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Av praktiske årsaker måtte vi dele opp første møte i to grupper. Se rapport fra den første gruppen. 
Dette er våre responser til innspill fra den andre gruppen. 

Framing 

 Prosjektet bør være tydeligere på hva det handler om. Om det er fokus på «best practice», 
snarere enn konkrete innovasjoner, må det ekspliseres.  
 Vi vil kommunisere tydeligere prosjektets fokus. Prosjektet dreier seg mer om prosess- 

enn produktinnovasjon, og gode praksiser for å slike innovasjonsprosesser.  

Metoder, perspektiver og forskningsspørsmål 

 Det er viktig at dere bygger på informasjon fra tidligere arbeid (og ikke repeterer det) og i 
stedet kommer et hakk videre i arbeidet med matsvinn. RRI-perspektivet er en slik videre 
utvikling.  
  Vi vil få tydelig frem RRI-perspektivet i prosesser med bedriftene og andre. 

 Prosjektet bør ikke bare se på tiltak, men også spesifikt på hvordan de kan oppskaleres.  
 Dette vil vi ta med oss i det videre arbeidet. 

 Det finnes andre app-utviklingsprosjekter som legger til grunn noe lignende tanker. Her bør 
man vurdere samarbeid.  
 Dette vil vi følge opp. 

 Hvorfor er fermenterte matvarer og helsegunstige matvarer er inkludert? Ligger det en 
hypotese til grunn om at det er en sammenheng mellom næringsriktig mat og reduksjon i 
matsvinn?  
 Her vil vi gi en klarere begrunnelse. 

 Dreier RRI i prosjektet seg om prosess eller utfall? Dette kan bli tydeligere.  
  Vi vil bli tydeligere i vår kommunikasjon om at RRI dreier seg om prosess i dette 

prosjektet; og både prosess i BREAD-prosjektet, men også i bedriftenes 
innovasjonsarbeid.  

 Det er viktig å unngå greenwashing, og derfor er det bra å studere helt konkrete prosesser i 
prosjektet (for eksempel i arbeidspakke 3). Ved å jobbe med flere prosesser samtidig kan vi 
kanskje få til samfunnsendring.  
  I prosjektet ønsker vi å studere reelle praksiser, og støtter dette innspillet. 

 Det kan være nyttig å snevre inn prosjektet noe, for eksempel å gå fra fokus på individuelle 
bedrifters tiltak til hvordan man kan legge til rette for mer samarbeid gjennom verdikjedene 
  Dette rådet mener vi er godt og vil følge opp.  

Generelt ble vi oppfordret til å beskrive prosjektet tydeligere og i enklere ord. Blant annet: Hva vil vi 
forstå? Og Hva vil vi oppnå? Dette vil vi følge opp så godt vi kan! 

 

 


