), men også: ”Folk må godt spise dyr. Det har man altid gjort” (M44, 10). Det afspejler forståelser
om, at dyr ikke kun har instrumentel værdi, men heller ikke er ligestillet med mennesker. Dyrevelfærd er
ikke et salient emne blandt IP’erne, idet kun én (M57) har angivet ’dyrevelfærd’ som primær motivation
for at deltage i VU og kun tre (M28, K53, M57) som sekundær motivation (se Tabel 5.2.3). Størstedelen
af IP’erne (K24, M28, M44, M57) forbinder desuden den veganske praksis med dyrevelfærd, hvilket tyder
på, at emnet er mere salient i den veganske praksis. M28 nævner desuden, at han undervejs i
interventionen er blevet mere opmærksom på, ”hvordan dyrene bliver behandlet” (M28, 1). Med andre
ord har dyr større intrinsisk værdi i veganske forståelser af menneske-natur-relationer, som i højere grad
afspejler en ecocentrisk etik. Mange IP’er (K24, M28, M44) tager dog afstand fra denne tænkning og
understreger, at de ikke er fanatiske i deres tilgang til den veganske kost. M44 markerer afstanden ved
at kalde de ’ekstreme’ veganske praksisbærere for ”dyrevelfærdsveganere” (M44, 2,9). Udtalelserne
tyder på, at IP’erne ikke deler veganske forståelser om dyrevelfærd, hvilket også kommer til udtryk i
spørgsmålet om, hvorvidt honning er vegansk: ”Jeg har stadig lidt svært ved at forstå, hvorfor honning
[ikke er vegansk] (…) jeg tænker, ’okay, er det noget for mig, hvis man ikke engang må tage en ske
honning?’” (M28, 5). Omvendt forbinder IP’erne den animalske praksis med at prioritere profit over
dyrevelfærd (M28, K53, M57): ” (…) [min omgangskreds] siger, at det bare skal være billigst muligt. Det
tror jeg, de fleste synes. Det tror jeg ikke, de går så meget op i – hvordan dyrene har haft det” (M57, 7).
Det tyder på, at de animalske forståelser er præget af en stærk antropocentrisk etik og viser, at der er
stor forskel mellem den etiske tænkning i animalske og veganske forståelser af dyrs værdi, hvor IP’erne
befinder sig imellem disse to. Kort fortalt har IP’erne svært ved at tilegne sig praksissens forståelser,
selvom interviewene tyder på, at der sker en tilegnelse.
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Heller ikke klima er et salient emne blandt IP’erne. Som nævnt er ingen af IP’erne primært motiverede af
klima- og miljøhensyn, mens fire er (K24, M28, K33, K53) sekundært motiverede heraf (se Tabel 5.2.3).
Alligevel viser interviewene, at alle IP’er til en vis grad er bevidste om kostens klimaaftryk. Den
overordnede fælles forståelse er, at det er nødvendigt at begrænse kødindtaget for at ”redde planeten”
(M28, 1) og ”passe på den jord, vi har” (K53, 6). Bag denne forståelse ligger overbevisninger om, at
kødproduktion har en negativ indvirkning på klimaet, idet den udleder CO2 (K33, M44, M57), kræver
store mængder vand (M28) og medfører et stort madspild (M57). M44 er desuden blevet mere
miljøbevidst efter, han er begyndt at spise vegansk: ”Efter jeg er kommet ind i det, begynder man at
lægge mere mærke til de miljømæssige hensyn, man kommer til at tage”. Det tyder på, at klima/miljø er
et mere salient emne i den veganske praksis end den animalske, men at de veganske naturforståelser
ikke adskiller sig substantielt fra de animalske, hvilket har en positiv effekt på intentionsadfærdssammenhængen. Emnets saliens kan skyldes, at veganske praksisbæreres adfærd i højere grad
stemmer overens med forståelserne, og at de derfor ikke oplever kognitiv dissonans, dvs. indre
utilpashed som følge af uoverensstemmelse mellem holdning og handling (Festinger 1957).

Generelt befinder IP’ernes forståelser om menneske-natur-relationer sig mellem animalske og veganske
forståelser. Praksisserne adskiller sig primært i deres forståelser om dyrevelfærd, hvor veganske
forståelser er præget af en ecocentrisk etik, som ligger langt fra den animalske, antropocentriske etik.
Derfor fungerer de veganske dyreforståelser som negative moderatorer mellem IP’ernes intention og
handling. Desuden er der stor forskel på klimaforståelsernes saliens i de to praksisser, mens
samhørigheden på dette punkt primært har en positiv effekt.

5.5.4

Forståelser – opsummering

Interviewene viser, at IP’erne forstår måltidet som noget, der skal smage godt og se indbydende ud,
hvilket stemmer overens med deres associationer til vegansk kost, men omvendt skal det give
tilstrækkelig næring, hvilket de i højere grad forbinder med den animalske kost. IP’erne forstår desuden
mad som en social gestus, hvilket gør det svært at sige nej til animalsk mad. Med andre ord; hvis
flertallet anvender animalsk mad som social gestus, tvinges veganske praksisbærere til at afslå gestussen
eller bryde deres praksis. Sociale relationer er vigtige for IP’erne, der hellere vil afvige fra den veganske
praksis end opfattes som fanatiske. IP’ernes sundhedsforståelser er splittede mellem en vegansk og en
animalsk forståelse. I den veganske anses vegansk kost for at være sundt, mens den animalske forståelse
indebærer overbevisninger om, at kød, fisk, æg og mejeriprodukter er essentielle kilder til næring.
Analysen viser også, at medier, myndighedernes og befolkningen som helhed er med til at regenerere
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animalske sundhedsforståelser, som gør det svært at afvige herfra. Desuden fylder forståelser af
menneske-natur-relationer mere i den veganske praksis, hvor de er præget af en ecocentrisk etik modsat
animalske forståelser, som er præget af en antropocentrisk etik. Særligt er der stor forskel på veganske
og animalske forståelser af menneske-dyr-relationen, som gør det svært at tilegne sig veganske
forståelser. IP’erne overtager dog veganske praksisforståelser efterhånden, som de begynder at spise
vegansk, og de veganske forståelser kan derfor have en positiv effekt på motivationen for at vedblive
med at spise vegansk såvel som spill-over effekter på anden adfærd, hvilket jeg kommer ind på senere
(6.2.1).

5.6

Delkonklusion: Fra intention til handling

Den første del af analysen har fokuseret på vejen fra intention til handling for at besvare første del af
problemformuleringen: Hvordan påvirker praksisbundne forståelser, evner og muligheder vedrørende
vegansk kost sammenhængen mellem intention og klimahandling?

Undersøgelsen viser, som antaget, at intention ikke nødvendigvis medfører adfærd, idet 19 pct. af
deltagerne – og to ud af seks IP’er – ikke har spiste vegansk undervejs i interventionen. Generelt kan
IP’ernes adfærdsændringer opdeles i tre grupper: I) Uændret ikke-vegansk, hvor intentionerne ikke blev
til adfærd, II) Fra ikke-vegansk til vegansk, hvor intentionerne blev til adfærd og III) Uændret vegansk,
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hvor intentionerne blev til adfærd, men ikke en adfærdsændring. Det er desuden interessant, at
deltagerne primært er motiverede af egoistiske outcomes og kun sekundært af altruistiske outcomes
som hensyn til klima/miljø og dyr, men at de altruistiske outcomes bliver mere saliente hos IP’erne i takt
med tilegnelsen af den veganske praksis. Det tyder på, at klimavenlige handlinger kan medføre
miljøbevidsthed.

