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Indledning

Madoplevelser og lokale fødevarer er nogle af tidens største tendenser inden for 
mad. Der er både stigende efterspørgsel på disse og stigende interesse, hvilket 
blandt andet kan ses i større mediedækning og flere madprogrammer. Men en 
forudsætning for at skabe disse er at få maden derhen, hvor den kan opleves.  
Det er det, denne rapport handler om.

Rapporten er skrevet af forskere i fødevarer og oplevelser fra Professionshøjskolen Absa-
lon på Sjælland . Forskerne er tilknyttet uddannelserne Leisure Management og Ernæring 
og Sundhed . Dens indhold bygger på undersøgelser, workshops og interviews med mindre 
fødevareproducenter og transportører, samt baggrundsmateriale .

Den udspringer af projektet Greater Copenhagen - Fremtidens Madmekka . Det er et 
toårigt forsknings- og udviklingsprojekt med en økonomisk ramme på 6 millioner kr ., hvor-
af halvdelen er udbudt af Region Sjælland gennem Greater Copenhagen-samarbejdet, der 
er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne . Projek-
tet udføres af et konsortium af partnere: Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) 
som lead partner, Professionshøjskolen Absalon (PHA), Food Organisation Of Denmark 
(FOOD), Roskilde Universitet (RUC) og Smaka På Skåna .

Et af de tre emneområder, som forskerne fra Absalon har undersøgt, er logistik for små 
og mellemstore fødevareproducenter . Hvorfor har vi valgt at undersøge dette? Gennem 
flere års arbejde med fødevareoplevelser har det vist sig, at en af de store udfordringer 
for producenterne netop er logistikudfordringen . Mange små og mellemstore producenter 
bruger i dag ressourcer på selv at transportere deres varer hver især – ofte ad de samme 
ruter mod København, hvor der er et stort aftagerfelt . Det er både tidskrævende og langt 
mindre bæredygtigt i forhold til, hvis man kunne koordinere dette og lave samtransport .

Derfor har vi valgt at undersøge dette område gennem en række aktiviteter . For det før-
ste har vi afdækket en række undersøgelser og rapporter på området for at kunne tage 
udgangspunkt i eksisterende viden . Dernæst har vi afholdt tre workshops med en række 
primærproducenter og andre madaktører for at få større indsigt i udfordringen . Hver 
workshop har haft sit eget tema med fokus på henholdsvis producenterne, aftagerne og 
et samlet logistiksystem . Vi har også lavet kvalitative interviews med en række relevante 
aktører for at få afdækket problemer og muligheder .

Et af de vigtigste resultater var, at det var nødvendigt at skære ind til benet i forhold til 
en del producenters opfattelse af denne udfordring . På de afholdte workshops med pri-
mærproducenterne blev en række problemstillinger taget op . Nogle, såsom kernespørgs-
mål om logistik, og en række relaterede emner såsom fødevaresikkerhed og lovgivning i 
forbindelse med fødevaretransport, var relevante for diskussionen om logistik . En række 
andre problemstillinger blev dog også fremhævet af deltagerne . Eksempelvis relaterede 
visse emner sig til forsyningssikkerhed, såsom om man kan producere og levere i tilstræk-
kelig mængde (volumen) eller over en tilstrækkeligt lang sæson . Andre emner relaterede 
sig til problemstillinger vedrørende eksempelvis produkttyper og udvalgsbredde; sampro-
duktion, synergi og arbejdskraft; eller udbudsregler fra det offentliges side og generel 

1



4

lovgivning om fødevareproduktion eller støttemuligheder for en sådan – for blot at nævne 
nogle få eksempler . Alle disse andre problemstillinger er gode og relevante – men har dog 
ikke noget direkte at gøre med logistik i sig selv, selvom de muligvis opfattes således af 
producenterne . Logistikudfordringen er i sig selv en kompleks størrelse, og det er derfor 
vigtigt at holde sig for øje, hvad den omfatter, og hvad der er øvrige problemstillinger, for 
at undgå, at den bliver mere omfattende og kompleks end nødvendigt . Når det er skrevet, 
så er det også blevet klart, at der findes en del øvrige problemstillinger, der er nært for-
bundet med logistikudfordringen, og disse må adresseres, hvis problemstillingerne vedrø-
rende logistik skal løses .

En anden vigtig finding har været, at det slet ikke er så enkelt, som det kunne se ud ved 
første øjekast . Udfordringen handler ikke om, at en række leverandører og aftagere ikke 
har fundet sammen om at lave et fast samarbejde . Den handler i stedet om, hvorfor dette 
ikke er sket, om de barrierer, der er, og om alle de tilhørende problemstillinger, der følger 
med at lave et fælles system . Det er dem, der skal forstås og løses, før man kan lave et 
mere økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt logistiksystem . Og det er disse, som 
denne rapport handler om .
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Metode og genstandsfelt/
informanter
I forbindelse med indsamlingen af data om logistik, barrierer og løsninger herfor er der i 
forbindelse med workshops foretaget fokusgruppeinterviews med virksomhederne . Der-
udover er der lavet ni individuelle kvalitative interviews med forskellige aktører . Herunder 
både virksomheder, foreninger og organisationer (se Tabel 1) .

Tabel 1: 

Line Rise Nielsen: Københavns Fødevarefællesskab og Hotel- og Restaurantskolen

Mia Maja Hansson: CEO, Kitchen Collective

Marie Jeng: CED Marie Jeng – Mad, PR og Kommunikation og underviser, SUHRS

Alexander Magnusson, Chefkok, IKEA Food Lab

Martine Seedorf: Københavns Fødevarefællesskab

Henrik Holst: Fooddriver/qbuy

Sakskøbing Madsamling, Madværter og producent (anonym)

 Mette Maries Køkken, Ejer og kogekone Mette Marie Sørensen

Greenwitch Juice, Indehaver Julie Bowall 

Ladager Bryghus, ejer Torben Dahl-Olsen

Vi har – udover de fremhævede informanter – lavet feltarbejde på div . virksomheder, 
madmarkeder, festivaler etc . og herunder foretaget mere ustrukturerede observationer 
og interviews .  

