
Matfloken
Hva spiser vi i morgen?

Anbefalinger for å nøste 
opp i matfloken og ta tak i 
bærekraftsforvirringen.
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introduksjon

Velkommen til Matfloken

Hva spiser vi i morgen?

Denne problemstillingen har vært utgangspunktet 
til prosjektgruppen på 15 aktører i det utforskende 
innovasjonsprosjektet Matfloken.

Over en periode på åtte måneder har 
prosjektgruppen arbeidet sammen for å skape nye 
svar for mer bærekraftige måltid. 

Rapporten er en oppsummering av 
prosjektets tilnærming, læring og resultat fra 
innovasjondprosessen. Dette presenteres gjennom 
tre strategier og en portefølje med konsepter 
utviklet i innovasjonsprosessen. 

Formålet med prosjektet er å demonstrere hvilken 
type løsninger vi trenger å se mer av for å endre 
kursen på dagens matsystem i en mer 
bærekraftig retning.
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introduksjon

Matfloken oppsummert

Hva fører til måltidet 
og hva fører måltidet til?

Spesielt tydelig i dagens bærekraftsdebatt er 
utfordringene knyttet til hva vi spiser, med tanke 
på både vår egen og planetens helse. I debatten 
skapes forvirring hos alle; forbruker, bonde, politiker 
og produsent. Mangelen på enighet og tydelige svar 
begrenser mulighet og evne til å mobilisere 
kollektive løft i riktig retning. 

For å rydde opp i forvirringen og sørge for at det vi 
spiser i morgen er mer bærekraftig enn det vi spiste 
i går, må vi løfte kompleksiteten i debatten bort fra 
forbruker, aktivt endre på vår tallerken og øke 
konsumet av norske råvarer. 

Med formål om å bidra til en kursendring på dagens 
matsystemer og sørge for at vi spiser mer bærekraf-
tig i morgen, anbefaler prosjektet tre strategier for 
å skape dialog ut av bærekraftsforvirringen, sørge 
for nye matvaner i nye tider og utvikle et marked for 
større mangfold i norsk landbruk. 

marked for mangfold
Vi må utnytte et større potensiale av norsk matproduksjon, skape tettere bånd til bonden, og stimulere til utvikling i norsk landbruk.

nye matvaner i nye tider

Vi må sikre motivasjon, evne og mulighet 

til bedre kostholdsvalg for en sunn og 

frisk befolkning med mye matglede.

fra forvirring til dialog

Vi må flytte kompleksitet vekk fra 

forbruker, unngå skyttergravsdebatter 

og ansvarsfraskrivelse, og skape 

troverdige stemmer ut til samfunnet. 
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®

Innovasjonsbriefen
For å kunne skape mer bærekraftige matsystem 
må vi tenke nytt innen alt fra måltid og matsvinn 
til matproduksjon. Spesielt tydelig i dagens bære-
kraftsdebatt er utfordringene knyttet til hva vi spi-
ser med tanke på både vår egen og planetens helse.

For vår egen helse ser vi konflikten tydelig når 
samfunnet kunne spart 150 milliarder kroner hvert 
år dersom vi spiste oss sunnere, og i tråd med 
kostholdsrådene. Utviklingen på kosthold viser at 
vi spiser bedre på flere områder, men også at pilen 
peker i feil retning innen frukt, korn og grønt. 

Når det gjelder planetens helse er det store utfor-
dringer knyttet til både klima og naturmangfold. 
Dette er et komplekst landskap hvor man til eksem-
pel kan befinne seg i situasjoner der et klimasmart 
matvalg er dårlig nytt for naturmangfold. 

Bærekraft og mat er generelt komplekst med veldig 
mange hensyn å ivareta, og for å finne nye svar er 
det derfor nødvendig å dele det store komplekse 
temaet i mer håndterbare bestanddeler. Med dette 
som bakteppe har Matfloken fokusert på måltidet 
for å utforske «Hva spiser vi i morgen?».

For å møte globale og nasjonale mål for planetens 
og egen helse må vi tenke nytt langs hele verdikje-
den, fra hva som skjer rundt bordet, til tilgjengelig-
het på produkter og til hva slags matproduksjon vi 
ønsker å dyrke frem i Norge.

Hvordan kan vi skape nye matvaner som øker inntak 
av plantebasert kost og mer bærekraftig kost, sam-
tidig som vi sikrer verdiskaping i norsk matproduk-
sjon og et levende landbruk?

Matfloken løses av
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metode

Samfunnsutfordringer er som 
floker og kan ikke løses ved at 
enkeltaktører drar hardt i én 
ende alene.
I Matfloken – Hva spiser vi i morgen? har vi benyttet 
Floke som plattform for å finne nye svar.

