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I denne rapporten presenteres 
et totalscenario for måltidsnæ-
ringen i 2020, slik bransjen selv 
vurderer det som mest mulig sann- 
synlig. Prosjektet tok utgangspunkt 
i tre ulike radikale og drastiske 
scenarier for måltidsnæringen  
i 2020 som tidligere var blitt frem- 
lagt av næringsaktørene:  
1) Helsen er ditt ansvar, 2) mangel 
på råvarer og 3) klimaendring. 
De tre radikale scenariene viser 
hvordan måltidsnæringen kan 
utvikle seg, dersom det kommer 
radikale, drastiske skift. Hovedlinjen 
i disse tre utviklingsretningene,  
i forhold til utfordring med helse, 
miljø og råvareproduksjon, sam- 
svarer godt med en strategisk 
rapport på mat fra den britiske 
regjeringen frem mot 2030.

For å danne seg et mest mulig konsist 
og spesifikt bilde av hvordan måltids-
næringen kunne se ut i 2020, var målet 
i dette oppfølgingsprosjektet å spørre 
næringsaktørene selv: Hva tror de blir 
elementene fra de tre radikale scenar- 
iene, som vil ha størst sannsynlighet for 
å inntreffe, og medføre konsekvenser 
for næringen. En rekke elementer fra 
de tre scenariene ble plukket ut og 
formulert som påstander. 47 represen-
tanter fra næringen deltok og stemte 
over disse påstandene gjennom to 
samlinger i Stavanger og Oslo ved bruk  
av mentormeterknapper. Represen-
tantene (heretter kalt deltakerne) var 
industriaktører fra blå og grønn sektor, 
horeca, forskningsmiljøer, dagligvare-
kjeder, kokkefaglige miljøer og offentlige 
forvaltning. Stemmegivningen gikk  
i hovedsak på sannsynlighetsvurdering 
kombinert med diskusjon rundt 

viktighet. Hvor sannsynlig er denne på- 
standen om fremtiden og hvor viktig vil 
det være hvis påstanden inntreffer?

Resultatene fra stemmegivningen viser 
klart at deltakerne mener at fremtiden 
vil inneholde elementer fra alle de tre 
radikale scenariene. Det er ikke så over- 
raskende siden det var måltidnæringen 
selv som utviklet hovedtrekkene i scenari- 
ene. Både koblingen mellom mat og 
helse og miljøspørsmål vil stå mer 
sentralt. Deltakerne mener at råvare-
prisene vil stige og ta en større del av 
husholdningsbudsjettet. Deltakerne tror 
generelt på mer internasjonalt samar- 
beid og at staten tar grep både i for- 
hold til helse- og miljøproblematikk  
i form av direktiver, pålegg, avgifter  
og leveranse til institusjoner. Det vil bli 
stilt større krav til dokumentasjon av 
matvarer, sporbarhet og mer optimale 
industrielle prosesser i forhold til å mini- 
malisere svinn og utnyttelse av råvarer. 
Dette vil igjen medføre et økt behov 
for samarbeid langs hele verdikjeden 
fra jord/hav til bord. Deltakerne mener 
at det vil komme nye oppbevaring og 
konserveringsmetoder og større krav til 
miljøvennlig emballasje og produkter.

Deltakerne tror at IT-teknologi i økende 
grad vil integreres med matvarer og 
emballasje, noe som fordrer til økt sam- 
arbeid med IT-bransjen. IT-teknologi vil 
bidra til å gi mer informasjon om mat- 
varer i forhold til reell holdbarhet og 
forenkle kjøpssituasjonen. Flertallet tror 
også det vil komme IT-teknologi for 
intelligent prising, der for eksempel 
prisen faller når den nærmer seg 
utløpsdato.

Havet blir viktigere som matfat, noe 
som kan gi store muligheter for Norge 
som kyst- og fiskerinasjon. Deltakerne 

tror samtidig at rødt kjøtt forbruket vil 
gå ned, noe som vil innebære en 
utfordring for kjøttbransjen, som må 
utvikle forretningsmodeller for lønnsom 
drift med for eksempel mindre porsjoner  
og økt fokus på kvalitet. Erstatning for 
rødt kjøtt vil være sjømat, hvit kjøtt og 
vegetabilske produkter. Dette samsvarer 
godt med de nye kostrådene fra 
nasjonalt råd for ernæring som anbefaler  
å spise mindre rødt kjøtt og øke forbruket  
av fisk. Deltakerne tror ellers ikke på 
regjeringens mål om at 15 prosent  
av matproduksjonen og matforbruket  
i 2020 skal være økologisk. De aller fleste 
mener den prosentvise endringen vil bli 
langt mindre.

Deltakerne mener at helse blir et økende 
konkurransefortrinn hos forbrukerne for 
eksempel i forhold til jobbmarkedet. 
Det vil bli økte avgifter på usunn mat 
og helseprodukter vil ta en større andel  
av markedet. Flertallet tror det vil komme 
restriksjoner i eksponering av usunn mat.  
Den sosiale settingen rundt måltidet vil 
bli vurdert som viktigere for helsen. Det 
vil være flere interessegrupper med 
spesielle behov som diabetes, kreft  
og overvekt som vil søke å påvirke mål- 
tidsbransjen i utviklingen av spesial- 
produkter. Dette fordrer måltids- 
næringen til å samarbeide tettere 
med helseinstitusjoner og forsknings-
institusjoner og satse på lønnsomme 
forretningsmodeller for spesialtilpasset 
mat og måltider, der man ikke bare 
satser nasjonalt, men internasjonalt.

Deltakerne mener også at det vil bli 
mer offentlige måltider i 2020 for barne- 
hager, skoler og institusjoner. Det inne- 
bærer at staten tar grep og større 
ansvar for kosthold og måltider i 
institusjoner, blant annet på grunn  
av både helsemessig og miljømessige 
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 4    Oppsummering

årsaker. En økt offentlig rolle i forhold  
til måltider for institusjoner vil kunne med- 
føre større endringer for hele næringen 
– i forhold til leverandører, logistikk og 
grad av halvfabrikater og ferdigmat.

Rapporten gir en klar indikasjon på hva  
måltidsnæringen selv anser som sann- 
synlig og viktig de neste ti årene. Den 
vil forhåpentligvis kunne brukes som  
en retningsgiver for fremtidig strategisk 
satsning hos blå og grønn sektor, horeca,  
butikkjeder og offentlig forvaltning. 
Prosjektet ble gjennomført høsten 2010 
som del av næringsklyngen NCE 
Culinology sin satsning.

Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger. 

“Rapporten gir en klar indikasjon på hva  
måltidsnæringen selv anser som sannsynlig 
og viktig de neste ti årene.” 
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Våren 2010 ble det gjennomført 
et NCE prosjekt på radikale 
scenarier for måltidsnæringen  
i 2020. Det ble utviklet tre ulike 
radikale scenarier: 1) Helsen er 
ditt ansvar, 2) mangel på råvarer 
og 3) klimaendring. Det var stor 
interesse for dette prosjektet blant 
NCE partnerne og mange aktører 
og representanter fra måltids-
næringen bidro gjennom tre 
samlinger. 

Det var måltidsnæringen selv som utviklet  
hovedtrekkene i scenariene i løpet av 
disse samlingene. Det ble skrevet en 
rapport fra prosjektet med tittelen 
”Drastiske endringer for måltidsnærin-
gen. Radikale scenarier 2020.”1 De tre 
scenariene viser hvordan det kan 
utvikle seg i måltidsnæringen, dersom 
det kommer radikale skift. 

Hovedlinjen i disse tre utviklingsret-
ningene, i forhold til utfordring med helse,  
miljø og råvareproduksjon, samsvarer 
godt med en strategisk rapport på 
mat fra den britiske regjeringen frem 
mot 20302. I radikale scenarier 2020 
rapporten ble det argumentert med 
at fremtiden for måltidsnæringen 
sannsynligvis vil inneholde elementer 
fra alle 3 scenariene. Det vil etter all 
sannsynlighet bli utfordringer knyttet  
til helse og livsstilssykdommer, nok råvare- 
produksjon og klimaendringer i en eller 
annen form. Det ble argumentert at 
noen elementer vil kunne inntreffe 
kraftig, andre i en viss grad og noen vil 
ikke inntreffe. Så vil det inntreffe en del 
elementer som industriaktørene og 
representantene i prosjektet ikke 
hadde prioritert eller klart å identifisere. 
Rapporten argumenterte dessuten for 

at det sannsynligvis vil ta lengre tid enn  
2020 før enkelte elementer presentert  
i scenariene inntreffer.

