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TID I GRØN OMSTILLING 
Af Jesper Lee Jyderup og Frank Sejersen, maj 2022 
 
”Tid	 i	 grøn	 omstilling”	 er	 den	 første	 af	 3	 formidlingsudgivelser	 fra	
forskningsprojektet	 ”Partnerships	as	Driver	 for	Low-Carbon	Transitions	 in	Urban	
Food	 Systems”.	 I	 denne	 artikel	 peger	 vi	 på	 tid	 som	 et	 centralt	 anliggende	 for	 en	
grøn	 omstilling	 af	 mad.	 Ofte	 bliver	 tid	 brugt	 som	 kulissen	 for	 den	 grønne	
omstilling.	Men	 hvis	 vi	 i	 stedet	 gør	 tid	 til	 hovedpersonen,	 får	 vi	 øje	 på	 en	 række	
vigtige	 brikker	 til	 at	 forstå,	 hvordan	 fødevaresystemerne	 kan	 skubbes	 i	 en	mere	
bæredygtig	 retning,	men	 også	 hvorfor	 det	 kræver	 et	 større	 kulturelt	 opgør	med	
dominerende	tidsforståelser,	som	vi	i	dag	tager	for	givet.	
 
 

 
Kødbyen på Vesterbro i København. Foto: Jesper Lee Jyderup 

  
 
Hvad gør tid? 
De	fleste	organisationer	er	vant	til	at	
arbejde	med	strategier	 for	de	næste	
par	år.	Men	i	New	Zealand	findes	en	
fødevarevirksomhed,	 Kono,	 der	
arbejder	 med	 en	 500	 års-plan.	 I	 et	
interview	 forklarer	 virksomhedens	
direktør	 Rachel	 Taulelei,	 at	 planen	
skal	 være	 med	 til	 at	 sikre,	 at	 Kono	

tager	 vare	 på	 virksomhedens	 land-	
og	 havområder	 på	 tværs	 af	 gene-
rationer.	 Selvom	 ikke	 alle	 kan	 plan-
lægge	med	en	500	års	horisont,	kan	
Kono	 alligevel	 tjene	 som	 eksempel	
på,	 hvad	 der	 sker,	 hvis	 vi	 er	 op-
mærksomme	 på,	 hvad	 tid	 gør	 ved	
vores	 forståelse	 af,	 hvad	 der	 er	
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meningsfuldt	 at	 gøre	 i	 dag.	 Ligesom	
astronauten,	der	ser	jordkloden	ude-
fra,	 kan	 forskellige	 tidshorisonter	 få	
os	 til	 at	 reflektere	 over	 vores	 posi-
tion	 og	 praksisser	 i	 et	 større	 per-
spektiv.		

Tid	er	så	indlejret	i	vores	kultur,	
at	vi	ikke	tænker	nævneværdigt	over	
tid	som	et	kulturelt	fænomen.	Derfor	
bliver	 Konos	 500	 års-plan	
interessant.	 Ikke	 fordi	 vi	 skal	 finde	
ud	af,	hvordan	virksomheden	bærer	
sig	ad,	men	for	at	spørge	os	selv	om,	
hvorfor	vi	måtte	synes,	at	det	er	nød-
vendigt	eller	urealistisk	at	 tænke	på	
denne	 måde.	 Hvad	 er	 der	 i	 vores	
kultur	og	i	de	måder,	vi	har	indrettet	
os	 på,	 som	 forhindrer	 os	 i	 at	 tænke	
langsigtet?	 Det	 spørgsmål	 gælder	 i	
særdeleshed	 i	 arbejdet	 med	 den	
grønne	omstil-
ling.	 Her	 bli-
ver	 tidsforstå-
elser	 og	 tids-
konflikter	
presset	 op	 til	
overfladen	 i	
sådan	en	grad,	
at	 tid	 faktisk	
bliver	 et	 centralt	 spørgsmål	 i	 den	
grønne	 omstilling.	 Det	 lyder	 mulig-
vis	 som	 en	 banal	 iagttagelse,	 og	 det	
er	 det	 for	 så	 vidt	 også.	 Det	 er	 dog	
ikke	det	samme	som,	at	det	er	enkelt	
at	 arbejde	 med	 forskellige	 tids-
forståelser,	endsige	at	opfinde	nye.	
	
Tidskonflikt og tidskoordinering 
I	 hverdagen	 tænker	 vi	 ofte	 tid	 som	
en	 ressource,	 måske	 endda	 som	 et	
privilegium.	 Tid	 er	 noget,	 vi	 kan	

have.	 Sjældnere	 gange	 overvejer	 vi,	
at	 vi	 også	 designer	 tid,	 og	 at	 tid	
designer	 og	 organiserer	 os.	 Sidst-
nævnte	perspektiv	kender	fødevare-
sektoren	 alt	 til.	 Sektorens	 virksom-
heder,	 myndigheder	 og	 interesse-
organisationer	 arbejder	 nemlig	 på	
daglig	basis	med	at	få	en	række	tider	
til	at	spille	sammen:	Produktionstid,	
lagertid,	 budgettid,	 holdbarhedstid,	
leveringstid,	 sæsontid	 og	 strategitid	
er	blot	nogle	af	de	tider,	som	mange	
fødevareaktører	skal	forholde	sig	til.	
Dette	 virvar	 af	 tider	 kræver,	 at	 der	
løbende	 foretages	 en	 kalibrering	 af	
både	 små	 og	 store	 tider	 –	 små	 og	
store	 tidsrytmer	 –	 på	 en	 sådan	må-
de,	 at	 de	 løber	 i	 takt	 og	 ikke	 imod	
hinanden.		

Et	 eksempel	 på	 dette	 er	 offent-
lige	daginstitutioners	madordninger,	
hvor	 køkkenets	 rytmer,	 køkken-
personalets	ambitioner	og	børnenes	
måltidsrutiner	 skal	 samtænkes	med	
blandt	 andet	 pædagogiske	 hensyn,	
bestillingsrytmer,	 leveringsrutiner	
og	 offentlige	 indkøbspolitikker	 og	 -
systemer.	 Hvis	 tidskoordineringen	
ikke	 er	 i	 orden,	 kan	 der	 opstå	
problemer	 i	 køkkenet	 såsom	 vare-
mangel	 eller	 madspild	 og	 i	 værste	
fald	lukning	af	madordningen.	