Analysen peger desuden på, at tilegnelsen af veganske evner er en tids- og energikrævende proces.
IP’ernes animalske evner fungerer primært som en negativ moderator mellem intention og handling, idet
de adskiller sig substantielt fra veganske evner, selvom der også er overlap. Derfor har gamle vaner og
rutiner såvel som animalsk mental viden om opgavens udførsel primært en negativ effekt på
sammenhængen, men i nogle tilfælde en positiv effekt. Særligt animalske konventioner om måltidernes
indhold har dog en negativ effekt, idet IP’erne har svært ved at tænke uden for disse konventioner.
Desuden giver sociale konventioner IP’erne en følelse af at være til besvær, når de spiser hos andre i en
kultur domineret af den animalske praksis.

Mulighederne for at spise vegansk har derimod primært en positiv effekt på sammenhængen. Generelt
er de strukturelle og materielle muligheder for at spise vegansk gode, både hvad angår tid, sted, og i
nogle tilfælde pris. Til gengæld har IP’erne negative associationer forbundet med veganske
praksisbærere, hvilket har en negativ effekt på sammenhængen i socialt regi. Også hjemmets
spisestrukturer har en betydelig indflydelse afhængigt af relationen til eventuelle samlevere og deres
praksis. Mulighederne for at spise vegansk er således bedre, hvis man er omgivet af veganske
praksisbærere.

IP’ernes forståelser om måltidet, sundhed og menneske-natur-relationer har en klar negativ effekt på
intentionsudøvelsen. Det gælder særligt animalske forståelser om sundhed og dyr, som tydeligt adskiller
sig fra de veganske. Som den dominerende praksis har animalske forståelser en overlegen position i
kulturen, idet de både kommunikeres via befolkningen, medier og myndigheder, hvorimod man skal
gøre en ekstra indsats for at tilegne sig minoritetens forståelser. IP’erne forstår desuden mad som en
social gestus, hvilket gør hensynet til sociale relationer til en stærk negativ moderator i et samfund
domineret af den animalske praksis. Forståelser om menneske-dyr-relationer er desuden præget af en
ecocentrisk etik i den veganske praksis, men en antropocentrisk etik i den animalske, hvilket gør de
veganske forståelser svært tilgængelige. Derimod viser interviewene ingen forskel på praksissernes
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menneske-natur-relationer, men forståelserne er mere saliente i den veganske praksis, hvilket kan
medføre øget miljøbevidsthed blandt veganske praksisbærere.

Undersøgelsen tyder på, at IP’erne langsomt tilegner sig den veganske praksis’ evner og forståelser
efterhånden, som de spiser vegansk, hvilket kan påvirke deres motivation. Denne omvendte kausalitet
fra adfærd til intention er fokus for næste del af analysen.
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6 Analyse: Fra midlertidig til varig adfærd
Dette kapitel besvarer anden del af problemformuleringen: Kan adfærdsinterventioner som
Veganerudfordringen skabe varige adfærdsændringer?

Her præsenterer jeg interventionens effekt på deltagernes motivation (6.1) og efterfølgende adfærd
(6.2), hvorefter jeg relaterer analysens resultater til VU’s facilitering (6.3) og opsummerer afsnittet (6.4).
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6.1

Deltagernes motivation efter interventionen

Som nævnt går sammenhængen mellem intention og handling ifølge MIAO-modellen begge veje.
Modellen antager således, at de deltagere, der har ændret adfærd undervejs i udfordringen, også vil
ændre motivation. Det sker, fordi deres adfærd påvirker outcome-vurderingen, både direkte via erfaring
og indirekte gennem tilegnelse af praksissens evner, muligheder og forståelser. I dette afsnit analyserer
jeg derfor eventuelle ændringer i deltagernes motivation som følge af ændret adfærd.

I alt har 78 % af deltagerne ændret holdning til den veganske praksis efter interventionen, primært i en
positiv retning (66 %) (Se Figur 4.2.5). Som vist i Figur 6.1.1 korrelerer holdningsændringen med
deltagernes adfærd, således at jo mere, de har spist vegansk i løbet af interventionen, des mere har
deres holdning ændret sig i en positiv retning. Det kan være et udtryk for, at deltagerne har haft positive
erfaringer med praksissen, men også at de har tilegnet sig veganske evner, muligheder og forståelser.
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Figur 6.1.1 Adfærd undervejs (EQ1) sammenholdt med holdningsændring (EQ6)

EQ1: ”Har du spist vegansk under hele udfordringen?”

Blandt IP’erne har interventionen medført en positiv holdningsændring hos fem ud af seks, som vist i
Tabel 6.1.1. Holdningsændringen korrelerer med IP’ernes adfærd, så den positive holdningsændring
forekommer hos alle, der har spist vegansk. Desuden er det interessant, at det er adfærdsgruppe II, som
er i den afprøvende fase, der har flest positive motivationsændringer. Det viser sig i stærkere
overbevisning om, at forbrugeradfærd gør en forskel og færre negative erfaringer med adfærden end
forventet. Adfærdsgruppe III, som spiste vegansk i forvejen, har derimod flest negative
motivationsændringer; flere negative erfaringer end forventet og mindre vegansk-prægede
overbevisninger og injunktive normer. De har dog rapporteret om en overordnet positiv ændring (se
Tabel 6.1.1). I adfærdsgruppe I, som ikke har spist vegansk, har K24 uændret holdning, overbevisninger
og normer, hvorimod M57 både har ændret holdning og overbevisninger. Som vist i tabellen har han
fået en mere positiv holdning til det at spise vegansk (EQ6) og radikalt ændret overbevisning om
effekten af forbrugeradfærd (EQ11), selvom han ikke har ændret adfærd. Denne tendens gælder også
blandt deltagerne generelt, hvor cirka halvdelen af de deltagere, som ikke har spist vegansk undervejs i
VU, alligevel har ændret holdning; 40 % i en positiv retning. Det tyder på, at holdningsændringen ikke
alene skyldes adfærd, men også indblik i de dele af den veganske praksis, der ikke kræver kropslig
indlæring. Med andre ord tyder det på, at tilegnelsen af forståelser og mental viden kan ske uden
udførelse af praksissen.
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Tabel 6.1.1 IP'ernes motivation, før og efter
I Uændret ikke-vegansk
IP

II Fra ikke-vegansk til vegansk

III Uændret vegansk

K24

M57

M28

K33

M44

K53

Ja, helt klart

Nej

Ja, en smule

Ved ikke

Ja, helt klart

Ja, en smule

Ja, helt klart

Ja, en smule

Ja, en smule

-II-

Overbevisning
Forbruger-adfærd gør en forskel
Før
(FQ13)
Efter (EQ11)

-II-

Ja, helt klart

Outcome-vurdering
Positive forventninger/erfaringer
Før
(FQ11)

Øget sundhed
Inspiration
Positiv erfaring

Spændende

Øget sundhed
Inspiration
Mere energi
Øget velvære
Øget
koncentration

Øget sundhed Øget sundhed Øget sundhed
Pænere hud
CO2Mere energi
besparelse

Efter
(EQ9)

-

Spændende

Motivation for
madlavning
Fokus på
sundhed
Positive sociale
erfaringer

-II-

Mere energi
Bedre følelse i
kroppen

God
samvittighed

Ensformigt

Ensformigt

Uoverskueligt
Tidskrævende
Sultfølelse
Kødcravings

Følelse af
afsavn

Ingen

Besværligt
Dyrt

-

Svært at
ændre vaner

Dyrt

Intet

Negative forventninger/erfaringer
Før
(FQ12)

Efter (EQ10)

Ondt i maven Mindre energi
Let hovedpine

Holdning
Har du ændret syn på det at
spise vegansk? (EQ6)

Nej

Ja, i en positiv retning

Sociale normer
Injunktive normer om forbruger-ansvar
Før (FQ14)
Efter (EQ12)

Ja, helt klart

Ja, helt klart

Ja, helt klart

Ja, til en vis
grad

Ja, helt klart

Ja, helt klart

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Ja, til en vis
grad

-II- angiver gentagelse. - angiver udeladt svar. Farvet felt angiver ændring mod (blå) eller væk fra (grå) den veganske praksis.