For å danne seg et mest mulig konsist 
og spesifikt bilde av hvordan måltids-
næringen kunne se ut i 2020, var målet 
i dette oppfølgingsprosjektet å spørre 
næringsaktørene selv: Hva tror de blir 
elementene fra de tre radikale scenari- 
ene, som vil ha størst sannsynlighet for 
å inntreffe, og medføre konsekvenser 
for næringen? I dette prosjektet ble 
derfor en rekke elementer fra scenari-
ene plukket ut og formulert som på- 
stander. 47 representanter fra næringen 
(heretter kalt deltakere) stemte over 
disse påstandene gjennom to samlinger 
i Stavanger og Oslo. Deltakerne var 
industriaktører fra blå og grønn sektor, 
horeca, forskningsmiljøer, dagligvare-
kjeder, kokkefaglige miljøer og offent- 
lige forvaltning. Stemmegivningen gikk 
i hovedsak på sannsynlighetsvurdering 
kombinert med diskusjon rundt viktighet.  
Hvor sannsynlig er denne påstanden 
om fremtiden og hvor viktig vil det 
være hvis påstanden inntreffer?

HOvedMåL Med pROSjeKtet

I prosjektet vurderes gjennom stemme-
givning sannsynligheten og viktigheten 
av elementene i de tre radikale scenari- 
ene for måltidsnæringen i 2020. Basert 
på vurderingene utvikles et mest mulig 
sannsynlig scenario for 2020, illustrert 
med skisser, tekst og historier. Resultatet 
skal i neste omgang brukes mot 
bedrifter i NCE’s næringsklynge for 
strategisk tenkning og arbeid. 

RAdIKALe SCeNARIeR 2020

De 3 radikale scenariene er presentert 
i detalj i egen rapport1. I et følgende 
presenteres en oppsummering av 
scenariene og bakgrunnen for 
utviklingen av dem.

Radikale skift
Måltidsnæringen har lenge vært 
opptatt av trender som virkemiddel til 
å forstå forbrukerpreferanser og behov. 
Trender peker kun noen år frem og tar 
ikke for seg radikale skift som kan 
komme, slik som finanskrise og økolo-
giske katastrofer, som vil påvirke måltids- 
næringen kraftig. Radikale scenarier 
skal fylle den rollen; de er ikke en mot- 
setning til trender, men skal utfylle trend- 
arbeid og gå mer radikalt til verks. De 
skal bidra til å utvide den mentale 
horisont og gi en økt klarhet om hvor 
måltidsnæringen kan bevege seg  
i fremtiden og hvilke konsekvenser det 
innebærer for den strategiske satsningen 
i dag. De radikale scenariene skal 
innby til diskusjon og refleksjon på en 
annen måte enn trender kan gjøre.

drivere for fremtiden
I utviklingen av de tre radikale scenari-
ene ble det tatt utgangspunkt i drivere 
for fremtiden som etter all sannsynlig-
het vil påvirke fremtidens måltids- 
næring. En sentral driver for scenariene 
var økt fokus på koblingen mellom mat 
og helse. Her står fedmebølgen sentralt  
kombinert med en drastisk økning i livs- 
stilsykdommer og en voldsom økning  
i uføretrygde. Et annet område som er 
ventet å ha stor betydning for måltids-
næringen i fremtiden er eldrebølgen. 
Det er ventet av eldre vil utgjøre en 
stadig større andel av befolkningen.
Mat og miljø ble også fremhevet som 
en sentral driver for fremtiden. Det går 
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på alt fra potensielle klimaendringer, 
befolkningseksplosjon og rask økning  
i søppelmengde. En tredje driver som 
ble fremhevet var matservice og 
økningen i salget av ferdigmat og 
halvfabrikater. En fjerde driver var økt 
fokuset på opplevelse rundt måltidet 
og dreiningen fra fokus på enkelt- 
komponenter til måltidets som helhet. 
En driver som også ble nevnt var de 
store underskudd i statsbudsjettene  
i flere land og muligheten for nye, 
globale finanskriser. En siste driver som 
ble fremhevet var fokuset på inno-
vasjon, med større vekt på samarbeid 
langs verdikjeden og mellom ulike 
bransjer og miljøer. For å få en nær-
mere beskrivelse av disse driverne 
henvises til radikale scenarier rapporten1. 
I det følgende presenteres hoved-
trekkene fra de 3 radikale scenariene: 
1) Helsen er ditt ansvar, 2) mangel på 
råvarer og 3) klimaendring.

Helsen er ditt ansvar
Det første scenariet helsen er ditt 
ansvar tar utgangspunkt i utfordringer 
knyttet til fedmebølgen, eldrebølgen 
og en kraftig økning i uføretrygde og 
livsstilssykdommer. I dette scenariet har 
man et stort fokus på koblingen mat 
og helse og man har økt kunnskap  
om effektene av mat i forhold til helse. 
Staten tar styring med økte avgifter  
på usunn mat og setter fokus på sunn 
institusjonsmat. Mat sees i relasjon til 
den psykiske helsen. Forbrukerne kan 
få oversikt over sine totale helseprofil, 
ikke bare knyttet til kosthold men også 
til arv, søvn, psykisk tilstand og mosjon 
og få kosthold og medisinmat som 
passer til den enkeltes behov. I scenariet 
oppstår det en mot-trend med grupper- 
inger som heller vil leve usundt og mot- 
setter seg for mye statlig innblanding.

I scenariet blir IT-teknologi integrert  
i matvarer, slik at man får kjennskap til 
helseeffekter, grad av ferskhet og hvor 
produktet kommer fra. Man kan  
få virtuell veiledning både ved kjøp  
og tilbereding av måltider. Man får  
i økende grad kjøpt spesialtilpasset 
mat for ulike brukere og automater kan  
tilberede mer etter behov. Interesse- 
grupper, slik som ressurssterke eldre, 
organiserer seg og påvirker matbransjen. 
Markedsføring skjer i økende grad via 
sosiale medier. Butikklogistikken endres, 
usunne varer som godteri får mer 
beskjeden eksponering og man får 
snacks med næringskvaliteter. Ferdig-
måltider blir i stor grad ferske med mer 
skånsom prosessering enn i dag.

Mangel på råvarer
Det andre scenariet mangel på rå- 
varer har som utgangspunkt fortsatt 
befolkningsvekst, klimautfordringer, 
globale pandemier, finanskriser og  
en økning av krig og konflikter i verden 
som fører til mindre avlinger. Det blir 
større fattigdom og nød globalt sett, 
med økende mangel spesielt på 
protein og vann. I Norge blir det en 
velstandsnedgang der en langt større 
del av husholdningsbudsjettet går til 
mat og prisene på råvarer går drastisk 
opp. Det blir en økende kamp om 
ressurser og eksport av visse råvarer 

forbys i enkelte land. Norge får et 
markant økt behov for selvforsyning 
kombinert med økt innvandring. Det 
blir stor aktivitet innen forskning og 
utvikling av nye teknologier, som kan 
bøte på råvaremangelen. Man får økt 
arealutnytting og nydyrking i Norge, 
der småbruk blir tatt i bruk kombinert 
med en fremvekst av kunstig dyrking 
av mat inne i bygg og på tak i byene. 
Det blir økende lokal produksjon og 
egenproduksjon i private hjem samt 
en økt sanking fra naturen. Havet 
utnyttes i langt større grad som matfat, 
med satsning på havbruksparker  
og lokale oppdrettsanlegg.

Det kommer flere pilotprosjekter  
på genmodifisert mat for å gi både 
optimal, rask avling og lang holdbar-
het. Det blir stort fokus på optimal 
utnyttelse av råvarene og minimal 
svinn. Det utvikles nye produkter basert 
på restråstoff og man utvikler teknologier 
og logistikk i verdikjeden som gir lengst 
mulig holdbarhet. Det kommer restrik- 
sjoner og kvoter på visse mattyper for 
å sikre nok og riktig mat til den norske 
befolkningen, med blant annet små 
porsjoner av luksusmat. Gjennom IT- 
teknologi får man lett tilgang til infor- 
masjon om proteininnhold og daglige 
behov, priskurve, holdbarhet og 

“Det vil etter all sannsynlighet bli utfordringer  
i fremtiden knyttet til helse og livsstilssykdommer, 
nok råvareproduksjon og klimaendringer i en 
eller annen form.” 

 6    Bakgrunn for prosjektet

Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger. 

1 Lerdahl, Erik, 2010. Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020. NCE Culinology rapport.
2 Department for Environment Food and Rural Affair: Food 2030 strategy report. http://www.defra.gov.uk/ 
   foodfarm/food/strategy/



optimal tilbereding. Man får både 
intelligente avfallssystemer som gir 
tilbakemelding i forhold til avfallshånd-
tering og intelligent prising der prisene 
går ned jo nærmere man kommer 
utløpsdato.