Fødevaresektorens	 aktører	 ar-
bejder	 da	 også	 aktivt	 med	 at	 tids-
koordinere	systematisk	ved	at	bruge	
værktøjer	som	eksempelvis	produk-
tionsplaner,	 budget-	 og	 lagersty-
ringssystemer,	 udbuds-	 og	 leve-
ringsaftaler,	 menuplanlægning	 og	
menuudvikling,	kundekampagner	og	
politiske	 rammesætninger.	Det	 sær-

”Hvad er der i 
vores kultur og i 
de måder, vi har 
indrettet os på, 
som forhindrer  
os i at tænke 
langsigtet?” 
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lige	 ved	 disse	 værktøjer	 er	 deres	
sigte	 på	 at	 koordinere	 og	
synkronisere	 tid.	 Men	 værktøjerne	
skaber	 også	 deres	 egne	 rytmer	 og	
interne	 tidsmarkører	 via	 fase-
opdeling,	 milepæle	 og	 frister,	 der	
griber	 ind	 i	 og	 binder	 hinanden.	 De	
forskellige	 værktøjer	 gør	 så	 at	 sige	
hinanden	relevante	og	skaber	på	den	
måde	 komplekse	 netværk	 af	 hand-
linger	 og	 afhængigheder	 strukture-
ret	 omkring	 tid.	 Med	 andre	 ord	 er	
prisen	 for	 at	 koordinere	 og	 effek-
tivisere	hverdagen,	 at	den	må	gøres	
til	et	system	bestående	af	flere	kom-
plekse	tidssystemer.		

I	 forhold	 til	 en	 grøn	 madom-
stilling	 er	 problemet,	 at	 når	 nye	
bæredygtige	 fødevarer	 udvikles	 og	
skal	ud	på	markedet,	skal	de	tænkes	
ind	i	disse	hverdagsrutiner,	hvor	tid	
er	 omdrejnings-	 og	 orienterings-
punkter.	Hvis	ikke	grønne	fødevarer	
kan	 indlejres	 og	 performe	 i	 de	
eksisterende	 tidssystemer,	 kan	 selv	
det	 mest	 lovende	 grønne	 fødevare-
produkt	 have	 svært	 ved	 at	 komme	
ud	 til	 forbrugeren.	 Hvorvidt	 det	 er	
hensigtsmæssigt	 i	 forhold	 til	 at	
accelerere	den	grønne	omstilling,	er	
en	 overvejelse	 værd.	 Måske	 skal	
sektoren	 også	 genoverveje	 sine	
værktøjer	 og	 tidsforståelser	 for	 at	
give	 plads	 til	 nye	 bæredygtige	
løsninger,	 som	 performer	 på	 en	
anden	 måde	 og	 ud	 fra	 en	 anden	
tidslogik	 end	 de	 eksisterende	 tids-
systemer.		

Eksempelvis	 kan	 man	 overveje,	
om	 små	 grønne	 lokalproducenter	
skal	 underkastes	 de	 samme	

betingelser	 som	 industrielle	 stor-
producenter	 i	 forhold	 til	 for	 ek-
sempel	 omsætningshastighed	 og	
leveringssikkerhed	 i	 detailkæderne,	
eller	 om	 man	 ved	 at	 fastholde	 be-
tingelserne	 kommer	 til	 at	 forme	 de	
grønne	 fødevareproducenter	 i	 stor-
produktionens	 billede?	 Netop	 fordi	
det	 er	 så	 svært	 at	 bryde	 med	
systemets	 tidslogikker,	 udvikler	
nogle	 madiværksættere	 også	 nye	
distributionskanaler	og	indgår	 i	 fæl-
lesskaber	 med	 andre	 virksomheder	
og	 forbrugere,	 som	har	 eller	 ønsker	
sig	 andre	 tidsrytmer	 end	 de	 etable-
rede.	

Vi	 peger	
derfor	 på,	 at	
hvad	 der	
overordnet	
set	 synes	 at	
være	 på	 spil	
i	den	grønne	
omstilling	 er	
selve	 retten	 til	 at	 definere,	 hvilke	
tidsforståelser	 systemerne	 skal	
struktureres	 efter:	 Hvem	 eller	 hvad	
kommer	til	at	præge	tiden	og	rytmen	
i	et	grønnere	fødevaresystem?	Er	det	
producenterne	 eller	 forbrugerne?	
Detailhandlen	 eller	 logistik-
branchen?	 Er	 det	 juristerne	 med	
deres	 langsigtede	 indkøbsaftaler,	
eller	 er	 det	 køkkenpersonalet	 med	
nye	 menuidéer	 til	 næste	 uge?	 Skal	
der	 navigeres	 efter	 globale	 eller	
lokale	tidsrytmer?		

I	 hele	 dette	 virvar	 af	 tidskon-
flikter	 og	 tidskoordinering	 træder	
grønne	 madiværksættere	 frem	 som	
interessante	 figurer	 på	 madscenen,	

”Hvem eller hvad 
kommer til at 
præge tiden og 
rytmen i et 
grønnere 
fødevaresystem?” 
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fordi	de	opererer	på	kanten	af	føde-
varesystemet.	På	den	ene	side	har	de	
ambitioner	 om	 at	 ændre	 fødevare-
systemet,	 så	 det	 bliver	 mere	 grønt,	
og	 på	 den	 anden	 side	 vil	 de	 gerne	
integreres	 i	 systemet.	 Som	en	del	 af	
deres	 grønne	 iværksætteri	 lever	 de	
så	 at	 sige	med	 indbyggede	 tidskon-
flikter,	 der	 opstår	 i	 mødet	 mellem	
det	 eksisterende	 fødevaresystem	og	
idéerne	til	et	nyt.	
	
Grønne madiværksættere 
I	 vores	 forskning	 følger	 vi	 grønne	
madiværksættere	 for	 at	 forstå	
betydningen	af	tidsforståelser	for	en	
grøn	madomstilling.	Det	gør	vi,	fordi	
madiværksættere	 endnu	 ikke	 er	
viklet	 for	 tæt	 sammen	 med	
branchekulturens	tidsforståelser.	De	
kommer	 derfor	 –	 tilsigtet	 eller	 util-
sigtet	 –	 til	 at	 fremhæve	alt	 det	 tids-
arbejde,	 som	 andre	 finder	 indlys-
ende	rigtigt	at	gøre,	men	som	måske	
også	 kommer	 til	 at	 spænde	 ben	 for	
de	 store	 forandringer,	 den	 grønne	
omstilling	stiller	i	udsigt.		