Opsummerende er der en klar sammenhæng mellem ændringer i deltagernes adfærd og motivation,
hvilket tyder på, at adfærd påvirker motivation som antaget i MIAO-modellen. Undersøgelsen tyder dog
også på, at indblik i praksissen i sig selv kan skabe ændringer i motivation og dermed potentielt også
adfærdsændringer, hvilket er emnet for næste afsnit (6.2).

88

6.2

Deltagernes adfærd efter interventionen

I dette afsnit kigger jeg på interventionens effekt på længere sigt, dvs. hvor mange deltagere, der spiser
vegansk tre uger efter interventionens ophør.

I alt har interventionen fået 29 % af deltagerne til at spise vegansk og hele 83 % til at spise mere
vegansk end før (Figur 4.2.3 og 4.2.4). Med andre ord har cirka en tredjedel af deltagerne ændret
praksis som følge af interventionen, mens fire ud af fem har ændret handlinger i retning mod den
veganske praksis. Som vist i Figur 6.2.1 korrelerer deltagernes adfærd undervejs med deres adfærd efter
interventionen, så jo mere vegansk de har spist undervejs, des mere vegansk spiser de efterfølgende.
Blandt de deltagere, der spiser mere vegansk efter interventionen, har 12 % ikke spist vegansk
undervejs. Det peger på, at indblik i praksissen i sig selv kan skabe adfærdsændringer. Til gengæld har
alle deltagere, der har skiftet praksis, spist ’fuldstændigt’ eller ’overvejende’ vegansk undervejs (se Figur
6.2.2), hvilket tyder på, at praksisændringer er mere omfattende end handlingsændringer, og i højere
grad kræver udøvelse af veganske handlinger under faciliterende forhold.
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Figur 6.2.1 Adfærd efter (EQ4) fordelt på adfærd undervejs (EQ1)

EQ1: ”Har du spist vegansk under hele udfordringen?”

Figur 6.2.2 Praksis efter (EQ3) fordelt på adfærd undervejs (EQ1)

EQ1: ”Har du spist vegansk under hele udfordringen?”

Blandt IP’erne spiser fem enten ’lidt’ (M57, M28, K33) eller ’i høj grad’ (M44, K53) mere vegansk efter
interventionen (se Tabel 6.2.1). De to IP’er, som har svaret ’i høj grad’ sammenligner dog med deres
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tidligere animalske kost frem for baselineadfærden, hvormed der kun er tre IP’er, som spiser mere
vegansk efter interventionen. Heraf har kun en enkelt (K33) ændret praksis (fra animalsk til pescetarisk),
mens ingen har tilegnet sig den veganske praksis. Det tyder på, at praksisændringen tager længere tid
end de 22 dage, som VU varer, hvilket kan forklare, hvorfor en stor del af VU’s deltagere har vegansk
baselineadfærd (se afsnit 3.2). Praksisændringen kræver med andre ord en habituerings- eller
tilvænningsfase: ”Jeg kunne godt tænke mig, måske ikke at gå fuldt vegansk, men så i hvert fald at spise
meget mindre kød, og så tænker jeg, så er det en igangværende proces” (K33, 1).

Tabel 6.2.1 IP'ernes adfærd før, efter og undervejs i interventionen
I Uændret ikke-vegansk

II Fra ikke-vegansk til vegansk

III Uændret vegansk

IP

K24

M57

M28

K33

M44

K53

Før (FQ7)

VE

A

F

A

V*

V*

Undervejs (I)

VE

A

V

V

V

V

Efter (EQ3)

VE

A

M**

P

V

V

Mere vegansk efter? (EQ4)

Nej

Ja, lidt

Ja, lidt

Ja, lidt

Ja, i høj grad**

Ja, i høj grad**

Gråt felt angiver adfærd frem for praksis. *Korrigeret som følge af interviews. **Vurderes at være en tastefejl. ***IP benytter
’tidligere adfærd’ som referencepunkt (se Tabel 5.1.1).

6.2.1

Spill-over effekter og relateret adfærd

Ud over adfærdsændringen mod en mere vegansk kost viser interviewene, at der er en række
adfærdsmønstre, som relaterer sig til den veganske praksis. Som nævnt (5.5.3) er M44 blevet mere
miljøbevidst, efter han er begyndt at spise vegansk, og han er begyndt at udføre flere miljøbevidste
handlinger såsom at tage en taske med hjemmefra, når han handler, købe økologisk og købe lokalt:
”Der er mange ting, der sådan er fulgt lidt med mht. det miljøbevidste (…), fordi man begynder at kigge
på, hvad der er i tingene” (M44, 6). Med henvisning til VU i januar 2020 siger han: ”Man bliver jo
påvirket, når man er inde i de der [Facebook-]grupper, og den første veganerudfordring, den hed faktisk
også (…) Klimaudfordringen” (M44, 2). Det tyder på, at et fokus på klimahensyn fostrer miljøbevidsthed.
Også K53 køber primært økologisk, mens to andre IP’er (M28, M57) nævner økologi i forbindelse med
afvejningen mellem forbrugeransvar og økonomi. Interviewene tyder dermed på, at andre former for
miljøbevidst adfærd relaterer sig til den veganske praksis.

Det er derfor nærliggende at tænke, at den veganske praksis’ forståelser, herunder at man kan og bør
forbruge med omtanke; at mennesket er etisk ansvarligt over for natur og dyr etc., også tilhører andre
praksisser og adfærdsmønstre, som man er mere tilbøjelig til at udføre, når forståelserne overlapper. Det
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ligger uden for undersøgelsens omfang at forfølge denne hypotese, men det har nogle interessante
konsekvenser for den måde, vi tænker adfærdsændringer på. Det betyder nemlig, at man kan tilskynde
til klimavenlig adfærd uden primært at fokusere på klimaændringer. Et godt eksempel på dette er M44,
som udelukkende er motiveret af egoistiske outcomes (5.2.3), men som er blevet mere miljøbevidst og
begyndt at udføre flere klimavenlige handlinger som følge af den veganske praksis.

6.3

Veganerudfordringens facilitering

Som nævnt gør VU brug af en række informative og fællesskabende instrumenter til at facilitere
processen fra intention til handling, herunder både tilegnelse af mental viden (evner), strukturering af tid
(muligheder) og indblik i praksissens forståelser. Analysens første del viser, at det primært er tilegnelsen
af veganske evner og forståelser, der gør det svært for IP’erne at spise vegansk, og at forståelser om
menneske-natur-relationer er mindre saliente i den animalske praksis’ forståelser end i den veganske.
Det kan forklare, at deltagerne, som vist i Tabel 6.3.1, primært har benyttet sig af VU’s opskrifter (72 %)
og facebookgruppe (54 %), som netop er evneopbyggende, samt at de har opsøgt viden eller
forståelser om sundhed (38 %) i højere grad end klima (23 %) og dyrevelfærd (29 %). I interviewene siger
IP’erne desuden, at de primært har behov for ’inspiration’, ’opskrifter’, ’råd’ og ’vejledning’ (K24, M28,
K33, M44, K56) samt viden om sundhed (M28, M44, K53), hvilket tyder på, at det er her, de største
udfordringer ligger.