Klimaendring
Det tredje scenariet klimaendring har 
som utgangspunkt at man har tydelige  
og dokumenterte klimaendringer, fort- 
satt befolkningsvekst og knapphet på 
mat og energi. Det er inngått en rekke 
internasjonale bindende avtaler som 
omhandler forskrifter og direktiver på 
matproduksjon. Det kommer krav om 
optimal utnyttelse av matjord og lokal 
produksjon av mat, der det medfører 
en mindre belastning på miljø. Det er 
energikvoter og matkvoter på visse 
produkter. Prinsippet om at ”den som 
forurenser, er også den som betaler”  
er innført. Det blir kostbart å forurense, 
og alle bedrifter og privatpersoner  
må føre miljøregnskap. Det blir høye 
avgifter på avfall, minimalisering av 
energibruk og tettere samhandling 
langs verdikjeden. Det blir mer åpen 
personinformasjon fra ”datatilsynet”, 
særlig på områder som omhandler 
levesett og miljøbelastning.

I scenariet kommer det strenge krav  
til dokumentasjon i forhold til miljø og 
sporbarhet. På markedet blir det noen 
få mektige matkjeder som tar mer og 
mer kontroll over hele verdikjeden. 
Som en motreaksjon får man en 
fremvekst av ”øyer” med økologiske 
gårder. Man får en kraftig satsning på 
miljøvennlig emballasje. Det kommer 
lokale, små foredlingsanlegg ved 
utsalgsstedene, der råvarene blir 
videreforedlet og emballert til halv-
fabrikater og ferdigmåltid. Det brukes 
generelt mindre tid til innkjøp og til- 

bereding av måltider i den private 
husholdningen. IT-teknologi blir integrert  
i måltidsløsninger slik at forbrukerne lett 
kan få tilgjengelig informasjon om blant  
annet CO2-regnskap. Det kommer 
utsalgssteder som er hybrider av dagens  
restauranter og butikker. Det blir en 
reduksjon i konsumet av rødt kjøtt og 
kumelk som erstattes av vegetabilske 
produkter. Man får utstrakt bruk av 
videokonferanse teknologi i måltids-
sammenhenger. Man kan sitte og spise 
middag sammen med familie og 
venner eller koble seg til spisesteder  
fra andre steder i verden.

pROSeSSFORLØp OG MetOdIKK

Dette prosjektet er en del av et større 
prosjekt knyttet til scenarier for måltids- 
næringen 2020. Som del av det større 
prosjektet ble det utviklet tre radikale 
scenarier for måltidsnæringen i 2020 
gjennom tre workshoper: en kart- 
leggingsworkshop, en scenariowork- 
shop og en konsekvensworkshop,  
se prosessforløp på siden. Den første 
delen av prosjektet munnet ut i en 
rapport: “Drastiske endringer for mål- 
tidsnæringen. Radikale scenarier 2020”1. 
I dette oppfølgingsprosjektet (del 2) 
fikk man vurdert sannsynligheten og 
viktigheten av elementer fra de tre 

radikale scenariene og resultatene fra 
arbeidet presenteres i denne rapporten. 
Oppfølgingsprosjektet var inndelt i tre 
faser: 1) planleggingsfase, 2) voterings-
fase (med to workshoper) og 3) be- 
arbeiding- og dokumentasjonsfase.

planleggingsfase
I den første planleggingsfase ble 
elementer fra de tre radikale scenariene 
plukket ut og formulert som påstander. 
Disse påstandene skulle aktører i måltids- 
bransjen stemme over gjennom to work- 
shoper ved bruk av mentormeter 
teknologi. Det var viktig å utforme 
påstander som var tydelige og som 
ble lett forstått. Påstandene måtte ikke 
innebefatte mer enn ett poeng og ikke  
bli så generelle at resultatene hadde 
liten verdi. Utkast til påstander ble 
testet ut mot enkelte personer i Måltidets 
Hus. Påstander som ble vurdert som 
mest interessante og utfyllende ble 
tatt med i workshopene. Påstandene 
ble gruppert i forhold til tematikk:  
1) Råvaretilgang, 2) råvareetterspørsel, 
3) råvareutnyttelse, 4) miljøfokus og 
direktiver, 5) helsefokus og direktiver,  
6) helseprodukter og 7) kjøps- og 
bespisningssituasjoner. For hver tematikk  
ble det også utformet utdypende 
spørsmål.

voteringsfase
For å få et bredt utvalg av deltakere  
til å vurdere scenarioelementene ble 
det tidlig besluttet å avholde to like 
workshoper, en i Stavanger og en  
i Oslo. Det ble anvendt en åpen inno- 
vasjonsmetodikk på workshopene, der 
alle deltakerne skulle delta aktivt3.

Workshopene hadde en halvdags 
varighet og var bevisst lagt opp slik  
at tiden skulle utnyttes maksimalt og 
alle deltakerne skulle skrive og delta 
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Prosessforløp for hele scenario 2020 prosjektet.

“ I den første planleggingsfasen ble elementer  
fra de tre radikale scenariene plukket ut og  
formulert som påstander.” 

1 Lerdahl, Erik, 2010. Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020. NCE Culinology rapport.
3 Lerdahl, Erik, 2007. Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Kapittel 16, side 246-261. Gyldendal Akademisk Forlag.

mest mulig aktivt selv. Deltakerne ble 
plassert i grupper og fikk utdelt hver sin 
mentormeter enhet til å stemme. På- 
standene deltakerne skulle stemme 
over kom i syv bolker, basert på over- 
nevnte tematiske grupperinger. Før 
hver bolk ble det holdt et kort innlegg 
med undersøkelser og forsknings- 
resultater som belyste flere sider av 
emnet. En slik introduksjon hjalp 
deltakerne å komme mer inn i temaet. 
Ved stemming ble påstandene lest 
opp og presentert på skjermen. Etter 
at påstanden var lest og klarert med 
deltakerne hadde de ti sekunder på  
å stemme. Det var et tidsur som kom 
frem på skjermen og som viste hvor 
lang tid som var igjen. Det faktum at 
det var kort tid til votering var bevisst, 
det var ønskelig å få en magefølelse 
beslutning fra deltakerne. Med kort tid 
til å stemme var det også mulig å 
votere over flere påstander. Det var 
fem valg for hver påstand man skulle 
stemme over. De fleste påstandene 
skulle voteres med følgende fem valg:

1) Svært lite sannsynlig
2) Lite sannsynlig
3) Verken-eller
4) Sannsynlig
5) Svært sannsynlig

Noen få påstander skulle voteres med 
utgangspunkt i forventet endring  
i prosent (slik som endring i råvareprisene).
Etter hvert tematisk område arbeidet 

gruppene med sentrale spørsmål knyttet 
til disse. Et spørsmål var for eksempel: 
Hva slags informasjon om matvarer vil 
forbrukerne etterspørre i 2020? Deltakerne  
i hver gruppe skrev individuelt ned sine 
forslag, ideer og meninger på post-it 
lapper. Deretter ble post-it lappene 
strukturert og hovedkonklusjoner ble 
presentert i plenum. Så ble resultatene 
fra mentormeter voteringen gjennom-
gått, før man gikk i gang med neste 
tema. Til sist kom deltakerne med en 
evaluering av workshopen. Deltakerne 
opplevde metodikken og prosessen 
på workshopen som motiverende  
og effektiv. De likte skiftningen mellom 
å stemme, skrive kommentarer og 
diskutere. I tillegg syntes de det var 
motiverende å se resultatene fra 
voteringen med en gang.

Bearbeidings- og dokumenta-
sjonsfase
Etter workshopene i Stavanger og Oslo 
ble resultatene bearbeidet. Konklusjon- 
ene på spørsmålene fra alle gruppene 
ble nedskrevet, organisert og gruppert. 
Det ble laget datamateriell med 
prosenttall og diagrammer for voterin-
gene. Etter at resultatene var analysert 
og gruppert ble de tatt med inn i 
denne rapporten. Resultatene ble 
inndelt i fem grupperinger:

1) Råvaretilgang og etterspørsel
2) Råvareutnyttelse
3) Miljøfokus og direktiver
4) Helsefokus, direktiver og helseprodukter
5) Kjøps- og bespisningssituasjoner

For hvert av de fem områdene tas  
en diskusjon der det eksemplifiseres 
hvordan måltidsnæringen kan se ut  
i 2020 og konsekvenser resultatene 
kan innebære.



ReSuLtAteR

I det påfølgende presenteres resultatene 
fra mentormeter stemming og arbeid  
i grupper rundt råvaretilgang  
og etterspørsel.

Råvarepriser
De aller fleste deltakerne i prosjektet 
vurderer det som sannsynlig at mat  
sin andel av husholdningsbudsjettet  
vil øke, se diagram nedenfor. 50 % tror 
at andel husholdningsbudsjettet vil 
øke mellom 10-30 % og 35 % tror at  
det vil øke med 30-50%.