En	 del	 af	 madiværksætterne	
arbejder	 for	 eksempel	 for	 en	 mad-
fremtid	med	lokalproducerede	føde-
varer	 uden	 anvendelse	 af	 tilsæt-
ningsstoffer,	mens	andre	arbejder	på	
at	 installere	 cirkulær	 tid	 og	 gen-
anvendelse	af	spild-,	bi-,	og	restpro-
dukter	 i	 fødevarekæden.	 Fælles	 for	
begge	 idéer	 er,	 at	 hvis	 de	 vinder	
bredt	 fodfæste,	 vil	 den	 nuværende	
indretning	 af	 vores	 fødevaresystem	
blive	 udfordret.	 Denne	 pointe	 om	
mainstream	og	 almindeliggørelse	 er	
såvel	 strategisk	 som	 kulturelt	

afgørende	for	den	grønne	omstilling.	
Mens	nye	grønne	idéer	muligvis	kan	
håndteres	 som	 interessante	 trends,	
nicheprodukter	 og	 add-ons	 til	 det	
eksisterende	 fødevaresystem,	er	det	
langt	 fra	 sikkert,	 at	 det	 samme	 kan	
lade	 sig	 gøre	 i	 større	 skala,	 uden	 at	
væsentlige	 grundantagelser	 i	 og	 om	
fødevaresystemet	 skal	 revurderes.	
Det	 skriver	vi	under	antagelsen	om,	
at	den	grønne	omstilling	skal	forstås	
som	 et	 nyt	 kulturelt	 landskab	 frem	
for	 en	 forbigående	 trend.	 Spørgs-
målet	 er	 selvfølgelig,	 hvilke	 grund-
antagelser	 står	 til	 at	 komme	 i	 spil?	
Her	 tilbyder	 de	 grønne	 madiværk-
sættere	 nogle	 perspektiver,	 som	 vi	
kan	reflektere	med.	
	
3 tidsproblematikker 
Generelt	 vil	 vi	 pege	 på,	 at	 tid	 kan	
være	 en	 vigtig	 nøgle	 til	 at	 forstå	
problematikkerne	 i	 fødevarebranch-
ens	 grønne	 omstilling.	 Her	 vil	 vi	
nøjes	 med	 at	 skitsere	 tre	 tids-
problematikker,	 som	 er	 vævet	 sam-
men	 med	 afgørende	 omstillingsud-
fordringer.	 Selvom	 den	 grønne	
omstilling	 ikke	 kan	 reduceres	 til	 én	
af	 disse	 tidsproblematikker,	 mener	
vi	 dog,	 at	 de	 er	 gode	 at	 tænke	med,	
fordi	 de	 hver	 især	 karakteriserer	
væsentlige	 aspekter	 af	 de	 centrale	
diskussioner,	madiværksætterne	 	
tager	op	som	en	del	af	deres	virke.		
	
Tidsproblematik 1:  
Mad til tiden hele tiden  
I	vores	del	af	verden	synes	fødevare-
forsyningen	 at	 være	 bestemt	 af,	 at	
madvaresortimentet	 skal	 være	
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bredt,	 mangfoldigt	 og	 konstant	 til-
gængelig.	Vi	kalder	dette	princip	for	
‘mad	til	tiden	hele	tiden’.		

Hvis	 den	 danske	 forbruger	 vil	
lave	 en	 spicy	 nudelret	 med	 mango,	
skal	 det	 være	muligt	 at	 anskaffe	 sig	
madvarerne	året	rundt,	selv	hvis	det	
koster	 på	 arealdyrkelse,	 energifor-
brug,	 transport,	 opbevaring,	 hylde-
meter,	madspild	og	et	gennemsigtigt	
fødevaresystem.	For	at	få	princippet	
til	 at	 fun-
gere	 må	
aktører	 i	
fødevare-
systemet	
nemlig	
forholde	
sig	til		
et	 globalt	
tidssystem,	 hvor	 fødevarer	 hele	
tiden	 er	 i	 aktivitet	 og	 har	 sat	 sig	 i	
eksportveje	 og	 komplekse	 grænse-
overskridende	 forsyningskæder.	
Selv	 den	 lokale	 jordbærproducent	
bliver	nødt	til	at	 forholde	sig	til	 ’det	
globale	jordbær’	–	om	ikke	andet,	så	
i	 trods	 –	 fordi	 fødevaresystemet	 i	
højere	grad	er	organiseret	efter	glo-
bal	 cirkulation	 af	 varer	 end	 efter	
lokal	forsyning.		

Det	særlige	ved	det	globale	tids-
system	er,	at	det	er	hyperoptaget	af	
tid,	 samtidig	 med	 at	 det	 gør	 lokal	
produktionstid	 i	 form	 af	 årstider,	
sæsoner	og	dyrkningstider	abstrakte	
for	forbrugeren.	Det	betyder	ikke,	at	
årstider	 og	 lokale	 sæsoner	 for-
svinder	 i	 konkret	 forstand.	 Der	 er	
altid	 jordbær	 i	 sæson	 et	 eller	 andet	
sted	i	verden.	Snarere	løftes	de	ud	af	

deres	 lokale	sammenhæng,	 tæmmes	
og	 gøres	 nyttige	 for	 globale	
forsyningskæder,	 som	 i	 tillæg	 hertil	
gør	 lokale	 årstider	 og	 sæsontider	
allestedsnærværende	 for	 forbruger-
ne	 via	 optimering	 af	 afgrøder	 og	
produktion,	 specialiserede	 leveran-
dørnetværk	 og	 holdbarhedstekno-
logier	 såsom	 konserveringsmetoder	
og	nedfrysning.		

På	 den	 måde	 har	 ‘mad	 til	 tiden	
hele	 tiden’	 dels	 ført	 til	 en	 indu-
strialiseret	 tidsforståelse,	 hvor	 den	
enkelte	 fødevares	 tid	 fremskyndes,	
tilbageholdes	 eller	 forlænges	 med	
henblik	 på	 forbedret	 produktivitet	
og	 effektivitet.	 Dels	 har	 det	 mulig-
gjort	at	danske	forbrugeres	indkøbs-
forventninger	ikke	kun	stimuleres	af	
“hvad	kan	jeg	få?”,	men	også	af	“hvad	
har	jeg	lyst	til?”.	Dette	supplement	til	
forbrugerens	 forventningsramme	 er	
mere	radikalt,	end	hvad	det	lyder	til.	
Det	stiller	nemlig	krav	til	timing.		