Tabel 6.3.1 VU's facilitering
Benyttet af:

Middel:

Tilegnelse af:
Evner

Muligheder

Forståelser

72 %

Opskrifter

x

54 %

Facebookgruppe, passivt

x

38 %

Information om sundhed

x

29%

Information om dyr

x

26 %

Tips til indkøb

23 %

Information om klima

21 %

Madplaner

21 %

Dagens udfordring

21 %

Facebookgruppe, aktivt

x

11 %

Personlig mentor

x

Motivation

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Kilde: Figur 4.2.5.
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6.4

Delkonklusion: Fra midlertidig til varig adfærd

Anden del af analysen har fokuseret på vejen fra handling til intention og videre til vedvarende handling
for at besvare anden del af problemformuleringen: Kan adfærdsinterventioner som Veganerudfordringen
skabe varige adfærdsændringer?

Det korte svar på spørgsmålet er ja. Som følge af interventionen spiser ca. en tredjedel (29 %) af
deltagerne vegansk, mens ca. fire femtedele (83 %) spiser mere vegansk end før. Analysen tyder på, at
overgangen til den veganske praksis kræver habituering og adskillige adfærdsændringer, hvilket tager
mere end 22 dage. Desuden er der en klar sammenhæng mellem vegansk adfærd undervejs og positiv
holdningsændring såvel som efterfølgende vegansk adfærd. Det tyder på, at deltagernes midlertidige
adfærdsændring påvirker deres holdning og derigennem skaber vedvarende adfærd.
Holdningsændringen er dog ikke betinget af en adfærdsændring, men kan alene skyldes indblik i
praksissens evner, muligheder og forståelser. Desuden peger undersøgelsen på, at veganske forståelser
overlapper med andre praksisser, hvilket kan medføre spill-over effekter til anden miljøbevidst adfærd
såsom at vælge økologi og undgå at købe plastikposer i supermarkedet.
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7 Opsummering af analysen
Dette kapitel opsummerer hele analysen (kapitel 5 og 6).
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Undersøgelsen støtter den empiriske eksistens af et intention behaviour gap, idet 19 % af deltagerne i
VU marts 2020 ikke har omdannet deres intentioner om at spise vegansk til de facto adfærd. Analysen
viser, at det primært er tilegnelsen af veganske – såvel som afvænningen af animalske – evner og
forståelser, der afholder intentionerne fra at blive til handling, mens mulighederne i vid udstrækning er
gode. Derfor har deltagerne også primært benyttet de af VU’s instrumenter, som faciliterer tilegnelsen af
evner og forståelser, herunder opskrifter, facebookgruppe samt information om sundhed og
dyrevelfærd. Som vist i Tabel 7.1.1, der opsummerer effekten af de modererende faktorer, viser
undersøgelsen, at det i høj grad er sociale faktorer, der har en negativ effekt på intentionsudøvelsen.
Tabel 7.1.1 Praksiselementernes effekt på sammenhængen mellem intention og handling
Negativ

Positiv

Kropslige

Gamle vaner, rutiner er svære at ændre. Den veganske
praksis adskiller sig substantielt fra den animalske og
kræver mange vaneændringer.

Veganske erstatningsprodukter gør eksisterende vaner
og rutiner nyttige.

Mentale

Animalske konventioner om måltidets indhold gør det
svært at tænke alternativt.

Veganske erstatningsprodukter gør eksisterende viden
om animalske opskrifter og konventioner nyttig.

Evner

Sociale konventioner om mad og social opførsel tvinger
deltagerne til at prioritere mellem sociale relationer og den
veganske praksis.
Muligheder
Materielle

Negative associationer til veganske praksisbærere gør at
deltagerne ikke vil sende sociale symboler om at tilhøre
denne gruppe.

Positive associationer til veganske ting gør at deltagerne
foretrækker den veganske kost.

Strukturelle

Veganske erstatningsprodukter anses for at være dyre.

Den veganske praksis som helhed anses for at være
billigere end den animalske.

Hjemmets sociale spisestruktur har stor betydning for, om
deltagerne spiser vegansk derhjemme, alt afhængigt af
samlevere og disses madpraksis.

Deltagerne opfatter veganske varer som let tilgængelige
i supermarkeder og spisesteder.
Deltagerne opfatter ikke den veganske praksis som
tidskrævende, hvilket primært skyldes deres interesse for
kost og sundhed.

Forståelser
Måltidet

Sociale forståelser af måltidet som fællesskabende og
udtryk for en social gestus får deltagerne til at
nedprioritere den veganske praksis til fordel for
fællesskabet.

Forståelser af måltidet som noget, der skal være
spændende, indbydende og smage godt får deltagerne
til at foretrække en vegansk kost.

Sundhed

Animalske sundhedsforståelser om kød, fisk og æg som
essentielle næringskilder gør deltagerne utrygge ved den
veganske kost.

Animalske sundhedsforståelser om grøntsager som sundt
og store kødmængder som usundt bekræfter deltagerne
i deres intentioner.

Menneskenaturrelationer

Diskrepansen mellem animalske, antropocentrisk-prægede Overlappet mellem veganske og animalske forståelser af
og veganske, eco-centrisk prægede forståelser af
menneske-natur-relationen, gør det nemt for deltagerne
menneske-dyr-relationen får deltagerne til at tage afstand at tilegne sig de veganske forståelser.
fra den veganske praksis.

Grå angiver sociale faktorer.
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Analysen peger desuden på, at det kræver tid og energi at tilegne sig veganske evner, herunder både
kropslig og mental viden. Særligt animalske konventioner om hvad og hvordan, man bør spise, gør det
svært for deltagerne at ændre deres madvaner. Erstatningsprodukter for animalske varer kan i denne
forbindelse være en nem løsning, men også en skuffende eller dyr oplevelse, som giver dårlige
erfaringer. Desuden får sociale konventioner, IP’erne til at føle sig til besvær, når de spiser hjemme hos
andre. Disse konventioner er tæt relaterede til forståelser om mad som en social gestus. Både
konventionerne og forståelserne har en klar negativ effekt på intentionsudførelsen i sociale situationer.

Desuden dominerer animalske forståelser om sundhed og menneske-natur-relationer i det danske
samfund, hvilket gør det svært at tilegne sig veganske forståelser. F.eks. regenereres animalske
forståelser om, at vegansk kost er næringsfattig gennem medier, befolkning og officielle kostråd, hvilket
skaber en usikkerhed forbundet med den veganske praksis. Derfor må deltagerne selv søge information
om, hvordan man lever sundt på en vegansk kost, hvilket både kræver tid og energi. Generelt opfatter
de dog den veganske kost som sund, hvorimod de tager afstand fra veganske forståelser om dyr, som
adskiller sig substantielt fra animalske forståelser, mens forståelser om klima blot er mere saliente i den
veganske praksis. Undersøgelsen viser, at deltagerne tilegner sig veganske forståelser undervejs i
interventionen, hvilket skaber øget miljøbevidsthed og spill-over-effekter til anden klimavenlig adfærd.
Det er interessant set i lyset af, at kun hver femte deltager (19 %) var primært motiveret af klima- og
miljøhensyn.