Råvaremangel og råvare- 
produksjon i Norge
Det er en svært delt oppfatning om 
det vil bli mangel på enkelte råvarer  
i Norge. Hvis det blir mangel på råvarer 
nevner alle gruppene korn som en rå- 
vare det kan bli knapphet på. Dette 
samsvarer med artikler som påpeker 
en potensiell mangel på hvete globalt. 
Ellers nevnes råvarer som soya, ris, rent 
vann og utenlandsk frukt som råvarer 
det kan bli mangel på. I forhold til selv- 
forsyningsgrad, er også deltakerne delt 
på midten. Ser vi på gjennomsnittet, 
tror deltakerne at selvforsyninggraden 
blir likt som i dag. De aller fleste av del- 
takerne (82%) mener at havet blir 
viktigere og utnyttes mer som matfat  
i 2020. 64% av deltakerne vurderer det 

ellers som sannsynlig at en større andel 
av matproduksjonen i Norge vil skje 
ved industriell dyrking i drivhus. 66% av 
deltakerne tror at Norge i 2020 har tatt 
i bruk genmodifisert planter for å få 
større avlinger. Det viktigste for næringen  
i forhold til råvaretilgang blir å ha en 
god dialog med myndigheter og få 
gode og stabile politiske rammevilkår, 
både nasjonalt og internasjonalt. 
Globale prisfaktorer som klimakriser og 
manglende råvaretilgang på verdens-
markedet blir avgjørende. De vurderer 
ellers satsningen på forskning, kunnskaps- 
utvikling og innovasjon som viktig.

endringer i råvarekonsum
En stor hovedvekt (80 %) av deltakerne 
ser det som sannsynlig at konsumet  
av rødt kjøtt vil gå ned i 2020 i forhold 
til i dag. 46% tror at konsumet går ned 
til 80-90% mens 34% tror det går ned til 
60-80%, se diagram nedenfor. Som 
erstatning for rødt kjøtt tror deltakerne 
at forbrukerne vil spise mer sjømat, hvitt  
kjøtt (fjækre) og proteinrike vekster og 
grønnsaker. Dette samsvarer godt med 
de nye kostrådene fra nasjonalt råd 
for ernæring som anbefaler å spise 
mindre rødt kjøtt og øke forbruket av 
fisk4. En del deltakere tror også at man 
kan få en økning i utegående beitedyr 
som sau og geit som erstatning for 
storfe og gris.

 

Når det gjelder kumelk konsum, mener 
rundt 2/3 deler av deltakerne (66%) at 
konsument vil gå ned, og de fleste av 
disse mener at konsumet vil bli 80-90% 
av dagens konsum. Når deltakerne blir 
spurt om erstatninger for kumelk, nevnes  
hovedsakelig vann, juice (fra frukt og 
grønnsaker) samt konkrete melkerstat-
ninger som soya-, ris- og havremelk og 
fløte. Ellers tror en hovedvekt av del- 
takerne (73%) på at naturlige råvarer 
uten bruk av tilsetningsmidler vil ha en 
større andel av markedet i 2020. 79% 
av deltakerne mener dessuten at det 
vil være et større fokus på høy kvalitet  
i råvarer hos forbrukerne.

Økologisk mat
Når det kommer til salg av økologisk 
mat, tror en tredjedel av deltakerne 
(34%) at salget vil utgjøre 2-5% av det 
totale salget, mens en tredjedel (34%) 
tror det vil utgjøre mellom 5-10%, se 
diagram nedenfor. Det er kun en av 47 
deltakere som tror at salget av økologisk 
mat vil utgjøre mellom 10 og 20% av 
totalt salg. Måltidsnæringen som helhet 
tror således ikke på regjeringens mål 
om at 15 prosent av matproduksjonen 
og matforbruket i 2020 skal være øko- 
logisk. Når det gjelder viktige drivere  
i forhold til endringer på råvareetter-
spørsel fremhever deltakerne spesielt 
pris og kjøpekraft, fokus på kvalitet og 
helse, politiske rammevilkår og fokus 
på miljø og miljøvennlig matproduksjon.

Råvaretilgang og etterspørsel

Forventet endring av mat sin andel av hus- 
holdningsbudsjettet i 2020.

Mindre Samme 10-30 % 30-50 % > 50 % større

Forventet endring i konsum av rødt kjøtt i 2020.

10-25 % mer Likt 80-90 % 60-80 % < 60 % 

Forventet endring i salg av økologisk mat i 2020.

Enda mindre Likt 2-5 % 5-10 % 10-20 % 

dISKuSjON

De aller fleste deltakerne tror at maten 
sin andel av husholdningsbudsjettet vil 
være større i 2020. Det betyr at for- 
brukerne vil bruke mer av sine penger 
på mat. Konsekvensene av økte mat- 
priser vil selvsagt avhenge av hvor stor 
økning det er snakk om. Generelt er 
det naturlig å tenke seg at forbrukerne 
vil bli mer bevisst på hva de kjøper, 
prisnivået og at de vil ha mest mulig 
valuta for pengene.

Siden maten er blitt dyrere er det også 
sannsynlig at forbrukerne vil kaste 
mindre mat enn i dag. De vil da være 
interessert i å vite om maten kan spises 
og når den må kastes. Man kan se for 
seg at teknologiske hjelpemidler som 
kan bidra forbrukerne til å holde enkel 
oversikt over maten og dens reelle 
holdbarhet, slik at minst mulig blir 
kastet. Når maten blir dyrere blir det 
også mer lønnsomt for produsentene 
å utnytte råvarene og restene best 
mulig. Man kan også se for seg et 
økende fokus på emballasjeløsninger 
som gir best mulig holdbarhet. Slik sett 
kan økte råvarepriser være en faktor 
som bidrar til økt miljøfokus. Med økte 
priser på mat, er det naturlig å tenke 
seg at det bli økt etterspørsel etter 

råvarer som er billige å dyrke og har 
lav pris. For forbrukerne med dårlig 
økonomi, kan man se for seg en trend 
der de bearbeider mer av råvarene 
og i økende grad dyrker mat selv, slik 
som ble påpekt i det radikale 2020 
scenariet under mangel på råvarer1.

De fleste deltakerne tror at havet blir 
viktigere og utnyttes mer som matfat  
i 2020. Hvis dette er riktig vil det ha stor 
betydning for Norge, som har en lang 
kystlinje og stor og viktig oppdretts-
næring. Kombinert med økte råvare-
priser vil man kunne se for seg en økt 
satsning på havbruksnæring. Man vil 
da se for seg økt forskning og utvikling 
på området. I et slikt scenario får man 
også en økt satsning på bærekraftig, 
marin råvareproduksjon til fôring av 
oppdrettsarter.

Deltakerne tror det vil bli mer fokus på 
naturlige råvarer uten tilsetningsstoffer 
samt fokus på ferskhet og høy kvalitet 
på råvarene. Økt fokus på sjømat, høy 
kvalitet og ferskhet kan gi en økt satsning 
på levende sjømat, som slaktes og be- 
arbeides direkte ved salgsstedet. I til- 
legg til ferskhet, kan et slikt konsept 
bidra til å øke kjøpsopplevelsen samt 
at forbrukeren kommer tettere på 
råvarekilden.

Flertallet av deltakerne vurderer det 
som sannsynlig at man har tatt i bruk 
genmodifiserte planter i Norge for å få 
større avlinger. En konklusjon kan være 
at det vil bli en endring fra for og imot 
genmodifiserte planter, til best mulig 
kontroll og styring av genmodifisering. 
Fordelene med genmodifisering i for- 
hold til avling, veksthastighet, resistens 
mot sykdommer og mulige helseeffekter 
vurderes som viktigere enn potensielle 
bieffekter.

En hovedvekt av deltakerne tror at rødt 
kjøtt forbruket vil gå ned. Man kan se 
for seg at det skjer en endring i hvordan 
forbrukerne spiser rødt kjøtt, hvor for- 
brukerne spiser mindre porsjoner og 
spiser rødt kjøtt mindre hyppig. En mulig 
vei å gå for kjøttbransjen kan da være 
å satse på høy kvalitet gourmetkjøtt  
i mindre porsjoner. Som flere deltakerne 
påpekte kan man også se for seg økt 
satsning på utegående beitedyr i om- 
råder som det vanskelig kan dyrkes 
noe annet. Dette kan bli et realistisk 
scenario med markant økte råvarepriser.

Hvis konsumet av rødt kjøtt går ned 
tenker deltakerne at forbrukerne vil 
søke erstatninger som sjømat, hvitt kjøtt 
og proteinrike vekster og grønnsaker. 
Råvarer som er rimelige å dyrke og 

 10    Råvaretilgang og etterspørsel

1 Lerdahl, Erik, 2010. Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020. NCE Culinology rapport.
4 Nasjonalt råd for ernæring, 2011. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer.  
   Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00322/ 
   Kostr_d_for___fremm_322509a.pdf
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“Man kan se for seg at det utvikles nye smakfulle, 
vegetabilske produkter fra rimelige råvarer det  
er stor tilgang på.” 

foredle, hurtigvoksende og proteinrike 
vil kunne få en økt etterspørsel i frem- 
tiden. Man kan se for seg at det utvikles 
nye smakfulle, vegetabilske produkter 
fra rimelige råvarer det er stor tilgang på.