Timing	 opstår,	 når	 forskellige	
handlinger	 væves	 sammen	 uden	 at	
efterlade	 ventetid,	 som	 betragtes	
som	uproduktivt.	Over	 tid	kan	disse	
timede	handlinger	blive	vævet	hård-
ere	 sammen	 til	 egentlige	 handlings-
mønstre,	hvis	indbyggede	tidsforstå-
elser,	procedurer	for	synkronisering,	
materielle	 behov	 og	 kompetence-
krav	 gør,	 at	 vi	 kan	 regne	 med,	 at	
timing	sker.	Hvad	der	her	er	værd	at	
hæfte	 sig	 ved,	 er,	 at	 fødevaren	 ikke	
kun	henter	 værdi	 fra	 sig	 selv.	At	 en	
fødevare	 smager	 godt	 er	 ikke	 en	
tilstrækkelig	 kvalitet	 ud	 fra	 timing-
ens	 perspektiv.	 Smagskvalitet	 er	
naturligvis	 vigtigt,	 men	 fødevaren	

”Selv den lokale 
jordbærproducent 
bliver nødt til at 
forholde sig til ’det 
globale jordbær’” 
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skal	 også	 kunne	 forbinde	 sig	 over-
bevisende	til,	hvad	der	opfattes	som	
god	 produktions-,	 fragt-,	 salgs-	 og	
forbrugstid.	 Når	 vi	 møder	 jordbær	
på	tilbud	op	til	nytårsaften,	eller	når	
vi	bestiller	måltidskasser	eller	mad-
levering	 fra	 restauranter	 og	 take-
away	 steder,	 står	 vi	med	 andre	 ord	
over	 for	 en	 fødevare,	 der	 er	 ben-
hårdt	 designet	 til	 at	 få	 forskellige	
tider	 til	 at	 gå	op.	Hvad	vi	 imidlertid	
ikke	 møder	 er	 idéen	 om,	 at	 vi	 skal	
vente	 på	 en	 fødevare,	 idet	 ventetid	
rimer	 dårligt	 på	 ‘mad	 til	 tiden	 hele	
tiden’.	 Godt	 nok	 er	 der	markedsfør-
ingssæson	 for	 nye	 danske	 asparges,	
men	de	tildeles	netop	merværdi	som	
specialvare	 på	 baggrund	 af	 den	
globaliserede	sæsontid.		

Hvor	gavnlig	princippet	om	‘mad	
til	 tiden	 hele	 tiden’	 end	måtte	 have	
været	 for	 opbygningen	 af	 vores	
nuværende	 madkultur	 og	 fødevare-
systemer,	 har	 det	 nogle	 konsekven-
ser,	 som	 er	 til	 diskussion,	 når	 den	
grønne	 omstilling	 er	 på	 dagsorden-
en.	Her	vil	vi	begrænse	os	til	at	pege	
på	 tre	 konsekvenser:	 (1)	 madspild,	
(2)	 aftagende	 fornemmelse	 for	
råvarernes	 livscyklus	 og	 terroir	
samt	 (3)	udviklingen	af	 lange	 forsy-
ningskæder,	 der	 først	 og	 fremmest	
tager	 hensyn	 til	 storskalaproduk-
tion.		

Alle	 tre	 konsekvenser	 bliver	 i	
øjeblikket	 bearbejdet	 af	 grønne	
madiværksættere.	 Det	 gør	 de	 på	
forskellige	måder	og	med	forskellige	
formål,	men	mange	synes	at	have	et	
anker	 i	 idéen	 om	 ‘det	 lokale’,	 og	 at	
kvaliteten	 af	 råvaren	 holdes	 til	
råvaren	i	sig	selv.		

Som	 eksempel	 kan	 vi	 tage	
Økoskabet,	 der	 søger	 at	 styrke	
samarbejdet	mellem	 land	og	by	 ved	
at	 lade	 forbrugere	 i	 storbyer	handle	
direkte	 med	 små	 økologiske	
fødevareproducenter	 såsom	 lokale	
landmænd,	gartnerier	og	nystartede	
madinitiativer.	 Økoskabet	 består	 af	
en	webshop	 og	 fysiske	 afhentnings-
skabe,	hvor	forbrugerne	kan	afhente	
deres	 varebestillinger.	 Blandt	 andet	
tilbyder	 Økoskabet	 markfriske	 rå-
varer,	 som	 høstes	 ved	 bestilling	 for	
at	 undgå	 madspild.	 Økoskabet	
konkretiserer	således	lokal	sæsontid	
og	gør	den	forståelig	for	forbrugeren	
ved	 at	 forkorte	 tiden	 fra	 jord	 til	
bord,	 samtidig	med	at	det	opbygger	
erfaringer	 med	 korte	 forsynings-
kæder	 fra	 producenter	 til	 forbru-
gere.		

Derudover	 –	 og	 nok	 så	 væsent-
ligt	 –	 giver	 Økoskabets	 koncept	 en	
logistisk	 løsning	 og	 salgskanal	 for	
små	 producenter,	 der	 ikke	 har	
produktionsvolumen,	 kapital	 eller	
lyst	til	at	sælge	ind	til	de	store	super-
markedskæder,	 grossister	 eller	 den	
globale	 fødevarecirkulering.	 Sidst-
nævnte	 perspektiv	 peger	 på	 et	
væsentligt	 aspekt	 for	 den	 grønne	
omstilling.	 Ikke	 alle	 typer	 af	 mad-
varer	 og	 fødevareproducenter	 kan	

”Timing opstår, når 
forskellige handlinger 

væves sammen uden at 
efterlade ventetid” 
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eller	 vil	 indgå	 i	 fødevaresystemets	
nuværende	 tempo,	 der	 synes	 at	
hente	 sit	 rationale	 fra	 et	 kortsigtet	
tidsperspektiv.	

Det	 er	 en	 generel	 påmindelse	
om,	at	tid	har	en	politisk	side,	hvilket	
har	 en	 lang	 historisk	 baggrund.	 En	
tidsforståelses	politiske	dimensioner	
stiller	 os	 over	 for	 spørgsmålet	 om,	
hvem	eller	hvad	der	egentligt	driver	
retningen	 og	 hastigheden	 i	 vores	
fødevaresystemer	 og	 dermed	 også,	
hvem	og	hvad	der	overhales.	Det	 er	
ikke	 et	 let	 spørgsmål	 at	 besvare,	 og	
det	bliver	kun	vanskeligere	i	kraft	af	
klimaforandringer,	 handelskrige,	
stigende	befolkningstilvækst,	kraftig	
urbanisering,	 øget	 flow	 af	 global	
arbejdskraft	 samt	 indlejringen	 af	
automatisering	 og	 al-
goritmer	 for	nu	blot	 at	
nævne	 nogle	 få	 fak-
torer,	 der	 i	 øjeblikket	
presser	 sig	 på	 i	 føde-
varesystemet.		

