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Innspill fra BREAD kritiske venner på møtet 3. desember 2020, med 
prosjektets svar 
 

De to workshopene 
Det kom noen spørsmål knyttet til scenariene. Siden dette arbeidet er avsluttet, blir ikke det ikke 
gjengitt eller kommentert på her. Det som nevnes her er det prosjektteamet kan forholde seg til i det 
videre arbeidet. Ingen av representantene fra bedriftene deltok på møtet. 

Matvett-workshopen:  

- Dette ga mye mening, men krever mye commitment fra aktørene. Hvordan sikre at det følges 
opp?  

- Hvem er ‘vi’ i De 10 bud? Ikke en entydig aktør, men er sammensatt og dette må kanskje 
adresseres mye tydeligere.  

Svar: Vi er enige om at det er viktig å være presise. "Vi" er bedrifter i mat- og serveringsbransjen. 
Samarbeid i verdikjeden mellom aktørene og med myndighetene er avgjørende for å halvere 
matsvinnet og derfor er ikke "en aktør" definert som ansvarlig. Punktene følges opp av Matvett, men 
bør også inngå i noen konkrete anbefalinger fra prosjektet og adresseres til de ulike ansvarlige.  

Future literacy-workshopen:  

- Scenariene med NIFU er viktig fordi det er et nav som skal knytte sammen prosjektene i 
AFINO, og her ønsker vi å bruke scenariene overfor prosjektene. De skal stimulere til 
refleksivitet i nåsituasjonen for å fremme ‘double loop’ læring. For å møte 
bærekraftsutfordringene må alle aktørene i forskningssystemet tenke annerledes (3. 
generasjons forskning og innovasjonspolitikk).  

Svar: Vi tar dette til orientering, og stiller opp for videre læringsprosesser som måtte arrangeres i 
AFINO. 

Postdoc-prosjektet 
Nhat presenterte sitt prosjekt og fikk følgende tilbakemeldinger: 

a) Tenk på hvordan du skal klare å komme ned til aktørenes intensjoner og motivasjoner. Hva 
vil bedriftene? Ikke bare se på app’ene og bli for teknologifiksert. Er det lønnsomhet, 
idealisme, eller andre motivasjoner som ligger til grunn? I hvilken grad samarbeider 
bedriftene om dette? Hva kommuniserer de om?   

b) Det er interessant med en post doc som kan se på det vi tidligere har diskutert. Kan 
prosjektet plassere seg midt imellom de to foreslåtte forskningsspørsmålene? Vi vet at 50 % 
av matsvinnet oppstår hos forbrukerne; det er mye å hente her. Kan man gjøre mer på det i 
prosjektet?  

c) Hva med kjøleskapet for planlegging av innkjøp, informasjon til forbruker, osv.?  
d) Husk at TooGoodToGo ikke bare er for forbrukere, men også for at bransjen skal kvitte seg 

med avfallet sitt. Det er et problem at appen forutsier matsvinn og ikke alltid treffer på ekte 
svinn. Du får ofte ikke et halvt brød i Too good to go; du får større kvanta enn du kan bruke. 

e) Hvilke typer av forbrukere blir trigget av app’er? Kanskje det er egnet for å treffe de som ikke 
er så opptatt av matsvinn?  
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f) Utdanningssystemet: Hypotese: Hvorfor er de mellom 25-40 dårligst når det gjelder å kaste 
mat, sortere avfall, osv.? Hvorfor tar de ikke ansvar for egne handlinger? Hvordan gjør 
ansatte på universitetene studentene til gagns mennesker? Legges det til rette i 
studentboliger, osv? Hvordan utdanne og bygge kompetanse hos studenter som skal få sine 
egne hjem?  

g) På andre områder er det gjort mye, så post.doc-prosjektet krever en god state of the art 
undersøkelse så man ikke gjentar forskning som er gjort. 

h) Hvilke andre mål har bedriftene utover matsvinn? F eks øvrige bærekraftshensyn? Det å se 
matsvinn som en del av et større hele kan være fruktbart for det vil gi oss et rikere bilde av 
bærekraftsutfordringene. Det finnes både trade-offs og synergier.  

i) Blir de digitale teknologiene teknofikser som tilslører og suger oppmerksomheten fra andre 
hensyn og tiltak? Fint å ta inn den digitale siden, men hvordan kan man spisse de digitale 
løsningene til at man kan faktiske redusere matsvinn i gitte grupper?  

j) I helsesektoren snakker man om lettvekts- og tungsvektsløsninger. Lettvekt: Hvordan gjøre 
nye tjenester tilgjengelig for forbrukere uten å endre så mye? Da kan gründere ta en rolle og 
det påvirker ikke systemene så mye. Det kan være positivt. Tungvekt: Der de tunge 
businesstransaksjonene foregår og der det er store, godt koordinerte dataplattformer. Her 
finnes det makt og interessant muligheter. Greier man å endre disse slik at man kan måle og 
forbedre praksis skritt for skritt? Dette er mye tyngre prosesser å påvirke, men her kan man 
ha stor impact.  

k) Miljø/CSR/bærekraft: Det handler en del om forretningsmodeller. Det er stor forskjell på 
bedrifter som ser på det som en forretningside og endrer til en forretningsmodell som er 
basert på bærekraft. Eller er det en hygienefaktor, noe man må gjøre på linje med andre ting 
man som forventes. Dette gjelder også matsvinn. I hvilken grad driver utviklingen mot 2030 
frem at flere bedrifter endrer forretningsmodellen sin? Ta eksemplet Q-meieriene: De har 
gått i bresjen på å tenke innovative forretningsmodeller rundt det, i kommunikasjon og 
innovasjon. Hva skiller dem fra andre bedrifter? 