De fleste deltakerne tror på en be- 
grenset salgsvekst av økologisk mat, 
noe som ikke samsvarer med regjerin-
gens mål om at 15 prosent av mat-
produksjonen og matforbruket i 2020 
skal være økologisk. Det betyr at enten 
er regjeringens mål urealistiske eller så 
må regjeringen iverksette effektive 
tiltak som gjør at måltids-næringen 
selv vil tro på og arbeide mer aktivt  
for å oppnå målene.

ReSuLtAteR

I det påfølgende presenteres resultatene 
fra mentormeter stemming og arbeid  
i grupper rundt råvarebearbeiding  
og utnyttelse.

Råvareutnyttelse
Hovedvekten av deltakerne mener 
det vil komme store endringer i forhold 
til råvareutnyttelse. 85% vurderer det 
som sannsynlig eller svært sannsynlig 
at det vil være et økt fokus og offent-
lige krav på optimal utnyttelse av 
råvarene. Like mange mener også 
man vil få tettere kobling og sam-
arbeid mellom flere ledd av verdikjeden 
for å få økt helse- og miljøgevinst.  68%  
av deltakerne tror at avskjær fra indu- 
striell bearbeiding vil bli en nyttig råvare- 
kilde for matproduksjonen i 2020. Dette 
kan bidra til reduksjon av matavfallet.

Matavfall
Når det gjelder matavfall fra hushold-
ningene mener 40% av deltakerne at 
vi får en reduksjon til 75% av dagens 
nivå, mens 20% tror vi får en reduksjon 
på 50 % eller mer, se diagram neden-
for. For å få til en reduksjon i matavfallet 
påpeker deltakerne at det vil bli økt 
bevissthet og kunnskap hos forbrukerne 
i forhold til håndtering av mat og mat- 
avfall. Forbrukerne vil læres opp i økende  
grad til planlegging og håndtering. De 
mener også at økte matvarepriser vil 
hjelpe til for å redusere matavfallet.

Holdbarhet
For å redusere mengde mat som 
kastes mener også deltakerne at økt 
holdbarhet blir viktig. Stort sett alle 
deltakerne mener at det vil bli utviklet 
nye oppbevaring og konserverings-
metoder som gir økt holdbarhet. 40% 
av deltakerne mener det er svært 

sannsynlig mens 51% tror det er sann- 
synlig med nye oppbevaring og 
konserveringsmetoder, se diagram.

It-teknologi
For å få bedre råvareutnyttelse og 
mindre svinn mener også 2/3 av 
deltakerne (67%) at det er sannsynlig 
eller svært sannsynlig at det innen 
2020 utvikles IT-teknologi og sensorer 
som gjør at man øyeblikkelig får vite 
kvaliteten og den reelle holdbarheten 
til matvaren. Over halvparten mener 
det er sannsynlig at det vil komme 
IT-teknologi for intelligent prising, der 
for eksempel prisen faller når den 
nærmer seg utløpsdato. Kombinert 
med økende råvarepriser, kan slik 
teknologi blant annet hjelpe til å 
redusere svinn og mengde matavfall.

dISKuSjON

De fleste av deltakerne tror på økt 
fokus og offentlig krav på optimal 
utnyttelse av råvarene. Virksomheter  
i matvarekjeden må ha økt fokus på 
råvareutnyttelse, for å lykkes i fremtiden. 
Det krever mer samarbeid i verdikjeden, 
noe deltakerne også mener vil skje. 
Flertallet tror at avskjær fra industriell 
bearbeiding vil bli en nyttig råvarekilde 
for matproduksjon. Det kritiske blir  
å kunne utvikle gode produkter fra 
avskjær som forbrukerne vil ha og er 
villig til å betale for. Ellers kan man se 
for seg en holdningsendring i befolk-
ningen i forhold til bruk av avskjær som 
ikke benyttes i dag. Utsortere grønnsaker 
blir i stor grad kastet i dag. Som tidligere  
påpekt kan økte råvarepriser gjøre at 
flere er åpne for å kjøpe produkter fra 
avskjær og utsortere råvarer, da det  
vil være nødvendig for husholdnings-
økonomien.

Et flertall av deltakerne mener at det 
vil bli en reduksjon i matavfall fra hus- 
holdningene, kombinert med en økt 
bevissthet hos forbrukerne. Produsenter 
som klarer å utvikle løsninger som bidrar 
til å gi minst mulig matavfall i hushold-
ningene vil derfor kunne få et fortrinn. 

Råvarebearbeiding og utnyttelse

Vurdert sannsynlighet på at det er utviklet nye 
oppbevaring og konserveringsmetoder som  
gir økt holdbarhet.

Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

SannsynligLite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Forventet endring i matavfall fra hus- 
holdningene i 2020

Økning Like mye 75 % 50 %  20 % 
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Det kan handle om riktig porsjonering, 
tydelig kommunikasjon til forbrukerne 
og nye oppbevaring og konserverings-
metoder. Det siste tror de fleste del- 
takerne det vil bli satset mer på. Ellers 
kan man se for seg at økonomiske 
modeller og direktiver for å minimal-
isere avfall, der forbrukerne for eksempel 
betaler for mengde avfall, slik som på- 
pekt i det radikale 2020 scenariet 
klimaendring1.

Et sentralt virkemiddel for å minimali-
sere svinn vil ellers kunne være 
IT-teknologi og sensorer som gjør at 
man får vite matkvaliteten og den 
reelle holdbarheten. To tredjedeler av 
deltakerne mener at slik teknologi vil 
bli anvendt i matvarer i 2020. Det 
finnes allerede i dag gründerbedrifter 
som arbeider med løsninger, slik som 
Timetemp. Over halvparten tror også 
på intelligent prising, hvor prisen faller 
når matvaren nærmer seg utløpsdato. 
Forbrukerne i 2020 vil være mer vant 
og positive til mat- og måltidsløsninger 
der IT-teknologi er integrert. Det kan 
være fornuftig for industrien å se på 
teknologiske løsninger som allerede 
finnes på området, bidra til å utvikle  
ny teknologi og se hvordan en slik 
teknologi vil kunne anvendes i frem- 
tiden. Det vil kunne gi dem et konkur-
ransefortrinn om fremtidens forbrukere.

“Forbrukerne i 2020 vil være mer vant og positive  
til mat- og måltidsløsninger der IT-teknologi er integrert.” 

1 Lerdahl, Erik, 2010. Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020. NCE Culinology rapport.

Miljøfokus og direktiver

 14    Råvarebearbeiding og utnyttelse

Vurdert sannsynlighet på at det kommer 
internasjonale pålegg i forhold til miljø  
og sporbarhet på mat.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

ReSuLtAteR

I det påfølgende presenteres resultatene 
fra mentormeter stemming og arbeid  
i grupper rundt miljøfokus og direktiver.

Internasjonale pålegg
Deltakerne ser det som sannsynlig  
at det vil bli langt mer fokus på miljø- 
spørsmål i måltidsnæringen i 2020. 81% 
vurderer det som sannsynlig eller svært 
sannsynlig at det er kommet inter-
nasjonale pålegg i forhold til miljø og 
sporbarhet på mat i 2020, se diagram 
nedenfor. Deltakerne fremhever at 
disse påleggene (internasjonale og 
nasjonale) forventes å være i forhold 
til mer miljøvennlig emballasje, slik som 
nedbrytbar emballasje, returordninger 
for emballasje, mindre mengde embal- 
lasje og økt fyllingsgrad og mindre luft  
i emballasjen. Stort sett alle deltakerne 
ser det som sannsynlig eller svært sann- 
synlig at det vil komme påbud for embal- 
lasjeretur ordninger og minimalisering 
av emballasje, se diagram nedenfor. 
Deltakerne mener ellers at påleggene 
vil gå på miljømerking og dokumenta-
sjon av innhold, produksjonssted og 
energibruk. Påleggene vil ellers berøre 
logistikk, slik som fulle biler, minimal reise  
og økt fyllingsgrad av emballasjen, 
samt tilrettelegging for kildesortering.