Eksempler	 som	
Økoskabet	 retter	vores	
opmærksomhed	 på,	
hvor	 kulturelt	 kom-
plekst	 arbejdet	 med	 nye	 tids-
forståelser	 i	grunden	er.	At	 forkorte	
forsyningskæden	og	at	geninstallere	
en	bearbejdet	idé	om	lokale	sæsoner	
indbefatter	 ændrede	 normer,	 nye	
fællesskabsformer	 samt	 nye	 risiko-	
og	 kvalitetsforståelser	 på	 både	
forbruger-	 og	 forsyningssiden.	
Denne	 kompleksitet	 kan	 også	 være	
en	del	af	 forklaringen	på,	hvorfor	vi	
endnu	 har	 til	 gode	 at	 se	 sådanne	
koncepter	 i	 systemisk	 skala.	 Det	

kræver	 nemlig,	 at	 mange	 aktører	
skal	 rykke	 sig	 på	 samme	 tid.	 Men	 i	
stedet	 for	 at	 se	 den	 manglende	
skalering	 som	 udtryk	 for	 en	 svag	
vækstkurve,	 skal	 vi	 måske	 hellere	
tænke	 det	 som	 en	 mulighed	 for	 en	
stejl	læringskurve.		

Lige	 for	 tiden	 er	 der	 flere	 af	
sådanne	 muligheder.	 Flere	 aktører	
eksperimenterer	 med	 forkortnings-	
og	 fællesskabsstrategier	 som	 del	 af	
en	 grøn	 omstilling.	Madfællesskabet	
er	 for	 eksempel	 et	 initiativ,	 der	
fokuserer	 på	 samarbejde	 mellem	
lokale	fødevareproducenter	og	byers	
offentlige	 og	 private	 professionelle	
køkkener.	 Også	 Dagens	 søger	 at	
nytænke	 forsyningskæderne	 ved	 at	
etablere	 direkte	 handelsrelationer	

mellem	 gårde	 og	
kokke.	 Grønt	 Marked	
genintroducerer	 mar-
kedspladsen,	der	saml-
er	bønder,	producenter	
og	 borgere.	 I	 branche-
skala	 tager	 klynge-
organisationen	 Food	 &	
Bio	 Cluster	 Denmark	
del	 i	 EU-projektet	

AgroBridges,	 som	 undersøger	
forretnings-	 og	 marketingmodeller	
baseret	 på	 korte	 forsyningskæder.	
Fra	en	lidt	anden	kant	arbejder	non-
profit	 organisationen	 Fødevare-
banken	 med	 madfællesskaber,	 som	
distribuerer	overskudsmad	til	social	
udsatte	 boligområder	 for	 at	 be-
kæmpe	madspild	og	madfattigdom..	

Vi	 kan	 bruge	 koncepter	 som	
disse	 som	 anledninger	 til	 at	
reflektere	 over,	 på	 hvilke	 måder	

”Ikke alle typer af 
madvarer og 

fødevareproducenter 
kan eller vil indgå i 
fødevaresystemets 
nuværende tempo” 
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lokal	produktionstid	og	ventetid	kan	
eller	 bør	 genetableres	 som	 mad-
kvalitet,	 om	 forsyningskæder	 med	
forskellige	 hastigheder	 kan	 sam-
eksistere,	 og	generelt	hvordan	prin-
cippet	 om	 ‘mad	 til	 tiden	 hele	 tiden’	
fremmer	 og	 begrænser	 bestemte	
tidsforståelser	 og	 dermed	 typer	 af	
fødevareproduktioner	 i	 den	 grønne	
omstilling.		
	
Tidsproblematik 2:  
Ny mad tager tid  
Hverdagens	 tidssystemer	 er	
rationelt	 designet	 til	 at	 skabe	
effektivitet.	 Denne	 effektivitet	
tilgodeser	 imidlertid	 eksisterende	
forståelser	 af,	 hvad	 der	 er	 ’smarte’	
og	 rationelle	 praksisser	 i	 systemet	
og	ikke	nødvendigvis	praksisser,	der	
gavner	 en	 grøn	 omstilling.	 Fordi	
systemets	 ’smarte’	 design	 opfattes	
som	rationelt,	opfordres	nye	grønne	
madiværksættere	gerne	 til	 at	 tænke	
i	 ’plug	 ‘n’	 play’-logikker,	 hvor	 de	
bliver	 bedt	 om	 at	 tilpasse	 sig	
eksisterede	 spilleregler.	 Når	 grønne	
madiværksættere	mødes	 af	 forvent-
ninger	 om	 bundsolide	 business	
cases	 og	 prognoser	 om	 hurtig	
kommerciel	 vækst,	 før	 dørene	 til	
investorer	 åbnes	 for	 dem,	 skubbes	
de	 med	 en	 ’business	 as	 usual’-
tankegang	og	en	fortælling	om,	hvad	
succes	bør	måles	efter.		

Ét	 af	 problemerne	med	 ’plug	 ‘n’	
play’-tankegangen	er,	at	den	overser	
behovet	 for	 længere	 modningstid	 i	
form	 af	 tid	 til	 kulturel	 læring,	
afprøvning	 samt	 af-	 og	 tilvænning.	
Det	er	særligt	problematisk	i	forhold	

til	 den	 grønne	 omstilling,	 fordi	 en	
omstilling	 i	 sig	 selv	 er	 en	 periode	
med	usikkerhed	og	uforudsigelighed	
i	 forhold	 til,	 hvilke	 spilleregler	
fødevareaktører	 og	 forbrugere	 skal	
navigere	efter.		

