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Godtlevert.no gjenoppfinner matkassen
med kunstig intelligens

Med hjelp fra Sopra Steria skal Godtlevert.no bruke kunstig intelligens for å
utvikle personlig tilpassede matkasser med 2,1 millioner valgmuligheter.

Siden oppstarten i 2016 har Godtlevert.no opplevd sterk vekst i
etterspørselen etter sine matkasser. I dag har de 50 000 kunder i Norge og en
omsetning på 1,1 milliarder kroner i Norden, og er en av få aktører som tjener
penger på å levere matvarer på nett.



Men produktet har hittil ikke vært fleksibelt nok til å passe for alle. Derfor
skal matkassen nå gjenoppfinnes.

– Vi er opptatt av å utvikle oss fortløpende og tilby de mest kundevennlige
matkassene i Norden. Ny teknologi hjelper oss med å gi kundene mest mulig
fleksible løsninger og utvalg, uten at det øker prisen. Vi gir kundene en
valgfrihet våre konkurrenter ikke vil være i nærheten av, sier Alexander
Aagreen, teknologidirektør i GodtlevertGruppen, som i tillegg til
Godtlevert.no også omfatter Adams Matkasse i Norge og Linas Matkasse i
Sverige.

Lettere å forstå hva kundene vil ha

Han forteller at kunstig intelligens vil gjøre det enklere å forstå hva kundene
egentlig vil ha, noe som gjør at de kan få et mest mulig relevant tilbud.

– På samme måte som Netflix tilbyr deg relevant innhold de vet du liker, skal
vi skreddersy akkurat den middagsmenyen kunden ønsker. Vårt mantra er
hverdagen godt levert, og nå vil kundene få en enda bedre
middagsopplevelse. Det kan være en utfordring å få samlet familien rundt
middagsbordet i hverdagen, men det er akkurat den utfordringen matkasser
løser, forteller Aagreen.

Enorm kompleksitet

Mens matkassekundene for øyeblikket har ca. 50 tilpasningsmuligheter, skal
det fra august bli om lag 2,1 millioner tenkelige varianter av menyene. Og
hver eneste uke endres menyene, blant annet for å ta hensyn til hvilke
produkter som er i sesong.

– Kompleksiteten vil gå langt utover hva et menneske kan håndtere. Derfor
trenger vi et selvlærende verktøy som kan ta høyde for alt fra sesongsyklus
og varetilgjengelighet, til å forstå kundenes adferd og preferanser til enhver
tid, sier Aagreen.

Lærer av koronakrisen

I disse koronatider opplever Godtlevert en enorm pågang fra kunder som
sitter hjemme. Kapasiteten strekkes til det ytterste både i Norge og Sverige.



Dataene som samles inn nå kan bli gull verdt for å takle andre alvorlige
situasjoner som kan oppstå i fremtiden.

– Med maskinlæring er vi i stand til å lage prognoser som langt overgår
magefølelse og tradisjonell statistikk. Ved å se på sammenlignbar historikk
kan vi få svært treffsikre prognoser på handlemønster i forbindelse med for
eksempel jul, påske og sommerferie. Pandemisituasjonen vi har nå er helt
unik, men neste gang det oppstår en alvorlig situasjon vil Godtlevert sitte på
et fantastisk beslutningsgrunnlag, sier Lars Løvlie, dataforsker og
forretningsutvikler innen AI og maskinlæring i Sopra Steria.

Holder småprodusentene i gang

I stedet for å gå igjennom innkjøpsledd som Norgesgruppen, BAMA og ASKO,
foretrekker Godtlevert å kjøpe direkte fra produsenter og gårder.

– Vi liker å si at vi holder Norge i gang. For et 40-talls produsenter over hele
landet er vi en av de viktigste salgskanalene. Ved å levere til oss kan de
konsentrere seg om å lage gode produkter, fremfor å bruke tid og krefter på
marginkutting og kamp om hylleplass i butikkene, sier Aagreen.

Mindre matsvinn

Han forteller at satsingen på AI og maskinlæring også vil komme
leverandørene til gode. Allerede 10 uker før matkassen står på døren din,
sender Godtlevert bestillingsprognoser til produsentene. Deretter følger
ukentlige prognoser fram mot endelig bestilling, slik at produksjonen kan
justeres i tråd med etterspørsel.

– Ved hjelp av nøyaktige prognoser basert på maskinlæring vil det bli langt
lavere feilmarginer og mindre matsvinn hos oss og ute hos produsentene. Det
er bra både for lønnsomhet og klima, sier Aagreen.

Om GodtlevertGruppen AS

Er Nordens største leverandør av matkasser og blant de ledende nordiske
selskapene innen foodtech. Konsernet har virksomhet i Sverige, Norge og
Danmark, med varemerkene Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse og



RetNemt. I 2019 omsatte selskapet for 1,1 milliarder SEK og leverte 19,5
millioner måltidsporsjoner til husholdningene i samtlige markeder. Selskapet
har 250 ansatte og eies av blant andre Herkules Capital, Creandum, Action
Capital samt gründerne av selskapet.

Kontaktpersoner

• Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-
Elton, mobil 970 28 616

• GodtlevertGruppen, teknologidirektør Alexander Aagren, mobil
95931636, e-post: alex@godtlevert.no

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering,
innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som
en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største
konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige
virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på €
5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig
omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo,
Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og
Tromsø.

mailto:alex@godtlevert.no


Kontaktpersoner

Kristin Blix-Elton
Pressekontakt
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Marked- og kommunikasjon
kristin.blix-elton@soprasteria.com
+47 970 28 616

mailto:kristin.blix-elton@soprasteria.com
tel:+47 970 28 616