Feltarbejdet er planlagt ud fra en indledende desk top research, der havde til formål at 
danne et overblik over udvalget af fødevareproducenter men også udvalget af div . mad-
markeder og festivaller .  

Endelig har vi i dataindsamlingen inddraget studerende fra bacheloruddannelsen i Ernæ-
ring og Sundhed . Dette har givet mulighed for at foretage en større dataindsamling og 
udvidet undersøgelse . Den kvalitative metode, der er central for denne undersøgelse, er 
ressourcekrævende, og det har i den sammenhæng været fordelagtigt på flere parametre 
at inddrage studerende .
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Workshop:
Som nævnt i indledningen blev de primære work-
shops afholdt med afsæt i konkrete temaer og ud fra 
et design, der vekslede mellem oplæg og bidrag fra 
diverse relevante aktører og projektgruppen . Derud-
over var en central del af de tre workshops bygget 
op omkring fokusgruppeinterviews, hvor de invite-
rede små og mellemstore virksomheder kunne give 
deres besyv med . Temaerne for disse workshops tog 
udgangspunkt i de løbende diskussioner og refleksi-
oner, der kom under de indledende oplæg, og ple-
numsamtaler forud for workshops . Projektgruppen 
var repræsenteret ved de i alt tre fokusgrupper og 
ledede samtalen ud fra de udvalgte temaer . Fokus-
gruppeinterviewene blev optaget og siden kondense-
ret og analyseret til brug i nærværende rapport .

 

Individuelle interviews:
En anden central metodisk tilgang i denne del af 
projektet har været individuelle, kvalitative interviews . Disse er bygget op med en fælles, 
semistruktureret interviewguide, der tager afsæt i de overordnede problemstillinger, som 
projektets opdrag omhandler . Interviewguiden så således ud: 

Interviewguide om logistikløsninger:
Baggrundsdata

■■ Hvor længe har I eksisteret?
■■ Hvor mange leverandører har I?
■■ Hvor mange aftagere har I?
■■ Hvilket område dækker I?
■■ Antal ansatte?
■■ Omsætning?

Historien

■■ Hvorfor startede I? Fortæl jeres historie .
■■ Mission, vision, mål og så videre?
■■ Hvad har været jeres største succeser undervejs?
■■ Hvad har været jeres største udfordringer undervejs? Hvordan løste I dem (hvis I har)?

Nu

■■ Hvordan gør I? Beskriv en typisk proces (transportmateriel, er der opsamlingssteder, 
systematisering, og så videre)

■■ Hvordan håndterer I kontakten til leverandører og aftagere?
■■ Hvordan får I typisk nye leverandører/aftagere?
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■■ Hvordan gør I i forhold til markedsføring?
■■ Hvordan sikrer I, at produktets historie bliver videreformidlet? Sporbarhed .
■■ Hvad er de vigtigste eksterne faktorer for jer (f .eks . love og regler, infrastruktur, priser 

på materiel og så videre)?

Udfordringer

■■ Reflektér over og diskutér følgende emner:
■■ Transport (beregning af korteste og mest effektive distribution, last mile)
■■ Processtyring (overordnet set, dvs . software, lagerbeholdning og distribution)
■■ Bestilling (hvordan bestiller man, hvor lang tid i forvejen)
■■ Kommunikation (faste kommunikationsprocedurer mellem producent, distributør og 

aftager, rutiner!)
■■ Forventninger (hyppighed, transporttid, leveringstidspunkt og –form)
■■ Forsyningssikkerhed (mængde, sæson, kvalitet)
■■ Økonomi (materiel, løn)

Fremtiden

■■ Hvordan vil I gerne udvikle jer?
■■ (Hvordan) vil I vokse (mængde, dækningsområde, produkttyper,  

typer af aftagere, osv .)?
■■ Hvordan får vi flere SMVer med? Hvad skal der til?
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Behovet for logistikløsninger  
blandt mad- og fødevareaktører: 
barrierer
I dette afsnit udfolder vi, hvordan behovet for logistikløsninger blandt små og mellemstore 
virksomheder i fødevarebranchen ser ud . Vi kigger specifikt på, hvordan behovet for logi-
stikløsninger ser ud for dem, og hvordan det har indflydelse på, hvordan vækstpotentialet 
udfolder sig i virksomhederne . For at kunne give et billede af, hvilke barrierer for vækst 
der er, udfolder vi i dette kapitel, hvad det er, de deltagende virksomheder giver udtryk 
for er deres motivation for at være i fødevarebranchen . Desuden peger vi på services og 
løsninger, som de deltagende virksomheder efterspørger, men som ikke findes i dag, og 
som kan bruges til inspiration for virksomheder, der leder efter en vej ind i fødevarebran-
chen .

3.1 Hvad er problemet?
Igennem tre workshops, afviklet hen over vinteren 2017/foråret 2018, havde projektet 
Greater Copenhagen – Fremtidens madmekka omkring 50 små og mellemstore virksom-
heder inde for at tale om og udvikle løsninger og svar på de spørgsmål, der adresserer de 
muligheder, behov og barrierer, de mindre virksomheder i fødevarebranchen står overfor, 
når det handler om logistik . På disse workshops blev der arbejdet ud fra en bred defi-
nition af logistik . Dette indebar, at vi spurgte ind til helt konkrete logistiske løsninger og 
problematikker, dvs . hvordan transporterer man en vare fra punkt A til punkt B . Uden om 
denne helt klassiske logistikforståelse udfoldedes en række andre problemstillinger, som 
deltagerne selv rejste undervejs på alle tre workshops . Der kan gives mange svar på, hvad 
det er for nogle problemstillinger, de står overfor . Grundlæggende handler det om, at 
langt de fleste, der vælger at starte en virksomhed op i fødevarebranchen, har et person-
ligt engagement og drive i forhold til mad og måltider . Det gik igen flere gange på vores 
første workshop, at der er mange, der er i branchen, fordi de drives af deres værdisæt i 
forhold til mad, snarere end af at skabe vækst og flere ansatte .