Interventionen har også påvirket 78 % af deltagernes motivation og skabt varige adfærdsændringer hos
83 %. Der er dog stor forskel på, om deltagerne har ændret adfærd i retning mod den veganske praksis
(83 %) eller om de er blevet veganske praksisbærere (29 %), hvilket kræver adskillige adfærdsændringer.
Undersøgelsen tyder dermed på, at interventioner som VU både kan skabe midlertidige og varige de
facto adfærdsændringer, såvel som øget miljøbevidsthed.
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8 Diskussion
I dette afsnit diskuterer jeg undersøgelsens implikationer for brugen af adfærdsændrende interventioner
som VU, der faciliterer klimavenlig adfærd. Først diskuterer jeg undersøgelsens implikationer for brugen
af adfærdsændrende policy instrumenter (8.1), dernæst hvorvidt politiske instrumenter med fokus på
individuel adfærd er et udtryk for politisk ansvarsfralæggelse (8.2) og til slut anvendeligheden af MIAOmodellen som et samspil mellem SPT og MAO-modellen (8.3).
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8.1

Empiriske implikationer: Adfærdsinterventioner som politisk instrument

Adfærd kan reguleres med en række forskellige politiske instrumenter, der er relevante i forskellige
situationer, men alle efterlader individet med et vist handlerum (Ölander og Thøgersen 1995). Med
udgangspunkt i Zaltmans (1974, oversat) kategorisering af sociale forandringsstrategier, kan
interventioner som VU kategoriseres som faciliterende, idet de fremmer adfærd blandt personer, som i
forvejen ønsker denne adfærd. Faciliterende instrumenter ændrer ikke på konteksten, men guider
individet inden for rammerne. I det følgende diskuterer jeg anvendeligheden af sådanne instrumenter
og relaterer dem herefter til Zaltmans andre strategier for social forandring: Magt, overtalelse og
genuddannelse.
8.1.1

Brugen af faciliterende instrumenter

Som undersøgelsen viser, har VU både en midlertidig og vedvarende effekt på deltagernes adfærd og
kan derfor opfattes som et effektivt adfærdsændrende instrument. Forskning viser dog en tendens til, at
adfærdsændringer som følge af interventioner kun er midlertidige (Abrahamse 2019), hvilket også er en
risiko her, da eftermålingen er foretaget relativt tæt på interventionen (tre uger efter). En anden ulempe
ved disse typer interventioner er, at de kun rammer personer, som i forvejen har intentioner om at
udføre adfærden, og som har meldt sig frivilligt, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved interventionens
additivitet, dvs. hvor stor ekstragevinsten er. Man kan dog argumentere for, at den faciliterende tilgang
netop er oplagt i Danmark, hvor 95 % af befolkningen ønsker at leve mere miljøvenligt (Landbrug &
Fødevarer 2019) og 51 % at spise mindre kød (Coop 2018). Den manglende handling må med andre ord
skyldes andet end manglende vilje. Undersøgelsen her viser, at det primært er tilegnelsen af nye evner
og forståelser, der hindrer intentionerne om at spise vegansk fra at blive til virkelighed, og at deltagerne
netop søger hjælp til dette. Det tyder netop på, at de har brug for hjælp, og at interventionen derfor har
en additiv effekt. Undersøgelsen viser dog også, at interventionens længde (22 dage) ikke er nok til at
ændre praksis, men kan fungere som en introduktion til praksissens evner, muligheder og forståelser.
Man kan dermed argumentere for, at kortvarige, faciliterende interventioner bør støttes af mere
langvarige tiltag, der forbedrer borgernes evner, muligheder og forståelser relateret til den ønskede
praksis. Desuden er instrumenter oftest mest effektive i kombination med andre (Steg og Vlek 2009). I
det følgende diskuterer jeg derfor anvendeligheden af magt-, overtalelses- og genuddannelsesstrategier
som supplerende adfærdsinstrumenter.
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8.1.2

Brugen af magtinstrumenter

Magtinstrumenter, dvs. brugen af tvang eller ’pisk’, anses ofte for at være de mest effektive
instrumenter, men kan skabe legitimitets- og kontrolproblemer, når der er tale om privatforbrug med høj
gentagelighed. For det første fordi det er svært at overvåge og kontrollere privatsfærisk adfærd, og for
det andet fordi tilgangen kan opfattes som unødvendigt indgribende i privatlivet (Steg og Vlek 2009;
Ölander og Thøgersen 1995) – særligt i et liberalistisk demokratisk samfund som det danske, hvor
individuel frihed vægtes højt. Brugen af magt kan derfor resultere i folkelig modstand, som det var
tilfældet med idéen om en betalingsring21 omkring København i 2011. Ringen, der bl.a. skulle mindske
GHG-udledning i hovedstaden, fik massiv modstand i medierne og blev aldrig indført, selvom
betalingsringe har haft positive effekter i andre byer, bl.a. London og Stockholm (Birkbak 2018; Kjærulff,
Freudendal-Pedersen, og Nielsen 2011). Omvendt accepteres miljøtiltag i højere grad blandt personer
med høj miljøbevidsthed, og studier viser, at opbakningen kan stige efter implementering (Kjærulff,
Freudendal-Pedersen, og Nielsen 2011; Tretvik 2007). Da 95 % af danskerne har eller er villige til at
ændre adfærd af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed (Landbrug & Fødevarer 2019), kan
magtinstrumenter derfor tænkes at have en positiv effekt i en dansk kontekst, hvis de indføres på den
rigtige måde. Dog opfattes tiltag, der begrænser klimabelastende adfærd, generelt som mindre
effektive og acceptable end tiltag, der fremmer klimavenlig adfærd, hvilket taler for brugen af
overtalelsesinstrumenter frem for magt.
8.1.3

Brugen af overtalelsesinstrumenter

Overtalelsesinstrumenter, som indebærer framing og incitamenter, har vist sig at have en betydelig
positiv effekt på klimavenlig adfærd, f.eks. via social norm framing (Nolan m.fl. 2008), hvor man
informerer om andres adfærd, eller via afgifter på fødevarer (Smed m.fl. 2016). Der er dog usikkerhed
omkring langtidseffekten af framing, og forskning viser, at brugen af ekstrinsiske incitamenter kan
outcrowde intrinsisk motivation, dvs. at ydre incitamenter (f.eks. økonomisk besparelse), kan fjerne indre
incitamenter (f.eks. ønsket om at være klimavenlig) (Ölander og Thøgersen 1995). Det sker med
ræsonnementet ’jeg gør det, fordi det betaler sig’ frem for ’jeg gør det, fordi jeg bekymrer mig for
klimaet’, hvilket kan have negative spill-over effekter på anden adfærd (Ölander og Thøgersen 1995).
Ifølge Frey (1993) kan incitamenter dog styrke intrinsisk motivation, hvis de opfattes som en