Svar fra Nhat/prosjektet: 

Vi er enige i mange av innspillene og vil ta dem med oss videre, både som del av postdoc-prosjektet 
og i prosjektet forøvrig. Gjennom intervjuundersøkelsen og bransjeundersøkelsen besvarer vi en del 
av punkt a), h) og k). Dette vil også informere post.doc-prosjektet.  

Innspillene fra de kritiske vennene om hvordan vi bør se på app’ene har vært grunnlag for gode 
diskusjoner i konsortiet. Nhat ønsker å gjøre en pilot først der hun intervjuer noen få aktører om 
nytteverdien av at post.doc-prosjektet har fokus på digitale løsninger/app’er og andre kortsiktige 
tiltak, versus større systemiske perspektiver. Aktuelle app’er og andre tiltak kan inkluderes, men også 
systemiske barrierer for nytenkning rundt matsvinn.  

Prosjektet ønsker at en systemisk analyse kan ligge til grunn for mer målrettede anbefalinger om 
ambisiøse ansvarlige innovasjoner i bransjen. Vi ser nytten av at post.doc-prosjektet studerer hele 
innovasjonssystemet/verdikjeden (i tråd med Matvetts 10 bud), men det krever mye ressurser, særlig 
i koronatider.  

Det er spennende å se på transformative grep og innovasjoner på tvers av hele verdikjeden, der vi 
også får med primærproduksjon. Når det gjelder primærproduksjon, vil det kreve mye ressurser å 
inkludere dette leddet i stor skala, så dette vil antagelig ikke kunne dekkes på en fullstendig måte 
gjennom et post.doc-prosjekt, men vi vil trekke inn primærleddet når det er mulig. Det kan være 
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vanskelig i ett postdoc-prosjekt å få en bedre forståelse for hvordan et slikt system kan se ut og 
samtidig studere app’er mer kortsiktig.  

Når det gjelder app’er og andre digitale løsninger vil vi legge til at de fleste app’er har fokus på å 
redde mat. Flere digitale løsninger for forebygging av matsvinn kan være verdt å se nærmere på. 
App’ene kan bli verktøy for tiltakene i bedriftene mer enn tiltak i seg selv.  

Annet 
Det kom spørsmål knyttet til scenariene. Dette var i utgangspunktet spørsmål om hvordan gruppen 
hadde tenkt, men de var av en karakter som gjør at vi tar med oss i det videre arbeidet:  

a) Hva er forholdet mellom produktene det er svinn på og ulike punkter for fortjeneste i 
kjeden? 

b) Hvordan oppnå andre goder samtidig, for eksempel økt dyrevelferd eller mindre forbruk av 
animalske proteiner? Er det noen vinn-vinn-scenarier? Ta dette videre med kjedene? 

c) Matkasser og Covid19: Se nærmere på dette? 
d) Koronasituasjonen setter noen nye premisser. Hvordan kan man snu dette til en mulighet i 

prosjektet? Det skjer masse nå i hodene på folk og i handlinger? 
e) Utdanning og edible schoolyards etc. har bidratt til et kulturskift i få med seg befolkningen 

fra de går på skolen.  
f) Bedriftssiden: Industridynamikk i sektoren og makt, knyttet til konkurranserett, er relevant å 

vurdere. For å få til matsvinnreduksjon er det viktige muligheter i sektoren: kjedene har 
datakontroll og evne til å koordinere og stille krav i kjeden (forhandlingsmakt). Kjedene har 
en nøkkelrolle som gir et stort potensial. 

g) Vi klarere ikke å gjøre noe med matsvinn så lenge vi har en landbrukspolitikk som pumper 
mat inn i systemet; produksjon og overproduksjon. Hvordan kan vi strupe krana inn i kjeden? 
Driver vi bare reparerende tiltak i det første leddet eller kan vi endre på produksjon her. 
Biologiske systemer kan vi ikke bare skru av og på; dette er usikre systemer, krever lang 
planleggingshorisont, osv. 

h) Kan dere undersøke ny dynamikk som oppstår, med dilemmaer mellom verdier: Jeg spiser 
mer kjøtt nå fordi vi oppsøker diskene med produkter til halv pris, og der er det mye kjøtt. 
Dette har både helse-, dyrevelferd- og miljøkonsekvenser, selv om man oppnår mindre svinn 
ved å gjøre dette tiltaket. 

Svar:  

Vi tar med oss disse gode innspillene i det videre arbeidet i prosjektet. Per dags dato kan vi ikke 
utdype hvordan vi går videre med de ulike punktene, men vil komme tilbake til flere av dem i løpet 
av 2021.  