Økt samarbeid
79% av deltakerne vurderer det som 
sannsynlig eller svært sannsynlig at det 
i 2020 vil være økt krav til internasjonalt 
samarbeid for å løse globale utfordringer 
inne matnæringen. 78% mener videre 
at det er sannsynlig eller svært sann- 
synlig at man har fått internasjonale 
standarder for beregninger av miljø- 
belastninger på matprodukter. 84%  
av deltakerne mener videre at det er 
sannsynlig eller svært sannsynlig at lite 
miljøvennlige produkter (for eksempel 
med høy CO2 belastning og energifor-
bruk) vil bli markant dyrere på grunn 
av avgifter. Disse avgiftene vil ikke bare  
være rettet mot sluttleddet, men for 
hele verdikjeden av produktet. 73% ser 
det som sannsynlig eller svært sann-
synlig at miljøprofilen vil bli helt av- 
gjørende for å lykkes kommersielt. Et 
flertall av deltakerne tror videre at det 
blir en økende samlokalisering av 
bedrifter for å få best mulig miljøregn-
skap. Deltakerne har derimot liten tro 
på at det vil komme matkvoter på 
visse produkter for å bremse klima- 
endringene eller redusere problemer 
med råvaremangel, se diagram.

dISKuSjON

Mange av deltakerne tror på interna-
sjonale pålegg i forhold til miljø og spor- 
barhet på mat i 2020, knyttet til blant 
annet miljøvennlig emballasje og 
emballasjeretur ordninger. For måltids-
næringen vil det derfor bli viktig å ha 
fokus på emballasje og være opp- 
datert på nye, mer miljøvennlige 
emballasjeløsninger.

Det blir det viktig å arbeide på tvers 
av verdikjeden for å kunne dokumen-
tere innhold, miljøregnskap og mini- 
malisere energibruk. Dette underbygges 
av at hovedvekten av deltakerne mener  
det vil komme internasjonale standarder 

Vurdert sannsynlighet på at det kommer flere 
påbud til emballasjeretur ordninger og mini- 
malisering av emballasje.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Vurdert sannsynlighet blant deltakerne  
på at det vil komme matkvoter på visse 
produkter for å bremse klimaendringene  
eller redusere problemer med råvaremangel.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig
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“Deltakerne mener at miljøprofil vil være helt  
avgjørende for å lykkes kommersielt i framtiden.” 

ReSuLtAteR

I det påfølgende presenteres resultatene 
fra mentormeter stemming og arbeid  
i grupper rundt helsefokus og helseprodukter.

Økt fokus på mat og helse
Deltakerne i prosjektet mener at helse- 
fokuset blir langt viktigere i fremtiden. 
91% av deltakerne vurderer det som 
sannsynlig eller svært sannsynlig at det 
er høyere kunnskap om koblingen mat 
og helse hos størsteparten av forbru-
kerne i 2020. Det viktigste for næringen 
i forhold til økt fokus på mat og helse 
blir i følge deltakerne kompetanse-
heving for verdikjeden og FoU miljøene, 
kombinert med økt kunnskap, bevisst-
het og krav fra forbrukerne. Politisk 
styring slik som avgifter, reguleringer  
og kostholdsråd, sammen med bedre 
merking og kommunikasjon, vil kunne 
bidra til å gi økt fokus på mat og helse. 
93% mener at det er sannsynlig eller 
svært sannsynlig at helse blir et konkur- 
ransefortrinn hos forbrukerne for eksempel 
i forhold til jobbmarkedet, se diagram. 
Det er derimot svært delte oppfatninger 
om forbrukerne selv må dele større an- 
del av kostnadene ved sykdom ved 
påvist usunn livsstil.

Avgifter, merking og restriksjoner
Et stort flertall (86%) mener det er sann-
synlig eller svært sannsynlig at det vil 
være økte avgifter på usunn mat i 2020, 
se diagram. Over halvparten av del- 
takerne vurderer det som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at det vil komme 
restriksjoner på eksponering av usunn 
mat, slik som vi har i dag for røyk og 
alkohol. Slike restriksjoner kan gå på 
både eksponering i butikk og i media. 
Rundt 2/3 deler av deltakerne (66%) 
mener at det vil være en velutviklet 
merking av matvarer i 2020 i forhold  
til helse, både for positive og negative 
helseeffekter.

personlig ansvar
Den enkelte forbruker får mulighet til å 
ta mer ansvar i forhold til sin helse. 70% 
av deltakerne ser det for eksempel som  
sannsynlig eller svært sannsynlig at 
forbrukerne kan rask for oversikt over 
sin helsetilstand (stress, blodsukker osv.) 
i forhold til ernæringsbehov ved hjelp 
av hurtigtester. 60% av deltakerne ser 
det som sannsynlig at helsefokuset i 2020  
ikke bare blir på hva du spiser, men 
hvordan du spiser. Det vil si at for eks- 
empel den sosiale setting og stress-
nivået blir vurdert å ha økende 
betydning for spisesituasjonen.

Helseprodukter
Deltakerne tror at det vil komme en 
økende mengde sunne produkter på 
markedet. 66% av deltakerne ser det 
som sannsynlig eller svært sannsynlig 
at det vil bli en økende etterspørsel 
etter produkter, som dokumentert virker  
på den mentale tilstanden, slik som 
kaffe og omega 3 i dag. 79% av del- 
takerne vurderer det også som sann- 
synlig eller svært sannsynlig at produkter 
med påvist helseeffekter vil ta en langt 
større andel av markedet, se diagram. 
Forbrukerne vil således ikke bare spise 
og drikke for å bli mette og slukke 
tørsten, men for å få eller holde både 
en god fysisk og mental helse. 76% av 
deltakerne vurderer det som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at snacks, godteri  
og leskedrikk med bedret ernærings-
kvaliteter vil ha en større andel av 
markedet. Usunne produkter vi har i 
dag blir således mer sunne i fremtiden. 
Over ¾ deler av deltakerne (77%) mener  
at måltidsnæringen vil samarbeide 
tett med helseinstitusjoner slik som syke- 
hus og treningssentre for å utvikle helse- 
produkter og finne best mulig løsninger 
på helseproblematikken knyttet til 
kosthold.

Helsefokus og helseprodukter
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Vurdert sannsynlighet på at det vil være økte 
avgifter på usunn mat i 2020.

Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

SannsynligLite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Vurdert sannsynlighet på at helse blir et 
konkurransefortrinn hos forbrukerne i 2020,  
blant annet i forhold til jobbmarkedet.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Vurdert sannsynlighet blant deltakerne på at 
produkter med påvist helseeffekter tar en langt 
større andel av markedet i 2020.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig
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for beregninger av miljøbelastninger 
på matprodukter. Dette henger også 
sammen med deltakernes tro på økte 
avgifter på lite miljøvennlige produkter. 
Når deltakerne samtidig forventer en 
generell økning på råvarepriser vil til- 
leggsavgifter kunne gjøre disse pro- 
duktene svært høyt priset. Deltakerne 
forventer ellers økte krav til logistikk 
med økt fyllingsgrad av emballasjen 
og fulle biler. Dagens transport av fisk 

skjer ved at fisken ligges i kasser med is. 
Man kan se for seg langt mer effektive 
transportløsninger i fremtiden, med 
integrert kjølesystemer, der man slipper 
å transportere is. 
Et flertall av deltakerne tror på økende 
samlokalisering av bedrifter for å få 
best mulig miljøregnskap. Det trenger 
ikke bare være matbedrifter som 
samlokaliseres. Bedrifter som slipper ut 
spillvarme og CO2 kan for eksempel 
gå sammen med bedrifter som kan 
utnytte spillvarmen og CO2, slik man 
allerede gjør i næringsområdet 
Kviamarka i Rogaland. En faktor er 
miljøgevinsten dette gir, men vel så 
viktig er miljøprofilen det kan bidra til  
å skape. Deltakerne mener at miljø-
profil vil være helt avgjørende for  
å lykkes kommersielt i framtiden.
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Vurdert sannsynlighet blant deltakerne på  
at det er utviklet spesialmat for ulike grupper 
mennesker (eldre, diabetes, overvektige, 
allergikere osv.) i 2020.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

“Evnen til å lykkes i arbeidslivet blir i økende  
grad avhengig av å ha en god helse som  
inkluderer et sunt kosthold.”

Spesialtilpasset mat
62% av deltakerne vurderer det som 
sannsynlig eller svært sannsynlig at 
interessegrupper med spesielle behov, 
slik som diabetes, overvektige og kreft- 
syke, finner sammen via nettet og sosiale  
medier og får større makt til å påvirke 
måltidsbransjen. I forhold til butikk og 
kantine vurderer 60% av deltakerne at 
det er sannsynlig eller svært sannsynlig 
at forbrukerne kan få laget mat som 
passer til personlig ernæringsbehov.