21

Betalingsringen skulle, ud fra et poluter-pays princip, pålægge en afgift på køretøjers indkørsel i hovedstaden (Birkbak 2018).
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blåstempling af adfærden frem for betaling, hvilket i praksis afgøres af størrelsen på gevinsten; små
gevinster opfattes anerkendende, mens store opfattes som betaling. Det betyder, at små incitamenter,
som øger muligheden for at udføre adfærden, styrker intrinsisk motivation frem for at outcrowde den. Da
51 % af befolkningen (Coop 2018) er intrinsisk motiverede for at spise mindre kød, kan
incitamentstrukturer derfor være et relevant politisk instrument i Danmark. Det kunne f.eks. være
økonomiske incitamenter, som anbefalet af Klimarådet: ”For særligt at påvirke forbrugernes madvaner er
det relevant først og fremmest at se på en afgift på særligt klimabelastende fødevarer” (Klimarådet
2020, 133). Som undersøgelsen her viser, har økonomiske muligheder netop betydning både for
sammenhængen mellem intention og adfærd og for deltagernes motivation, hvor IP’erne opfatter
veganske erstatningsprodukter som dyre, mens praksissen som helhed opfattes billigere end den
animalske. De dyre produkter har en negativ effekt på outcome-vurderingen og kan afholde deltagerne
fra at spise vegansk med rationaliseringen ’jeg spiser animalsk, fordi det betaler sig’, hvilket outcrowder
intrinsisk motivation. Omvendt har de spredte økonomiske gevinster en mere subtil effekt, som ikke
outcrowder motivation, men giver positive erfaringer. En ulempe ved fødevareafgifter er dog risikoen for
problem displacement, dvs. at problemet forskydes til et andet område. Ifølge en akademisk analyse af
fedtafgiften i 2012 – som havde til formål at øge danskernes sundhed – resulterede afgiften i et
reduceret fedtindtag, men skabte samtidig et usundt højt saltindtag (Smed m.fl. 2016). På lignende vis
kan fødevareafgifter på klimabelastende madvarer risikere at skabe et øget forbrug af andre
klimabelastende varer og services, hvormed additiviteten udviskes. Denne form for negativ spill-over
effekt er et omdiskuteret emne i litteraturen, hvor klimavenlig adfærd menes at medføre kognitiv
retfærdiggørelse af klimabelastende adfærd. Økonomiske incitamentstrukturer kan dermed have
uhensigtsmæssige følger, men overordnet tyder undersøgelsen her på, at afgifter på klimabelastende
fødevarer vil øge de økonomiske muligheder for at spise vegansk.
8.1.4

Brugen af genuddannelsesinstrumenter

Den tredje strategi, genuddannelse, indebærer fakta-baseret information, feedback og eventuel aflæring
af tidligere indlæring. Information har som tidligere nævnt vist sig at være et ineffektivt
adfærdsændrende instrument, idet manglende handling ofte skyldes andre årsager end manglende
information. Undersøgelsen her tyder dog på, at information påvirker kulturens forståelser, som har
indflydelse på udførelsen af den veganske praksis. Det er desuden værd at nævne, at den manglende
effekt af informationskampagner har vist sig i forbindelse med klimarelateret information og ikke
sundhedsrelateret information, som undersøgelsen her fokuserer på. Med andre ord kan information om
andre positive outcomes ved klimavenlig adfærd være relevant for at motivere til klimavenlig adfærd.
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For at opnå miljøbevidsthed og positive spill-over effekter det dog vigtigt, at praksissen følges af
klimarelateret outcome-information, ligesom det er tilfældet i VU, der både informerer om sundhed,
klima og dyrevelfærd. Information, der foreskriver snævert defineret adfærd, kan dog risikere at møde
folkelig modstand, hvis budskabet opfattes som indgribende i privatlivet (Ölander og Thøgersen 1995).
Omvendt tyder studier på, at mål, der er svære at opnå mål, øger motivationen (Locke og Latham 2002).
Det vigtige må i denne forbindelse være, at handlingsændringen er frivillig og ikke påtvunget. For at
sikre frivillighed og empowerment anbefaler Ölander og Thøgersen (1995), at man lader den specifikke
handling være op til individet og blot opfordrer til adfærd inden for den ønskede kategori. Forskning
tyder dog på, at for mange valg kan virke paralyserende (Botti og Iyengar 2006), hvilket peger på, at
man bør lave specifikke handlingsanvisninger. I den forbindelse er det interessant, at det mest
benyttede hjælpemiddel fra VU har været information (opskrifter og information om sundhedsmæssige
outcomes), på trods af, at der er masser af information tilgængeligt om den veganske praksis via
Internettet. VU kan derfor tænkes at have ramt den gyldne middelvej mellem snævert defineret adfærd
og uoverskuelige valgmuligheder. Der er således mange faldgruber ved at benytte information som
politisk instrument, men undersøgelsen her tyder på, at information kan være et effektivt middel i
kombination med faciliterende interventioner. Desuden viser undersøgelsen, at information om
sundhedsrelaterede outcomes kan skabe en initierende motivation for at spise vegansk, hvorefter
information om klimamæssige outcomes ved adfærden kan skabe miljøbevidsthed og adfærdsmæssige
spill-over effekter.
8.1.5

Empiriske implikationer – opsummering

På den ene side kan midlertidige interventioner som VU dermed være et relevant politisk instrument i
kampen for at gøre danskernes madvaner mere klimavenlige, hvis de suppleres med langvarige tiltag
som magt-, overtalelses- og genuddannelsesinstrumenter. Ved brug af information skal man dog være
opmærksom på at nå den gyldne middelvej mellem valgfrihed og handlingslammelse og sikre sig, at
instrumenterne ikke opfattes som dikterende eller som betaling. På den anden side kan effekten af
midlertidige interventioner være minimale, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved additiviteten og den
vedvarende effekt. Undersøgelsen tyder dog på, at interventioner som VU kan introducere til
klimavenlige praksisser og sætte ringe i vandet som adfærdsmæssige spill-over effekter.
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8.2

Ansvarsfralæggelse: Er adfærdsinterventioner pseudoløsninger?

Som nævnt i indledningen kan faciliterende adfærdsinterventioner som VU beskyldes for at skubbe
ansvaret over på individet og ignorere statens strukturerende rolle (Shove 2010), dvs. for at være
pseudoløsninger uden reel effekt (Ölander og Thøgersen 1995). I det følgende diskuterer jeg derfor i
hvilket omfang interventioner med fokus på individuel adfærd kan skabe reel social forandring.

Argumentet mod individorienterede interventioner er, at de depolitiserer klimaforandringer ved at gøre
klimaproblematikken til et spørgsmål om privatforbrug frem for de nationale og globale strukturer, som
ligger bag (Stevenson 2017). Ifølge Ölander og Thøgersen (1995) undgås fundamentale forandringer i
vores vestlige livsstil politisk, fordi de truer hele systemet, og ifølge Hoff og Gausset (2016) er
klimaproblemet et spørgsmål om politisk villighed til at bære de sociale, økonomiske og politiske
omkostninger, som det vil kræve at opnå den nødvendige CO2-besparelse. Undersøgelsen her tyder
dog på, at det nærmere er praksisudøvernes evner og forståelser, som påvirker intentions-adfærdssammenhængen end deres muligheder, dvs. de objektive strukturer. Men strukturer er ikke blot
objektive, men de er også institutionelle og sociale. Institutioner er dermed med til at regenerere sociale
praksisser gennem socialisering og opretholdelse af sociale strukturer. Shove (2010) foreslår derfor et
politisk fokus på envirogenic environments, dvs. de sociale, institutionelle og infrastrukturelle kontekster,
som fastholder klimabelastende praksisser.