Floke er et innovasjonsprogram designet av Æra 
Strategic Innovation for å ta tak i komplekse bære-
kraftsutfordringer samfunnet står ovenfor, og som 
ikke kan løses av én aktør alene.

Ved å gjøre disse utfordringene til innovasjonsmu-
ligheter, mobilisere en slagkraftig og tverrsektoriell 
prosjektgruppe og bruke Æras verktøy for innova-
sjon, skapes en portefølje med nye svar. Svarene 
demonstrerer hvordan vi kan skape kursendring 
mot mer bærekraftige samfunn.

Privat

Offentlig Ideell

Vi gjør samfunnsutfordringer 
til innovasjonsutfordringer,..

...inviterer til et 
tverrsektorielt samarbeid,

...og utvikler en portefølje 
med nye svar

Les mer om prosessen 
på floke.era.as
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Ny innsikt
For å skape noe nytt må vi først 
lære noe nytt. I innsiktsfasen 
dannes et felles grunnlag å bygge 
idéer på.

Leveranser:
- Fra 100+ innsikter
- ...til 19 nøkkelinnsikter

 Idé 14

Kilde: ha-halden

Inspirert av nøkkelinnsikt 
#16 By og land
#18 Hvis teknologi er svaret, hva er spørsmålet?

For å gjøre koble nordmenn tilbake på bonden gir 
Landbruk.io fullstendig oversikt på vår matproduksjon.

Med en digital kartløsning kan man enkelt gå dypere 
i informasjon på hva som produseres, hvor den 
produseres, kulturbeiter, type gårdsdrift, gårdsutsalg 
og til enhver tid hvor store beholdninger på ulike 
matkategorier. 

Landbruk.io

metode

Konsept 07

Basert på idé: 
45 – Kantine som prøvesmakingssted

Basert på nøkkelinnsikt:
08 Kantinene kan!

Addresserer innovasjonsrom:
Nytt mangfold

Food (R)evolution
Gjennom Food (R)evolution, en allianse av 
leverandører, kokker og eksperter hjelper 
vi HORECA-bransjen ligge i forkanten 
av et bærekraftig mattilbud både på 
produktutvalg, servering og kantinedrift.

Kantiner og storkjøkken er en ypperlig arena for å teste 
ut nye produkter. Food (R)evolution er en tjeneste ut 
til HORECA-bransjen som gir tilgang på det neste og 
beste innen et bærekraftig mattilbud gjennom matturer, 
kurs, rådgivning og forbrukerinnsikt. Vi samarbeider 
med et stort utvalg matleverandører i tillegg til 
forskningsinstitusjoner og restauranter som bidrar med 
nyeste forskning og kokkekunnskap på feltet.

MATFLOKEN – Hva spiser vi i morgen? 1/4

En tallerken 
av muligheter

for hva vi skal spise i morgen!

by Æra
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Nytt 
mangfold

 Idé 28

Inspirert av nøkkelinnsikt 
#10 B til B til unnsetning
#16 By og land

Bilde:  Picture Alliance

Hvordan ser sirkulærproduksjon for mat ut? Dette er 
noe vi burde gå sammen på tvers av verdikjeden for å 
ekspemplifisere!

Vi kan opprette en stiftelse hvor gårder og selskaper 
som vil samarbeide går sammen for å bygge på 
hverandres ressurser. Merkeordning à la «Nyt Norge» 
slik at forbruker kan se hvilke produkter som kommer 
derfra og hvem som er med på bærekraftssatsingen. 

Stiftelsen «Sirkulær 
Mat»

Kilde: fagskolene.no

 Idé 4

Inspirert av nøkkelinnsikt 
#03 Gjør det enklere!
#12 Det lager ikke seg sjøl

Vi må senke terskelen for å lage sunne, bærekraftige 
måltider. 

I samarbeid med kokker tilbyr vi et pop-up 
matlagingskurs som treffer «vanlige» folk der de er (f. 
eks. IKEA, Joker). Et kurstilbud kan kombineres med 
mathandling. For eksempel «handle for 2000,- i en 
måned og få gratis matkurs»

10 hverdagsretter 
for fremtiden

Kilde: echochamber

Innovasjonsprosessen 
oppsummert

Forprosjekt
For å forstå hvordan vi skal 
tilnærme komplekse samfunns-
utfordringer må vi først 
utarbeide nye system- 
perspektiv å jobbe ut ifra.

Leveranser:
- Innovasjonsbrief
- Strategisk arkitektur
- Beskrivelse av verdikjede
- Tverrsektoriell prosjektgruppe

Teste & lære
Konseptene må ut i verden. Vi 
tester og justerer konseptene 
tidlig for å maksimere læring og 
redusere risiko.