Den	 grønne	 omstilling	 inde-
bærer	 typisk	 en	 forståelse	 for,	 at	 vi	
ikke	 kan	 blive	 ved	med	 at	 gøre	 det	
samme,	 som	 vi	 hidtil	 har	 gjort.	 Vi	
bliver	 nødt	 til	 at	 bryde	med	 dele	 af	
tidligere	 praksisser	 og	 tankegange	
for	 at	 give	plads	 til	nye.	Det	kræver	
således,	 at	 vi	 bryder	 med	 vores	
referencerammer.	De	er	vores	forud-
indtagede	 kulturelle	 forestillinger	
om	verden,	der	påvirker	vores	måde	
at	 opfatte	 og	 vurdere,	 hvad	 der	
foregår.	Når	vi	møder	noget	nyt	eller	
hører	om	en	ny	 idé,	bruger	vi	vores	
referenceramme	 til	 at	 ordne	 ’det	
nye’	og	sætte	det	i	system.		

Det	 er	 noget,	 som	 grønne	 mad-
iværksættere	kender	alt	til.	Mange	af	
de	 grønne	 madiværksættere,	 vi	 har	
fulgt,	 arbejder	 med	 nye	 smage,	 nye	
produktkategorier,	 nye	 spisesitua-
tioner	 eller	 nye	 teknologier.	 Netop	
denne	 pionérånd	 gør	 dem	 interes-
sante,	 men	 det	 skaber	 samtidig	 en	
usikkerhed,	 fordi	 de	 bryder	med	de	
vante	 referencerammer.	 Konkret	
betyder	 det,	 at	 andre	 branche-

”Ét af problemerne med 
’plug ’n’ play’-

tankegangen er, at den 
overser behovet for 

længere modningstid” 
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aktører	nogle	gange	kan	have	svært	
ved	at	placere	 iværksætternes	mad-
koncepter	på	’den	rigtige	hylde’.	Når	
sådanne	 brud	 forekommer,	 har	 vi	
nemlig	 svært	 ved	 at	 genkende,	
anerkende	 og	 vurdere	 dét,	 som	 vi	
står	overfor.	Selv	hvis	vi	er	i	stand	til	
at	 se	 nogle	 af	 madiværksætterne	
som	 pionerer,	 kan	 vi	 stadig	 have	
vanskeligt	 ved	 at	 se	 og	 forstå	
potentialet,	som	de	er	i	gang	med	at	
opdage	 for	 os.	Der	 er	 ganske	 enkelt	
en	tidsforskydning	til	forskel.	Derfor	
tyer	mange	af	os	til	en	genvej	ved	at	
bruge,	hvad	vi	i	forvejen	kender	som	
sammenligningsgrundlag.	 En	 inve-
stor	 eller	 en	 indkøber	 i	 grossist-	
eller	detailhandlen	kan	for	eksempel	
bruge	 sin	 viden	 inden	 for	 kon-
ventionelle	 produktkategorier	 som	
reference	 til	 at	vurdere	eller	 coache	
en	madiværksætters	tanginnovation.	
Det	er	selvfølgelig	forståeligt,	at	man	
bruger	 sin	
reference-
ramme	 til	
at	 forstå	et	
nyt	 mad-
koncept,	
men	 det	
skaber	
også	
væsentlige	blinde	vinkler.		

For	 det	 første	 kan	 en	 sådan	
genvej	medføre	en	kort	tidshorisont	
for	iværksætterne	til	at	bevise	deres	
værd,	 fordi	 der	 sættes	 en	 parentes	
om	 den	 mulighed,	 at	 man	 faktisk	
står	 over	 for	 noget	 decideret	 nyt,	
som	 kræver	 nye	 fælles	 reference-
rammer.	For	det	andet	risikerer	man	

at	 overse	 eller	 bagatellisere,	 at	
produkter,	 der	 bryder	 med	 gængse	
referencerammer,	 kræver	 en	 lang	
madkulturel	 tilvænningstid.	 At	
introducere	tang	i	dansk	madlavning	
vil	 for	 eksempel	 ikke	 blot	 kræve	
udvikling	 af	 tangprodukter,	 men	 vil	
måske	også	involvere	madopskrifter,	
-teknikker,	 tangæstetik	 og	 andre	
former	 for	madsprog,	 som	kan	gøre	
sig	gældende	i	danske	hjem.	Ud	over	
de	 omkostninger,	 der	 er	 forbundet	
med	 at	 modne	 forbrugerens	
parathed	 og	 kundskaber,	 så	 skal	
iværksættervirksomheden	 også	 til-
kæmpe	 sig	 modningstid	 i	 for	
eksempel	 detailhandlen.	 Her	mødes	
de	 imidlertid	 af	 en	 række		
leverandør-	 og	 rotationsbetingelser,	
som	kun	i	begrænset	omfang	tillader	
tid	 til	 indkøring,	 eksperimentering	
og	tilvænning.		

Det	er	et	 særligt	problem	 for	de	
mere	radikalt	 innovative	madiværk-
sættere,	 som	 søger	 at	 destabilisere	
eller	 introducere	 nye	 produkt-
kategorier	 til	 forbrugerne.	 Disse	
iværksættere	 søger	 nemlig	 både	 at	
skabe	et	nyt	grønt	madsprog	og	lære	
det	fra	sig	til	forbrugere	og	branchen	
–	og	det	tager	tid,	kræver	gentagelse	
og	 kan	 til	 tider	 virke	 udsigtsløst	 i	
begyndelsen.	 Ikke	 mindst	 når	 føde-
varesystemet	 kun	 synes	 at	 kunne	
rumme	 små	 fleksible	 tidsrum	 til	 at	
vokse	 i	 og	 dermed	 kun	 små	 spræk-
ker	 for	nye	 initiativer	og	praksisser,	
der	 bryder	 med	 konformiteten.	
Behovet	 for	 at	 innovere	 flere	 af	 så-
danne	 tidsrum	 synes	 dog	 at	 vinde	
anerkendelse.		

”Vi bliver nødt til at 
bryde med dele af 
tidligere praksisser 
og tankegange for at 
give plads til nye” 



Insight Paper: Tid i grøn omstilling 

 10 

Madiværksætterhuset	 og	 dele-
køkkenet	Kitchen	Collective	opererer	
for	 eksempel	 som	 en	 rugekasse	 for	
madiværksættere	 og	 et	 udviklings-
køkken	 for	 et	 sundere	 og	 mere	
bæredygtigt	 madsystem.	 Det	 inte-
ressante	 ved	 virksomheden	 er,	 at	
den	 har	 gjort	 modningstid	 til	
omdrejningspunkt	på	to	måder.	Dels	
er	 fokus	 ændret	 fra	 at	 eje	
køkkenfaciliteter	 til	 at	 dele	 køkken-
tid	med	andre	madiværksættere.	Det	
har	 åbnet	 for,	 at	 iværksættere	 kan	
modnes	 som	 virksomheder	 i	 et	
internt	 fællesskab	 med	 netværk	 ud	
til	mere	veletablerede	iværksættere.	
Dels	 betragtes	 delekøkkenet	 også	
som	 et	 test-	 og	 eventkøkken	 for	
branche	 og	 marked.	 Som	 et	 vindue	
til	 fremtiden	 har	 brancheaktører	
mulighed	 for	 at	 smage,	 lære	 om	 og	
øve	sig	på	nye	madidéers	potentiale.		

