
Matvarer i fremtiden, et 
paradigmeskifte i emning?

Einar Risvik



• Litt om trender
• Litt om innovasjon
• Noen eksempler  og kommentarer til statistikken på 

cerealomsetningen ispedd
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Verdivalg styrer atferd i større grad

• Mening
• Autentisitet
• Engasjement
• Ansvarlig
• Helse
• Forenkling
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Trender fra Pej
• Value for money
• Polarisering
• Globalisering
• Nærhet og ekthet
• Ansvarlighet
• Felleskap og solidaritet
• Involvering
• Helse
• Ny nytelse
• Convenience
• Ny teknologi
• Forenkling og helhet
• Femininisering
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To kollegaer har vært på Anuga og 
plukket ideer, her er to som er 
relevante for cerealindustrien



Top 10 trender fra 
INNOVA MARKET INSIGHTS
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Trend: A FRESH LOOK AT FROZEN

• posisjonering som fersk og med best bevaring 
av næringsverdi samtidig

• reduserer matsvinn gjennom fokus er på lett 
porsjonering – i.e. terninger, gjenlåsbar 
emballasje, 

• frossen snacks/fingermat knyttet til en behov 
eller en opplevelse er blant de nyeste 
produkter
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Vegan is coming
• Konsistens, struktur, smak er uvant for flertallet, men vegan er en «coming star» 
• Vegan erstatter de fleste produktkategorier – visuelt fristende
• Veganmat for kjøttelskere. Kjøttbedrifter lager veganmat!
• Made with LUVE: yoghurt og iskrem laget med lupinprotein. 
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6. MORE IN STORE FOR PROTEIN
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7. NEW ROUTES FOR FRUIT
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10. RICH, CHEWY & CRUNCHY
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Redde verden
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Vi hadde et innovasjonsprosjekt på 
ceral 2011-12
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Først en liten omvei 

• Hva er innovasjon egentlig?

• Inkrementell: nye 
produktvarianter, nye 
emballasjer, nye smaker, ny 
bruk

• Radikale skift: 
• kjente: banktjenester flytter 

til nett, i-paden tar over for 
pc, Nespresso, 

• ukjente: matbutikken 
forsvinner, fôrimporten 
stopper, flyturisme blir 
risikosport 
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Det handler om økt innovasjon

• Begrepet innovasjon har mange definisjoner. 
Dette er regjeringens:

• en ny vare, en ny tjeneste, en ny 
produksjonsprosess, 

• anvendelse eller organisasjonsform som er 
• lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen 

for å 
• skape økonomiske verdier



Innovasjon 
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Der vi bruker mest ressurser

Der vi tjener mest penger













Tre klare trender fra statistikken

• Helse: vekst i grovbrød 
og knekkebrød

• Nytelse: når vi nyter så 
nyter vi for alvor = 
wienerbrød og kaker

• Convenience1: alt du kan 
gjøre for meg er bra = 
bak julekakene for meg, 
men gjør dem gode

• Convenience2: alt du kan 
forberede for neste ledd 
øker i omsetning 
(forheving, kutting etc)

Innsikt 1: Jeg vil gjerne at 
bakeren hjelper meg med 
flere problemer

Innsikt 2: Jeg vil ha større 
utvalg
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Sprøbrød, jeg spiser dem for 
helsens skyld og fordi de smaker 
best 
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Nesten en milliard i omsetning

• Fra 499 til 940 på 5 år • Hva skjer da?
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Hvor er forståelsen av hva produktet 
leverer til kunden?
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• Kan man tenke seg at 
filosofien og innsikten 
kan dras over i neste 
kategori i statistikken, 
flatbrød, som omsetter 
for bare 90 mill (10 %)



Hva leverer egentlig et flatbrød?
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Claus Meyer vil introdusere norske 
bakervarer på Manhattan

• Norsk knekkebrød 
selger allerede ute
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Nytelse og convenience
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Åpent bakeri etter 16 = Pizzeria

• Ta med middagen hjem 
har andre varianter 
også
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Bakeren har egen nøkkel
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• Hvorfor kommer ikke 
brødvarene rett hjem 
med den polske 
hushjelpen?

• Hvorfor har ikke 
bakeren egen nøkkel?



Tilbake til Doblins
innovasjondimensjoner

• De viktigste innovasjoner skjer nå utenfor 
produktdomene
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Opplevelsen av å delta i noe viktig 
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Historien om det som er ekte

• Value for money
• Polarisering
• Globalisering
• Nærhet og ekthet
• Ansvarlighet
• Felleskap og solidaritet
• Involvering
• Helse
• Ny nytelse
• Convenience
• Ny teknologi
• Forenkling og helhet
• Femininisering
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Forretningsmodell 

• Kolonial.no
• Godt levert
• Rett hjem
• …
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Mulighetsrommet er fremdeles stort
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Takk for oppmerksomheten

www.nofima.no