Leveranser:
- Konseptportefølje
- Anbefalinger for kursendring

Konsepter
Vi låser opp nye muligheter 
og utvikler konsepter med 
verdiforslag, brukerbehov, 
inntjeningsmodeller og 
strategiske partnerskap.

Leveranser:
- Fra 50 idéspirer
- ...til 9 konsepter
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marked for mangfold
Vi må utnytte et større potensiale av norsk matproduksjon, skape tettere bånd til bonden og stimulere til utvikling i norsk landbruk.

12 13

matflokenrammeverk

Anbefalinger for å nøste opp i 
bærekraftsforvirringen

Vi er alle bærekraftsforvirret; forbruker, bonde, poli-
tiker og produsent. Utallige sannheter på hva bære-
kraftig mat er blir presentert til oss, og i forvirringen 
oppstår det steile konfliktlinjer, ansvarsfraskrivelse 
og bismak av dårlig samvittighet over valgene man 
tar. Mangelen på enighet og tydelige svar begrenser 
mulighet og evne til å mobilisere kollektive løft i 
riktig retning. 

For å rydde i forvirringen og sørge for at det vi spiser 
i morgen er mer bærekraftig enn det vi spiste i 
går, må vi løfte kompleksiteten i debatten bort fra 
forbruker, aktivt endre innholdet på vår tallerken og 
øke konsum av norske råvarer. 

For å få til dette, må vi løfte blikket og snakke om 
hva som fører til måltidet og hva måltidet fører til. 

 

Denne rapporten legger frem tre strategier som sva-
rer til dette, med formål å bidra til en kursendring 
på dagens matsystemer og sørge for at vi spiser 
mer bærekraftig i morgen.

For å få til dette, må vi løfte 
blikket og snakke om hva 
som fører til måltidet og hva 
måltidet fører til.

Tre strategier

nye matvaner i nye tider

Vi må sikre motivasjon, evne og mulighet 

til bedre kostholdsvalg for en sunn og 

frisk befolkning med mye matglede.

fra forvirring til dialog

Vi må flytte kompleksitet vekk fra 

forbruker, unngå skyttergravsdebatter 

og ansvarsfraskrivelse, og skape 

troverdige stemmer ut til samfunnet. 
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Dialog ut av 
bærekraftsforvirringen
I samfunnsdebatten om det «bærekraftige 
matforbruket» legges mye av ansvaret på 
forbrukeren. Er det egentlig rettferdig?

Det dukker stadig opp nye temaer for debatt som 
omhandler mat og bærekraft slik som matsvinn, 
handelsavtaler, dyrehold, ernæring og klimasmarte 
matvalg. I debatten er det motstridende budskap og 
interesser som skaper hodebry og forvirringer i en 
befolkning med stadig økende interesse for mat, 
helse og miljø. 

Debattene ender ofte i at forbrukere trenger mer 
kunnskap og at de må utøve sin forbrukermakt. Men 
dersom vi skal få til de nødvendige endringene i tide 
kan vi ikke ha et system som er avhengig av at alle 
forbrukere alltid skal klare å ta de mest informerte 
valgene for å skulle bli mer bærekraftige. Det er en 
uforholdsmessig byrde å pålegge den enkelte, og 
noe vi heller ikke har tid til. Ansvaret for å rydde i 
informasjonen og legge til rette for bedre valg må 
i større grad flyttes til den profesjonelle part – til 
bransjen og matsektoren selv.

For å få til dette må vi skape arenaer for fagperso-
ner som har kontinuerlig dialog på de vanskelige 
konfliktlinjene innen mat, slik at vi kan skape løs-
ninger for endring i tillegg til troverdige stemmer ut 
til resten av samfunnet.

Vi må skape verktøy for å flytte kompleksitet 
vekk fra forbruker, unngå skyttergravsdebatter 
og ansvarsfraskrivelse, og snakke ut til 
samfunnet gjennom troverdige stemmer.

1.  Kontinuerlig dialog og konkrete uttak 
Skape arenaer med kontinuerlig dialog på umid-
delbare og langvarige bærekraftsdilemmaer 
med konkrete uttak for endring. 

2.  Initiativ fra fagpersoner 
Driveren for utvikling må ligge i fagmiljøene og 
utnytte endringskraften i innkjøpskrav og 
bransjesamarbeid.

3.  Troverdig stemme 
Formidle resultater fra den faglige dialogen, 
inkludert kunnskap, læring og bransjeinitiativ, 
på troverdige måter til resten av samfunnet. 

fra forvirring til dialog

Konsepter i portefølje
Arenaen som tar samfunnet ut av 
bærekraftsforvirringen.