Et af de spørgsmål, som vi gerne vil besvare i projektet, er: Hvordan skaber vi vækst for 
mindre virksomheder inden for fødevarebranchen . Svaret på spørgsmålet handler ikke så 
meget om, hvilke styrkepositioner fødevarevirksomhederne har, så meget som det handler 
om, hvad aktørerne er motiverede for . I løbet af vores dataindsamling har vi mødt en ræk-
ke aktører, der er motiveret og styret af deres personlige engagement i de værdier, der 
ligger i deres virksomhed . Deres vision er bærende for, hvad de vil gøre for at skabe mere 
vækst . I et par interview med aktører inden for lokal produktion blev det ligefrem italesat 
som en form for dyd at holde sig til principper og værdier om madproduktion frem for et 
fokus på vækst . Dette kan eksempelvis ses ud af følgende citat:

” Vi kender til omkringliggende konkurrenter, der giver køb på bæredygtig-
hedsprincipper for at få hurtigere vækst i virksomheden. Men som stadig 
gerne vil have del i vores fortælling om at være bæredygtige [JSB(1]”
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I citatet fortæller informanten ganske tydeligt, hvad det er, der motiverer virksomheden, 
og hvordan man forstærker sin egen fortælling om, hvad værdierne er, ved at pege på de 
konkurrenter, der ikke er lige så bæredygtige, som man selv er . Det skal ikke ses som et 
udsagn om, at man ikke ønsker at tjene penge . Det skal ses som et udsagn om, at driv-
kraften er baseret på for eksempel bæredygtighed, og at det er bedre at vente lidt med 
at generere overskud end at give køb på principperne i virksomheden . Dette understreges 
andre steder, hvor vi samlede data ind til projektet .

I en samtale med en indehaver af en bod på et af Københavns madmarkeder (det nu luk-
kede madmarked i Westend på Vesterbro) var samtalen igen centreret om værdier frem 
for vækst i omsætning:

” Jeg er her, fordi jeg vil ændre branchens holdning til den mad, vi serverer – 
det er mig selv, der er her, og det er derfor kun mig selv, der skal holde styr 
på, at mine værdier overholdes [JSB(2] ”

Citaterne ovenfor er sigende for, hvad det er, der motiverer mange af de mindre fødeva-
reaktører . Det er værdierne om at levere kvalitet eller bæredygtige fødevarer og måltider, 
der driver deres virkelyst . Det er ligefrem et omdrejningspunkt for den måde, de driver 
forretning på .

Man kan indvende, at dette tilsyneladende ikke har noget med logistik at gøre . Det kan 
der være noget om, hvis det udelukkende anskues på overfladen . Men det fortæller, at 
en overvejende del af virksomhederne er interesserede i deres respektive produkter på 
baggrund af deres værdisæt – og meget mindre i at arbejde med de sommetider enormt 
komplekse love og regler for fødevareproduktion . Og meget mindre interesserede i at 
arbejde med den meget økonomiske og regnearksbaserede del af virksomhedsdriften . 
Samtidig giver det også et fingerpeg om, hvad der stilles af krav til en logistikløsning, der 
skal være nem og kunne læne sig op ad de værdier, den enkelte fødevarevirksomhed har . 
For eksempel at en logistikløsning kan give virksomhederne sikkerhed for, at der bli-
ver taget hensyn til CO2-aftryk eller andre elementer, der lever op til en præmis om, at 
fødevarevirksomhederne skal kunne spejle deres egne værdier i den løsning, der tilbydes . 
Og her bliver netop relevansen af de mindre fødevareproducenters værdidrevne tilgang 
klar, når det kommer til logistikken . Som det er i dag, lader det til, at de fleste løsnin-
ger til fødevarevirksomheder leverer bekvemmelighed (for eksempel i form af en fuldt 
funktionsdygtig online webshop) eller leverer en form for stabilitet (for eksempel ved at 
være en del af en større, etableret udbringningsservice) . Men undervejs i indsamlingen af 
data er vi ikke stødt på eksisterende logistikløsninger, der taler det samme værdibasere-
de sprog som producenterne; det vil sige taler om logistik som andet end effektivitet og 
praktiske løsninger . Der tales praktisk, eksempelvis:

”  Fooddriver giver dig adgang til hurtig og sikker levering af fødevarer via 
vores landsdækkende netværk af indleveringssteder samt vores aftale med 
DAO 365 om levering direkte til dine kunder. Vi sikrer levering inden for de 
af Fødevarestyrelsen opsatte regler for overholdelse af kølekæden”

 (tekst fra linkedin [JSB(3] , set den 3/9-2018)

Ovenstående tekst om Fooddriver fortæller om en løsning, der fokuserer på det praktiske 
og ikke det værdibaserede . Der mangler med andre ord en løsning, der kan bygge bro 
mellem det praktiske i logistik og administration, og til de værdier, som fødevareprodu-
centerne står op og går på arbejde for hver dag .
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3.2 Menneskene brænder for mad
For at forstå, hvad problemet er, bliver det nødvendigt at se på, hvad det er, de mindre 
fødevareproducenter brænder for . Her ligger en del af problematikken . Ud fra de data, 
vi har fået ind i løbet af projektperioden, er det tydeligt, at en stor del af aktørerne er i 
branchen, fordi de interesserer sig for mad og fødevarer . Ikke fordi de interesserer sig 
for logistik, lovgivning mm . Det kan virke banalt at påstå, at det er her, problemet opstår . 
Men når man kigger på, hvad iværksættere og små og mellemstore virksomheder i mange 
andre brancher med en fysisk produktion foretager sig, er det ikke uvæsentligt . Det, at 
der er en stor andel af arbejdsindsatsen, der skal gå med at udføre opgaver, der føles som 
irrelevante i forhold til, at de fleste brænder for mad og ikke for eksempelvis egenkon-
trolskemaer, er for mange fødevareproducenter, vi har talt med (som vi har interviewet og 
som har deltaget i vores workshops), et element, som man hellere end gerne outsourcer, 
men hvor man ikke ved hvordan .