Deltakere mener at de viktigste helse- 
utfordringer å forebygge med kost-
hold i 2020 vil være livstilssykdommer 
som fedme, hjertekar, diabetes og 
kreft. I tillegg blir det viktig å forebygge 
helseutfordringer som allergier, feilernæ- 
ring og hyperaktivitet blant barn, under- 
ernæring spesielt blant eldre, samt stress,  
manglende søvn og yteevne. De aller 
fleste deltakerne (91%) vurderer det 
som sannsynlig eller svært sannsynlig 
at i 2020 er det utviklet spesialtilpasset 
mat for ulike grupper mennesker, slik som  
eldre, overvektige, allergikere og for- 
brukere med diabetes osv, se diagram 
nedenfor. 63% av deltakerne mener 
det er sannsynlig eller svært sannsynlig 
at produkter selges i økende grad  
i porsjonering som passer til anbefalt 
ernæringsmessig behov. Porsjonering 
er også relatert til behov hos ulike 
grupper mennesker, og erstatter 
fokuset på kun volum.

dISKuSjON

Deltakerne er tydelige på at det vil bli 
høyere kunnskap om koblingen mat 
og helse i fremtiden. For å møte endring- 
ene blir det viktig med kompetanse 
heving for de ulike aktørene langs verdi- 
kjeden, noe som igjen også fordrer til 

økt samarbeid og samspill. Deltakerne 
tror at den enkelte forbruker får mer 
kunnskap og blir mer bevisst på kob- 
lingen mellom mat og helse. Man kan 
se for seg at ved hjelp av IT løsninger 
kan forbrukeren lettere få en oversikt 
over sin helsetilstand og hva han trenger 
av mat-, næring- og energitilførsel.
De aller fleste deltakerne tror at helse 

blir et konkurransefortrinn hos forbru-
kerne i forhold til jobbmarkedet. Det 
betyr at evnen til å lykkes i arbeidslivet 
i økende grad blir avhengig av å ha 
en god helse som inkluderer et sunt 
kosthold. Så helsen til forbrukeren blir 
ikke lenger bare et personlig anliggende, 
kostholdet til forbrukerne får potensielt 
større konsekvenser enn i dag.

Deltakerne forventer også at staten tar  
grep og legger avgifter på usunn mat. 
Flertallet mener også at det vil være 
velutviklet merking av matvarer i forhold  
til helse og helseeffekter. Produkter med  
helseeffekter tar en større del av mark- 
edet. Et flertall av deltakerne tror også 
at det kommer restriksjoner for ekspo- 
nering av usunn mat. På mange måter 
kan man derfor si at usunn mat får litt 
av samme posisjon i 2020 som røyk og 
til dels alkohol har fått i dag. Røyk er  
i stor grad gjemt bort på grunn helse- 
skadene. Tilsvarende kan man se for 
seg at sunn mat får bedre eksponerings- 
muligheter. Med økt fokus på helse, blir 
det avgjørende for produsenter å ha 
større fokus på produktutvikling av sunne 
produkter. Det inkluderer utviklingen av 
smakfulle og gode løsninger for produkt- 
katergorier som i dag oppfattes som 
usunne. Helseeffekt vil kunne bli et grunn- 
leggende kriterium for denne utviklingen. 
Tre fjerdedeler av deltakerne mener at 
usunne produkter i dag (godteri, snacks  
og leskedrikk) blir mer sunne i fremtiden.
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Hovedvekten av deltakerne ser det som  
sannsynlig at interessegrupper med 
spesielle behov (kreft, diabetes, over- 
vektige) finner sammen via nettet og 
sosiale medier og får større makt til å på- 
virke måltidsbransjen. Når disse interesse- 
gruppene blir store nok og står mer 
samlet får de mulighet til større inn- 
flytelse. Produsentene må i større grad 
lytte til deres behov. Målgruppen blir 
ekstra stor når man ser på det globale 
markedet. Det vil kunne fremtvinge en 
del nye spesialprodukter på tvers av 
landegrenser og man får økt fokus på 
personlig ernæringsbehov. Deltakerne 
har selv tro på utvikling av spesial- 
produkter for ulike grupper med anbefalt  
ernæringsmessig behov. Produsentene 
må være i forkant og se hvilke interesse- 

grupper som vil ha mer framtrendene 
innflytelse i fremtiden, blant annet som 
den økende andel med ressurssterke 
eldre. I produktutviklingen kan det bli 
sentralt å utvikle lønnsomme forretnings- 
modeller for spesialprodukter som inklu- 
derer gode kommunikasjonsstrategier.

I følge hovedvekten av deltakere blir 
det mer fokus på den sosiale settingen 
rundt måltidet. Fra et helseperspektiv 
handler det ikke bare om hva forbru-
keren spiser, men hvordan han gjør det. 
I det radikale helsescenariet for 20201 
ble det fremhevet at det dukker opp 
forskningsresultater som viser sammen-
hengen mellom psykologisk tilstand og 
inntak av næringsstoffer. Er forbrukeren 
for eksempel stresset, påvirker det måltid- 
situasjonen og næringsstoff utnyttelsen. 
Flertallet av deltakerne tror generelt 

på at det blir et økt fokus på måltids-
opplevelse og hvilke faktorer som 
virker inn på denne opplevelsen. I følge  
flertallet av deltakerne blir det også 
en økende etterspørsel etter produkter 
som virker direkte inn på den mentale 
tilstand, slik som kaffe.

I følge flertallet av deltakerne vil måltids- 
næringen arbeide tettere med helse- 
institusjoner, slik som sykehus og trenings- 
sentre for å utvikle helseprodukter. De 
aktørene som klarer å få et tett og 
godt samspill vil da ha et konkurranse-
fortrinn. Man kan forvente seg at pro- 
dukter som blir eksponert i helsestudioer 
og i helseinstitusjoner må ha en sunn 
helseprofil og får dermed en positiv 
eksponering. Man kan se for seg en 
enda tettere kobling mellom mosjon, 
mental tilstand og kosthold.

Hvis deltakernes spådommer for frem- 
tiden inntreffer blir det generelt et stort 
og vedvarende helsefokus i måltids-
næringen i årene fremover. Det vil bli 
økt produktutvikling og nye innovasjoner, 
med økende grad av differensiering 
på ulike målgrupper ved hjelp av 
spesialprodukter.

1 Lerdahl, Erik, 2010. Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020. NCE Culinology rapport.
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ReSuLtAteR

I det påfølgende presenteres resultatene 
fra mentormeter stemming og arbeid  
i grupper rundt kjøps- og bespisnings-
situasjoner.

Ferdigmat
Basert på de radikale scenariene var 
vi i dette prosjektet interessert å se på 
hvordan deltakerne tror det blir endringer  
i kjøp og bespisning av mat frem mot 
2020. 78% vurderer det som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at det vil bli mer 
offentlige måltider i barnehager, skoler 
og institusjoner, se diagram. 

Hovedvekten av deltakerne mener det  
vil bli mer forhåndsbestilling av mat. 61%  
av deltakerne ser det som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at ”en økende 
andel av befolkningen forhåndsbestiller 
ukentlige måltider og matvarer fra butikk,  
restaurant og kantiner”. Samtidig er 
deltakerne tydelig delt når det gjelder 
endring i tidsbruk til kjøp og tilbereding.  
Nesten halvparten av deltakerne (49%)  
vurderer det som sannsynlig eller svært 
sannsynlig at det brukes enda mindre 
tid i hverdagen til innkjøp og tilbereding 
av måltider i den private husholdningen. 
Like fullt er det 33% som vurderer det 
som lite sannsynlig, se diagram.

Råvarebearbeiding
71% av deltakerne mener at ferdig-
måltider som selges i 2020 i større grad 
vil være ferske og minimalt behandlet. 
Når det gjelder en økt bearbeiding av 
råvarene foregår i butikk, er deltakerne 
delt. 44% vurderer det som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at det blir mer 
råvarebearbeiding i butikk, mens 37% 
vurderer det som lite eller svært lite 
sannsynlig.

Informasjon om matvarene
Tilbakemeldingen er ganske entydig 
når det gjelder bruk av IT-teknologi på 
matvarer. 95% vurderer det som sann- 
synlig eller svært sannsynlig at man ved  
hjelp av IT-teknologi raskt og enkelt kan 
få informasjon og anbefalinger om mat- 
varer og måltider, se diagram til høyre. Når  
det gjelder matvarene mener delta-
kerne at forbrukerne vil etterspørre mer 
informasjon om næringsinnhold, slik som  
allergener, holdbarhet, ferskhetsgrad, 
mengde sukker, fett, salt osv. De vil også  
ønske mer informasjon om opprinnelse 
til råvaren og kunne spore opp produk- 
sjonssted og metode. De vil videre ønske  
informasjon om mulige helseeffekter 
eller helseskader samt hvordan råvaren 
passer inn i forhold til miljøhensyn. Til sist 
men ikke minst vil de ønske informasjon 
om tilbereding og vite mer hvordan 
produktet kan passe til andre råvarer. 