Omvendt er et argument for den individorienterede tilgang, at individuel adfærd netop kan ændre på
samfundsmæssige strukturer ved at påvirke efterspørgsel og praksisser. Desuden kan der argumenteres
for, at miljøbevidst forbrug ikke depolitiserer klimaproblemet, men tværtimod øger politisk aktivisme ved
at skabe ’grønne’ identiteter (Stevenson). Selvom denne undersøgelse ikke fokuserer på politisk
handling, tyder den på, at interventioner som VU kan øge miljøbevidsthed og medføre andre
klimavenlige handlinger, hvilket kan tænkes at tilskynde til politisk aktivisme på længere sigt. I
forlængelse heraf kan faciliterende adfærdsinterventioner måske netop løse den governance trap, som
opstår, når politikere venter på folkelig opbakning, før de griber til handling, og borgere venter på
politisk handling, før de ændrer adfærd (Bulkeley og Newell 2015). Desuden følger den faciliterende
tilgang netop i kølvandet på en politisk diskurs med fokus på global ansvarlighed, som medførte en
mistro til globale løsninger, særligt efter COP15-mødet i 2009, hvor resultatet langt mod
forventningerne blev en svag, ikke-bindende aftale (Hoff 2016). Alternativet til individuelle
adfærdsændringer kan derfor risikere at være manglende handling.
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Spørgsmålet er dermed, om omstillingen til en mere klimavenlig livsstil kan ske gradvist via individuelle
adfærdsændringer, eller om der er behov for revolutionerende strukturel forandring. Undersøgelsen her
tyder på, at adfærdsændringer mod mere klimavenlig kost kræver facilitering, men også at
interventionen bør følges af mere permanente instrumenter. Man kan derfor forestille sig, at det ikke er
et spørgsmål om enten-eller, men både-og, hvor faciliterende interventioner netop akkompagneres af
strategier, der fremmer envirogenic environments.

8.3

Teoretiske implikationer: MIAO-modellens anvendelighed

Undersøgelsens teoretiske grundlag består i et samspil mellem to forskellige socialvidenskabelige
tilgange – den socialpsykologiske adfærdsmodel MAO og den kultursociologiske SPT – som ifølge
Shove (2010) er uforenelige. I det følgende diskuterer jeg derfor, med udgangspunkt i Shoves (2010)
kritik, anvendeligheden af MIAO-modellen.

Ifølge Shove (2010) er psykologiske kausalmodeller ukompatible med SPT, fordi de repræsenterer
forskellige paradigmer, fokusområder og antagelser om menneskelig agens: SPT fokuserer på endogene
praksisdynamikker med mennesker som eksterne praksisbærere, mens psykologiske adfærdsmodeller
fokuserer på kausalfaktorer med mennesker som autonome agenter. MAO-modellen er et eksempel på
sidstnævnte, som Shove (2010) kalder ABC-modeller (Attitude-Behaviour-Choice), idet adfærd menes at
være drevet af holdning og indebære valg. Nogle ABC-modeller inkluderer (social) kontekst via eksterne
faktorer, men aldrig endogene som i SPT (Shove 2010). Det er også tilfældet i MAO-modellen, hvor
evner og muligheder indgår som eksterne faktorer. Til forskel fra Shove (2010) mener jeg dog, at det
netop er tilgangenes forskellige fokuspunkter, der gør dem oplagte at kombinere. Det giver mulighed
for at forstå adfærd i et helhedsperspektiv, hvor mennesket både betragtes som udøver af individuel
adfærd og bærer af fælles praksisser. De forskellige fokuspunkter muliggør med andre ord en model,
hvor kontekst (fælles evner, muligheder og forståelser) på én gang eksisterer internt i sociale praksisser
og eksternt for individet. Med andre ord anser jeg de to tilgange for at beskrive samme fænomen fra
forskellige vinkler.

Et andet af Shoves (2010) argumenter mod sammenkoblingen er, at praksisser ikke har noget med
adfærd at gøre. Da praksisser reproduceres af deres bærere (Shove 2010), vil jeg dog argumentere for,
at reproduktionen uundgåeligt sker gennem adfærd, og at praksisreproduktion og adfærd derfor er to
sider af samme sag. Med andre ord opretholdes klimabelastende praksisser gennem deres udøvelse og
dermed anvendelse af praksissens evner, forståelser og muligheder, hvilket MIAO-modellen netop
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skitserer. MIAO-modellen er dermed et forsøg på at skabe en holistisk tilgang, som både anerkender
individers indflydelse på sociale praksisser, og praksissers indflydelse på individuel adfærd. Shove (2010)
efterspørger netop en holistisk tilgang og foreslår SPT som løsningen, selvom SPT kan kritiseres for at
reducere individet til en passiv praksisbærer uden agens. Da sociale praksisser er i konstant udvikling,
anerkender SPT, at individer kan udøve praksisser forskelligt, men kan ikke forklare, hvad disse forskelle
skyldes. Omvendt kan ABC-modeller kritiseres for at tillægge individuelle valg for stor betydning, og
MIAO-modellen forsøger derfor at anerkende sandheden i begge disse anskuelser. MIAO-modellen
antager således, at individer hverken er fuldt ud styret af fri vilje eller kulturel kontekst.

Problemet med holistiske tilgange er dog, at de er svære at anvende i praksis, hvilket også gælder for
MIAO-modellen. Modellen inkluderer mange faktorer, herunder et utal af årsager til individuel
motivation (sociodemografisk baggrund, overbevisninger, outcome-vurderinger, holdninger, sociale
normer), men også de modererende praksiselementer (evner, muligheder, forståelser) er bredt
definerede. Ifølge Shove (2010) skyldes ABC-modellernes popularitet som policy-modeller, at de er
nemme at anvende og kan skræddersys til den politiske virkelighed, hvilket rekonstruerer de strukturelle
omstændigheder, som er en del af problemet. Det samme, kan man indvende, gælder for MIAOmodellen, hvor listen over modererende faktorer under evner, muligheder og forståelser er uendeligt
lang. Modellen kræver derfor, ligesom MAO-modellen, empirisk applicering før valg af politiske
instrumenter, hvilket gør den dyr og besværlig at anvende i praksis (Ölander og Thøgersen 1995). Mit
speciale er dog netop en applicering af MIAO-modellen på den veganske praksis, som viser, at den
veganske praksis primært holdes tilbage af animalske forståelser og manglende veganske evner, hvilket
kan omsættes til politiske instrumenter. Med andre ord kan MIAO-modellen være rammesættende for
empirisk-holistiske undersøgelser af sociale praksisser, som derefter kan omsættes til politiske
instrumenter.

På den ene side kan MIAO-modellen dermed ses som et forsøg på at koble to uforenelige teoretiske
tilgange i én og samme model, hvor resultatet er en kompliceret model, der er svær at overføre til
policy. På den anden side kan modellen ses som en holistisk tilgang, der bringer nye perspektiver på
krævende adfærdsændringer og resulterer i mere helhedsorienterede politiske indsatser.
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9 Konklusion
Intentioner om klimavenlig adfærd bliver ikke altid til de facto klimavenlig adfærd. Derfor har jeg i dette
speciale undersøgt sammenhængen mellem intention og handling blandt deltagere i VU marts 2020
med problemformuleringen:

Hvordan påvirker praksisbundne evner, muligheder og forståelser vedrørende vegansk kost
sammenhængen mellem intention og klimahandling? Og kan adfærdsinterventioner som
Veganerudfordringen skabe varige adfærdsændringer?
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9.1

Teoretisk og metodisk afsæt

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, hvilke omstændigheder, der afholder intentioner
om at spise vegansk fra at udfolde sig, og hvorvidt adfærdsinterventioner som VU kan benyttes som
politisk instrument til at fremme klimavenlig adfærd. Undersøgelsen tager teoretisk afsæt i MIAOmodellen, som er mit bud på et samspil mellem den socialpsykologiske MAO-model (Ölander og
Thøgersen 1995) og SPT som udlagt af Shove og Pantzar (2005) samt Reckwitz (2002). Med
udgangspunkt heri har jeg undersøgt adfærden ’at spise vegansk’ som udtryk for en social praksis, dvs.
en praksis, der udføres på tværs af individer, tid og rum (Reckwitz 2002). Ifølge modellen bestemmes
adfærd ikke alene af individuel motivation, men også af praksissens fælles forståelser, evner og
muligheder. Ud fra denne adfærdsforståelse har jeg designet et mixed-methods studie af VU med en
kvantitativ før- og eftermåling af adfærd og en kvalitativ undersøgelse af sammenhængen mellem
intention og handling undervejs i interventionen. Undersøgelsen har fokuseret på den kvalitative
dataindsamling, som består af seks semistrukturerede interviews med deltagere i VU. Interviewene har
givet indblik i deltagernes evner, muligheder og forståelser relateret til den veganske praksis, og peget
på hvordan disse modererer sammenhængen mellem intention og de facto adfærd. Den kvantitative
dataindsamling, som består af to web surveys, har suppleret med information om interventionens effekt
på adfærd og motivations

9.2

Empiriske fund

Analysens empiriske fund bekræfter, at der findes en diskrepans mellem intentioner og klimahandlinger,
idet hver femte deltager (19 %) ikke fuldførte intentionerne om at spise vegansk undervejs i VU.

