
FOOD - Mulige ikke benyttede oppgavetema for masteroppgaver 

1. Kampanje-effekter, eksempelvis Kiwis ‘tampong kampanje’, hva skjer med 
(eget- og komplementært) salg? 

2. Effekter av digitale kuponger: Hvordan påvirkes (eget- og komplementært) salg 
av at produktene blir promotert digitalt til enkeltkunder? Evt. kobles mot Trumf-
kundeundersøkelser. 

3. Produktivitetsutvikling i den vertikale forsyningskjeden over tid: Leverandør, 
grossist, kjede. 

4. Storkjøkken og kantinemarkedet – er dette et eget marked? Hvordan avgrense 
dagligvaremarkedet i Norge? Hvem ser vi i de ulike segmentene, hvor stor 
overlapp er det?  

5. markedsavgrensning og bransjeglidning – hvor tett konkurrerer Normal, 
Europris og Jula med norske matvarekjeder? Vi vet en del om hva som skjer i 
dagligvarebutikken, men hva beveger kundene. Hva kan vi lære av 
diversjonstester og prispresstester? 

6. Bransjeglidning: Internasjonal sammenligning med andre land? Volumutvikling 
på tvers av kategorier: Detaljomsetningsindeksen, varehandelsindeks etc. 

7. Bransjeglidning mer bredt: Se på totalomsetning i eksempelvis kommune av 
konkurranseutsatte produkter i dagligvaren – benytte ACNielsen tall og 
etableringstall for eks for Europris og Normal 

8. Betalingsvilje for økologiske/veganske produkter – estimere basert på merking, 
eksempelvis fairtrade, nøkkelhull etc. Eventuelt også bryte ned kjøpsmønstre på 
demografi. 

9. Varer som går ut på dato må kastes, evt selges til veldig reduserte priser. Både 
grossist- og handelsledd har dermed krav til utløpsdatoer: varer går for eks. ut 
over grossistdato som er x-antall dager før utløpsdato. Har et slikt dobbelt dato-
system disiplinerende effekt? Binder opp tid i flere ledd i kjeden, og kunne man 
tenke seg alternative system? 

10. Survey data analyse  – vi har tilgang til en større kundeundersøkelse som går 
over flere år, her er det ulike mulige forskningsspørsmål man kan analysere. Her er 
spørsmål om butikkpreferanser, dagligvare- vs helgehandel etc etc. Mange 
spørsmål er stilt representative utvalg over lang tid.  



11. Lojalitetsprogrammer – virker de, og hvordan? Alle de store kjedene har 
lojalitetsprogrammer, og kundeklubber etc sprer om seg. Hva vet vi om 
lojalitetsprogram – betyr det noe for kunders butikkvalg? Hva er effekten for 
butikken av å lære om kjøpeadferd? Er dette endret seg med introduksjon av AI? 
Lojalitetsprogrammene utvides på tvers av ulike delmarkeder – vil vi se en 
fremtidig avskalling?  

 