Nu	 tager	 udvikling	 af	 nye	 mad-
koncepter	 altid	 tid.	 Men	 set	 i	
sammenhæng	 med	 den	 grønne	
omstilling	 er	 der	 behov	 for	 et	
skærpet	fokus	på	modningstid,	fordi	
omstillingskonteksten	i	sig	selv	invi-
terer	 en	 masse	 ny	 usikkerhed,	 nye	
muligheder	og	nye	kontroverser	ind,	
som	madaktører	skal	forholde	sig	til.	
Ikke	 kun	 i	 forhold	 til	 udviklings-
tiden,	 men	 også	 i	 forhold	 til	
markedsmodningen.	 Ved	 at	 rette	
fokus	 på	modningstid	 kan	 vi	måske	
også	få	øje	på	den	tålmodighed,	som	
er	 nødvendig	 at	 indtænke	 i	 den	
grønne	omstilling.		
	
 
 

Tidsproblematik 3:  
Det vanskelige tidskompromis 
Når	 den	 grønne	 omstilling	 skal	
motiveres,	 bliver	 det	 ofte	 gjort	
metaforisk:	“Vi	er	ved	at	løbe	tør	for	
tid”	 og	 “vi	må	 skabe	 os	mere	 tid”.	 I	
det	 første	 billede	 ses	 tid	 som	 et	
begrænset,	 ukontrollerbart	 gode	
uden	 for	 os	 selv,	 mens	 i	 det	 andet	
billede	 er	 tid	 et	 resultat	 af	 vores	
handlinger.	 Grønne	 iværksættere	
har	begge	tidsfornemmelser:	“Vi	har	
travlt,	 men	 vi	 skal	 også	 gøre	 det	
godt”,	 som	 én	 af	madiværksætterne	
sagde	om	ambitionen	om	at	bidrage	
til	 et	 bæredygtigt	madsystem.	 Hvad	
der	 her	 peges	 på,	 er,	 at	 tiden	 i	 en	
grøn	 madomstilling	 forstås	 i	
relationen	 mellem	 indtrykket	 af	 et	
udefrakommende	 tidspres	 på	 den	
ene	side	og	ønsket	om	 ’det	gode’	på	
den	 anden	 side.	 Tidspressets	 ’godt	
nok’	 og	 idealerne	 om	 ’det	 gode’	 er	
begge	 stærke	 drivkræfter	 for	
omstillingen,	 og	 de	 løber	 samtidigt	
og	uforudsigeligt.	Pludseligt	kan	det	
ene	 perspektiv	 presse	 sig	 på	 og	
farve,	hvad	der	er	rigtigt	eller	forkert	
at	bruge	tiden	på.		

Grønne	 madiværksættere	 skal	
forholde	 sig	 til	 en	 lang	 række	 krav	
og	 mål.	 Eksempelvis	 bruges	 FN’s	
verdensmål,	 Science	 Based	 Targets	
og	 EU’s	 Green	 Taxanomy	 for	
øjeblikket	 som	 rettesnore	 for,	 hvad	
der	er	rigtigt	at	investere	tid	i.	Disse	
rettesnore	udstikker	på	den	måde	en	
moralsk	 retning,	 som	 grønne	
madiværksættere	skal	orientere	sig	i	
forhold	 til.	 Deres	madløsninger	 skal	
så	 at	 sige	 kunne	 performe	 succes-
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fuldt	 inden	 for	 den	 helt	 store	 tids-
horisont,	 hvor	 mål	 og	 værdier	 hele	
tiden	ændrer	sig.	Det	vil	sige,	at	selv	
hvis	 en	 virksomhed	 imødekommer	
målene,	 er	 det	 ikke	 sikkert,	 at	 man	
kan	læne	sig	tilbage.		

Bæredygtighed	 er	 ikke	 bare	 et	
mangefacetteret	 begreb,	 men	 et	
moving	 target,	 hvor	 konsekvens-
vurderinger	 kan	 ændre	 sig	 fra	 den	
ene	 dag	 til	 den	 anden.	 	 Der	 opstår	
derfor	 et	 underliggende	 problem,	
når	 madløsninger	 og	 grønne	 virk-
somheder	 –	 såvel	 iværksættervirk-
somheder	 som	 etablerede	 virksom-
heder	 –	 skal	 vurderes	 over	 tid	 i	
forhold	 til	 målene	 for	 en	 grøn	
omstilling.	 For	 hvem	 sætter	målene	
og	tidspunktet	for,	hvornår	målingen	
skal	 finde	 sted?	 Med	 til	 dette	
spørgsmål	 hører	 også	 forbrugernes	
forventninger	 og	 holdninger	 til	
bæredygtig	mad,	som	man	skal	 tage	
bestik	 af.	 Hvornår	 er	 en	 fødevares	
CO2-aftryk	for	eksempel	vigtigere	for	
danske	 forbrugere	 end	 arbejds-
vilkårene	 og	 lønforholdene	 blandt	
producenterne?	 Er	 et	 plantebaseret	
madprodukt	 grønt,	 hvis	 emballagen	
ikke	 er	 lavet	 af	 miljøvenlige	
materialer?	 Hvad	 er	 god	 dokumen-
tation	for	klimapåstande	i	forskellige	
grader	 på	 produktniveau?	 Mad-
iværksættere	slås	med	disse	spørgs-
mål	 i	 hverdagen.	 De	 forsøger	 at	
navigere	 i	 en	 række	 formelle	 og	

uformelle	 grønne	 prioriteringslister	
som	et	grundlæggende	vilkår.		