Det bringer os hen til det, der er motivationen for de fleste små og mellemstore virksom-
heder, vi har været i kontakt med: At kunne stå op hver dag og gøre noget meningsfuldt:

” Så skal jeg ikke begynde at regne på min timeløn,” 

som en informant sagde . Det er klassisk for iværksættere i alle brancher, at timeløn-
nen er det, man regner på til allersidst .

”  Egentlig er vi bare ude på at have en tålelig hverdag. Vi har brug for basale 
ting og at kunne føle, at der kommer en indtægt ind. Men det er den tålelige 
hverdag, der gør, at vi har overskud til at lave de meningsfulde ting,” 

 som en anden informant sagde .

Det er for mange politikere en kilde til frustration, at Danmark har så mange små virksom-
heder, der ikke vækster . Men samtaler og workshops viser, at de fleste små og mellemsto-
re virksomheder og iværksættere i fødevarebranchen er klar til, at det skal koste penge at 
brænde for sine principper .

Det, der er brug for, hvis det, vores data fortæller, skal stå til troende, er;

■■ en simpel indføring i lovgivning (app eller brochure)
■■ behov for at skabe en grønbog (debatbog), der er et politisk oplæg til at arbejde med 

fødevare- og oplevelsesbranchen inden for rammerne af Danmark og EU . Frustrationen 
over EU-lovgivningen er, at det er overordnede bestemmelser, der passer til 
industriproduktion, men meget dårligt til lille og lokal produktion af fødevarer . Der kan 
være nok så mange midler i LAG’erne – der netop er midler fra EU, der skal fordeles 
efter bottom-up-princippet – men det virker stadig uoverskueligt eller modproduktivt 
for mange iværksættervirksomheder med store og komplekse lovgivninger .

Igen er det en klassisk iværksætterproblematik snarere end én, der er unik for fødevare-
branchen . En deltager på vores første workshop udtaler: 

” Der er mange af de opgaver, vi skal udføre, der er velegnede til industri-
produktion og større virksomheder. Det kan være uoverskueligt [JSB(4] at 
udføre i praksis.”
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Den administrative byrde er høj i en mindre virksomhed . Flere virksomheder tilkendegiver, 
at de har svært ved at overkomme og overskue administrative pligter i forbindelse med 
at drive fødevarevirksomhed . Svaret kunne være at se på, om der er behov for at udbyde 
en form for prisstærk konsulentplatform, hvor mindre virksomheder kan tilkøbe hjælp til 
denne type arbejdsopgaver til en pris, der er attraktiv . Eventuelt skal denne arbejdskrafts 
prisleje fastsættes, og der skal arbejdes med de helt små startups’ adgang til hjælp, for 
eksempel så flere startups kan ”splejse” til en fælles konsulent . Eller om en pakke skal 
udbydes gennem væksthuse eller andre tænketanke .

Det interessante er, at en deltager på vores første workshop kiggede lidt træt rundt 
på deltagerne og sagde: ”Det er vildt, at vi ikke er kommet et skridt videre, siden jeg 
begyndte at arbejde med det her for 10 år siden .” Vores opfordring er, at branchen i høje-
re grad er med til at pege på, hvordan en eventuel politisk løsning på problemet kan se 
ud – samtidig med at de arbejder tættere sammen i interessegrupper for selv at skabe de 
løsninger, som branchen efterspørger .

Det primære er, at de små og mellemstore virksomheder fortæller, at de er interesserede 
i at arbejde med deres produkt og deres marked, men at det, der kommer til at fylde, er 
de administrative opgaver og den lovgivning, der knytter sig til deres branche . Der er med 
andre ord en mental barriere for dem i forhold til at udføre administrative opgaver .
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Eksisterende løsninger og  
deres forudsætninger

4.1 Datadreven udbringning
Der ligger et potentiale i at bringe data i spil i forhold til mad og madoplevelser . Her kom-
mer nogle eksempler på dette; den første i form af en komplet webshop og udbringnings-
løsning hos Fooddriver . Det vil sige: En del af det, som vi ser, at de deltagende virksom-
heder har efterspurgt, er noget, der tager højde for alle de administrative og tekniske 
elementer, så virksomheden kan koncentrere sig om at udvikle sine madoplevelser . Simple 
Feast er en relativt nystartet aktør på fødevarescenen, som bringer færdige måltider ud til 
kunderne . Dens omdrejningspunkter er oplevelsen for kunden og en indgående interesse i 
data, hvilke er den primære drivkraft .

4.2 Fooddriver
Fooddriver og søsterselskabet qbuy har en række løsninger til fødevareproducenter . 
Fooddriver opstod i kølvandet på PostNords beslutning om at trække sig fra udbringnings-
markedet og det efterfølgende tomrum for logistikløsninger til små fødevareproducenter . 
Med Fooddriver kan fødevareproducenterne melde deres leveringer ind til selskabet, der 
sørger for at bringe dem ud til en række opsamlingshubs rundt om i Danmark . Herfra bli-
ver de samlet op og bragt ud til slutbrugeren af DAO365 . DAO365 er det tidligere Dansk 
Avis Omdeling, der nu eksperimenterer med at bringe fødevarer ud til slutbrugerne . Den 
tekniske del af Fooddrivers service er, at man kobler sig op på DAO365s data- og logistik-
system . Gennem datadeling mellem de to led kan de dermed automatisere den koordi-
nationsopgave, der ligger i at overlevere pakker fra ét distributionsselskab til et andet og 
videre derfra til slutbrugeren . 

