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Prosjektets respons til innspill fra BREAD kritiske venner møtet 23. juni 
2021 
Om vår framing av ansvar 
ProjectSTEP-gruppen utfordret oss på å skille mellom ulike typer ansvar for matsvinn. Hvilket ansvar 
har jeg som kunde, sluttbruker, forbruker og gjest for å bidra til at verdikjeden og butikker osv 
reduserer matsvinnet sitt? Og hvilken rolle har bedriftene i verdikjeden for at jeg som forbruker ikke 
overforbruker eller blir nødt til å kaste ting jeg ikke trenger. F eks ikke serverer for store porsjoner. 
Ansvar må forstås avhengig av kontekst. Det er forskjellig type ansvar. Jeg har et annet type ansvar enn 
produsentene har. Ansvar er ikke et homogent begrep eller verdi. 

Vår respons: Dette er et godt og viktig innspill som vi vil ta med oss i den videre bearbeidelsen av 
paperet. Dette er både et teoretisk og praktisk spørsmål. Praktisk vil vi utforske dette videre på citizens 
forums.  

Om at vi bør utnytte videre at RRI og norsk governance av matsvinn passer godt 
sammen 
Prosjektets RRI-tilnærming, med fokus på deltagelse i innovasjonsprosesser, passer godt med norsk 
governance-tilnærming til matsvinn. Det som er regelverk i EU er fokusert på den nedre delen av 
avfallshierarkiet. Man måler at man ikke gjør ting feil; sender til deponi eller forbrenning. Og 
tilnærmingen er veldig top down. Det er de nederste man får statistikk på; men det er lite involverende 
for aktørene. Det er tilsvarende aktører som SSB i Norge som henter ut informasjon; aktørene i 
verdikjeden er ikke med. I Norge og Finland har vi tatt andre grep. Vi spør om vi håndterer ting riktig: 
Sørger vi for at maten blir spist i stedet for kastet? Maten skal primært bli brukt av mennesker. Derfor 
skiller vi mellom mat til mennesker, dyrefor og industrielle biprodukter. Dette er mer bottom up arbeid 
der bedrifter må selv fremskaffe data, skaffe grunnlag for statistikk, osv. Det krever mer ressurser, men 
gir mer resultater. Måten man innretter styringsarbeidet kan ha stor effekt på resultater. BREAD-
prosjektets involverende tilnærming passer godt med governance-tilnærmingen i Norge. Det er derfor 
viktig at vi ser på hva som er overlappende her, og kanskje skulle BREAD vurdere å sampublisere med 
det nordiske prosjektet.  

Vår respons: Dette er interessant og gir et godt utgangspunkt for å få god forståelse for RRI i 
matverdikjedene. Vi vil vurdere videre samarbeid.  

Om at vi må forholde oss bevisst til at makt er sentralisert på retail-leddet fordi de har 
systemintegrasjonen.  
Prosjektet bør være tydelige på hva vi tror vi kan ha innflytelse på og hva det krever av involvering. De 
store ambisjonene i prosjektet krever at vi har de store aktørene med, og de sterkeste sitter i retail. Vi 
bør finne nisjene vi vil påvirke. Noe krever å ansvarliggjøre forbrukere, noe krever enn app, osv. Hva 
slags engasjement passer til hvilke formål?   

Vår respons: Vi planlegger et møte i prosjektet til høsten for å ta opp diskusjonen videre om dette 
viktige innspillet.   

Om å utforske user driven innovation innen matsektoren 
I matsvinn ønsker man å få forbrukere til å si ja til tiltak/produkter som reduserer matsvinn. Men 
mulighetsrommet er større enn det studien viser så langt; man kan ansvarliggjøre forbrukere enda 
mer. User driven innovation er mye mer utbredt i IT og helse osv., mens så langt innen mat har man et 
mye mer instrumentelt forhold til forbrukerne. Dette er verdt å utforske nærmere.  
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Vår respons: Dette er vi enige i og opplever som en nyttig vei fremover, bl.a. for post.doc.-arbeidet. 

Eksperimentell tilnærming til citizens’ forums? 
Det ble foreslått at prosjektet vurderer en mer eksperimentell metodikk/tilnærming i citizens’ forums i 
stedet for diskusjoner i verdenskafeer. Det kunne gitt god realitetsorientering for de som deltar, og kan 
være utgangspunkt for konkret læring.  

Vår respons: Vi ønsker å legge oss tett opp mot forskningsspørsmålet for arbeidspakke 2, og bygge 
videre på RRI-tematikken rundt ansvar, og dermed bruke disse workshopene til å reflektere rundt 
ansvar. Å sette opp en eksperimentell situasjon kunne være interessant, men må eventuelt gjøres i en 
annen del av prosjektet (kanskje gjennomført av AFINO).  

Andre tilbakemelding på planer for citizens’ forums 
Vi fikk for øvrig en del konkrete innspill som vi ikke svarer direkte på, men tar med oss videre: 

1. Prosjektet kan knytte dette opp mot Nature in your face-prosjektet hvor vi jobber med mat og 
matsvinn og klimavennlige menyer, med folkehøgskoler og Viken fylkeskommune.  

2. Prosjektet må ta høyde for at studenttiden er spesiell i analysene når vi bruker studenter i 
dette. Her finnes det også tidligere forskning. 

3. Prosjektet burde kanskje hatt et spørsmål om: Hva er de største hindrene for deg når det 
gjelder å unngå å kaste mat? Det dreier seg kanskje om manglende kompetanse på å lage mat. 
Kanskje løsningen ligger i utdanning (bedre mat og helse fag, osv) og informering, og ikke i 
innovasjon i matindustrien?  

4. Vi fikk tips om litteratur på aktivisme og sosiale bevegelser innenfor organisasjon og 
management-feltet, og tips om litteratur innen etikken (bl.a. rettighetsperspektiver og 
feministiske perspektiver) som er relevant for stakeholder-involvering.  

5. Det er viktig i workshopen at man har nok tid og får gått nok i dybden. 
6. Angående intervjuer med bordverter ble vi anbefalt å gjøre det, selv om det er usikkert hvilke 

ressurser som finnes til analyser.  

Tilbakemeldinger på Nhats presentasjon av temaer fra intervjuene 
- Det kom noen helt konkrete tilbakemeldinger som Nhat tar med seg videre.   


