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Første møte med ProjectSTEP-gruppen var planlagt avholdt på Universitetet i Oslo, men ble i stedet 

gjennomført virtuelt grunnet koronakrisen. På det første møte kunne kun tre av gruppens 

medlemmer delta, og det var enighet om at prosjektteamet skulle legge til rette for samtale med de 

resterende medlemmene enten individuelt eller samlet. 

Her følger de viktigste innspillene vi fikk fra ProjectSTEP-gruppen. Vi har systematisert innspillene 

etter temaer. Det er viktig å merke seg at dette er en samling enkeltsynspunkter og må ikke tolkes 

som en felles oppfatning i gruppen. Motsatte synspunkt innad i gruppen fremkommer. Innspillene vil 

bli brukt til diskusjon i prosjektteamet om hvilke avklaringer og valg vi må foreta videre. 

Om framing 

 Global skjevfordeling av matressurser er en del av framingen til prosjektet, men har 

forsvunnet noe i arbeidspakkene. Hvordan vil det være en del av prosjektet? 

 Vurder å ta opp som tema den globale situasjonen med korona – hamstring og påfølgende 

mulig kasting. Hva er kulturelle og biologiske grunner til matsvinn? Globalt er det et stort 

eksperiment som foregår. Nasjonalt ble det appellert til ansvarlighet dagen før møtet (d.v.s å 

unngå hamstring), men nordmenn hamstret jo likevel. Dette kan føre til mindre svinn i 

butikkene, men mer hos forbrukerne. 

 I 2015 dreide matsvinndiskusjonen seg om sløsing, mens nå er klima mye høyere på 

agendaen. Det bør inn i framingen av prosjektet. 

 Skal man vurdere den antropologiske siden ved matsvinn nærmere i prosjektet? 

 

Prosjektgruppas respons: Global skjevfordeling vil i hovedsak tas opp i arbeidspakke 1, og det vil 

antagelig også tas opp i arbeidet med forbrukere i arbeidspakke 3. Også i arbeidspakke 2 vil dette bli 

et tema ved at global skjevdeling er del av de triple effektene av matsvinn (økonomi, miljø og sosialt). 

Koronahamstring var vanskelig å forutse da vi skrev søknaden, men vi tar det inn der det er naturlig i 

arbeidet med selskapene og forbrukere. Her er det interessante forskjeller mellom ferskvarer og 

andre varer. Dette samvirker også med andre strategier i markedet, som f.eks. 3-for-2-tilbud. 

Ulike aktører understreker ulike begrunnelser for å unngå matsvinn. Disse ulikhetene vil bli inkludert 

i analysene. Det er klart at klimaargumentet er sterkt både for myndigheter og selskaper 

(arbeidspakke 2), og viktigheten av dette argumentet vil tas opp med forbrukere i arbeidspakke 3.   

Den antropologiske siden vil være et tema i arbeidspakke 3, bl.a. gjennom en studie av bloggsider. 

Metode, perspektiver og forskningsspørsmål 

 Bedriftene vil sannsynligvis ikke bruke begrepet RRI, men snarere bærekraft eller 

samfunnsansvar. Det er interessant å bringe sammen begrepene RRI og CSR og se hva de 

tilfører hverandre. Det er viktig at bedriftene ikke bruker CSR som grønnvasking, men tar det 

inn i sin kjernestrategi (men her er det viktig å ta i betraktning mulig forskjellig 

terminologibruk mellom forskere og selskaper). 

 Viktig å ha godt grunnlag før man begynner å sette opp scenarioene til workshop. Kan man 

kanskje bruke policies kartlagt i arbeidspakke 1 for å strukturere scenarioer? 



 Å tolke bedriftenes matsvinnstrategier inn i Herzbergs rammeverk om hygiene- og 

motivasjonsfaktorer kan være nyttig. I FORMAT-prosjektet som Matvett/ØF gjorde i 2015 så 

man at bedrifter som var aktive på matsvinn gjorde det først og fremst for interne hensyn. 

Senere har vi sett at Q-meieriene har gått foran og gjort grep også markedsføringsmessig. 

Det er interessant å studere hva bedriftene tenker om dette nå? 

 Det er interessant å se hvem som tar ansvaret blant dem som jobber med mat (ikke bare 

produsenter, men også grossister osv.). Alle har ansvar fordi de bruker globale ressurser. 

Men vi må unngå å påføre forbrukere enda mer skam (klimaskam når man kaster et brød). 

 Burde prosjektet belyse sammenhengen mellom å spise sunt og matsvinn (bærekraftig 

kosthold)? 

 I konsensusprosessen er det interessant å finne ut hvor konfliktene er og hvorfor praksiser er 

forskjellig. Fra Bransjeavtalearbeidet vet vi om en del dilemmaer, særlig knyttet til 

definisjoner av matavfall (Er destruering av verpehøns matsvinn eller bare en del av et 

produksjonssystem?) og metoder for å måle måloppnåelse. I Norden gjøres det nå 

samkjøring av definisjoner av matsvinn og metoder for å måle matsvinn. Vi vet en del om 

dette, så det er kanskje ikke dette BREAD-prosjektet skal fokusere på, - selv om det vil 

komme naturlig gjennom konsensusprosessen. 