Fooddriver peger blandt andet på, at der er muligheder for at gøre drift og last-mile1 billi-
gere, fordi DAO365 allerede har et omfattende rutenet til levering af aviser og tryksager, 
som leveringen af fødevarer kan kobles på . Kritikken af denne model er, at det kan undre, 
om DAO365 har succes med næsten samme model for fødevareudbringning, som Post-
Nord opgav .  

Med Fooddrivers samarbejde med DAO365 er der skabt endnu en løsning for fødeva-
reproducenter gennem qbuy . Qbuy tilbyder – udover adgang til Fooddrivers adgang til 
logistikløsning – også en webshopløsning med tilhørende opsætning, hosting og seo . 
Fødevareproducenten skal kun tænke på at opdatere sin lagerliste og gøre varerne klar til 
forsendelse; alt andet – markedsføring på nettet, udbringning, opsætning af webshop og 
backend – klares af qbuy . Her findes altså en eksisterende løsning på en række af de bar-
rierer og udfordringer, som virksomheder peger på i vores datamateriale . Qbuy og Food-
rivers store udfordring lige nu er mangel på volumen .

1   I en vares rejse fra lagerhylde til kundedør er den sidste mil (eller den sidste kilometer) i leveringen det sidste 
trin i processen . Dvs . det tidspunkt, hvor pakken endelig leveres til køberens dør . Der er flere elementer i Last 
mile-problematikken . Ud over at være en nøgle til kundetilfredshed, er sidste mil både den dyreste og mest 
tidskrævende del af forsendelsesprocessen . kilde https://www .businessinsider .com/

4
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4.3 Simple Feast 
Simple Feast er en relativt ny spiller på markedet for udbringning af måltidskasser . Servi-
cen består i levering af måltidskasser med ingredienser til et måltid for familien, som kræ-
ver ingen eller meget lidt tilberedning . Desuden leverer firmaet såkaldt “comfort food”, 
der er måltider på glas, der kun kræver genopvarmning . Simple Feast bringer ikke noget 
specielt nyt til torvs . Måltidskasser til familier har eksisteret i en del år og udbydes af flere 
aktører . Det, der adskiller Simple Feast fra andre aktører på dette marked, er, at man 
fokuserer på data og databehandling som værktøj til at optimere kundeoplevelsen . Ifølge 
firmaet selv er man interesseret i den værdi, der ligger i at kunne tilbyde sunde og klima-
venlige måltider . Men selve måltidsudviklingen er outsourcet til et kokketeam, der ikke er 
ansat i Simple Feast . På Simple Feasts kontor sidder en lang række back- og frontend-
udviklere og arbejder med udvikling af oplevelsen for kunden, baseret på de data, man 
får ind . Simple Feasts CFO kalder Simple Feast for “et datadrevet firma, der beskæftiger 
sig med madoplevelser” . Simple Feast henvender sig til et ganske bestemt og afgrænset 
segment, idet man fra midten af 2018 har valgt udelukkende at tilbyde veganske måltider . 
Grunden til, at Simple Feast medtages her, er, at firmaet er så eksplicit i sine datadrevne 
processer . Det understøtter, at en fremtidig logistikløsning til små og mellemstore virk-
somheder skal tage hensyn til de data, der samles ind . Her er der en række opmærksom-
hedspunkter, der er nødvendige for at opnå succes, eksempelvis hensynet til persondata-
loven i udveksling af oplysninger mellem de forskellige led i udbringningen . Dette er igen 
en række udfordringer, som fødevareproducenterne gerne vil kunne outsource .

4.4 Råhandel
En af de mest aktive og udbredte spillere inden for transport af lokale fødevarer er 
Råhandel . Firmaet beskriver sig selv som en online markedsplads for direkte handel mel-
lem små producenter og restauratører . Man transporterer stort set alle former for føde-
varer, da man råder over transportmateriel, der inkluderer eksempelvis kølevogne . Råhan-
del organiserer sig som en online markedsplads, hvor strømmen af produkter typisk går 
fra mindre fødevareproducenter til aftagersteder, der ofte er restauranter eller andre spi-
sesteder . Man fokuserer således udelukkende på business-to-business-handel, der netop 
er organiseret gennem online-platformen . Her kan både producenter og aftagere gå ind 
og bestille afhentning eller levering af varer . Råhandel fokuserer i øjeblikket sine aktivite-
ter omkring Roskilde og København, men er åbne over for at udvide til andre områder på 
Sjælland i fremtiden .

Der er adskillige fordele ved Råhandels forretningsmodel . På den ene side får producen-
terne større ordrer fra aftagende virksomheder, end de typisk får fra private, og de får 
også en gratis eksponering over for et større antal aftagere . Det er gratis for producen-
terne at benytte Råhandel, da omkostningerne betales af aftagerne gennem et markeds-
gebyr . Typisk er det svært og tidskrævende at lave aftaler med mange forskellige små 
producenter, så denne model vurderes at være en stor fordel for Råhandel . Ligeledes 
afregner man direkte med aftagerne, så producenterne undgår en del bureaukrati . Dette 
er noget, vi har hørt gentagne gange fra dem under workshops, at de gerne vil undgå, 
så de i stedet kan fokusere på driften . Producenterne skal blot levere deres varer til et 
aftalt opsamlingspunkt . Samtidig giver Råhandel restauratører og andre aftagere adgang 
til et større antal småproducenter og leverer varer fra forskellige producenter samlet på 
én gang . Firmaet tilbyder sågar at finde leverandører til varer, der efterspørges, og som 
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Råhandel ikke har i sit sortiment af producenter . Man har således en dobbeltsidig port-
folio, der giver virksomheden en fordelagtig position i forhold til både producenter og 
aftagere .