Sentral menyplanlegging for sunne og bærekraftige 
måltider.

matalliansen

klimaoptimal
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Matvaner må skapes
Det finnes mengder med detaljert informasjon på 
hva vi burde spise, men vi spiser det ikke. 

Vi har lenge hatt kostholdsrådene til å veilede oss, 
men selv om de ikke har endret seg stort så følger 
vi dem fremdeles ikke når vi ser befolkningen under 
ett. Mange spiser godt innenfor rådene, men en stor 
gruppe spiser også langt utenfor rådene.  

Kostholdet er også i stadig endring, og driverne for 
våre matvalg er i økende grad knyttet til helse, miljø 
og dyrevelferd. I takt med nye endringsdrivere ska-
pes også nye sammensetninger av ingredienser og 
råvarer, som skaper utfordringer i henhold til riktig 
inntak av næringsinnhold. 

Det er et behov for å bidra til at de som spiser usunt 
skal spise sunnere og til å hjelpe de som har adop-
tert nye matvaner til å oppnå fullverdige kosthold.

Utfordringen for å få til dette ligger i en kombina-
sjon av manglende motivasjon, manglende evne 
eller manglende mulighet til å gjøre de bedre valge-
ne hos både forbrukere og servering. 

For å møte disse behovene trenger vi å bygge ma-
tempati, gi oppdaterte matlagingsevner, og forenkle 
tilgjengeligheten til et bedre måltid. 

Dette må gjøres gjennom utradisjonelle kanaler og i 
større grad aktivt gripe inn i folks hverdag. 

Vi må sikre motivasjon, evne og mulighet til 
å bedre kostholdsvalg for en sunn og frisk 
befolkning med mye matglede.

1.  Bygge matempati 
Motivere til bedre kostholdsvalg gjennom økt 
kunnskap og forståelse for matens verdi, opprinnelse 
og vilkår.

2.  Nye matlagingsevner 
Etablere gode, varige matvaner gjennom utvikling av 
ferdigheter og verktøy som gir oss evnen til å skape 
sunnere matglede.

3.  Tilgjengeliggjøre bedre valg 
Sikre at gode måltidsvalg er tilgjengelig for de fleste 
av oss, og spesielt for de som ikke vurderer endring. 

nye matvaner i nye tider

Konsepter i portefølje
rett i magen

vegportal

food (r)evolution

klar – ferdig – spis

Bærekraftige matvaner for studenter!

For et godt planlagt, plantebasert kosthold.

En allianse av leverandører, kokker og eksperter som 
hjelper HORECA-bransjen til å ligge i front for å tilby 
et bærekraftig mattilbud til sine gjester.

Du blir mett og sunn, og får tid til overs!
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Større mangfold for økt 
verdiskapning
Litt over halvparten av norske forbrukere sier de 
alltid velger norske matvarer der det er mulig. 
Det er ikke nok. 

Dagens kanaler er ikke gode nok for å inkludere vari-
asjonene i hverken norsk landbruksproduksjon eller 
produktutvalg, og skaper heller ikke større tilknyt-
ning til norsk matproduksjon eller større interesse 
for norskprodusert mat. 

Vi må sørge for at mer av maten som blir produsert 
faktisk blir konsumert ut fra opprinnelig formål, og 
at det blir knyttet tettere bånd mellom bonde og 
forbruker. Selv om ikke alle ønsker å stikke finger’n 
i jorda selv, må vi skape større forståelse for hvor 
maten vår kommer fra, og flere må ta større del i å 
støtte opp under den norske bonden og utviklingen 
av landbruket. 

For å møte disse behovene trenger vi et større 
mangfold i kanaler og i produkter. Vi trenger kanaler 
fleksible nok til å fange variasjoner i produksjonen, 
som skaper større etterspørsel etter lokal mat, og 
som skaper tettere bånd mellom forbruker og bonde.  

Vi må utnytte et større potensiale av norsk 
matproduksjon, skape tettere bånd til bonden, 
og stimulere til utvikling i norsk landbruk.

1.  Øke mangfold av produkter 
Øke tilgang til, og distribusjon av, produkter med 
utgangspunkt i lokale vekstvilkår. 

2.  Skape større etterspørsel  
Kanaler som skaper større etterspørsel etter, og 
tilknytning til, norske råvarer. 

3.  Stimulere utvikling 
Skape mekanismer som stimulerer til utvikling 
av norsk matproduksjon, foredling og landbruk.

marked for mangfold

Konsepter i portefølje
Enklere tilgang til lokalmat gjennom eksisterende 
butikker.