 I app-en som skal utvikles/testes, er det ikke sikkert at man skal legge opp til å konkurrere 

om matsvinnreduksjon med andre, men kanskje bare med seg selv? Og viktig å tenke 

gjennom hva som skal være priser.  

 Viktig med egen refleksjon hos forskerne. Hva skjer med oss som individer i denne 

læringsprosessen, og hva skjer med oss som team? Hva lærer vi ved å samarbeide?  

 

Prosjektgruppas respons: 

Vi vil vurdere å synliggjøre koblingen mellom CSR og RRI for å sikre forståelse av disse begrepene og 

for å unngå grønnvasking. Dette kan vi løfte inn i workshopen og intervjuene med bedriftene. Når vi 

snakker med bedriftene, bør vi forklare konkret og mer lettbent hva vi mener med dette. F.eks. 

hvordan bedriftene ser matsvinn opp mot bærekraftstrategien i selskapet (har bedriftene noen 

konkrete mål, etc) og hva gjør de på området (innovasjon, donasjon, verdikjedesamarbeid, intern 

produksjon, etc). 

På grunn av timingen i arbeidet i arbeidspakke 1 og 2 vil det være vanskelig å få gjort nok arbeid på 

policynivå i tide for scenarioutvikling til workshop i arbeidspakke 2. Men det er mulig at vi kan bruke 

dette som grunnlag i den andre workshopen.  

Når det gjelder Herzbergs rammeverk vil vi koble dette opp til funn fra tidligere forskning om at 

morgendagens forbrukere vil forvente dette. Vi vil også belyse spørsmålet om grønnvasking fra 

spørreundersøkelsen som gjennomføres i 2020, ved å spørre om faktiske handlinger og ikke bare 

planer.  

«Klimaskam» og forbrukeres oppfatning av ansvar og ansvarlighet vil tematiseres i arbeidspakke 3. Vi 

vil også få en bedre forståelse av bedriftenes syn på deres ansvar i arbeidspakke 2. Dette dreier også 

om å få frem ressursuttaket og håndverket fra jord og bord, for å skape bedre bevissthet i 

samfunnet.  

Bærekraftig kosthold vil være et tema for arbeidspakke 3. For bedrifters innovasjonsstrategier er 

bærekraftig kosthold også relatert til f.eks porsjonsstørrelser, alternativer til kjøtt, osv. 



I konsensuskonferansen vil vi søke konsensus, men her vil også dissens komme frem i prosessen, og 

vi kan forske på dette. Det er viktig å fokusere på temaer der det ikke allerede er konsensus (som 

bærekraftsmålene), men heller fokusere på temaer der det er potensial for å skape reell læring, 

konkrete handlinger og positive endringer.  

Vi er enige i at app-ens design må være godt gjennomtenkt. Vi vil vurdere om dette kan ses opp mot 

Matvinn-familiene som konkurrerte om reduksjon i matsvinn i Oslo kommune (med Ducky-

verktøyet). 

Når det gjelder effekter av egen refleksjon er det et tema for arbeidspakke 4. 

Andre innspill og kommentarer 

 Forebygging av matsvinn er en vinn-vinn situasjon for både bedriftene og samfunnet. For 

bedriftene kan det bidra positivt til lønnsomhet og omdømmebygging. Men kan det være en 

utfordring at ulike hensikter (omdømmebygging for bedrifter; bedre ressursutnyttelse for 

samfunnet; osv) kan føre til situasjoner der noen hensikter ender med å bli den 

dominerende, for eksempel «billigere mat til forbruker»?  

 Det er en del som har stilt spørsmål ved om redistribusjon av mat kan være med på å 

sementere fattigdom. At bedriftene begynner å bli flinke på matdonasjon kan bli en sovepute 

for myndighetene når det gjelder fattigdomsbekjempelse. Det er også et dilemma mellom 

matdonasjon og nedprising.  

 Flere prosjekter holder på å starte opp og noen er allerede ferdige. Det er viktig at vi 

forholder oss til disse (bl.a. FUSIONS, REFRESH (dessverre uten norsk deltakelse)) og SCALE 

12.3. Husk også på å koble til parallelle prosjekter som «Nature in your face» hvor det er 

muligheter for samarbeid, EU-prosjekter på området og et prosjekt i Viken på klimavennlige 

dietter. Østfoldforskning har på oppdrag av Matvett gjort mer enn 10 år med 

forbrukerforskning på området, bl.a. fra FORMAT-prosjektet, som belyser hvem som kaster 

mat og hvorfor. Det kan også være lurt å knytte kontakt med andre app-orienterte 

borgerforskningsprosjekter. 

 Transformativ CSR (Wisser) og Per Espen Stoknes’ perspektiver rundt å prioritere de enkle 

tingene først, er nyttige. 

 Sånn som det er nå, så må dere være sensitive når dere går ut i bedriftene. Vi må være åpne 

for at det blir endringer i prosjektframdrift. 

 

Prosjektgruppas respons: Dette er gode kommentarer, råd og tips som vi tar med oss videre i 

prosjektet, men ikke kommenterer videre her.  