Råhandels forrentningsmodel ligner den, der ses i Skåne hos virksomheden Bondens 
Skafferi . Her har man også kontakt til et større antal producenter i Skåne (og efterhånden 
også andre steder i Sverige) og et større antal aftagere . Og begge virksomheder er blandt 
andet startet af folk med madbaggrund, som forstår producenternes tankegang og krav 
om kvalitet hele vejen fra jord til bord . Bondens Skafferi har dog et tiltag, som Råhandel 
ikke har og heller ikke på nuværende tidspunkt har planer om . Svenskerne har nemlig 
åbnet en butik i Århus, hvor de lokale og småproducerede varer kan købes .

Lige nu har Råhandel den store ulempe, set fra småproducenternes synsvinkel, at man 
kun dækker et begrænset geografisk område . Men det er en virksomhed i vækst med et 
stigende antal ansatte, som godt kunne blive en væsentlig spiller på hele det sjællandske 
marked i fremtiden .

4.5 Amazon kommer
Den såkaldte elefant i rummet inden for fødevarelogistik er, at Amazon efter alt at dømme 
kommer til Danmark med et nordisk distributionscenter i løbet af 2018 eller 20192 . Ifølge 
de fleste i branchen kommer Amazon til at disrupte markedet, idet giganten trækker på 
stor volumen og et avanceret udbringningssystem med tre-fire-timers levering fra bestil-
ling til ankomst ved døren for Amazon Prime-medlemmer . Amazon har blik for markedets 
udvikling, hvilket man understregede, da man i 2016 opkøbte Wholefoods, der tilbyder 
kunderne økologiske varer, købt i løsvægt . Med andre ord har Amazon blik for den hver-
dagstravle, økologielskende storbyforbruger . 

Men Amazons angiveligt snarlige indtog på den nordiske fødevarescene repræsenterer 
også en mulighed for mindre fødevareproducenter . Fulfilled by Amazon, FBA, er Amazons 
tilbud til mindre producenter om at få deres varer listet på Amazons hjemmeside . Der er 
her en række regler, der skal overholdes . Så det kræver stadig, at de mindre virksom-
heder gør deres hjemmearbejde, inden de slår deres varer op på Amazons hjemmeside . 
Eksempelvis er drikkevarer (både alkoholiske og ikke-alkoholiske) ikke tilladt på FBA3 . Der 
er dermed en mulighed for visse typer virksomheder, men det kræver, at man tilpasser sin 
produktion og levering til Amazons krav, samtidig med at der er krav til overholdelse af 
lovgivning med mere .

2   https://www .danskindustri .dk/brancher/di-handel/nyhedsarkiv/nyheder/amazon-til-danmark--hvad-er-
danske-handelsvirksomheder-oppe-imod/

3   https://sellercentral .amazon .com/gp/help/external/help .html?itemID=201730840&language=en-
US&ref=efph_201730840_cont_200140860
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Logistikudfordringens problemer  
og mulige løsninger
Med basis i de tilbagemeldinger og data, vi har indsamlet fra virksomhederne, har vi nu 
opridset logistikudfordringerne set fra deres synsvinkel, og peget på nogle af de konkrete, 
eksisterende løsninger . I dette kapitel beskrives udfordringen samlet og systematiseret på 
tværs af virksomhederne . Vi påpeger konkrete problemstillinger i udfordringen, eksem-
pelvis om, hvem der tager ejerskab, hvem der arbejder sammen, og hvem der har med 
kommunikation at gøre . Og vi beskriver nogle mulige løsninger, som vi ikke har fundet, 
men som kunne have potentiale .

Logistikudfordringen består af fire dele, nemlig distribution, organisering, producentens 
rolle og markedsføring .

Distribution
Distribution kan være en vanskelig og omkostningstung affære, selv for store industri-
producenter, transportører og aftagere . Der skal udregnes afstande, transporttid og 
ruter; dækningsområder, producenter, distributionslagre og aftagere skal kortlægges; 
og det skal fastlægges, hvilket transport- og opbevaringsmateriel der er nødvendigt i 
forhold til de forskellige produkter . Inden for fødevareområdet bliver dette ekstra vig-
tigt; dels grundet fødevarelovgivningen og dels af hensyn til at bevare varernes kvalitet 
bedst muligt ved hjælp af skånsom og hurtig transport . Dertil kommer, at det hele skal 
planlægges og eksekveres uden unødvendige meromkostninger – prisen for distributio-
nen skal lægges oven i produktionsomkostningerne og gør enten produkterne dyrere for 
slutkunden eller formindsker producentens (og distributørens) profitmargin . For SMVer 
bliver denne udfordring ekstra vanskelig, da der typisk er tale om mange små producenter, 
hvis produkter skal fordeles til mange mindre aftagere såsom restauranter, madmarkeder 
og delikatesseforretninger . Denne mange-til-mange-distribution er mere kompleks end 
storskaladistribution og bliver derfor typisk endnu dyrere per produktenhed . Derfor ender 
mange producenter med at bruge tid på selv at transportere varerne, eller de bruger en 
mindre distributør .

Organisering
Det er også vanskeligt at organisere logistikken for de små og mellemstore producenter . 
En række svære valg skal tages . Skal man selv transportere sine produkter? Hvis ruten går 
fra Region Sjælland til København (hvor mange aftagere befinder sig), så skal der ofte 
bruges en hel dag på dette – tid, der går fra produktionen og andre kerneopgaver . Hvis 
andre skal transportere varerne, kommer en anden række spørgsmål angående hvem, 
hvor ofte, hvor lang transporttid, til hvilken pris, og så videre . Et andet spørgsmål drejer 
sig om ejerskab af – og udførelse af – logistikløsningen . Her findes der mindst fire forskel-
lige løsningsmodeller, hvoraf tre er udbredte, mens vi ikke har fundet praktiske implemen-
teringer af den sidste .