Utskudd er en tjeneste som tilgjengeliggjør og gir 
plass til mat som ikke ellers blir brukt.

Såkorn reduserer risiko i å utvikle større mangfold i 
norsk landbruk.

kjøpmann

utskudd

såkorn



Troverdig stemme
Dialog, læring og resul-
tater fra arenaen for-
midles på en forståelig 
måte til samfunnet og 
forbrukere.

Matsektoren samles
Matsektoren over hele ver-
dikjeden samles for å ta tak 
i målkonflikter og komplek-
sitet basert på tilgjengelig 
vitenskap og forskning.

En prosess for konkret handling
Aktørene samles i en prosess designet 
for konstruktiv dialog som identifiserer 
fellesnevnere og konkrete resultater 
og produkter.

Distribuere Tilberede SpiseProdusere

Rammevilkår

Foredle

Aktørene i 
matsektoren 
har en felles 
arena

Kontinuerlig 
og nøytral 
drift

Én eller 
flere valgte 
konflikter

Dialog og 
innlegg fra 
fagmiljø og 
bransjen

Læring og 
produkter 
(for eks. 
veiledninger, 
handlings-
planer og 
standarder

Helhetlige og 
omforente mål

matfloken
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portefølje

I en verden med bærekraftsforvirring, og der 
man vektlegger ulike bærekraftshensyn, kan 
en felles arena for hele matsektoren gi samlet 
enighet om hva bærekraftig mat er. Dette 
krever kontinuerlig dialog og konkrete prosjekt, 
veiledninger og standarder som kan bidra til 
felles retning. Matalliansen er et trygt sted for å 
ta tak i de vanskelige konfliktlinjene og utarbeide 
helhetlige og felles mål for hva vi spiser i morgen. 
Matalliansen skal være en varig arena som driftes 
kontinuerlig av en ekstern og nøytral part, for eks. i 
form av en NGO, og finansieres av alle medlemmer, 
differensiert etter størrelse.

Arenaen som tar samfunnet 
ut av bærekraftsforvirringen.

Matalliansen



     

Distribuere Tilberede SpiseProdusere

Rammevilkår

Foredle

Bærekraftig etterspørsel
Oslo kommune har stor 
innkjøpsmakt i det offentlige 
og tydeligere visjoner for 
kommunens kosthold skaper 
etterspørsel og utvikling av 
mer bærekraftige matvarer. 

matfloken
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portefølje

Det er nødvendig å redusere kompleksiteten 
i matvalg. Gjennom sentral menyplanlegging 
til skoler, barnehager og sykehjem kan man 
designe måltid som maksimerer sunnhet og 
minimerer miljøavtrykk. Ved å samarbeide tett 
med leverandører kan offentlig sektor forutsigbart 
etterspørre mer bærekraftige produkter, og dermed 
redusere produsentenes risiko i utviklingen av 
enda mer bærekraftige produkter. Ved å fokusere 
på menyen som helhet, ikke enkeltprodukter, vil 
Klimaoptimal holistisk sikre et mer bærekraftig 
kosthold.

Sentral menyplanlegging for 
sunne og bærekraftige måltider.

Klimaoptimal

Én sentral stemme
Ved å sentralisere menyplan-
leggingen forenkles jobben 
til innkjøpere på offentlige 
institusjoner.

Én mindre hodebry
Sentral menyplanlegging gir 
ansatte som skal kjøpe, tilberede 
og servere mat én mindre hodebry 
for riktig kosthold.

I dialog med matbransjens 
aktører
Meny planlegges i dialog med 
matbransjen og designes 
basert på kommunens egne 
visjoner og leverandørers 
mulighet til å møte forvent-
ningene. 

Oslo kommune:

200 millioner kr 

på mat

327
barnehager

115
barneskoler

25
sykehjem



Leverandørsamarbeid
Ved å samarbeide tett med 
ulike leverandører kan 
studenter lære å ta i bruk 
spesifikke produkter og 
produsenter kan få filterløs 
interaksjon med denne 
målgruppen. 

Variasjoner av kanaler
Med en variasjon av kanaler 
for å møte studenters behov 
for både digitale og fysiske 
møteplasser skaper vi matkurs 
på studentenes premisser.

Bærekraft som trigger
Studenter ønsker mer bære-
kraftige liv. Dette er en ypperlig 
trigger for å skape interesse og 
engasjement for mat. 

Distribuere Tilberede SpiseProdusere
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Bærekraftige matvaner 
for studenter! 