Første del af analysen har besvaret første del af problemstillingen: Hvordan påvirker praksisbundne
forståelser, evner og muligheder om vegansk kost sammenhængen mellem intention og klimahandling?
Undersøgelsen tyder på, at deltagernes evner og forståelser har en primært negativ effekt på
sammenhængen mellem deres intention og handling, mens mulighederne for at spise vegansk primært
har en positiv effekt. Generelt bremser animalske forståelser og evner udøvelsen af den veganske
praksis, mens tilegnelsen af veganske forståelser og evner tilskynder den. Analysen viser, at det kræver
tid og energi at tilegne sig veganske evner, herunder både kropslig og mental viden, hvilket gør det
nemt at falde tilbage til gamle praksisser. Det er særligt animalske konventioner om hvad, man bør spise
hvornår, der gør det svært for deltagerne at spise vegansk. Veganske erstatningsprodukter for kød og
mejeriprodukter gør det muligt at spise vegansk inden for de animalske konventioner, men resulterer i
negative økonomiske og smagsmæssige oplevelser. Også sociale konventioner om høflighed, får
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deltagerne til at afvige fra at spise vegansk, når de besøger venner og familie. Disse konventioner er tæt
knyttet til kulturelle forståelser om mad som en social gestus, hvilket får deltagerne til at fravælge den
veganske kost til fordel for sociale relationer. Også animalske forståelser om sundhed, som dominerer i
samfundet, gør det svært for deltagerne at spise vegansk, idet det skaber en utryghed ved at afvige fra
normen. Desuden har deltagerne svært ved at tilegne sig veganske menneske-dyr-forståelser, hvilket
skaber en distance til den veganske praksis. Deltagerne tilegner sig dog langsomt veganske forståelser
undervejs i interventionen. Da klima- og miljøhensyn er et mere salient emne i den veganske praksis,
medfører tilegnelsen øget miljøbevidsthed hos deltagerne. Det er interessant set i lyset af, at kun hver
femte (19 %) deltager er primært motiveret af klima- og miljøhensyn. Undersøgelsen tyder dermed på, at
klimavenlig adfærd kan medføre øget miljøbevidsthed og fremme anden klimavenlig adfærd – også
selvom adfærden oprindeligt var egoistisk motiveret.

Anden del af analysen har fokuseret på anden del af problemformuleringen: Kan adfærdsinterventioner
som Veganerudfordringen skabe varige adfærdsændringer? Det korte svar på spørgsmålet er ja, idet 29
% spiser vegansk tre uger efter interventionen, mens hele 83 % af deltagerne spiser mere vegansk end
før.

9.3

Empiriske implikationer

I diskussionen (8.1) har jeg relateret undersøgelsens empiriske fund til brugen af politiske
adfærdsændrende instrumenter for at komme med policy-anbefalinger på baggrund af undersøgelsen.
Med udgangspunkt i VU’s de facto adfærdsændrende effekt fremstår faciliterende interventioner som
VU som et relevant politisk instrument, men omvendt kan effekten af sådanne interventioner være
minimal, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved interventionens additivitet og vedvarende effekt.
Undersøgelsen tyder dog på, at VU har en additiv effekt, idet den ikke alene fremmer klimavenlige
madvaner, men også miljøbevidsthed og anden klimavenlig adfærd. For at fastholde den
adfærdsændrende effekt kan man kombinere interventioner som VU med mere permanente tiltag som
straf, incitamenter og information. Her kan man dog risikere at outcrowde intrinsisk motivation og møde
folkelig modstand, hvis tiltaget opfattes som unødig indblanding i privatlivet. I relation hertil har jeg
diskuteret, hvorvidt adfærdsinterventioner som VU er udtryk for en depolitisering af klimaproblemet, der
skubber ansvaret over på individet (8.2). På den ene side kan individorienterede interventioner kritiseres
for at overse bagvedliggende strukturer, som fastholder klimabelastende praksisser som den animalske,
men på den anden side kan individuel adfærd netop ses som indgangsvinklen til at ændre
samfundsmæssige strukturer, idet praksisser reproduceres via adfærd. Spørgsmålet er dermed, om
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omstillingen til en mere klimavenlig livsstil kan ske gradvist via individuelle adfærdsændringer, eller om
der er behov for strukturel forandring, før individer kan ændre adfærd. Da praksisser, som vist i MIAOmodellen, både påvirker og påvirkes af adfærd, kan man forestille sig, at det ikke er et spørgsmål om
enten-eller, men både-og. I den forbindelse tyder undersøgelsen på, at faciliterende interventioner som
VU med fordel kan kombineres af strategier, der fremmer envirogenic environments.

9.4

Teoretiske fund og perspektivering

Udover undersøgelsens empiriske fund, har specialet fundet frem til en ny, teoretisk model, som jeg har
diskuteret anvendeligheden af i afsnit 8.3. På den ene side kan MIAO-modellen kritiseres for at forsøge
at sammensmelte to uforenelige teorier inden for hvert sit paradigme med hvert sit fokus og anskuelse
af menneskelig agens (Shove 2010). Omvendt kan modellen netop, fordi den kobler to teorier med hvert
sit fokus, anses for at være en holistisk model, der både anerkender menneskelig agens og betydning af
sociale praksisser for udførelsen af adfærd. Ulempen ved holistiske modeller er dog, at forsøget på at
omfavne alle faktorer kan resultere i en pick-and-choose-model, som kan tilpasses den politiske kontekst
efter ønske. For at undgå dette bør modellen først appliceres empirisk for at klarlægge hvilke faktorer,
der har størst betydning i det konkrete tilfælde. Empiriske undersøgelser bærer dog utvivlsomt præg af
forskerens forforståelse, idet praksisbegrebernes (evner, muligheder og forståelser) bredde gør det
praktisk umuligt at lave en udtømmende undersøgelse af dem. I denne sammenhæng ville det være
interessant at teste modellen af i flere kulturer og på flere forskellige sociale praksisser. Desuden ville
det være interessant at undersøge additiviteten af adfærdsændrende interventioner som VU ved at
relatere deltagergruppen til en kontrolgruppe, selvom det i praksis ville være svært. Det skal nævnes, at
min undersøgelse kun dækker en lille del af begrebet klimavenlig adfærd, og der er uden tvivl behov for
flere undersøgelser på området for at finde ud af, hvordan forskellige typer af klimavenlige praksisser
relaterer sig til hinanden, og hvordan de udvikles og forandres.
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