5
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Modellerne kan opsummeres i følgende matrix:

Producenten er ikke ejer Producenten er ejer

Aftageren er ejer Model 1 Model 4

Aftageren er ikke ejer Model 2 Model 3

Når aftagerne er større virksomheder, er det ofte dem, der organiserer og ejer logistik-
løsningen . Dette er ikke altid optimalt for den lille producent, da logistikken så bliver på 
aftagerens vilkår snarere end producentens . Til gengæld behøver producenten ikke tage 
stilling til en række spørgsmål i forbindelse med logistikken og skal hverken bruge tid på at 
organisere den eller transportere sine varer selv .

En anden model er, at en selvstændig transportør løfter opgaven . Denne løsning bruges 
ofte, når aftager eller producent er lille eller mellemstor eller har en produktionstype, der 
kræver, at producenten er til stede rimeligt konstant . Denne model giver producenten og 
aftageren frihed og tid til kerneopgaver som produktion og salg, men den koster mere, da 
distributøren skal have betaling . Hertil kommer, at den nye tredjepart naturligvis har egen 
interesse i at skabe profit, hvor aftageren måske snarere ser transport som en tjeneste-
ydelse end som en profitskabende aktivitet .

En tredje løsning, der ofte ses, er, at det er producenten, der transporterer produkterne 
selv . Denne model ses typisk, hvor producenterne, og ofte også aftagerne, er små . Her 
har producenten maksimal frihed til at bestemme løsningens udformning (eksempel-
vis frekvens) og ingen lønudgifter til transporten, hvis ejeren selv udfører opgaven . Dog 
koster dette værdifuld tid, der går fra kerneopgaverne, og i en del tilfælde kræver det 
også egne investeringer i transportmateriel som eksempel kølevogn . Der findes en vari-
ant af denne model: Producenterne går sammen i et leverandørnetværk . Denne model 
er beskrevet i diverse artikler og rapporter under en række (ofte engelske) navne, for 
eksempel Food Hub eller Food Link . Selvom vi fandt eksempler på producentnetværk 
omkring salgsplatforme, har vi dog ikke fundet eksempler på denne model for organise-
ring af distribution i Region Sjælland . Dette kan undre, da den har nogle åbenlyse forde-
le, såsom at producenterne sjældnere behøver at bruge tid på transport, mens de stadig 
bevarer en vis kontrol over logistikken selv samt direkte personlig kontakt til aftagerne (se 
nedenfor) . I løbet af de afholdte workshops spurgte vi ind til, om producenterne kunne 
tænke sig at indgå i et sådant system . Men det blev klart, at der var visse grundlæggende 
forudsætninger, der ikke var opfyldt for, at dette ville kunne lade sig gøre . Det kræver en 
gensidig tillid mellem de producenter, der går sammen i en sådan løsning, hvilket kræver 
et større gensidigt kendskab over længere tid . Ligeledes kræver det en del tid til kommu-
nikation parterne imellem, især i opstartsfasen . Endelig kræver det, at man opfinder et 
koncept for en sådan løsning, som dækker, hvem der skal transportere hvor og hvornår, 
med hvilket materiel, og hvilke sanktioner der er nødvendige, hvis transporten ikke finder 
sted som planlagt, for blot at nævne nogle få problemstillinger . Det er dog en interessant 
løsning, som det ville være nærliggende at arbejde videre med .

Den sidste løsningsmodel er, at producenterne og aftagerne går sammen i en andelskon-
stellation, hvor de deles om udgifter og udformning af logistikken . Her spares den uaf-
hængige distributør som fordyrende mellemled, men til gengæld kræver det, at begge 
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ender af transportkæden kan enes om en løsnings praktiske udformning . Som den forrige 
løsning fandt vi heller ikke denne i praksis, selvom den har visse åbenlyse fordele, såsom at 
transporten ikke skal være profitskabende, og at det vil være sandsynligt, at både produ-
cent og aftager vil være engageret i samhandlen, når begge har involveret sig i en fælles 
logistikløsning .

Både leverandørnetværk og andelskonstellationer kan være lovende løsninger, men før 
man kan nå så langt, er der en række konkrete spørgsmål, som hvert tiltag skal besva-
re . Hvem skal være tovholder på processen med at skabe modellen i praksis? Hvem skal 
konkret være chauffører? For model tre: Skal det være producenterne på skift? Det vil i 
så fald kræve tid af dem (omend mindre), til gengæld kan de stadig bevare en kontakt til 
aftageren, og de sparer penge til chauffører . De kunne også ansætte chauffører til opga-
ven, hvilket ville kræve penge, men de ville dog ikke skulle betale profitskabelse, hvilket er 
en afgørende forskel i forhold til at bruge selvstændige chauffører . For model fire: Skal 
producenter og aftagere på skift udføre transporten? Kan og vil aftagerne bruge tid på 
dette regelmæssigt? Omvendt ville de få mulighed for at se produktionen med egne øjne 
og kunne følge de produkter, de skal sælge til slutkunderne .

Organiseringen kan altså ske i fire forskellige modeller, hvor enten producenten, aftage-
ren, begge eller ingen af dem ejer og udfører logistikløsningen . Alle modeller har deres 
fordele og ulemper . 

Producentens rolle
En tredje del af logistikudfordringen, set fra producenternes side, er deres komplekse rol-
le . Det er denne del af udfordringen, der er beskrevet i kapitel 3 . Her skal det blot uddy-
bes, hvad det betyder for mulige logistikløsninger for de små og mellemstore virksomhe-
der . En fødevareproducent har – som mange andre virksomhedsejere – mange forskellige 
roller, der kræver vidt forskellige evner og viden, og som tilmed kan være indbyrdes 
modstridende . Denne problemstilling bliver især krævende for de små og mellemstore 
fødevareproducenter, da de store ofte kan hyre folk til at udfylde disse roller . Fødevare-
producenten skal blandt andet være producent, regnskabsmedarbejder, sælger, juridisk 
rådgiver, innovator og (selv)leder for blot at nævne nogle eksempler . Hertil kommer så 
nye roller som logistikplanlægger, kommunikator, koordinator og chauffør .