Når vi ikke vet hva mat er eller hvor det kommer fra 
fører det til matvalg som er dårlig for egen helse og 
for planeten. Samtidig ser vi at opplæring på mat 
og helse blir stadig nedprioritert i skolen, og kan 
få langvarige konsekvenser. Studenter er spesielt 
viktig ettersom de starter nye liv, vekk fra foreldres 
matlaging, og skal forme verktøy og vaner de 
kommer til å ha med seg lenge i livet. Studenter er 
en aldersgruppe som ønsker å ta mer bærekraftige 
valg, spesielt innenfor mat og spesielt innenfor 
plantebasert mat. Rett i Magen er en samling av 
ulike tjenester som skal hjelpe studentene med å 
forme matvaner for mer bærekraftige kosthold for i 
dag og å være rustet for fremtiden. 

Rett i Magen
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Ny kunnskap
I tett samarbeid mellom både hel-
sesektor og matsektoren formidler 
plattformen kunnskap og oppdate-
ring innen plantebaserte matvaner. 

Enkel bestilling
Alle oppskrifter er koblet opp 
mot nettbutikk for enkel manøv-
rering i produktutvalg og bestil-
ling, eller til ferdiglagde måltid. 

Tilpassede oppskrifter
En rekke oppskrifter tilbys 
med visuell oversikt over 
næringsinnhold og egnethet 
for ulike type situasjoner 
som passer alt fra fra atleten 
til middagsdaten.

matfloken
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Det er mulig med et fullverdig kosthold basert på 
planter, men det krever ny matkunnskap og bedre 
planlegging av måltidene. VegPortal er en tjeneste 
for å sørge for at de som har valgt et plantebasert 
kosthold får et komplett inntak av næringsstoffer. 
Tjenesten lager visuelt forståelige koblinger mellom 
kostholdsplanlegging og livsstil, næringsmessig 
kvalitetssikrete oppskrifter og enkel kobling til 
matbestilling av både ferdiglagde produkter og 
komponenter fra dagligvare. Gjennom plattformen 
får du også inspirasjon og tips om norske 
sesongvarer, nye produkter og restauranter, samt 
aktuell forskning og nyheter.

For et godt planlagt, 
plantebasert kosthold.

VegPortal
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Sunn mat på 1-2-3
Kantinens gjester skal enkelt 
kunne ta sunne og bærekraftige 
valg uten å gå på bekostning med 
sine tradisjonelle matvaner og 
smaksforventninger.

Tilrettelegger for bærekraftig 
matglede
Tjenesten sørger for at serverings-
stedet har den riktige kompetansen 
og motivasjonen til å tilby mer plan-
tebasert og bærekraftig mat, og at 
gjestene nudges til å ta bedre valg 
på eget initiativ.

Kunnskap til samfunnet
Dataen som generes fra gjestene brukes 
til forskning innen bla. forbrukeradferd 
og matproduksjon. Dersom vi vet hvilke 
bærekraftige matretter som er best likt av 
folket, kan denne innsikten også brukes av 
offentlige instanser til å lage mer bærekraf-
tige kostholdsråd til samfunnet vårt.

Teamet fra Food 
(R)evolution samler 
kunnskap om den 
enkelte kantinen og 
deres gjesters behov 
og ønsker gjennom 
observasjon og 
samtaler.

Til slutt åpnes kanti-
nen opp for nettverket 
med matprodusenter 
som kontinuerlig 
besøker siten med 
nye bærekraftige 
produkter og matretter 
og tilbyr veiledning og 
opplæring i disse.

Innsikten brukes der-
etter til å skreddersy 
og implementere 
kompetanseløft og 
diverse tiltak på loka-
sjonen for å nudge og 
inspirere gjestene.

matfloken
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Hver dag spises det over 1,1 millioner måltider i 
jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner, – 
en ypperlig mulighet til å forme mer bærekraftig 
kosthold og matvaner! Food (R)evolution er en 
tjeneste som bidrar til mat(r)evolusjon i kantinen, 
til gjestenes begeistring. Gjennom en trinnvis 
modell skreddersys et praktisk opplegg tilpasset 
den enkelte kantine og gjestenes behov. Gjennom 
veiledning bidrar tjenesten til økt kompetanse 
om bærekraftige måltider til de kantineansatte, 
samtidig som den gjør det enklere og mer fristende 
for gjestene å velge sunn og bærekraftig mat.

En allianse av leverandører, kokker 
og eksperter som hjelper HORECA-
bransjen til å ligge i front for å tilby et 
bærekraftig mattilbud til sine gjester.