Nye spisemønstre
68% vurderer det også som sannsynlig 
eller svært sannsynlig at det er kommet 
hybrider av dagens restauranter og 
butikker, der forbrukerne lett kan plukke  
ut råvarer, få laget ferdigmåltider og 
spise dem ved salgsstedet. Når det 
kommer til bespisning vurderer de fleste 
(67%) det som lite eller svært lite sann- 
synlig at et flertall av husholdningene 
vil bruke videokonferanse teknologi  
i måltidssammenhenger for sosialisering 
og endring av omgivelsene. På en annen  
side har deltakerne svært stor tro på 
bruk av sosiale medier. Alle deltakerne 
utenom en ser det som sannsynlig eller 
svært sannsynlig at sosiale medier brukes 
aktivt i markedsføringen mot bruker-
grupper. Når det gjelder hvem som blir 
trendsettere i fremtiden er det delte 
meninger. 55% vurderer det som sann- 
synlig eller svært sannsynlig at alders-
gruppen over 50 blir sentrale trendset-
tere i samfunnet, mens 30% vurderer 
det som lite eller svært lite sannsynlig.

Kjøps- og bespisningssituasjoner

Vurdert sannsynlighet blant deltakerne på at  
det mer offentlige måltider i barnehager, skoler 
og institusjoner i 2020.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Vurdert sannsynlighet blant deltakerne på  
at det brukes enda mindre tid i hverdagen  
til innkjøp og tilbereding av måltider.

Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

SannsynligLite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

Vurdert sannsynlighet blant deltakerne at man 
ved hjelp av IT-teknologi raskt og enkelt kan  
få informasjon og anbefalinger om matvarer  
og måltider.

Sannsynlig Svært 
sannsynlig

Verken/
eller

Lite
sannsynlig

Svært lite
sannsynlig

dISKuSjON

De fleste deltakerne tror at det blir mer 
offentlige måltider i barnehager, skoler 
og institusjoner. Det innebærer at staten  
tar grep og større ansvar for kosthold 
og måltider i institusjoner, blant annet 
på grunn av både helsemessig og 
miljømessige årsaker. En økt offentlig 
rolle i forhold til måltider for institusjoner 
vil kunne medføre større endringer for 
hele næringen – i forhold til leverandører, 
logistikk og grad av halvfabrikater og 
ferdigmat. Flertallet av deltakerne mener  
ellers at en større andel av befolkningen 
vil forhåndsbestille mat fra butikk, kantiner  
og restauranter. Dette vil også med-
føre endringer i logistikk og leveranser. 
Over to tredjedeler av deltakerne tror 
på flere hybrider av butikker og rest- 
auranter, der kjøp og bespisning av rå- 
varene og måltidet skjer ved salgsstedet.  
Dette innebærer at butikkjedene i sam- 
arbeid med produsenter og eksiste-
rende restaurantkjeder må utvikle 
gode kostnadseffektive løsninger for 
enkel tilbereding i morgendagens 
hybrider av butikk/restaurant.  

Deltakerne var delt når det gjelder spørs- 
målet om mindre tidsbruk til kjøp og 
tilbereding av måltider. Det kan hende 
at fremtidens forbrukere vil bruke mindre  
tid på matlaging i en hektisk hverdag 
og mer tid på matlaging i helger og 
når de vil sosialisere seg rundt tilbere-
ding av måltidet. Man kan se for seg 
at “morsomme aktiviteter” bruker for- 
brukerne lengre tid på mens “kjedelige 
aktiviteter” sparer de tid på, spesielt  
hvis bearbeidingen kan utføres kostnads- 
effektivt ved fabrikken. Et eksempel i 
dag er vasking og skrubbing av poteter  
og gulerøtter. Tidsbruk på kjøp og til- 
bereding vil også avhenge av prisen 
på råvarer og halvfabrikater. Hvis pris 
blir svært høye kan man se for seg at 
forbrukerne må gjøre mer av “de 
kjedelige aktivitetene” selv, slik som 
oppkutting av råvarene osv. 

De aller fleste deltakerne vurderer det 
som sannsynlig at man får en økende 
anvendelse av IT-teknologi for å få lett 
tilgang til informasjon og anbefalinger 
om matvarer og måltider. Informasjon 
om næringsinnhold, opprinnelse, helse- 
effekter, miljøaspekter og tilbereding vil 
i følge deltakerne bli etterspurt. Det 
innebærer at man kan se for seg en 

økt satsning på brukervennlige 
IT-løsninger, som forenkler hverdagen. 
Man kan se for seg løsninger der IT er 
integrert med råvarene, emballasje  
og butikkløsninger. For produsentene 
og butikkjedene blir det derfor viktig  
å søke samarbeid med kompetanse-
miljøer på IT-teknologi og smarte løsninger.

Morgendagens forbrukere vil i økende 
grad være vant med IT-løsninger som 
del av deres hverdag, også i forhold til 
matvarer og bespisning. Deltakernes 
tro på økt bruk av sosiale medier vitner 
også om det. Et flertall av deltakerne 
var samtidig negative til at video- 
konferanse teknologi vil anvendes i mål- 
tidssammenhenger for sosialisering og 
endring av omgivelser. Man kan konklu- 
dere med at flertallet av deltakerne ser  
IT-verktøy mest som en hjelp til innhenting  
og enkel strukturering av informasjon, 
men ikke som hjelp for sosial samhand-
ling rundt måltidet på tvers av fysiske 
avstander.

 20    Kjøps- og bespisningssituasjoner

“En økt offentlig rolle i forhold til måltider  
for institusjoner vil kunne medføre større  
endringer for hele næringen.” 
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Ved gjennomgang av resultatene fra 
rapporten, kommer det tydelig frem  
at deltakerne mener at fremtiden vil 
inneholde elementer fra alle de tre 
radikale scenariene som var utgangs-
punkt for prosjektet: 1) helsen er ditt 
ansvar, 2) mangel på råvarer og 3) 
klimaendring. Både koblingen mellom 
mat og helse og miljøspørsmål vil stå 
mer sentralt. Deltakerne mener at 
råvareprisene vil stige og ta en større 
del av husholdningsbudsjettet. Del- 
takerne tror generelt på mer interna-
sjonalt samarbeid og at staten tar grep 
både i forhold til helse- og miljøprob-
lematikk i form av direktiver, pålegg, 
avgifter og leveranse til institusjoner. 
Det vil bli stilt større krav til dokument-
asjon av matvarer og mer optimale 
industrielle prosesser i forhold til å mini- 
malisere svinn. Dette vil igjen medføre 
et økt behov for samarbeid langs hele 
verdikjeden fra jord/hav til bord. 

Havet blir viktigere som matfat, noe som  
kan gi store muligheter for Norge som kyst-  
og fiskerinasjon. Deltakerne tror samtidig  
at rødt kjøtt forbruket vil gå ned. Det 
innebærer en utfordring for kjøttbransjen 
som må utvikle forretningsmodeller for 
lønnsom drift med for eksempel mindre 
porsjoner og økt fokus på kvalitet. Del- 
takerne tror at IT-teknologi i økende grad 
vil integreres med matvarer og embal- 
lasje, noe som fordrer til økt samarbeid 
med IT-bransjen. Deltakerne mener at 
helseprodukter vil ta en større andel av  
markedet, noe som fordrer måltidsnæ-
ringen til å arbeide tettere med helse- 
institusjoner og satse på lønnsomme for- 
retningsmodeller for spesialtilpasset 
mat og måltider.

Hvor stor grad av endring man vil  
få frem mot 2020 er umulig å si med 
sikkerhet. Det vil avhenge av forutsigelige 
og ikke forutsigelige faktorer. Hvis vi tar 
for eksempel endring i råvarepriser, tror 
de fleste deltakerne at vi vil få en øk- 
ning. Når de radikale scenariene ble 
utviklet arbeidet deltakerne med en 
rekke ekstremdrivere eller radikale på- 
stander, se figur på siden. Det radikale 
scenariet mangel på råvarer bygger 
blant annet på ekstremdriveren om at 
vi får en nesten tredobling av råvare-
prisene. Når deltakerne selv kom med 
et realistisk estimat i dette oppfølgings-
prosjektet trodde de fleste på enten 
en 10-30% eller 30-50% økning i pris. 
Deltakernes estimat ligger således 
nærmere dagens situasjon. 

Dersom det kommer et radikalt skift  
på grunn av for eksempel global krig, 
tørke, finanskollaps eller sykdommer 
(noe som lå til grunn for det radikale 
scenariet), vil det kunne være et altfor 
forsiktig tall. Spørsmålet om deltakernes 
estimat er for konservativt eller radikalt 
er det umulig å svare entydig på i dag.

Rapporten gir en klar indikasjon på 
hva måltidsnæringen selv anser som 
sannsynlig og viktig de neste ti årene. 
Den vil forhåpentligvis kunne brukes 
som en retningsgiver for fremtidig 
strategisk satsning hos blå og grønn 
sektor, horeca, butikkjeder og offentlig 
forvaltning.
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