At tage distributionsansvaret på sig er derfor mindre attraktivt for små og mellemstore 
producenter end for de store . Dette er også med til at forklare, hvorfor producentnetværk 
og andelskonstellationer som ansvarlige for distribution ikke ses .

Markedsføring
En sidste del af logistikudfordringen handler om en følgeeffekt af distributionen . I løbet af 
samtalerne med producenter, distributører og aftagere blev det klart, at det ikke kun er 
varer, der transporteres, men også information om produkternes kvalitet, og hvordan de 
er produceret . Historiefortællingen om produktet rejser altså med som en slags vandrende 
narrativ . Men dette peger på en udfordring: Hvem fortæller historien, når det ikke er pro-
ducenten selv, der transporterer varerne? Dette kan både være, hvis det er en uafhængig 
transportør, eller andre producenter udfører logistikken . Hvordan sikres det, at historien 
om produktet kommer ud til salgsledet og helt ud til slutkunden?



18

Når producenten ikke er direkte salgsled til aftageren, risikerer de at miste “følingen” med 
hinanden og de behov, der hele tiden ændrer sig i takt med, at kundernes efterspørg-
sel og samfundet generelt ændrer sig . Samtidig mister producenten muligheden for at 
lave salgstale eller mersalg til aftageren . Hvis ikke dette sikres, så risikerer produkterne 
at miste værdi både i fysisk og markedsføringsmæssig forstand . Det har ligget uden for 
dette projekts omfang, men her kunne man foretage eksperimenter, for eksempel ved at 
medsende noget på skrift om produkterne, regelmæssig telefonisk kontakt eller online 
møder mellem aftager og producent, videopræsentationer, emballagens design, eller 
diverse artefakter (eksempelvis transportere frugter i trækasser) .

Ovenfor har vi dels analyseret, hvori udfordringerne og barriererne består, dels hvilke 
løsninger der kunne eksistere . Vigtige konklusioner her er for det første, at logistikudfor-
dringen er meget kompleks og består af en række problemstillinger; og for det andet, at 
der findes en række forskellige løsningsmodeller, men at de alle har deres egne fordele 
og ulemper . Således vil det til en vis grad være op til den enkelte producents og aftagers 
konkrete situation, hvilken løsning man vælger at benytte sig af .



19

6
Afrunding
Hvis alle gerne vil skabe en masse kvalitetsfødevarer, få dem distribueret og kunne tilbyde 
spændende madoplevelser til slutkunden, hvorfor sker det så ikke? Fra et åbent spørgsmål 
har vi søgt at finde svar gennem analyser, workshops, interviews, og gode, men sommeti-
der også svære og komplicerede, drøftelser med en masse producenter og distributører, 
der med skiftende held har benyttet sig af forskellige løsninger på logistikudfordringen . 
Samfundet har udviklet sig, og der er sket tilsvarende ændringer i forbrugernes lyst, krav 
og forventninger .

Som Skytte skrev for snart 30 år siden: “Inden for distributionsteori var det tidlige-
re fastlæggelse af distributionssystemets struktur og serviceniveau, under hensyntagen 
til omkostningsminimering, der var de helt centrale beslutningsområder”4 . I dag er det 
andet og mere end bare et spørgsmål om simpel ruteberegning og transporttid . Logistik 
har udviklet sig til at handle om meget mere end bare transport og distribution, og dette 
gælder især for små og mellemstore virksomheder . Det handler nu om relationer, værdi-
sæt og storytelling, det handler om at turde og om individuelle behov, og det handler om 
lovgivning, regler og teoretiske modeller, der ikke er tilpasset de mindre fødevareprodu-
centers (eller fødevaredistributørers) virkelighed . Vi har i vores arbejde med dette områ-
de blandt andet konkluderet følgende:

■■ Det er et overordentligt komplekst område, der består af mange forskellige, men 
uadskillelige, problemstillinger

■■ Logistikudfordringen består af adskillige dele, især fire, nemlig distribution, organisering, 
producentens rolle og markedsføring . Alle disse må løses, hvis det skal være attraktivt for 
de små og mellemstore virksomheder at indgå et samarbejde eller at vokse

■■ Producenterne generelt er værdidrevne, men ikke nødvendigvis vækstdrevne 
Der er en mentalitetskonflikt mellem fødevareproducenterne, der ofte fokuserer på 
værdi, versus distributørerne, der ofte fokuserer på effektivitet . Man taler ikke altid 
samme sprog og har forskellige mål

■■ Logistikudfordringen er nært forbundet med andre problemstillinger som for eksempel 
regeljunglen af svære og indimellem uigennemskuelige krav til producenterne . Det 
tager fokus fra deres produktion – og logistik!

■■ Der findes løsninger, der virker, og der udvikles konstant på dem, blandt andet 
ved hjælp af ny teknologi . Men nøden er endnu ikke knækket, og mange små og 
mellemstore virksomheder har stadig logistikproblemer

■■ Hver løsning har indbyggede fordele og ulemper . Det vil derfor til en vis grad være op 
til den enkelte virksomhedsejers temperament og behov, hvilken løsning man vælger at 
benytte . Dette taler imod en fælles løsning

Et citat fra en virksomhed står tilbage: 

”  Det er vildt, at vi ikke er kommet et skridt videre, siden jeg begyndte at 
arbejde med det her for 10 år siden”. 

 Det er åbenlyst, at der er behov for mere forskning og udvikling for at kunne løse den-
ne gordiske knude . Det er vores håb, at man ikke også om ti år igen ikke er kommet et 
skridt videre . Vi er i hvert fald gået et skridt videre i forhold til at forstå problemet .

4   Skytte, H . (1990) Vertikalt samarbejde i et distributionssystem: Set i et begrebsmæssigt perspektiv, i Ledelse 
og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 54 (1990) 4
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