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FOOD startet august 2016, nå skriver vi 2022!
Takket være Norgesgruppen, skal vi være her i 5 år til!
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• FOOD2.0 er reelt-, og nå også formelt i full gang
• FOOD-teamet er ‘intakt’
• FOOD1.0 har produsert 40 forskningsbaserte
masteroppgaver og spesialisert nesten 80
dyktige unge økonomer på dagligvaremarkedet
• Nye FOOD-studenter er her i dag, og flere er
signet opp for høsten...
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• Så vi vil fortsette å produsere:
- Nye dyktige potensielle medarbeidere
til bransjen
• Masteroppgaver
• Nytt dedikert retail master kurs på NHH
(med mye dagligvarefokus)

- Forskning på internasjonalt nivå
- Populærvitenskapelige bidrag
- Nyhetsartikler på hjemmesiden

- Bøker kommer kanskje også – første
‘FOOD boken’ kan dere fremdeles få
utenfor
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FOOD 2018
• Vi møttes i september for utsatt 2021-konferanse, nå er vi igjen samlet mindre enn 6
måneder etterpå
• 175 påmeldte, fremdeles i ‘Covid-tid’, tilbake til normalen og mars-konferanse hvert år!
• Vi på NHH ønsker å takke våre dyktige og engasjerte eksterne medhjelpere i
programkomiteen:
•
•
•
•
•
•

Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA
Tom Kristiansen, administrerende direktør Rema 1000
Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura
Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
Erik Volden, Senior Advisor, BCG
Kristine Aasheim, administrerende direktør, Kavli Norge
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Matsvinn
• Bortimot 400 millioner kilo mat som kastes per år i Norge.
• 5.4 millioner innbyggere kaster bortimot 75 kilo mat per år – det tilsvarer normvekten på en
gjennomsnittsperson.
• Matproduksjon representerer åtte prosent av verdens totale klimautslipp, matsvinn er dermed
også klimatap.
• Og som ikke det er nok – verdensbildet endrer seg ‘by the day’ – krig i Europa: Eller som
Håkon Mageli sa til E24 forrige mandag:

• «Ukraina er en av verdens fire største eksportører av viktige jordbruksprodukter, som hvete,
bygg, mais og raps. Og når det som er Europas kornkammer står i brann, så…»

…kan vi redusere svinnet, vinner alle: Produsenter, grossister, kjeder og kunder!
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Årets FOOD dreier seg om hva vi får til, og ikke minst hva vi
kan få til
• Som det fremgår av programmet skal vi få høre om mange av de
grepene næringen gjør, både hos de tradisjonelle aktørene, men
også fra de som har laget nye forretningsmodeller på siden av den
vertikale strukturen av grossister og dagligvarekjeder.
• Vi har sett på matsvinn også i FOOD prosjektet:
• Forbedret logistikk på brød
• Plukk-og-mix i fruktavdelingen
• Too-good-to-go
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I 2017 analyserte Pileberg og Andersen ‘Ngflyt’ og
automatisering av brødlevering
• Brød er en ordentlig
matsvinn-versting
• Kan forbedret bruk av
datanalyse og innføring av
Ngflyt ‘slå’ kjøpmannens
lokale kunnskap?
• Magefølelse er bra – men
kan dataanalyse gjøre det
bedre?
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Hva skjedde når man innførte NGflyt for brød i en gruppe
Kiwi butikker i 2017?

Flere bestilte brød ble solgt

Svinnandelen redusert med 26%

Estimatene innebærer at en utrulling i alle Kiwi butikker ville gi en bedring på
bunnlinjen på mer enn 100 MNOK – sa jeg vinn-vinn?
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Lund og Øi sammenlignet våren 2019 Meny-butikker med
og uten ‘Too good to go’- ordning

• Ca 10% matsvinnsreduksjon målt i
kroneverdi av omsetning i de tre
varegruppene de så på.
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Jakobsen og Jensen analyserte høsten 2019 omplassering av
frukt og grønt hos Meny
• Redusjon i matsvinn!
• Noe redusert bruttosalg av frukt&grønt
• Så færre epler blir kastet, men siden noen
selges til lavere pris går inntekten i sum
noe ned
• Men effekten for MENYs omdømme
helt sikkert positiv - men vanskelig å
måle!
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Så bransjen blir bedre
• Frem til 2010 økte
matsvinnet
• Siden er det redusert!
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Grensehandel er vårt andre tema, og det er et internasjonalt
fenomen!
• Finner handler i Litauen
• Svensker handler i Danmark
• Dansker handler i Tyskland
• Franskmenn og Spanjoler handler i Andorra
• Canadiere handler i USA

Skjønt, ingen grensehandler i Norge 
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FOOD forsker – og har forsket på grensehandel
• Grensehandelsprosjekt 2017:
• Sammen med Richard Friberg og Simen A. Ulsaker etablerte vi hvordan norske kunder
responderer på endring i prisforholdet mellom Norge og Sverige
• Arbeidet “Hump-shaped cross-price effects and the extensive margin in cross-border
shopping” publiseres denne våren i American Economic Journal: Microeconomics

• Grensehandelsprosjekt 2022:
• Nå følger vi opp og benytter grensestengninger som fulgte av covid-pandemien og kan
estimere helt nye tall for omfang- og effekter av grensehandel

Men dette skal Simen snakke mer om, om litt
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