Food (R)evolution
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Klar og ferdig
Maten kan hentes ved kantinen, 
og inneholder produkter som er 
halvferdig eller helt ferdig, men 
alltid med det man trenger for et 
fullverdig måltid. 

matfloken
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Kantinene former mer og mer av vår mathverdag 
og har et godt grunnlag for å hjelpe oss med et 
sunt kosthold. Gjennom Klar – Ferdig – Spis! tilbys 
ferdige måltid som kan bestilles og tas med hjem 
fra din kantine. Ved å bruke kantinene kan vi øke 
utnyttelsesgraden til eksisterende infrastruktur 
og tilby maten der folk allerede befinner seg. Vi 
kuraterer en smaksrik og næringsriktig matrett slik 
at du slipper. Med Klar – Ferdig – Spis! sørger vi for 
at Norge spiser etter kostholdsrådene.

Du blir mett og sunn, 
og får tid til overs!

Klar – Ferdig – Spis!



Fra innkjøp til bestilling
Med god data på innkjøp 
og salg kan butikkeier også 
gi tydeligere bestillinger 
tilbake til landbruket. 

Innkjøp og planlegging
Butikkeier får enkelt oversikt 
over tilgjengelig lokalmat og 
kan planlegge innkjøp basert 
på fremtidig produksjon.

Lokal tilknytning
Med tydelig profilering får forbruker 
enkel tilgang til lokal mat og sterke-
re tilknytning til den lokale bonden. 

Distribuere Tilberede SpiseProdusere
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Det er viktig og bærekraftig å øke verdiskapningen 
i norsk landbruk, blant annet ved å øke 
etterspørselen etter norske varer. For å få til det 
må vi lage løsninger som spiller på det som gjør 
norsk landbruk unikt, på sesongvariasjoner og på 
tilknytningen til lokalprodusert mat. Dette er en 
stor mulighet for butikkeiere til å ta lederskap. 
Kjøpmann er et distribusjonsverktøy som gjør det 
enklere for butikkeiere å få oversikt over tilgjengelig 
lokal mat, med påfølgende bestilling og logistikk. 

Enklere tilgang til lokalmat 
gjennom eksisterende butikker.

Kjøpmann
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Innkjøp og planlegging
Utskudd tilbyr en kanal for mat fra 
storkjøkken, produsenter og landbruk.

Pop-Up

I butikkUtskudd pose

Øke verdien
Ved å ha en tydelig profil er forbruker 
trygg på at Utskudd er et bærekraftig 
valg. Og ved å kunne tilgjengeliggjøre 
maten i ulike format, verdiøkes maten 
også for videre distribusjon. 

Overproduk-
sjonsvarer

Varer nær 
utløpsdato

Varer med 
kvalitetsmangler

u
t
s
k
u
d
d

utskudd

matfloken
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Store mengder mat når aldri forbruker. Ofte på 
grunn av kvalitetskrav i matindustrien eller fordi 
forbruker mangler kunnskap om bruk av produkter.  
Utskudd tilbyr et fellesskap som bringer verdi 
tilbake til mat som ellers ville blitt kastet fordi den 
ikke passer inn eller møter visse forventninger. 
Produktene kanaliseres fra storkjøkken, 
produsenter og landbruket og tilgjengeliggjøres 
sammen med opplæring og verktøy for bruk. Ved å 
være en del av fellesskapet i Utskudd får du tilgang 
til gode priser på utsalg og først informasjon om 
neste pop-up og andre tilbud. Dessuten får du også 
tilgang til matkurs og samlinger.

Utskudd
Utskudd er en tjeneste som 
tilgjengeliggjør og gir plass til 
mat som ikke ellers blir brukt. 
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Det handler om sam-
funnskontrakten
Såkorn matcher prosjekter 
med investorer, og skaper 
tettere tilknytning mellom 
bonde og forbruker. 

Vinn – vinn
Investering i matproduksjon 
har høy verdi for samfunnet, 
og for individet, og ingenting 
smaker vel bedre enn å få til-
bakebetaling i sin egen mat. 

Lavere risiko
Ved å muliggjøre folkefinansi-
ering kan store og små bønder 
utfordre seg selv og dagens 
praksis med lavere risiko.

matfloken
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For å kunne leve på mer norsk og bærekraftig mat 
i fremtiden, er vi avhengig av å ta ned risikoen for 
innovasjon i landbruket. Såkorn er en plattform 
som etablerer samfunnskontrakt mellom bonde 
og forbruker ved å muliggjøre folkeinvesteringer i 
landbruksprosjekter. Ved å investere i dyrking av 
avlinger og foredling av produkter bidrar man med 
risikoreduksjon for innovative prosjekter. Med det 
investerer man i utviklingen av norsk landbruk 
og støtter et større mangfold kortreist mat. Som 
investor sitter man igjen med prioritert tilgang 
til matprodukter fra prosjektene. Bonden får 
redusert økonomisk risiko og bygger tettere bånd 
til samfunnet.