Hvad	 madiværksætternes	 erfa-
ringer	mere	generelt	peger	på,	er,	at	
fødevarebranchen	 er	 inde	 i	 en	
moralsk	 tid.	 Men	 det	 er	 en	 særlig	
moralsk	 tid,	 idet	 de	 moralske	
orienterings-	 og	 målepunkter	 løb-
ende	 ændrer	 sig.	 Alligevel	 kræves	
det	 af	madiværksætterne,	 at	 de	 kan	
og	 skal	 stå	 på	mål	 for	 deres	 grønne	
bidrag.	 Deres	 grønne	 idéer	 skal	 stå	
deres	 prøve	 over	 tid	 og	 dermed	 gå	
fra	en	påstand	om	det	moralsk	gode	
til	 faktisk	 også	 at	 kunne	 vise	
moralske	 acceptable	 konsekvenser.	
Og	 den	 moralske	 vurdering	 ligger	
ofte	 ude	 i	 fremtiden	 og	 kan	 være	
svær	 at	 se	 konturerne	 af,	 når	 man	
står	med	et	nyt	og	uprøvet	produkt,	
der	 skal	 ud	 til	 forbrugerne	 og	 virke	
omgående.	 Madiværksættere	 står	
derfor	 i	 en	vanskelig	 situation,	hvor	
de	 skal	 finde	 et	 tidskompromis.	
Kompromisset	 består	 i	 at	 finde	
balancen	 mellem	 at	 gå	 efter	 de	
kortsigtede,	men	mere	 sikre	 grønne	
handlinger,	 der	 kan	 fungere	 på	
markedet	 ’her	og	nu’,	over	for	deres	
egne	 langsigtede	 idealer	 om	 ’det	
gode’	 på	 vegne	 af	 et	 fremtidigt	
madsystem,	 som	man	selv	vil	bakke	
op	om.	Det	er	et	kompromis,	som	de	
ikke	kan	indgå	alene.	
	
Tid	som	indfaldsvinkel	
Det	er	efterhånden	bredt	anerkendt,	
at	 en	 grøn	 omstilling	 af	 mad	
indbefatter	 innovation	 på	 mange	
fronter	 på	 samme	 tid.	 Produkt-	 og	
teknologiinnovation	 skal	 gå	 hånd	 i	

”Fødevarebranchen er 
inde i en moralsk tid” 
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hånd	 med	 nye	 institutionelle	
rammer,	 forretningsmodeller	 og	
sociale	mønstre.	I	branchen	arbejdes	
der	 med	 alt	 lige	 fra	 plantebaserede	
fødevareprodukter,	 grønne	 produk-
tions-	 og	 energiteknologier	 og	
mindskelse	 af	 mad-	 og	 materiale-
spild	 til	 efteruddannelse	 af	 mad-
professionelle,	 offentlige	 indkøbs-
aftaler	 med	 øgede	 klimakrav	 og	
ændring	af	forbrugsmønstre.		

En	 sådan	 sammensat	 omstilling	
vil	 også	 indebære	 kulturel	
forandring,	 og	her	 er	 tidsforståelser	
en	central	komponent	at	forholde	sig	
til.	 Det	 er	 det	 ikke	 mindst,	 fordi	
mange	 af	 de	 nye	 grønne	 idéer	
udstyrer	 fødevaresystemerne	 med	
nye	 præmisser	 for	 måden,	 vi	
opfatter,	 organiserer	 og	 bruger	 tid.	
Det	 er	 derfor	 forventeligt,	 at	
fødevaresektoren	 er	 på	 vej	 ind	 i	 en	
periode	 med	 eskalerende	 tids-
konflikter.	 Der	 skal	 træffes	 strate-
giske	 og	 politiske	 valg	 og	 kompro-
miser	 mellem	 væsensforskellige	
tidsforståelser	 og	 deres	 indlejrede	
systemer,	 værktøjer	 og	 handlinger.	
Forrest	 i	 køen	 står	 de	 store	
diskussioner	 af	 forholdet	 mellem	
lineær	 og	 cirkulær	 tidstænkning,	
langsigtet	 og	 kortsigtet	 tids-

perspektiv	 samt	 planetarisk	 tid	 og	
økonomisk	tid.		

Valg	 af	 tidsforståelser	 er	 ikke	et	
lille,	 diskret	 valg.	 I	 praksis	 er	det	 et	
valg	 af	 måden,	 vi	 skal	 behandle	 og	
skubbe	 til	 udviklingen	 mod	 en	
grønnere	 madfremtid.	 Foran	 os	
venter	således	et	større	arbejde	med	
at	 vikle	 forskellige	 tidsforståelser	 –	
eksisterende	 som	 nye	 –	 ud	 af	
hinanden,	 så	 vi	 med	 større	 klarhed	
kan	se,	hvilke	tidsknuder	den	grønne	
omstilling	er	efterladt	i.	Det	kan	med	
fordel	 gøres	 ved	 hjælp	 af	 partner-
skaber	 og	 samarbejder	 på	 tværs	 af	
sektorer	 og	 værdikæder.	 Dels	 fordi	
det	 tilbyder	 forståelse	 for,	 hvordan	
fødevarebranchen	navigerer	i	mange	
tidssystemer	 på	 én	 gang,	 og	 dels	
fordi	det	giver	blik	for,	at	forskellige	
tidsforståelser	 knytter	 sig	 til	 for-
skellige	 aktører	 og	 til	 forskellige	
funktioner.	 Begge	 indsigter	 er	
centrale,	 når	 der	 skal	 sættes	 en	
omstillingsdagsorden.	Det	er	således	
også	 væsentligt	 at	 forholde	 sig	 til,	
hvilke	 tidsforståelser	 der	 er	 repræ-
senteret	i	et	partnerskab.		

Det	 er	 i	 dette	 perspektiv,	 at	
Konos	 500	 års-plan	 er	 interessant.	
Til	 et	 bestemt	 tidsperspektiv	 åbner	
der	 sig	 nemlig	 rum,	 der	 gør	 visse	
bæredygtige	 handlinger	 mere	 rele-
vante	 end	 andre,	 hvad	 enten	 det	
drejer	 sig	 om	 en	 500	 års-plan,	 en	
2030-agenda	eller	kvartalsregnskab-
er.	 I	Konos	tilfælde	har	et	 langsigtet	
perspektiv	 gjort	 idéen	 om	 gene-
rationer	 relevante.	 Pointen	 er,	 at	
hvis	ikke	tid	og	repræsentationen	af	
tid	indgår	i	bæredygtighedsarbejdet,	

”Hvis ikke tid og 
repræsentationen af tid indgår i 

bæredygtighedsarbejdet, 
kommer tiden til at arbejde imod 

omstillingen” 



Insight Paper: Tid i grøn omstilling 

 13 

kommer	 tiden	 til	 at	 arbejde	 imod	
omstillingen.		
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