Såkorn reduserer risiko i å utvikle 
større mangfold i norsk landbruk.

Såkorn
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Såkorn

Utskudd

Kjøpmann

Klar – Ferdig – Spis!

Food (R)evolution

VegPortal

Matalliansen

Klimaoptimal

Rett i Magen

Hvor intervenerer konseptene 
i verdikjeden for mat?
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Fra konsepter og strategi til 
virkelighet
Nå som porteføljen med konsepter og strategier er 
levert, går arbeidet videre inn i realiseringsfasen hvor 
hvert konsept vil følge sitt eget løp. Noen konsepter 
vil bli testet, pilotert eller implementert umiddel-
bart. Andre vil leve videre i nye former eller kreve mer 
modning og eksperimentering før de kan realiseres. 

Det er opp til aktørene i prosjektgruppen selv å 
videreføre og sette til livs resultatene, og dette er en 
krevende fase. For å lykkes kreves det forpliktelse, 
dedikerte ressurser og disiplin over tid, men kanskje 
mest av alt kreves det lederskap. 

Kjernevirksomhetens daglige drift (spor 1) og innova-
sjonsarbeid (spor 2) kommer ofte i en oppmerksom-
hetskonflikt. Innovatørens dilemma er å hele tiden 
måtte prioritere mellom alt det man må gjøre på kort 
sikt; drift og kjernevirksomhet, og alt det nye man må 
gjøre på lang sikt; innovasjon og ny vekst. 

Likt som det krevde lederskap å delta i innovasjons-
arbeidet, kreves det nå lederskap i å balansere daglig 
drift med realisering av konsepter og strategi. 

Gjennom Matfloken har vi identifisert et potensiale i 
å sette matsystemet på en mer bærekraftig kurs, og 
hvordan vi kan jobbe sammen for å skape en fremtid 
bedre enn vår fortid.

Fremtiden er ikke 
noe som bare skjer. 
Den må skapes.



marked for mangfold
Vi må utnytte et større potensiale av norsk matproduksjon, skape tettere bånd til bonden, og stimulere til utvikling i norsk landbruk.

nye matvaner i nye tider

Vi må sikre motivasjon, evne og mulighet 

til bedre kostholdsvalg for en sunn og 

frisk befolkning med mye matglede.

matfloken
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En stor takk!
På vegne av hele prosjektgruppen i Matfloken ønsker vi å 
sende en takk til alle dere som har bidratt i Matflokepro-
sessen gjennom deltakelse på innspillsmøter, dialog-
møter, frokosmøte, intervjuer og foredrag, eller på andre 
måter har engasjert dere og gitt innspill til prosjektet. 

Besøk floke.era.as for mer informasjon om prosjektet og 
for å komme i dialog med oss.

Ikoner brukt i heftet er hentet fra The Noun Project, takk 
til: anam, kahalap, myiconfinder, ibrandify, Hrbon, 4B 
Icons, Nawicon, Vicons Design, Arif Arif, Samy Menai, 
ignation, Adrien Coquet og Roberto Chiaveri.

fra forvirring til dialog

Vi må flytte kompleksitet vekk fra 

forbruker, unngå skyttergravsdebatter 

og ansvarsfraskrivelse, og skape 

troverdige stemmer ut til samfunnet. 
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Spesielt tydelig i dagens bærekraftsdebatt er utfor-
dringene knyttet til hva vi spiser, med tanke på både vår 
egen og planetens helse. I debatten skapes forvirring 
hos alle; forbruker, bonde, politiker og produsent. Man-
gelen på enighet og tydelige svar begrenser mulighet og 
evne til å mobilisere kollektive løft i riktig retning. 

MÅLSETTING
 
Med formål om å bidra til en kursendring på dagens 
matsystemer og sørge for at vi spiser mer bærekraftig i 
morgen, anbefaler prosjektet tre strategier for å skape 
dialog ut av bærekraftsforvirringen, sørge for nye 
matvaner i nye tider og utvikle et marked for større 
mangfold i norsk landbruk. 

PROSJEKTGRUPPEN
 
Hovedpartnere: TINE, Orkla Foods, Nofima og Æra.  
Prosjektpartnere: Coor, Folkelig, Hoff, Landbruksdirek-
toratet, Miljødirektoratet, Millum, NHO Mat og Drikke, 
Norsk Landbrukssamvirke, Nortura, Bymiløjøetaten 
Oslo kommune og SiO Mat og Drikke.
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